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چکیده
امــروزه در  فــن آوری اطاعــات و ارتباطــات، انقــاب شــگرفی بــه وجــود آمــده کــه زندگــی همه ی انســان ها ی 
ــا، ارزش هــای  ــان خانواده ه ــت در می ــه و اینترن ــا ورود رایان ــرارداده اســت. ب ــر ق ــن  را   تحــت تأثی روی کــره ی    زمی
اجتماعــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و تغییراتــی در رفتــار و  گفتمــان نســل جــوان بــه وجــود آمــده اســت. بــا تّوجه به 
نقــش فضــای مجــازی در توســعه ی جوامــع، در جامعــه ی مــا نیز بــه فــن آوری اطاعــات و ارتباطات اهمیــت زیادی 
داده شــده اســت. یکــي از عوامــل اجتماعــي شــدن، اســتفاده ی جوانــان از فضــای مجــازی اســت. قــرار گرفتــن در 
فضــای مجــازی، نقــش مؤثــری در فرآینــد جامعه پذیــري کــودکان و نوجوانــان و ســمت و ســو دادن بــه نگرش هــا 
و گرایش هــاي ارزشــي آنــان دارد. هــدف پژوهــش حاضــر، »بررســی میــزان تأثیــر  اســتفاده از فضــای مجــازی بــر 
 ارزش هــای خانــواده« اســت. ایــن پژوهــش، توصیفــی و از نــوع همبســتگی اســت. جامعــه ی آمــاری آن،320  نفــر از 
دبیــران مــدارس متوســطه ی اســتان ایــام می باشــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، 170 نفــر  بــه عنــوان نمونــه، 
انتخــاب شــدند.  ابــزار گــردآوری اطاعــات، پرســش نامه ي  محقــق ســاخته بــود. و  پایایــی و قابلیــت اعتمــاد آن، بــا 
اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ 0/87 مــورد تأییــد قــرار گرفــت. نتایــج اســتخراج نشــان می دهــد کــه: 1( ارزش هــای 
خانوادگــی در میــان افــرادی کــه از  فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد و  افــرادی کــه اســتفاده نمی کننــد،  متفــاوت 
اســت؛ 2(  ایــن ارزش هــا در میــان اســتفاده کنندگان از فضــای مجــازی، متناســب بــا طــول زمــان اســتفاده )روزانــه، 
هفتگــی، ماهانــه(، متفــاوت اســت؛ 3( ارزش هــای خانوادگــِی افــرادی کــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد، بــا 

توجــه بــه نــوع اســتفاده از فضــای مذکــور متفــاوت اســت.
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بیان مسئله
گســترش فــن آوری و ورود انــواع وســایل ارتبــاط جمعــی در میــان خانواده هــا، ارزش هــای اجتماعــی آنــان 
را تحــت تأثیــر قــرار داده  و موجــب تغییراتــی در رفتــار و گفتمــان نســل جــوان شــده اســت؛ از جملــه مهم تریــن 
ایــن فن آوری هــا دسترســی آســان بــه اینترنــت اســت کــه عــاوه بــر داشــتن نقــاط قــوت، از ضعف هایــی نیــز 
برخــوردار اســت. خانــواده، خشــت بنــا ی جامعه، کانــون اصلی حفظ ســنت ها، هنجار ها و ارزش هــای اجتماعی 
اســت؛ همچنیــن، شــالوده ی اســتوار پیوندهــای اجتماعــی ، روابــط خویشــاوندی  و کانونــی بــرای بــروز و ظهور 
عواطــف انســانی  بــه شــمار مــی رود. ارزش هــای اجتماعــی از اساســی ترین عناصر نظــام اجتماعی می باشــند که 
از راه هــای کنتــرل یــا هدایــت آنهــا می تــوان جامعــه را بــه زوال کشــاند یــا بــه تعالــی رســاند. بنابراین، بایــد دید، 
چــه عواملــی موجــب پیدایــش ارزش هــا در  جامعــه می شــوند یــا ایــن ارزش هــا را تغییــر می دهنــد؟ ارزیابــی مــا 
از خــود، نزدیــکان، جامعــه و جهــان پیرامونمــان بــر اســاس ارزش هــا صــورت می گیــرد و رفتــار مــا نســبت بــه 
آنهــا تنظیــم می شــود )کفاشــی، 1388: 84(. امــروزه در فــن آوری اطاعــات و ارتباطــات، انقــاب شــگرفی بــه 
وجــود آمــده اســت. جــان فیــدر »ایــن انقــاب را در جهــان و در زندگــی انســان ها ی روی کــره ی زمیــن مؤثــر 
می دانــد کــه مبتنــی بــر رایانــه و دارای آثــار گســترده ی اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی اســت؛ یعنــی از ســویی 
اطاعــات را بــه کاالی تجــاری و ســودآور بــدل کــرده کــه مالکیــت آن باعــث قــدرت می شــود و از ســوی 
ــت  ــدر،1380: 20(. اینترن ــر  جــای مي گــذارد« )فی ــدگاری ب ــار مان دیگــر در شــخصیت و هویــت انســان ها آث
ــزار ارتباطــی و اطاعاتــی، فرصت هــا و تهدیدهایــی را در زندگــی اســتفاده کنندگان  ــه عنــوان مهم تریــن اب ب
ایجــاد می کنــد؛ از آنجــا کــه جوانــان و نوجوانــان بیشــترین کاربــران آن هســتند، در جریــان تعامــل آنــان بــا 
ــی می شــود. ارزش هــا حلقــه ی اتصــال فرهنــگ  فضــای مجــازی، ارزش هــا و هویتشــان، دســتخوش تغییرات
هــر قــوم و ملتــی بــا نســل آینــده هســتند و غفلــت از ایــن مهــم می توانــد جوامــع را بــا بحــران هویــت مواجــه 
کنــد. ارزش هــا آنقــدر اهمیــت دارنــد کــه اینگلهــارد گفتــه اســت: »اگــر می خواهیــد در کشــوری بــدون ســر 
و صــدا انقــاب کنیــد، ارزش هــای آنــان را تغییــر دهیــد« )اینگلهــارد، 1۹۹8: 23(؛ در حقیقــت، ارزش هــا بــه 
نظــام اجتماعــی هویــت بخشــیده، بنیــان نظــام فرهنگــی جامعــه را تشــکیل می دهنــد و معیــار اساســی بایدهــا و 
نبایدهــای جامعــه می باشــند؛ یعنــی زیربنــا ی هنجارهــای اجتماعــی را پی ریــزی می کننــد. اگــر ارزش هــا، ثبات 
نســبی داشــته باشــند، فرهنــگ عمومــی نیــز ثبــات نســبی خواهــد داشــت و اگــر دچــار آســیب و بحران شــوند، 
فرهنــگ عمومــی نیــز آســیب پذیر می شــود؛ زیــرا زمینه ســاز ثبــات فرهنگــی یــا بحــران فرهنگــی؛ بــه ویــژه 
در بعــد فرهنــگ عمومــی هســتند؛ به طــور کلــی می تــوان گفــت: ارزش هــا، مرکزیــت، رجحــان، اولویــت،  
ــرای حفــظ آ نهــا از جــان و مــال خــود  ــد، ب ــد؛ چنان کــه افــراد حاضرن ــار عاطفــی دارن جنبــه ی دســتوری و ب
بگذرنــد )مرزآبــادی، 1387: 11(. بــا توجــه بــه نقــش فضــای مجــازی در توســعه ی جوامــع، در جامعــه ی مــا 
نیــز، در ســال های اخیــر بــه فــن آوری اطاعــات و ارتباطــات اهمیــت زیــادی داده شــده اســت؛ بــا ایــن حــال، در 
ایــن رابطــه آســیب های جــدی وجــود دارد کــه بررســی و ریشــه یابی آنهــا ضــروری اســت. امــروزه فرهنــگ 

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ....



دوره پانزدهم شماره 44و45 )پاييز و زمستان 1393(

157

رســانه ای اینترنــت، فضــای ذهنــی جوانــان را اشــغال کــرده اســت و ایــن مســئله نقــش والدیــن را در کنتــرل 
تربیتــی فرزنــدان و نظــارت اخاقــی بــر آنهــا نشــان می دهــد. بــروز رســانه های نوظهــور مي توانــد زمینه ســاز 
انــواع جدیــد آســیب هاي اجتماعــي و روانــي باشــد. بــه همیــن دلیــل، برنامه ریــزي بــراي شناســایي، پیشــگیري 
و کاهــش آســیب هاي نو ظهــور، الزم و ضــروري مي نمایــد. ایــن آســیب ها، مرتبــط بــا فن آوري هــاي جدیــد 
هســتند کــه آســیب هاي ناشــي از اســتفاده از ماهــواره، بازي هــاي رایانــه اي، تلفــن همــراه و اینترنــت، مي تواننــد 

در ایــن مجموعــه قــرار گیــرد.
اهمیت و ضرورت تحقیق

گســترش فضــاي اجتماعــي و عــام شــدن بســیاري از امــور خــاص و در هــم تنیدگــي جهــان، موجــب شــده 
کــه نوجوانــان و جوانــان امــروزي در انتخــاب هویت هــاي منســجم و یگانــه بــا مشــکل و حتــي بحــران مواجــه 
شــوند و هویــت آنهــا دچــار انشــقاق گــردد. از ایــن رو، آنچــه دیــده می شــود؛ فراینــد آرام و پیوســته ی انتقــال 
هویــت از نســلي بــه نســل دیگــر نیســت؛ بلکــه در دنیــاي کنونــي، بیشــتر شــاهد بحرانهــاي هویتــي و بــه همــان 
نســبت، بازســازي هاي هویتــي هســتیم. اشــاعه ی فن آوری هــای اطاعاتــی نویــن در میــان جوامــع، بــدون شــک 
بــر شــیوه ی زندگــی مــردم دنیــا، تأثیرگــذار بــوده اســت و بــه تبــع آن، الگوهــای رفتــاری جوانــان ایرانــی نیــز 
متأثــر از اشــاعه ی ســریع فرهنــگ نویــن ســایر ملــل و جوامــع غربــی اســت. فرهنگ پذیــری صرفــاً مربــوط بــه 
محیط هــای فیزیکــی و محســوس اطــراف مــا نیســت؛ بلکــه بــه مــوازات آن افــراد از محیط هــای مجــازی نیــز 
بهره منــد و بــا آن هماننــد می شــوند. ورود عناصــر جدیــد فرهنگــی، بــه واســطه ی جذابیــت فضــای مجــازی 
ــا نیازهــا و  ــط ب ــن محی ــوز – در ای ــه و حضــور مســتمر قشــر جــوان - دانشــجو و دانش آم ــت( و تجرب )اینترن
انگیزه هــای مختلــف )علمــی، آموزشــی، ســرگرمی و خبــری( منجــر بــه بازتولیــد ســلیقه های مجــازی شــده 
اســت )فرخ نیــا و لطفــی، 13۹0: 20(. تربیــت، در یــک بســتر ارزشــی رخ می دهــد، غایــت آن نیــز تربیــت افــراد، 
متناســب بــا ارزش هــاي اجتماعــی، اقتصــادي، دینــی و فرهنگــی مورد قبــول جامعــه اســت )رایلــی، 2004: 20(؛ 
ــد و برنامه ریــزان،  بنابرایــن، کلیــه ي تصمیم هــاي طراحــی و اقدامــات اجرایــی تربیتــی، جنبــه ي ارزشــی دارن
طراحــان و معلمــان بایــد ضمــن آگاهــی از ارزش هــاي حاکــم بــر جامعــه، ســازمان ارزشــی مخاطبــان خــود را 
ــان برنامه هــا کمــک  ــه سیاســت گذاران، برنامه ریــزان و مجری ــان، ب بشناســند. شناســایی نظــام ارزشــی نوجوان
می کنــد تــا بــا شــناخت بیشــتر از مخاطبــان خــود، برنامه هــاي معتبــر و مطمئن تــری، طراحــی و تدویــن کننــد.

چارچوب نظری
ــف  ــوزه، تعاری ــن ح ــران ای ــداد صاحب نظ ــه تع ــم، ب ــات و مفاهی ــایر اصطاح ــد س ــوم ارزش همانن مفه
ــاي  ــح وضعیت ه ــه ترجی ــن رابطــه هافســتد)1۹84: 40( ارزش را گرایشــی گســترده ب ــي دارد. در ای گوناگون
معینــی از امــور بــر امــور دیگــر تعریــف مي کنــد. از نظــر روکیــچ ارزش بــه عنــوان بــاوري پایــدار، دربــاره ی 
شــیوه ی خاصــي از رفتــار یــا هــدف غایــي کــه از نظر فــردي یــا اجتماعــي در برابر رفتار یــا هدفي دیگــر مرجح 
اســت، تعریــف مي گــردد؛ همچنیــن، ارزش بــه عنــوان پدیــده  ای اجتماعــي تعریــف شــده کــه از زمان تشــکیل 
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جوامــع اولیــه تاکنــون در زندگــي انســان نقشــي مهــم داشــته اســت. ارزش هــا از ابعــاد مهم و اساســي شــخصیت 
و زندگــي اجتماعــي بــه شــمار مي آینــد. در واقــع، ارزش هــا چارچوب هــاي ویــژه ای بــراي افــراد جامعــه، تعیین 
مي کننــد تــا بداننــد در هــر موقعیتــي چــه رفتــار و پاســخي مناســب اســت. آنهــا جهت دهنــده و تعیین کننــده 
رفتارنــد )ورنــون، 1۹73: ۹8؛ روکیــچ، 1۹60: 80( و عامــل رفتــار در محیط کار مي باشــند )شــوارتز، 1۹۹2: 30  (؛ 
افــزون بــر ایــن، ارزش هــا از لحــاظ تجربــي بــا ابعــاد مهــم رفتــار ســازماني، عملکــرد آموزشــي و تصمیم گیــري 
شــغلي پیونــد مي خورنــد و نمایانگــر، باورهــاي اصولــي هســتند کــه از نظــر فــردي یــا اجتماعــي نوعــي رفتــار 
برتــر شــمرده شــده و نیــز یکــي از ابعــاد فــردي رفتــار ســازماني و پایــه و اســاس درك نگرش هــا و انگیــزش 
افــراد بــوده و بــر ادراك آنهــا اثــر مي گذارنــد. شــوارتز)همان: ۹4( ارزش هــا را بــه عنــوان اهــداف فــرا  موقعیتــي 
مطلــوب و متفــاوت از نظــر اهمیــت می دانــد کــه بــه عنــوان اصــول راهنمــا در زندگــي فــرد بــه کار گرفتــه 
مي شــوند. قوانیــن و هنجار هــای اجتماعــی در هــر جامعــه بــر اســاس ارزش هــای حاکــم، تدویــن و تصویــب 
می شــوند. میــزان پایــداری نســبی ارزش هــا در جامعــه بــه پایــداری فرهنــگ عمومــی و قوانیــن کمــک می کند 
و تحــول مــداوم و بحرانــی شــدن آن، فرهنــگ عمومــی را نیــز بــا تغییــر و تحــوالت عمــده، رو بــه رو می ســازد 
)مرزآبــادی، 1387: 81(. ارزش هــای حاکــم بــر هــر جامعــه از یــک ســو، بــر نظــام ارزشــی افــراد آن جامعه تأثیر 
ــد و از ســوی دیگــر، شــکل دهنده ي نظــام ارزشــی تک تــک افــراد جامعــه هســتند. روان شناســان،  می گذارن
ــد  ــرار می دهن ــه ق ــورد توج ــراد، م ــخصیت اف ــکل گیري ش ــی و ش ــر هویت یاب ــش ارزش را از منظ ــاً نق غالب
)کاظمــی و مهــرام، 138۹: 75(؛ چنان کــه کســانی ماننــد آلپــورت، کارل راجــرز، اریــک فــروم، مزلــو و یونــگ 
بــه ترتیــب بــا طــرح مفاهیمــی همچــون: انســان کامــل، انســان در پــی خــود تحققــی، انســان بــارور، انســان بــا 
کنــش کامــل و انســان بالــغ، بــر ارزش جویــی و حاکمیــت نوعــی نظــام ارزشــی بــر انســان، تأکیــد کرده انــد. 
یافتــه ی برخــی از جامعه شناســان؛ ماننــد: امیــل دورکیــم و پارســونز بــر نقــش ارزش هــا از جهــت ایجــاد وجدان 
جمعــی و همبســتگی مکانیکــی و ارگانیکــی بیــن اعضــاي جامعــه توجــه دارنــد. جامعه شناســان دیگــر؛ ماننــد: 
ماکــس وبــر، رونالــد اینگلهــارد و هابر مــاس از زاویــه ي دیگــر بــه ارزش هــاي اجتماعــی توجــه کرده انــد. آنــان 

بیشــتر بــر رونــد تحــول و فاصلــه ي ارزش هــا، میــان نســل هاي مختلــف توجــه دارنــد )پوریانــی، 1387: 53(. 
نظام ارزشهای خانواده

ــش شــناختی، مشــاهده،  ــک گرای ــب حقیقــت، وجــود ی ــه کشــف ترتی ــدي ب 1. ارزش نظــري: عاقه من
ــادي، 1387: 64(. ــی )مرزآب ــی و عقان ــاي تجرب ــود جنبه ه ــتدالل، وج اس

2. ارزش اقتصــادي: ترجیــح جنبه هــاي عملــی و ســود آور، فعالیت ها و تأمین نیازهاي جســمانی، ســودمندي 
اشــیا، ارضــاي نیازهــاي بدنــی، صیانت ذات )روشــه، 2000: 8۹ ؛ مــک کارتی و شــرام، 2005: ۹1(.

3. ارزش هنــري: تمایــل بــه تجربــه ي همســانی و تنــوع در پدیده هــا و جســت و جــوي ظرافــت، تقــارن و 
تناســب، توجــه بــه نظــم و هماهنگــی در رویدادهــا و لــذت بــردن از جلوه هــاي هســتی بــه خاطــر خــود آنهــا.

4. ارزش سیاســی: تمایــل بــه کســب قــدرت، تســلط و رهبــري نســبت بــه دیگــران، هدایــت فعالیت هــاي 
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شــغلی، اجتماعــی، سیاســی.
ــی، صمیمیــت،  ــه مهربان ــودن ب ــه انســان ها، متعهــد ب 5. ارزش اجتماعــی: عاقه منــدي و عشــق ورزیــدن ب

ــن انســان ها. ــل بی ــداکاري در تعام ف
6. ارزش مذهبــی: تمایــل به درك کل هســتی، ارتبــاط دادن خود به کلیت فراگیر هســتی، وحدت وجودي 
در پدیده هــا، کســب معرفــت، اهــل تصــوف بــودن و توجه به عنصــر خدایــی در هــر کار)موســگراوس، 1۹۹۹: 

.)83
جدول شماره ی)1(:  مؤلفه های نظام ارزشی

6 
 

های : تمایل به کسب قدرت، تسلط و رهبری نسبت به دیگران، هدایت فعالیتارزش سیاسی. 4
 اجتماعی، سیاسی. شغلی،

ها، متعهد بودن به مهربانی، صمیمیت، مندی و عشق ورزیدن به انسان: عالقهارزش اجتماعی. 5
 ها.فداکاری در تعامل بین انسان

هستی، وحدت  : تمایل به درك کل هستی، ارتباط دادن خود به کلیت فراگیرارزش مذهبی .6
 هر خدایی در توجه به عنصر بودن وها، کسب معرفت، اهل تصوف وجودی در پدیده
 (.83: 1۹۹۹کار)موسگراوس، 

 
 نظام ارزشی های(:  مؤلفه1ی)جدول شماره

غیر
مت

ص 
شاخ

 

 هامعرف سازی)تعریف نظری(مفهوم

ش
ارز

اام 
نظ

 ها

ری
 نظ

یپ
ت

 

تحقق این  ی اصلی علم، نیل به حقیقت است که در تعقب وعالقه
در پی استدالل  و هدف، به صورت مشخص گرایشی شناختی دارد

یک اندیشمند یا فیلسوف  ت. انسان علمی، فردی است که غالباًاس
 است.

قیقت، وجود ح به کشف عالقه
شناختی، مشاهده گرایش

ی تجربی، ستدالل، وجود جنبها
نتقادی و عقالنی، نظم ا

 معرفت. بخشیدن به شناخت و

دی
صا

 اقت
یپ

ت
 

سودمندی اشیا است که از آنچه انسان اقتصادی به آن عالقه دارد، 
های علمی دنیای اقتصاد را شامل ی بدنی تا فعالیتنیازهای اولیه

شود. انسان اقتصادی در روابطش با دیگران بیشتر در صدد برتری می
لحاظ ثروت است تا تسلط بر آنها یا خدمت به  داشتن نسبت به آنها از

 گر است.های دیآنها. گرایش اقتصادی غالبآ در تضاد با ارزش

سودمندی اشیا، ارضای نیازهای 
بدنی، توجه به تولید، معرفی 

بازاریابی، اعتبارات مالی  کاال و
عملگرا،  ثروت، فعال وو تجمع

 تاجر

7 
 

 پژوهشی پیشینه
دهد که کودکان، بیشتر از نوجوانان، پسران بیشتر از ( نشان می2001) نتایج تحقیقات سوبرا مانیام

ی زیاد از اینترنت بر کنند. استفادهپوستان از رایانه استفاده میدختران و سفیدپوستان بیشتر از سیاه
به ویژه ایمیل بر روابط شخصی آن،  ندارد؛ حتی ممکن است استفاده از های شناختی، اثر منفیمهارت

 و حفظ روابط اجتماعی کمک کند.

تی
ناخ

باش
 زی

یپ
ت

 

 از هر تجربه و داند وها میگرا، زندگی را سلسله ی رویدادانسان زیبا
گرا، قطب مخالف سنخ یبابرد. سنخ زلذت می -آنچه که هست -اثری 

چون اولی به تنوع تجارب و دومی به همسانی تجارب  نظری است؛
 ها است. مند به انسانزیباگرا، عالقه گرایش دارد. انسان

 هماهنگی، توجه به نظم و
 زیبایی. تقارن و ظرافت،

عی
تما

 اج
یپ

ت
 

 ها، باالترین ارزش برای این سنخ است. او برای دیگرانعشق به آدم
های نظری، اقتصادی ارزش قائل است. چنین فردی ممکن است ارزش

بیش  روح وغیرانسانی بداند. چنین فردی کم وگرایی را بیزیبا و
 گرایش مذهبی دارد.

ها، دیگرخواهی عشق به انسان
 دوستی، مهربانی، دلسوزنوع و

 خودگذشتگی. از بودن و

سی
سیا

پ 
تی

 

های چنین شخصی، است. فعالیتانسان سیاسی، اساساً مجذوب قدرت 
شود؛  بلکه در هر شغلی که باشد ی سیاست نمیالزاماً منحصر به حوزه

 کند. کسانی که دربه دنبال سلطه و قدرت است و ریاست می
 های باالیی دارند.ارزش معموالً ؛های خاص، رهبر هستندحوزه

 سلطه، وجود مجذوب قدرت و
 حس هنری

بی
ذه

پ م
تی

 

انسانی  ارزش انسان مذهبی، وحدت و یکپارچگی است. اوترین باال
کل آن  کوشد هستی را دراهل تصوف است و می مذهبی، عارف و

 درك کند و خود را به کلیت جامع و فراگیر آن ارتباط دهد.

یگانگی،  توجه به وحدت و
اهل تصوف، درك  عارف و
توجه به عنصر  کل و هستی در
 کاری. هر خدایی در

پیشینه ی پژوهش
نتایــج تحقیقــات ســوبرا مانیــام )2001( نشــان می دهــد کــه کــودکان، بیشــتر از نوجوانــان، پســران بیشــتر 
ــت  ــاد از اینترن ــتفاده ی زی ــد. اس ــتفاده می کنن ــه اس ــتان از رایان ــتر از سیاه پوس ــتان بیش ــران و سفیدپوس از دخت
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بــر مهارت هــای شــناختی، اثــر منفــی نــدارد؛ حتــی ممکــن اســت اســتفاده از آن، بــه ویــژه ایمیــل بــر روابــط 
شــخصی و حفــظ روابــط اجتماعــی کمــک کنــد.

      نتایــج پژوهش هــای پیرســی )2000( و یانــگ )1۹۹۹( روشــن می ســازد کــه مشــکات خانوادگــی چون 
ســردی روابــط بیــن افــراد خانــواده، نــزاع، طــاق، مشــکات درســی و شــغلی در خانواده هایــی کــه فرزنــدان 

آنهــا وابســته بــه اینترنت هســتند، زیــاد می باشــد.
      اریــک )2000( در مطالعــه بیــن میــزان اســتفاده از اینترنــت و تنهایــی و انــزوا، رابطــه ي معنــاداري را بــه 
دســت آورده اســت. بــه ایــن معنــا هــر چــه فــرد، بیشــتر بــه اینترنــت وابســته می شــود، ارتبــاط وی بــا اجتمــاع و 

دیگــران کمتــر می شــود.
ــت در دانشــجویان  ــه اینترن ــاد ب ــزان اعتی ــوان »بررســی می ــا عن       قلجــه و دیگــران )13۹1( در پژوهشــی ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی زاهــدان« بــه ایــن یافته هــا رســیدند کــه اعتیــاد حــدود 47 درصــد از دانشــجویان بــه 
اینترنــت، خفیــف و 38/4 درصــد، متوســط و 14/1 درصــد، شــدید می باشــد؛ همچنیــن، بیــن اعتیــاد بــه اینترنت 
و ســن، جنــس، زمــان و طــول زمــان اســتفاده از اینترنــت و دلیــل اســتفاده از آن رابطــه ی آمــاری معنــا داری، 

وجــود دارد.
ــه  ــواده« ب ــر ارزش هــای خان ــت ب ــر اینترن ــوان »بررســی تأثی ــا عن       کفاشــی )1388(، در پژوهــش خــود ب
ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بیــن متغیرهای مســتقل شــامل: دسترســی دانشــجویان بــه اینترنت، محیــط تعاملی، 
فضــای صمیمیــت، روابــط احساســی، وارد شــدن دانشــجویان در بحــث و مناظــره گروهــی، پذیرفته شــدن آنها 
در محیــط تعاملــی اینترنتــی، احســاس رضایــت از گمنــام بــودن در اینترنــت، میــزان اطــاع خانــواده در مــورد 
اســتفاده ی فرزنــدان از محیط هــای اینترنتــی و متغیــر وابســته ارزش هــای خانــواده، رابطــه ی آمــاری معکــوس 

وجــود دارد.
      شــعرا )1387( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »تعییــن اثربخشــی اعتیــاد بــه اینترنــت در عملکــرد تحصیلــی 
دانش آمــوزان مقطع متوســطه شــهر شــیراز و ارائــه ی راهکارهایی برای پیشــگیری و درمان« نشــان داد کــه: 64/3 
درصــد آنــان بــه اینترنــت، معتــاد و دچــار مشــکات مقطعی یــا دایمــی بودنــد و 4/5 درصــد، اعتیاد شــدیدی به 
اینترنــت، دارنــد و احتمــال وجــود مشــکات جــدی در زندگی بــرای آنهــا وجــود دارد؛ همچنین، با اســتفاده از 
ضریــب همبســتگی اســپیرمن مشــخص نمــود کــه اعتیــاد بــه اینترنــت بــا از دســت رفتــن فرصت های آموزشــی 
غیــر رســمی، کاهــش تمرکــز بــرای یادگیــری، احســاس خســتگی در کاس درس، غفلــت در انجــام تکالیف 
درســی و اختــال در آمادگــی افــراد بــرای امتحــان، رابطــه ی زیــادی دارد و در میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت، میــان 

دانــش آمــوزان پســر و دختــر، تفــاوت معنــا داری وجود نــدارد.
تعریف مفهومی متغیرها

فضــای ســایبر: بــه مجموعه هایــی از ارتباطــات درونــی انســان ها از طریــق رایانــه و مســائل مخابراتــی، بــدون 
در نظــر گرفتــن جغرافیــای فیزیکــی، گفتــه می شــود.

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ....
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نظــام ارزشــی: نظامــی متشــکل از نمادهــا اســت کــه در قالــب ایده هــای انتزاعــی اخاقــِی خــوب و بــد، 
مناســب و نا مناســب و درســت و نادرســت ســازماندهی شــده اســت.

ارزش سیاســی: واجــدان ایــن ارزش، قدرت گــرا هســتند کــه فعالیــت آنهــا محــدود بــه حــوزه ی سیاســت 
نیســت؛ بلکــه در هــر شــغل و حرفــه ای کــه باشــند، در پــی کســب قــدرت و ســلطه هســتند. رقابــت با دیگــران، 

مهمتریــن انگیــزه ی تــاش آنهــا در صحنه هــای مختلــف زندگــی اســت.
ارزش هنــری: واجــدان ایــن ارزش، ممکــن اســت هنرمنــد نباشــند؛ امــا بــه مســائل هنــری، گرایــش داشــته 

باشــند. ایــن افــراد معتقدنــد ســاختن چیــزی زیبــا، مهمتــر از خلــق چیــزی حقیقــی اســت.
ارزش اقتصــادی: واجــدان ایــن ارزش، بــه فایــده عملــی علــم، توجــه می کننــد و علــم را به خاطر فــن آوری، 

می خواهنــد و وقتــی هنــر و زیبایــی را می خواهنــد کــه در خدمت ســوداگری باشــد.
ارزش اجتماعــی: ارزش  هــای اجتماعــی بــه مدل هــای کلــی رفتــار، احــکام جمعــی و هنجارهــای کــرداری 

اطــاق می شــوند کــه عمــوم و جامعــه آن را پذیرفته انــد.
ــد کــه در هــر  ــد و ســعی می کنن ــان و فلســفه گرایــش دارن ــه عرف ــن ارزش، ب ــی: واجــدان ای ارزش مذهب

رویــدادی عنصــری الهــی پیــدا کننــد.
ارزش نظــری: واجــدان ایــن ارزش، حقیقت جــو، دارای بازخــورد شــناختی و اهــل اندیشــه اند و دانــش، علم 

و معرفــت تنهــا هــدف آنهــا می باشــد )خاتمی نســب و دیگــران،  13۹1: ۹7(. 
روش تحقیق

روش پژوهــش توصیفــی و از نــوع همبســتگی می باشــد، جامعــه ی آمــاری آن، 320 نفــر از دبیــران مــدارس 
متوســطه آمــوزش و پــرورش اســتان ایــام می باشــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 170 نفــر بــه عنــوان 
نمونــه انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری اطاعــات، اســتفاده از پرســش نامه بــود. جهــت روایــی و اعتبــار ابــزار 
اندازه گیــری از نظــر اســتادان و دبیــران اســتفاده شــد؛ بــه عبارتــی، نــوع اعتبــار مطــرح شــده در ایــن تحقیــق، 
اعتبــار صــوری می باشــد. جهــت بــه دســت آوردن پایایــی، نمونــه ی 30 نفــری از اعضــای جامعــه، انتخــاب و به 
منظــور محاســبه ی پایایــی پرســش نامه، آلفــای کرونبــاخ آن، محاســبه شــد. آلفــای کرونبــاخ ابــزار اندازه گیری 

0/87 بــه دســت آمــده اســت کــه نشــان از بــاال بــودن پایایــی و قابلیــت اعتمــاد پرســش نامه داشــت.
فرضیه ها

فرضیــه ی اول: ارزش هــای خانوادگــی در میــان افــرادی کــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد و افــرادی 
کــه اســتفاده نمی کننــد، متفــاوت اســت.

فرضیــه ی دوم: ایــن ارزش هــا در میــان اســتفاده کنندگان از فضــای مجــازی، متناســب بــا طول زمان اســتفاده 
)روزانــه، هفتگــی، ماهانه(، متفاوت اســت. 

فرضیــه ی ســوم: ارزش هــای خانوادگــی در میــان افــرادی کــه فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد، بــا توجــه 
بــه نــوع اســتفاده از ایــن فضــا متفــاوت اســت.

طاهره خدامرادي- فرحناز سعادت- طیبه خدامرادي
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یافته ها
جدول شماره ی)1(: تفاوت میانگین ارزش های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند و افرادی که استفاده نمی کنند.

10 
 

نفر از دبیران مدارس  320ی آماری آن، باشد، جامعهنوع همبستگی می از روش پژوهش توصیفی و
نفر به عنوان  170باشد که با استفاده از فرمول کوکران متوسطه آموزش و پرورش استان ایالم می

اعتبار ابزار  بود. جهت روایی و نامهپرسشاستفاده از  ،نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات
این تحقیق،  در هدبیران استفاده شد؛ به عبارتی نوع اعتبار مطرح شد استادان و نظر از گیریاندازه

نفری از اعضای جامعه، انتخاب و  30ی باشد. جهت به دست آوردن پایایی، نمونهاعتبار صوری می
 گیریاندازه، آلفای کرونباخ آن، محاسبه شد. آلفای کرونباخ ابزار نامهپرسشی پایایی به منظور محاسبه

 داشت. نامهپرسش به دست آمده است که نشان از باال بودن پایایی و قابلیت اعتماد 87/0

 هافرضیه
کنند و افرادی که های خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده میی اول: ارزشفرضیه

 کنند، متفاوت است.استفاده نمی
 کنندگان از فضای مجازی، متناسب با طول زمان استفادهها در میان استفادهاین ارزش ی دوم:فرضیه

 متفاوت است.  ،)روزانه، هفتگی، ماهانه(

کنند، با توجه به های خانوادگی در میان افرادی که فضای مجازی استفاده می: ارزشی سومفرضیه
 نوع استفاده از این فضا متفاوت است.

 هایافته
کنند فضای مجازی استفاده می های خانوادگی افرادی که از(: تفاوت میانگین ارزش1ی)ارهجدول شم

 کنند.و افرادی که استفاده نمی

انحراف معیار از  انحراف معیار میانگین تعداد جنس
 میانگین

 654/1 453/11 67/46 70 مرد
 

 زن
 

100 32/4۹ 23/8 12/2 

 
جدول شماره ی)2(، آزمون مقایسه ی میانگین گروه های مستقل برای نشان دادن تفاوت میانگین ارزش های خانوادگی افرادی که از 

فضای مجازی استفاده می کنند و افرادی که استفاده نمی کنند.

11 
 

های مستقل برای نشان دادن تفاوت میانگین میانگین گروهی (، آزمون مقایسه2ی)جدول شماره
 کنند.کنند و افرادی که استفاده نمیهای خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میارزش

 0/۹5فاصله اطمینان 
 پایین حد -حد باال

ی آزمون لو
برای 
 برابری

آزمون مقایسه 
 هامیانگین

انحراف  درجه آزادی داریسطح معنا
 استاندارد

435/8   178/3 
۹87/2   764/8 

45/1 222/0 876/0- 5/4 03/0 

324/3 046/1- 765/0 3/0 45/3 

که  03/0 داری دو دامنهی تفاوتی است و سطح معنای تحقیق که از نوع فرضیهبا توجه به فرضیه     
درصد، بیانگر  ۹5اطمینان ی ( و حد باال و پایین به دست آمده با فاصله>05/0p) است 05/0 زیر

کنند و افرادی که های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میوجود تفاوت بین ارزش
 باشد.کنند، میاستفاده نمی

کنند های خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده می(: تفاوت ارزش3ی)جدول شماره
 وزانه، هفتگی، ماهانه() با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه()ر در تناسب با طول زمان استفاده

 منابع
تغییر مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 
 مجذورات

F داریسطح معنی 

 6571871 بین گروهی
 

2 547/687 ۹/854 000/0 

   77/ 8۹7 137 15722/ 347 درون گروهی

    13۹ 165۹4004 جمع

 
توان گفت: بین میانگین نمره می (000/0) داریسطح معنا( و 854/۹) محاسبه شده F با توجه به     

تناسب با طول زمان استفاده مکنند، های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میارزش
داری وجود دارد. برای مشخص شدن بیشترین و کمترین تفاوت ماهانه(، تفاوت معنا )روزانه، هفتگی،

 شود.استفاده شد که در جدول زیر دیده می LSD از آزمون

     بــا توجــه بــه فرضیــه ی تحقیــق کــه از نــوع فرضیــه ی تفاوتــی اســت و ســطح معنــا داری دو دامنــه 0/03 
کــه زیــر 0/05 اســت )0p/05>( و حــد بــاال و پاییــن بــه دســت آمــده بــا فاصلــه ی اطمینــان ۹5 درصــد، بیانگــر 
وجــود تفــاوت بیــن ارزش هــای خانوادگــی افــرادی کــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد و افــرادی کــه 

ــد. ــد، می باش ــتفاده نمی کنن اس

جدول شماره ی)3(: تفاوت ارزش های خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند در تناسب با طول زمان استفاده 
)روزانه، هفتگی، ماهانه() با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه(

11 
 

های مستقل برای نشان دادن تفاوت میانگین میانگین گروهی (، آزمون مقایسه2ی)جدول شماره
 کنند.کنند و افرادی که استفاده نمیهای خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میارزش

 0/۹5فاصله اطمینان 
 پایین حد -حد باال

ی آزمون لو
برای 
 برابری

آزمون مقایسه 
 هامیانگین

انحراف  درجه آزادی داریسطح معنا
 استاندارد

435/8   178/3 
۹87/2   764/8 

45/1 222/0 876/0- 5/4 03/0 

324/3 046/1- 765/0 3/0 45/3 

که  03/0 داری دو دامنهی تفاوتی است و سطح معنای تحقیق که از نوع فرضیهبا توجه به فرضیه     
درصد، بیانگر  ۹5اطمینان ی ( و حد باال و پایین به دست آمده با فاصله>05/0p) است 05/0 زیر

کنند و افرادی که های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میوجود تفاوت بین ارزش
 باشد.کنند، میاستفاده نمی

کنند های خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده می(: تفاوت ارزش3ی)جدول شماره
 وزانه، هفتگی، ماهانه() با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه()ر در تناسب با طول زمان استفاده

 منابع
تغییر مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 
 مجذورات

F داریسطح معنی 

 6571871 بین گروهی
 

2 547/687 ۹/854 000/0 

   77/ 8۹7 137 15722/ 347 درون گروهی

    13۹ 165۹4004 جمع

 
توان گفت: بین میانگین نمره می (000/0) داریسطح معنا( و 854/۹) محاسبه شده F با توجه به     

تناسب با طول زمان استفاده مکنند، های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میارزش
داری وجود دارد. برای مشخص شدن بیشترین و کمترین تفاوت ماهانه(، تفاوت معنا )روزانه، هفتگی،

 شود.استفاده شد که در جدول زیر دیده می LSD از آزمون

     بــا توجــه بــه F محاســبه شــده )۹/854( و ســطح معنــاداری )0/000( می تــوان گفــت: بیــن میانگیــن نمــره 
ارزش هــای خانوادگــی افــرادی کــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد، متناســب بــا طــول زمــان اســتفاده 
)روزانــه، هفتگــی، ماهانــه(، تفــاوت معنــا داری وجود دارد. برای مشــخص شــدن بیشــترین و کمترین تفــاوت از 

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ....
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آزمــون LSD اســتفاده شــد کــه در جــدول زیــر دیــده می شــود.

جدول شماره)4(: جدول پس آزمون LSD تفاوت ارزش های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند، به تفکیک 
طول زمان دسترسی)روزانه، هفتگی، ماهانه(

12 
 

های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی تفاوت ارزش LSD : جدول پس آزمون(4جدول شماره)
 ماهانه( کنند، به تفکیک طول زمان دسترسی)روزانه، هفتگی،استفاده می

 95فاصله اطمینان 
درصد حد باال حد 

 پایین

 هایارزش هاتفاوت میانگی استانداردانحراف  داریسطح معنی
 خانوادگی

 هفتگی 24/5 346/2 38/0 25/0      75/8۹

 ماهانه 87/۹ 3۹8/2 000/0 7۹/3       18/13

 روزانه -8۹/5 675/2 3۹/0 -۹0/08     -25/0

هایی که توان دریافت؛ افراد خانوادهمی LSD توجه به جدول باال و استفاده از پس آزمون با     
گیرند، به کنند در مقایسه با کسانی که ماهانه از این فضا بهره میروزانه از فضای مجازی استفاده می

 24/5کنند، به اندازه ازی استفاده میو در مقایسه با افرادی که هفتگی از فضای مج واحد 87/۹ اندازه
داری این خوردارند؛ بنابراین با توجه به سطح معناوادگی بیشتری برهای خانواحد از میانگین ارزش

 هاباشد و حداکثر این تفاوته میتوان گفت که این تفاوت، قابل تعمیم به کل جامعتفاوت، می
هایی کنند و حداقل آن مربوط به افراد خانوادهمربوط به افرادی است که روزانه از اینترنت استفاده می

 کنند.انه از فضای مجازی استفاده میاست که ماه

 کنندهای خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میجدول تفاوت ارزش (:5ی)جدول شماره
 )با توجه به نوع استفاده از فضای مجازی(.

میانگین  درجه آزادی مجموع تغییرات داریمنابع تغییر
 مجذورات

 داریسطح معنا درجه آزادی

 000/0 123/4 844/5 3 654/8 بین گروهی

   342/154 143 211/25674 درون گروهی

    14۹ 865/25682 جمع

     بــا توجــه بــه جــدول بــاال و اســتفاده از پــس آزمــون LSD می تــوان دریافــت؛ افــراد خانواده هایــی کــه 
روزانــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد در مقایســه بــا کســانی کــه ماهانــه از ایــن فضــا بهــره می گیرنــد، 
بــه انــدازه ۹/87 واحــد و در مقایســه بــا افــرادی کــه هفتگــی از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد، بــه انــدازه 
5/24 واحــد از میانگیــن ارزش هــای خانوادگــی بیشــتری بر خوردارنــد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه ســطح معنــا داری 
ایــن تفــاوت، می تــوان گفــت کــه ایــن تفــاوت، قابــل تعمیــم بــه کل جامعــه می باشــد و حداکثــر ایــن تفاوت ها 
مربــوط بــه افــرادی اســت کــه روزانــه از اینترنــت اســتفاده می کننــد و حداقــل آن مربــوط بــه افــراد خانواده هایی 

اســت کــه ماهانــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد.
جدول شماره ی)5(: جدول تفاوت ارزش های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند )با توجه به نوع استفاده از فضای 

مجازی(.

12 
 

های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی تفاوت ارزش LSD : جدول پس آزمون(4جدول شماره)
 ماهانه( کنند، به تفکیک طول زمان دسترسی)روزانه، هفتگی،استفاده می

 95فاصله اطمینان 
درصد حد باال حد 

 پایین

 هایارزش هاتفاوت میانگی استانداردانحراف  داریسطح معنی
 خانوادگی

 هفتگی 24/5 346/2 38/0 25/0      75/8۹

 ماهانه 87/۹ 3۹8/2 000/0 7۹/3       18/13

 روزانه -8۹/5 675/2 3۹/0 -۹0/08     -25/0

هایی که توان دریافت؛ افراد خانوادهمی LSD توجه به جدول باال و استفاده از پس آزمون با     
گیرند، به کنند در مقایسه با کسانی که ماهانه از این فضا بهره میروزانه از فضای مجازی استفاده می

 24/5کنند، به اندازه ازی استفاده میو در مقایسه با افرادی که هفتگی از فضای مج واحد 87/۹ اندازه
داری این خوردارند؛ بنابراین با توجه به سطح معناوادگی بیشتری برهای خانواحد از میانگین ارزش

 هاباشد و حداکثر این تفاوته میتوان گفت که این تفاوت، قابل تعمیم به کل جامعتفاوت، می
هایی کنند و حداقل آن مربوط به افراد خانوادهمربوط به افرادی است که روزانه از اینترنت استفاده می

 کنند.انه از فضای مجازی استفاده میاست که ماه

 کنندهای خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میجدول تفاوت ارزش (:5ی)جدول شماره
 )با توجه به نوع استفاده از فضای مجازی(.

میانگین  درجه آزادی مجموع تغییرات داریمنابع تغییر
 مجذورات

 داریسطح معنا درجه آزادی

 000/0 123/4 844/5 3 654/8 بین گروهی

   342/154 143 211/25674 درون گروهی

    14۹ 865/25682 جمع

     بــا توجــه بــه محاســبه شــده )4/123( و ســطح معنــاداری )0/000( می تــوان گفــت که بیــن میانگین نمره ی 
افــراد خانواده هایــی کــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد؛ بــا توجــه بــه نــوع اســتفاده از محیط هــای فضــای 
  LSD مجــازی، تفــاوت معنــا داری وجــود دارد. بــرای مشــخص شــدن کمتریــن و بیشــترین تفــاوت از آزمــون

طاهره خدامرادي- فرحناز سعادت- طیبه خدامرادي
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اســتفاده شــده اســت کــه در جــدول زیــر مشــاهده می شــود.

جدول شماره ی)6(: جدول پس آزمون LSD، تفاوت ارزش های خانوادگی؛ با توجه به نوع استفاده از فضای مجازی، در میان 
افرادی که از فضای مجازی استفاده می کنند. 

13 
 

توان گفت که بین میانگین ( می000/0( و سطح معناداری )123/4محاسبه شده ) Fبا توجه به     
های محیط کنند؛ با توجه به نوع استفاده ازهایی که از فضای مجازی استفاده میی افراد خانوادهنمره

 داری وجود دارد. برای مشخص شدن کمترین و بیشترین تفاوت از آزمونفضای مجازی، تفاوت معنا

LSD  شود.استفاده شده است که در جدول زیر مشاهده می 

های خانوادگی؛ با توجه به نوع استفاده ، تفاوت ارزشLSDجدول پس آزمون  (:6ی)جدول شماره
  .کنندادی که از فضای مجازی استفاده میاز فضای مجازی، در میان افر

هایی که از توان نتیجه گرفت که افراد خانوادهمی LSD با توجه به جدول باال و استفاده از آزمون     
در مقایسه با افرادی که از فضای مجازی برای  کنندای کارهای علمی، استفاده میفضای مجازی بر
هایی که از خوردارند؛ همچنین، افراد خانوادههای خانوادگی باالتری برکنند، از ارزشچت استفاده می

 95 فاصله اطمینان
 یدرصد

انحراف  داریسطح معنا
 استاندارد

 هاارزش هاتفاوت میانگین

 پایین حد باال حد

6/8 65/3 007/0 18/1  چت - دانلود 25/6 

45/13 45/3 006/0 23/3  ایمیل -45/3 

67/8 24/3 041/0 ۹8/1  87/13  بحث 

88/8 4/5 00۹/0 78/1  54/8  علمی 

34/4 ۹0/7 007/0 321/3  دانلود - ایمیل 21/7 

23/1 1/۹ 006/0 435/1  بحث 44/4 

87/4 22/13 043/0 76/1  ایمیل - علمی -56/3 

12/1 65/6 008/0 32/1  چت 45/3 

56/8 25/4 004/0 76/2  دانلود 45/6 

87/12 54/4 008/0 87/3  بحث - چت 87/13 

5/0 8۹/8 003/0 3۹/4  علمی - دانلود -21/7 

۹8/7 6/1 005/0 ۹0/1  ایمیل 23/3 

     بــا توجــه بــه جــدول بــاال و اســتفاده از آزمــون LSD می تــوان نتیجــه گرفــت کــه افــراد خانواده هایــی 
کــه از فضــای مجــازی بــرای کارهــای علمــی، اســتفاده می کننــد در مقایســه بــا افــرادی کــه از فضــای مجــازی 
بــرای چــت اســتفاده می کننــد، از ارزش هــای خانوادگــی باالتــری بر خوردارنــد؛ همچنیــن، افــراد خانواده هایــی 
کــه از فضــای مجــازی اســتفاده می کننــد در مقایســه بــا افــرادی کــه از فضــای مجــازی بــرای دانلــود اســتفاده 
ــن  ــا داری ای ــه ســطح معن ــا اســتناد ب ــر و بیشــتری برخــوردار می باشــند. ب ــد، از ارزش خانوادگــی باال ت می کنن
ــر  ــه کل جامعــه  ی آمــاری هســتند و حداکث ــم ب ــل تعمی ــه می شــود کــه تفاوت هــا قاب تفاوت هــا نتیجــه گرفت
تفــاوت میانگیــن ارزش هــای خانوادگــی،  مربــوط بــه افــرادی اســت کــه از فضــای مجــازی بــرای بحــث علمی 
اســتفاده می کننــد و حداقــل آن مربــوط بــه کســانی اســت کــه از ایــن فضــا بــرای چــت، اســتفاده می کننــد و 

بقیــه در مراتــب بعــدی قــرار دارنــد.

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ....
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نتیجه گیری
بررســی نمونــه ی مــورد مطالعــه، نشــان می دهــد کــه ارزش هــا، در میــان افــراد خانواده هایــی کــه از فضــای 
مجــازی اســتفاده می کننــد و افــرادی کــه اســتفاده نمی کننــد، تفــاوت دارنــد؛ همچنیــن، ایــن ارزش هــا در بیــن 
اســتفاده کنندگان از فضــای مجــازی بــر حســب زمــان اســتفاده )روزانــه، هفتگی، ماهانــه( تفاوت پیــدا می کنند؛ 
بــه عبــارت دیگــر، حداکثــر تفــاوت میانگیــن ارزش هــای خانوادگــی مربــوط بــه افــرادی اســت کــه روزانــه و 
حداقــِل آن مربــوط بــه افــرادی اســت که ماهانــه از فضــای مجازی اســتفاده می کننــد. میانگین نمــره ارزش های 
خانوادگــی اســتفاده کنندگان از فضــای مجــازی بــر حســب نــوع اســتفاده، متفــاوت اســت. حداکثــر تفــاوت 
میانگیــن ارزش هــا ی خانوادگــی، مربــوط بــه افــراد ی اســت کــه از فضــای مجــازی بــرای بحــث علمــی بهــره 
می گیرنــد و حداقــل آن مربــوط بــه افــراد خانواده هایــی اســت کــه از ایــن فضــا بــرای چــت، اســتفاده می کننــد.

پیشنهادهای تحقیق
- بــا توجــه بــه اینکه بیشــتر اســتفاده کنندگان از فضــای مجــازی، نوجوانان و جوانان هســتند، فرهنگ ســازی 
بــرای کاهــش پیامدهــای آن، ضــروری اســت؛ از ایــن رو اطاع رســانی و آمــوزش نحــوه ی اســتفاده ی صحیــح 

از ایــن فــن آوری، می توانــد مؤثــر واقــع شــود.
- اســتفاده از ظرفیت هایــی همچــون رســانه های دیــداری و شــنیداری، روزنامه هــا، مجــات، نشــریات و ... 

بــرای نهادینــه شــدن فرهنــگ ســایبری در خانواده هــا.
- برگــزاري جلســات آموزشــي از ســوي نهادهــای فرهنگــي اســتان، به منظــور اطاع رســاني و آشــنا نمودن 

و  والدیــن بــه فن آوري هــاي جدیــد؛ به ویــژه اینترنــت و شــبکه هاي اجتماعــي مجــازی.
ــان در  ــان و جوان ــه نوجوان - برگــزاري کاس هــاي آموزشــي در مــدارس اســتان، جهــت آگاهــي دادن ب

ــد و نحــوه ي اســتفاده ي صحیــح از آنهــا. ــا و معایــب فن آوري هــاي جدی مــورد مزای
- وضع قوانین سخت گیرانه  جهت برخورد با مجرمان اینترنتي و اجرایي نمودن این قوانین.

- آگاهــي و هوشــیاري بیشــتر پلیــس ســایبري در مــورد انــواع جدیــد جرایــم رایانــه اي و اقــدام در جهــت 
ــه. ــن زمین ــد کــردن دسیســه هاي دشــمنان در ای نا کارآم

- پخــش برنامه  هــاي آموزنــده از ســوي فرهنــگ و ارشــاد اســامي از رادیــو و تلویزیــون، جهــت افزایــش 
آگاهــي خانواده هــا در خصــوص خطــرات ناشــي از اســتفاده از اینترنــت.

- والدیــن، اوقــات بیشــتري را بــا فرزنــدان خــود در فضــاي بیــرون از خانه ســپری کننــد؛ طوري کــه فرزندان 
از نظــر عاطفــي، احســاس خــأ نکننــد و جهــت جبــران این کمبود بــه فضاي مجــازي پنــاه نبرند.

- طراحــي و تدویــن بخشــي از کتاب هــاي درســي، در ارتبــاط بــا آشــنایي دانش آمــوزان بــا فن آوري هــاي 
جدیــد، اینترنــت و خطــرات بالقــوه ی آنها.

- اســتفاده از آموزه هــاي دینــي از جملــه امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر، به عنــوان نوعي کنتــرل اجتماعي 
توســط هر شــخص.
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