
 1 -7، ص 1318 بهار،  17فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 چکيده
فضای مجازی و جذابیت های فریبنده این فضا ، نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه آن می باشد. 

مجازی جایگاه ویژه ای در ساختار زندگی دانشجویان پیدا کرده است. حضور  امروزه فضای

فضای مجازی به طور کلی ارتباط خانوادگی را دستخوش تغییر نموده است. استفاده از فضای 

مجازی فعالیتی زمان بر است که مدت تعامل افراد خانواده با یکدیگر را کاهش می دهند. در 

سطه فراغتی که دارند نسبت به سایر افراد جامعه، مدت زمان زیادی این میان دانشجویان به وا

 را به فضای مجازی اختصاص می دهند.

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر فضای مجازی و اینترنت بر روابط اجتماعی دانشجویان در 

جامعه و دانشگاه بوده است. جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان مشغول به تحصیل در 

بوده اند که جامعه  7931-7931نشگاه آزاد اسالمی واحد شهرستان داراب در سال تحصیلی دا

آماری کل دانشجویان دانشگاه می باشند. این تحقیق به روش پیمایشی و جمع آوری اطالعات 

نفر براساس فرمول کوکران به عنوان  791به صورت پرسشنامه بوده است. در این تحقیق تعداد 

تخاب گردیده است و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه حجم نمونه  ان

 ای استفاده شده است.

ن دو گروه بی فضای مجازی و اینترنتدهد که بین میزان استفاده از این تحقیق نشان می نتایج

 یعاجتما یریروزانه و ارتباطات چهره به چهره و کناره گ یها تیو فعال دانشجویان دختر و پسر

 .از مشکالت رابطه وجود دارد زیاوقات فراغت و گر یها تیو فعال

 .ییروابط دانشجو ،یمجاز یفضا نترنت،یا :يديکل واژگان
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  احمد علی مروت

 .شهرستان داراب یمدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالم
 

 نام نویسنده مسئول:
 احمد علی مروت

 انیبر روابط دانشجو يمجاز ياستفاده از فضا راتيتاث یبررس

 واحد شهرستان داراب یدانشگاه آزاد اسالم
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 مقدمه
بر  عالوه یو ارتباط یاطالعات نینو یهایگذاشته است. رشد شتابان فناور یروزمره ما تاثبرات فروان یبر زندگ یمجاز یامروزه فضا

ت ارتباطا یالگوها ست،یبشر ن یاز زندگ یعصر چیبا ه سهیکه قابل مقا یبشر به اطالعات در حجم یودسترس یفراهم آوردن امکانات ارتباط

از  یو حضور انبوه یکیزیدر کنار جهان ف یمجاز یفضا یریتحول و تکامل نموده اند.شکل گ ،یدچار دگرگون زیرا ن وامعو ج یگروه ،یفرد

به  یاطالعات یهایکه فنآور یسایبر و امکانات یارتباطات و فرهنگ بوجود آورده است .ظهور فضا ندیدر فرآ یانسانها در هر دو فضا، انقالب

روزبه روز  ،یمجاز یاجتماع یرا به دنبال داشته است. در این دوران استفاده از شبکه ها یهمراه آورده اند، امیدها، آرزوها و کابوسهای

ته اند. شکل گرف یاز ارتباطا ت مجاز یدیجد یآن گونه ها یسهایو تکامل سرو نترنتیکند. امروزه با اختراع ا یپیدا م یحبوبیت بیشترم

از  یکی یمجاز یاجتماع یدارد. شبکه ها یحد و مرز ی( گسترش ب ی)ارتباطات مجاز  ینترنتیا اتو هزاره سوم ارتباط 17در آغاز قرن 

وب محس یاجتماع یاز انوع رسانه ها یمجاز یاجتماع یباشند. شبکه ها یم نترنتیارتباطات بدون مرز و فاصله در ا افتهیاشکال تکامل 

 یمجاز یبکه هاش لیامکان تشک ند،یکاربران را فراهم نما ازیتالش دارند حداکثر ن نترنتیا یسهایسرو ریسا یتهایقابل عیشوند و با تجم یم

 اشتاددیگذاشتن  ،یشخص لیپروفا جادیتعامل و تبادل اطالعات از طرق مختلف از جمله ا یکران، همکاران و ... براهمف ان،یاز دوستان، آشنا

اربر ک ونهایلیشبکه ها م نیاست. ا ازهاین نیا نیو اخبار از مهمتر طالعاتو به اشتراك گذاشتن ا دئویو و لمیچت، ارسال ف اداشتک،یو 

 شده اند. هم اکنون لیتبد یو ارتباط یاز ارکان مهم اطال ع رسان یکیدر سرتاسر جهان را به خود جذب کرده اند تا آنجا که به  ینترنتیا

جستجو مانند گوگل ، تبدیل به پراستفاده ترین  یمثل یاهو  یا اماسان و موتورها یبزرگ یبعد از پرتال ها ،یاجتماع یشبکه ها یسایت ها

 اگرامنستیواتس اپ و ا تیدر حال حاضر فیس بوك است که همزمان مالک یاجتماع یاز مهمترین شبکه ها یشد ه اند. یک یخدمات اینترنت

میلیون کاربر در جهان به فیس بوك پیوسته  1١١از  بیش 1١77که فیس بوك منتشر کرده، تا ژانویه  یدارد. بر اساس آمار اریدر اخت زیرا ن

ران در نظر گرفته شود که کارب یمجاز یفضای تواندیشدن است، م یدر دوران جهان یکه فیس بوك به مثابه یک امکان ارتباط یاند. از آنجای

 به نمایش هویت خود بپردازند. توانندیدر آن م

 

 پيشينه تحقيق
پیشرفت فناوری های نوین ارتباطی و تحوالت حاصل از آن، پیامدهای مثبت و منفی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع 

داشته است. رسانه های نوین، رسانه های همگانی نیستند که پیام های محدودی برای انبوهی از مخاطبان متجانس پخش کنند. به دلیل 

تلف، مخاطبان قدرت انتخاب بیشتری پیدا کرد ه اند؛ در نتیجه، نگرش انسان ها و نیز افق دید آنها نسبت به مسائل، تعدد پیا مها و منابع مخ

.   اینترنت یکی از با نفوذ ترین فناوری [1]گسترده تر از قبل شده، به گونه ای که در نحو ة زندگی و تصمیم گیری آنها تأثیر گذار بوده است 

ت که همة ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر عظمت و نفوذ خود قرار داده و همة ابعاد حیات فردی و جمعی ما به نوعی های جدید ارتباطی اس

. ظهور شبکة جهانی اینترنت به عنوان یکی از برجست ه ترین فناوری های [2]متأثر از این فناوری ارتباطی و سایر تکنولوژی ها است 

یشرفت فناورانة انسان امروزی است که نقش آن در ایجاد و تغییرات اجتماعی و به ویژه تغییرات ارزشی ارتباطاتی و اطالعاتی، نمایانگر پ

غیرقابل چشم پوشی است. همچنین، به دلیل تمرکز زدایی و برقراری نوع خاصی از ارتباطات با حذف و سانسور بسیار کم، اسباب گمنامی 

یق باعث شده است شکل جدیدی از حوزة عمومی شود. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران فرد در فضای مجازی را فراهم کرده و از این طر

حوز ة رسانه، اینترنت فضایی مناسب برای تحول هویت است و این تحول در چهارچوب کنش های متقابل افراد در فضاهای مجازی، مباحث 

شکل می گیرد و ارتباطات جمعی یک طرفه پایان وبالگ ها  (در اتاق های گفت وگو، گروه ها یا سرویس های خبری وOnlineآنالین )

رمایة س مییابد.  اینترنت، تأثیر مستقیمی بر سرمایة اجتماعی دارد و می تواند از راه برقراری و افزایش ارتباطات دوسویه، به نوعی باعث ایجاد

و اسباب افزایش تعهد مدنی، اعتماد و مشارکت اجتماعی را فراهم سازد و موجب ایجاد جامعه ای مبتنی بر شبکه شود.  اجتماعی شود

 ناینترنت، تبعیضی بین زن و مرد نیست؛ به همین دلیل، تقریباً نیمی از کاربران اینترنت را زنان تشکیل می دهند. زنان نیمی از اعضای ای

برابری برای استفاده از این فضا دارند. استفاده از قابلیت های فضای مجازی برای گسترش تعامالت و در  جامعه هستند که فرصت های

 [3]نتیجه آگاهی و پرهیز از آرمان گرایی یکی از این فرصت ها است . زن اید ه آل عصر جهانی شدن چه ویژگیهایی دارد؟ 

از زنانی که به دالیل مختلف در جامعه روابط اجتماعی کمتری داشتند، می توانند با استفاده از اینترنت ارتباط بیشتری با  بسیاری

جامعه پیدا کنند. بعضی ممکن است نخواهند مشخصات واقعی خود )مانند اسم، سن و شغل( را با دیگران در میان بگذارند، اما می خواهند 

خود را باال ببرند و برای سؤاالتی که دارند پاسخ بگیرند . در این شرایط اینترنت فرصت مناسبی برای آنها فراهم  تاطالعادر موضوعی خاص 

می کند. اساساً مهم ترین تغییر جهان، ظهور جهان جدیدی است که می توان آن را جهان مجازی نامید. این جهان در واقع به موازات و گاه 

میشود و عینیت پیدا می کند. گسترش فناوری های جدید با شکل گیری فضاهایی مجازی همراه شده است  ترسیممسلط بر جهان واقعی 
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، فضاهایی با هویت و کارکردی متفاوت از فضاهای ملموس گذشته که ارز شها، مفاهیم و باورهای گذشته را به نحوی مورد بازنویسی خود 

دیدی، در پی افزایش ارتباط خود، جست وجوی اطالعات و دستیابی بیشتر به دانش ج فضایقرار میدهند. بشر جدید در مواجهه با چنین 

 نیراست. عمده ت یمنابع گوناگون ریافراد تحت تأث تیهو یریشکل گ ،یاست که از نظر صاحبنظران جامعه شناس نیا تی. واقع[4]است 

 یریبا توجه به گستره نفوذ و فراگ یگروه یرسانه ها انیم نیاز ا"مدرسه و گروه همساالن است.  ،یگروه یمنابع خانواده، رسانه ها نیا

عوامل  ریافراد تحت تأث تیو هو ینظام شخص یریموجب شده است شکل گ یماهواره ا یها ونیزیاند. گسترش تلو افتهی یا ژهیو تیآن اهم

 .ردیمتعدد و گاه متعارض قرار گ
 

 روش تحقيق

سب منا فیو قدرت توص یدر کارآمد گرید یبر روشها شیمایپ تیاستفاده شده است  مز یشیمایاز روش پ قیتحق نیانجام ا یبرا

  .است  یآنها به کمک استنباطات علّ اتیخصوص قیدق سهیو مقا لیتحل یواحدها یهایژگیو

نوع،  نیاز ا یقاتیاست. در تحق یشیمایاز نوع پ یفیاطالعات، توص یگردآور ی وهیو به لحاظ ش یحاضر از نظر هدف، کاربرد قیتحق

 . ردیگ یصورت نم رهایدر متغ یدستکار چگونهیاست و ه یمورد بررس یها دهیپد ای طیکردن شرا فیهدف محقق تنها توص

ه با شده است ک یپژوهش سع نیباشد. در ا یخرد م زین لیسطح تحل نیا نیبنابرا ;مطالعه، فرد پاسخگو است نیدر ا لیتحل واحد

ده ش یرینور شهرستان داراب اندازه گ امیپ انیدانشجو یو اجتماع یبر روابط خانوادگ یمجاز یفضا ریتاث ،ینظرخواه یپرسشنامه  یاجرا

 یاعضا یبنابر نظر اغلب محققان جامعه عبارت است از همه  مشخص گردد. یهمبستگ لیتحل وهیمذکور به ش ریدو متغ نیب یو رابطه 

شگاه دان انی. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجومیده میپژوهش را به آنها تعم یهاافتهی میکه عالقه مند هست یفرض ای یواقع

مورد بررسی قرار گرفتند. که تعداد  حجم نمونه براساس  31 سالباشند که به روش تصادفی در دسترس در  ینور شهرستان داراب م امیپ

وش رو  استفاده شده است یتصادف یریاز روش نمونه گ یانتخاب نمونه آماربه منظور  این پژوهشدر  شد، نیینفر تع 791فرمول کوکران  

 نیپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و ا کیپژوهش از  نیدر ا همچنین بوده است .   یدانیپژوهش م نیاطالعات در ا یگرداور

 یان)فراو یفیشده، ابتدا از آمار توص یگردآور یداده ها لیو تحل هیبه منظور تجز باشد. یم نهیگز 5 یو دارا کرتیل فیپرسشنامه بر اساس ط

 یشامل آزمونها یآنها استفاده شد و سپس، از آمار استنباط فیداده ها و توص یطبقه بند یانحراف استاندارد و ...( برا ن،یانگی، درصد، م

تک  ی)ت T)آزمون  شفه( (  و آزمون  کطرفهی انسیوار لی)تحل F مونو اسپرمن و  آز  رسونیپ یهمبستگ بیگوناگون مانند ضر یآمار

 .دیاستفاده گرد SPSS یآمار یتحت برنامه نرم افزا ق،یتحق یها هیفرض لیتحل ی( براینمونه ا

 

 داده ها ليو تحل هیتجز

 ندیآن کل فرآ قیاست که از طر یقیهر روش تحق یاساس یها هیاز پا یکی،  یاز روش علم یندیداده ها به عنوان فرا لیو تحل هیتجز

 شود. یم تیهدا جهینت کیبه  یاز انتخاب مساله تا دسترس ،یپژوهش

شده و با  نیبه مساله تدو ییپاسخگو یگسترده هستند، برا یلیخ رند،یگ یمورد پژوهش قرار م یکه در علوم انسان یغالباً مسائل چون

. میا استفاده کرده لیو تحل هیمختلف تجز یشده است، از روشها یکه صورت بند یاتیفرض ایدر مورد پاسخ به سواالت و  یریگ میتصم

 دو بخش است: برمشتمل  لیو تحل هیتجز

 داده ها فی: توصالف

 داده ها لی: تحلب

 انیو به بشده است  یخالصه و طبقه بند ،یفیآمار توص یشده را با استفاده از شاخص ها یجمع آور یابتدا داده ها تحقیق نیدر ا

ه با استفادو  و سپس به کمک نمودار هیآنها را ته یفراوان عیو جدول توز میشده را تنظ یجمع آور یداده ها، ابتدا داده ها فیدر توص گرید

 .میپرداز یحاصل م جینتا زیبه آنال یتک نمونه ا یو اسپرمن و آزمون شفه و ت رسونیپ یهمبستگ بیضر یآمار یاز آزمون ها

 

 بررسی توصيفی داده ها

داده ها از ابزار پرسشنامه  یگردآور یدهد. برا یم لینور شهرستان داراب تشک امیدانشگاه پ انیمطالعه را دانشجو نیا یآمارجامعه 

 . دیاجرا گرد انینفر از دانشجو 791شامل  ینمونه ا یاستفاده شد، که بر رو ینظرخواه

 : تیجنس

ول جد نیدهد. طبق ا ینشان م تیجنس کیپرسشنامه را به تفک یل هاافراد پاسخ دهنده به سوا یو درصد فراوان ی، فراوان 7 جدول

 درصد مرد بودند. 1/51 اینفر  13درصد زن و  1/21 اینفر  53پرسشنامه،  ینفر پاسخ دهنده به سوالها 791از مجموع 
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ساعت در  کیکمتر از  قیتحق نیدرصد از کل جامعه مورد پژوهش ا 1/51 اینفر  11 ریبدست آمده از جدول ز یبا توجه به داده ها

تا  2 نیدرصد از افراد ب 3/7١ اینفر  75ساعت و  2تا  1 نیدرصد از افراد ماب 1/11 اینفر  91و  کنندیاستفاده م نترنتیطول شبانه روز از ا

 کنند. یاستفاده م نترنتیشبانه روز از ا کی یساعت در ط 1 یال 1 نیدرصد از افراد ب 7/7١ ای فرن 72ساعت و  1

 ميزان استفاده از فضاي مجازي در شبانه روز -1جدول 

 درصد فراوانی )ساعت(

 

 5121 11 کمتر ازیک

 1121 91 2تا  1ما بین 

 7١23 75 1تا  2بین 

 7١27 72 1الی  1بین 

 7١١ 791 مجموع

 

 فرضيه هاي پژوهش
استخراج شده اند، بر اساس داده  یمجاز یاز فضا یریرپذیمرتبط با تاث ینظر یها دگاهیکه از د قیتحق یها هیقسمت فرض نیدر ا

 قرار گرفته اند. لیمورد تحل ،یشیمایشده به روش پ یگردآور یها

 .رابطه وجود دارد انیدر روابط دانشجو یمجاز یاز فضا یریرپذیتاث زانیجنس )زن و مرد( و م نی: ب کیشماره  هیفرض

 نتایج فرضيه شماره یک -2جدول

 اشتباه استاندار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت 

 721/١ 791/7 71/9 53 زن تاثیرپذیری از

 723/١ 911/7 1/1 13 مرد فضای مجازی

 
 یدو گروه زن و مرد، مستقل از هم م تیجنس نکهیا لیها استفاده شده است و به دل نیانگیم سهیفرض از آزمون مقا نیآزمون ا یبرا

 Fدر آزمون   sigبر طبق جدول   ( استفاده شده است. T-testمربوط به دو گروه مستقل )آزمون  یها نیانگیم سهیباشند از آزمون مقا

اده استف ریتفس یدوم برا فیها مورد قبول است پس از رد انسیوار یفرض نابرابر یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١71/١برابر  نیلو

 نیگفت که ب نتوا یرابطه معنادار است ، م یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١١1/١برابر  sigدوم   فیچون در رد  میکن یم

 شود. یم دییمورد قبول است و تا هیفرض نیوجود دارد. و ا یدار یزن و مرد تفاوت معن یریرپذیتاث

 رابطه وجود دارد. انیدر روابط دانشجو یو انحرافات اخالق یمجاز یاستفاده از فضا نیشماره دو : ب هیفرض

باشد که کمتر از  یم sig=١١١/١برابر  یدار یباشد سطح معن یم رسونیآزمون پ یحاصله  جهیکه نت 1شماره بر اساس جدول 

ر براب رسونیپ یهمبستگ بیوجود دارد. ضر یو انحرافات اخالق یمجاز یاستفاده از فضا نیب یدار یمعن یرابطه  یعنیاست ،  ١5١/١

913/١=r وان ت یباشد. و م ی)مثبت( م میگفت که اندازه  رابطه متوسط بوده و شدت رابطه مستق انتو یباشد و چون مثبت است م یم

 یم دییباشد و تا یمورد قبول م هیفرض نیرود. و ا یباالتر م زین یانحرافات اخالق زانیباالتر رود م یمجاز یگفت که هر چه استفاده از فضا

 شود.

 روابط و افکار خانواده ها رابطه وجود دارد. فیو تضع یمجاز یاستفاده از فضا نیشماره سه : ب هیفرض

 یم sig=١١1/١برابر  یدار یباشد سطح معن یم رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر یحاصله  جهیکه نت 1شماره بر اساس جدول 

روابط و افکار خانواده ها وجود دارد.  فیو تضع یمجاز یاستفاده از فضا نیب یدار یمعن یرابطه  یعنیاست ،  ١5١/١باشد که کمتر از 

بوده و شدت رابطه  نییپا اریتوان گفت که اندازه  رابطه بس یباشد و چون مثبت است م یم r=112/١برابر  رسونیپ یهمبستگ بیضر

باالتر  زیروابط و افکار خانواده ها ن فیتضع زانیباالتر رود م یمجاز یه از فضاتوان گفت که هر چه استفاد یباشد. و م ی)مثبت( م میمستق

 شود. یم دییباشد و تا یمورد قبول م هیفرض نیرود. و ا یم

 رابطه وجود دارد. یمجاز یتاهل و استفاده از فضا نیشماره چهار : ب هیفرض
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 نتایج فرضيه شماره چهار -4جدول

 اشتباه استاندار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد وضعیت تاهل 

 ١31/١ 125/١ 11/1 11 مجرد استفاده از

 ١19/١ 125/١ 21/9 17 متاهل فضای مجازی

 

تاهل افراد شامل دو گروه مجرد  و  تیوضع نکهیا لیها استفاده شده است و به دل نیانگیم سهیفرض از آزمون مقا نیآزمون ا یبرا

 ( استفاده شده است.  T-testمربوط به دو گروه مستقل )آزمون  یها نیانگیم سهیباشند از آزمون مقا یمتاهل، مستقل از هم م

ها مورد قبول  انسیوار یفرض نابرابر یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١١١/١برابر  نیلو Fدر آزمون   sigطبق جدول   بر

رابطه  یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١١١/١برابر  sigدوم   فیچون در رد  میکن یاستفاده م ریتفس یدوم برا فیاست پس از رد

مورد قبول  هیفرض نیوجود دارد. و ا یدار یافراد مجرد و متاهل تفاوت معن یمجاز یاستفاده از فضا نیگفت که ب نتوا یمعنادار است ، م

 شود. یم دییاست و تا

 رابطه وجود دارد. یمجاز یدرآمد و استفاده از فضا نیشماره پنج : ب هیفرض

باشد که  یم sig=١73/١برابر  یدار یباشد سطح معن یاسپرمن م یهمبستگ بیآزمون ضر یحاصله  جهیبر اساس جدول فوق که نت

اسپرمن برابر  یهمبستگ بیو درآمد وجود دارد. ضر یمجاز یاستفاده از فضا نیب یدار یمعن یرابطه  یعنیاست ،  ١5١/١کمتر از 

733/١=p که هر  یعنیباشد  ی)مثبت( م میتوان گفت که شدت رابطه مستق یاز صفر و مثبت است م رگتربز یهمبستگ بیباشد ، ضر یم

 شود. یم دییباشد و تا یمورد قبول م هیفرض نی. و اابدی یم شیافزا زین یمجاز یاستفاده از فضا زانیم ابدی شیچه درآمد افزا
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  گيرينتيجهبحث و 
 دیرح گردمط هیبر آداب و رسوم و افکار مردم شش فرض  یمجاز یفضا  ریتاث ریعوامل موثر و مرتبط با متغ نییتع یبرا قیتحق نیدر ا

 یجینتا هیهر فرض یانجام شده برا یبدست آمده از آزمونها یشدند. با توجه به جدولها دییها مورد قبول واقع شدند و تا هیکه همه فرض

 است :  آمدهشرح بدست  نیبد

ون باشد با توجه به جدول آزم یم یمجاز یاز فضا یریرپذیتاث زانیو م التیکه مربوط به ارتباط سطح تحص کیشماره  هیفرض یبرا 

 نیانگیم نیب یتفاوت معنا دار افتنی یحاصل از آزمون شفه برا جیانجام گرفته، نتا هیفرض نی)آزمون شفه(  که در ا کطرفهی انسیوار لیتحل

 یز فضاا یریرپذیاز لحاظ تاث یدار یتفاوت معن ق،یتحق نیدر ا کلیو س سوادیو ب پلمید یلیمقاطع تحص نیدهد ب یچند گروه نشان م

 یباشد و م ی( م79/2و باالتر) سانسی(  و فوق ل١1/2) سانسی( و ل31/9) پلمیفوق د یلیوجود ندارد. تفاوت مربوط به مقاطع تحص یمجاز

شماره  هیفرض جهیاست. در نت گریاز مقاطع د شیو باالتر ب سانسیوفوق ل سانسیو ل پلمیفوق د یلیحصدر مقاطع ت یریرپذیتوان گفت که تاث

 یراباشد  ب یم یمجاز یاز فضا یریرپذیتاث زانیو م تیدوم که مربوط به ارتباط جنس هیباشد. در مورد فرض یمورد قبول م هیفرض کی

از  باشند یدو گروه زن و مرد، مستقل از هم م تیجنس نکهیا لیها استفاده شده است و به دل نیانگیم سهیفرض از آزمون مقا نیآزمون ا

برابر  نیلو Fدر آزمون   sig( استفاده شده است.  بر طبق جدول   T-testمربوط به دو گروه مستقل )آزمون  یها نیانگیم سهیآزمون مقا

  مینک یاستفاده م ریتفس یدوم برا فیها مورد قبول است پس از رد انسیوار یفرض نابرابر یعنیاست  ١5/١ر از کمت یعنیباشد  یم ١/١71

زن  یریرپذیتاث نیتوان گفت که ب یرابطه معنادار است ، م یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١١1/١برابر  sigدوم   فیچون در رد

شماره سه مربوط به ارتباط استفاده از  هیشود. فرض یم دییشماره دو مورد قبول است و تا هیوجود دارد. و فرض یدار یو مرد تفاوت معن

باشد که کمتر  یم sig=١١١/١برابر  یدار یسطح معن رسونیحاصله از آزمون پ جهیباشد بر اساس نت یم یو انحرافات اخالق یمجاز یفضا

ابر بر رسونیپ یهمبستگ بی. ضرردوجود دا یو انحرافات اخالق یمجاز یاستفاده از فضا نیب یدار یمعن یرابطه  یعنیاست ،  ١5١/١از 

913/١=r یبت( م)مث میتوان گفت که اندازه  رابطه متوسط بوده و شدت رابطه مستق یم بیباشد و مثبت است و با توجه به مقدار ضر یم 

 شماره سه مورد هیرضرود. و ف یباالتر م زین یانحرافات اخالق زانیالتر رود مبا یمجاز یتوان گفت که هر چه استفاده از فضا یباشد. و م

 یروابط و افکار خانواده ها م فیو تضع یمجاز یشماره چهار که مربوط به استفاده از فضا هیفرض یشود. و برا یم دییباشد و تا یقبول م

است ،  ١5١/١باشد که کمتر از  یم sig=١١1/١برابر  یدار یسطح معن رسونیپ یهمبستگ بیحاصله از آزمون ضر جهیباشد بر اساس نت

رابر ب رسونیپ یهمبستگ بیروابط و افکار خانواده ها وجود دارد. ضر فیو تضع یمجاز یاستفاده از فضا نیب یدار یمعن یرابطه  یعنی

112/١=r مثبت(  میبوده و شدت رابطه مستق نییپا اریتوان گفت که اندازه  رابطه بس یم بیباشد و مثبت است و با توجه به مقدار ضر یم(

 هیرضرود. و ف یباالتر م زیروابط و افکار خانواده ها ن فیتضع زانیباالتر رود م یمجاز یتوان گفت که هر چه استفاده از فضا یباشد. و م یم

 یمجاز یتاهل و استفاده از فضا نیشماره پنج که مربوط به رابطه ب هیشود. و در مورد فرض یم دییباشد و تا یشماره چهار مورد قبول م

تاهل افراد شامل دو گروه مجرد  و  تیوضع نکهیا لیها استفاده شده است و به دل نیانگیم سهیفرض از آزمون مقا نیآزمون ا یباشد برا یم

( استفاده شده است. بر طبق  T-testوه مستقل )آزمون مربوط به دو گر یها نیانگیم سهیباشند از آزمون مقا یمتاهل، مستقل از هم م

ها مورد قبول است پس از  انسیوار یفرض نابرابر یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١١١/١ ربراب نیلو Fدر آزمون   sigجدول  

رابطه معنادار  یعنیاست  ١5/١کمتر از  یعنیباشد  یم ١١١/١برابر  sigدوم   فیچون در رد  میکن یاستفاده م ریتفس یدوم برا فیرد

شماره پنج مورد قبول  هیوجود دارد و فرض یدار یمجرد و متاهل تفاوت معن ادافر یمجاز یاستفاده از فضا نیتوان گفت که ب یاست ، م

 یه حاصل جهیباشد نت یم یمجاز یدرآمد و استفاده از فضا نیشماره شش که مربوط به رابطه ب هیشود. و در مورد فرض یم دییاست و تا

 یرابطه  یعنیاست ،  ١5١/١باشد که کمتر از  یم sig=١73/١برابر  یدار یشش ، سطح معن هیاسپرمن در فرض یهمبستگ بیآزمون ضر

بزرگتر  یهمبستگ بیباشد ، ضر یم p=733/١اسپرمن برابر  یهمبستگ بیو درآمد وجود دارد. ضر یمجاز یاستفاده از فضا نیب یدار یمعن

 یفضا استفاده از زانیم ابدیش یکه هر چه درآمد افزا یعنیباشد  ی)مثبت( م میتوان گفت که شدت رابطه مستق یصفر و مثبت است ماز 

 شود. یم دییباشد و تا یشش مورد قبول م هی. و فرضابدی یم شیافزا زین یمجاز
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