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 چکيده
هدف مقایسه و بررسی نقش تاثیرپذیری دانش آموزان از آسیب های شبکه های مجازی پژوهش حاضر با 

-انجام گرفت. روش این پژوهش توصیفی 6971-79در سال  تحصیلی  با میزان دینداری والدین

همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهر خاش بود. 

نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطالعات  04که از بین آنان

پرسشنامه جهت گیری ( و 6970اثرات عضوت در شبکه های اجتماعی مقیمی و لطیفی)پرسشنامه، 

( بود. نتایج نشان دهنده آن بود که بین تاثیر پذیری دانش آموزان از آسیب های 6711)مذهبی آلپورت

های اجتماعی با میزان دینداری والدین  رابطه معناداری برقرار است همچنین نتایج نشان داد که شبکه 

تاثیرپذیری دانش آموزان از آسیب های شبکه های اجتماع در خانواده های که از لحاظ دینی جهت 

 گیری مثبت دارند با خانواده هایی که جهت گیری منفی دارند تفاوت معناداری دارد.

 .تاثیر پذیری از فضای مجازی، دینداری، دانش آموزان :يديکل واژگان
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  2 سيد رضا بالغت ،  1 مسعود قلعه نویی

 .کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، زبان و ادبیات عرب، دبیر عربی 6
 .دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیئت علمی 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 مسعود قلعه نویی

مقایسه و بررسی نقش تاثيرپذیري دانش آموزان از آسيب هاي 

 شبکه هاي مجازي با ميزان دینداري والدین
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 مقدمه
یر ناپذطوری که به جزیی جداییکنند. به نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا می 6های اجتماعیدر دنیای امروز، شبکه

اند . این در حالی است که اساس پیدایش این شبکه ها تسهیل و کوتاه نمودن مسیر ارتباطی میان افراد از زندگی بیشتر مردم تبدیل شده

نه چندان نوظهور روز به روز بر خیل مشتاقان خود می افزاید . شاید در گذشته نه چندان دور جامعه تلقی می گردد . در ایران نیز این پدیده 

 یفط که هستیم آن شاهد  افراد شناخت کمی نسبت به ماهیت و چگونگی استفاده از این شبکه ها داشتند ، اما این روزها در زندگی روزمره

 و باسواد پیر، و جوان ، مرد و زن از جامعه در مختلف طبقات.  مینمایند اطالعات تبادل و صحبت هم با ها شبکه این به راجع مردم متفاوت

ها بوده ، وجودشان را باعث مضرات اجتماعی و فساد اخالقی برای طبقات جامعه دانسته ای بسیار مخالف آنزنند . عدهن حرف میآ از ، سوادبی

ها را برای ها را مظاهری از تمدن جدید شمرده ، وجود آنای دیگر آنند و در مقابل ، عدهها هستو مایل به بستن ، تعطیل و فیلتر کردن آن

 .(6979دانند)ابوترابی گودرزی، یزدان پرست، امین بخش، حسینی نژاد وفالح،های اجتماعی مفید ، بلکه الزم میپیوستگی

آوری اطالعات و ارتباطات توجه زیادی های اخیر به فنسالبا توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز در 

مندی از اینترنت کشور ما از نظر بهره»یابی آن پرداخت. های جدی وجود دارد که ضروری است به ریشهشده است؛ ولی در این رابطه آسیب

درصد  93رود. ت جزء کشورهای متوسط به شمار میبندی اتحادیه جهانی مخابرارا دارد که بر اساس طبقه 89کشور جهان، رتبه  689در بین 

(. 6980)صادقیان، « دقیقه در هفته است 32دهند و میانگین صرف شده برای اینترنت کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل میاستفاده

 "اندها کسب کردهسوم را در این شبکهها رتبه ایرانی"سرعت در میان جوانان ایرانی محبوب شده است و یابی در کشور ما بههای دوستشبکه

 (.6981)ستارزاده، 

معموالً خانواده ی سالم، افراد سالم را تحویل اجتماع می دهد و خانواده ی ناسالم موجب بروز مسایل فراوانی در سطح جامعه خواهد  

؛ به نقل از جراره و احمدی، 2،6792د شد)ستیرشد و اگر سعی در بهبود و پیشرفت خانواده نشود، مشکالت اجتماعی روز به روز بیشتر خواه

 های ارزش و هنجارها ها، سنت حفظ اصلی کانون و جامعه بنای خشت و انسان زندگی سازنده سلول و اجتماع بنیادین پایه خانواده  ( .6989

 آن اعضای و خانواده به ایتازه نیروی توانندمی مذهبی عقاید و اعمال دارد؛ وجود دوطرفه ایرابطه خانواده و مذهب است بین اجتماعی

 ناراحت و ناگوار مذهبی باورهای و اعمال عالوه، به. کنند ترقوی را اعضا ایمان و بیشتر معنوی تجارب در را مشارکتشان ترتیب به و ببخشند

 خانواده اعضای بین روابط چگونگی در مذهب که است داده نشان تحقیقات .واردکند آسیب آنها روابط و اعضایش و خانواده به تواندمی کننده

 مشخص( 2448)9اروین پژوهش در مثال برای  است خانواده اعضای بین روابط نوع کنندة تعیین زیادی حد تا مذهبی گیریجهت و دارد تأثیر

 روی را جمعی درگیری و مذهبی باورهای و اَعمال آثار که تحقیقاتی. دارد خانواده در اعضا روابط با معناداری همبستگی مذهب که گردید

 که انددهبُر پی محققان. است افزایش حال در کنند،می بررسی نسلی بین پیوندهای و خانواده هایپویایی والدینی، هایشیوه خانواده، عملکرد

 مذهبی گیریجهت و مذهب نقش مستقیم طور به که پژوهشی حال این با است معاصر هایخانواده با مطابق دینی هایسنت از وسیعی حوزة

 هشناخت مذهبی ایجامعه ایران جامعة اینکه به توجه با. نشد یافت باشد، داده قرار بررسی کانون در خانواده مرزهای گیریشکل و نوع در را

 مذهب نقش به پرداختن کنند،می ایفا را مهمی نقش خانواده اعضای بین روابط در 0مذهبی گیریجهت ابعاد و مذهب که آنجا از و شودمی

(. بنابرآنچه بیان شد پژوهش حاضر بدنبال 6970، به نقل از نوری قلعه نو، 6987)کیانی و همکاران.رسدمی نظر به ضروری خانوادگی روابط در

 مقایسه و بررسی نقش تاثیرپذیری دانش آموزان از فضای مجازی در خانواده هایی با درجه دینداری متفاوت می باشد.

 

 ادبيات و رهيافت نظري پژوهش
 تشکیل سازمان، یا فرد عنوان به اغلب هایی، گروه از که است اجتماعی متمرکز ساختار یک اجتماعی، شبکه : یکشبکه های مجازی

 عالئق، شامل؛ اشتراکات، ها وابستگی از هایی مثال . شوند می متصل بهم وابستگی از خاص نوع چند یا یک توسط ها، گروه این .شده است

 بیماری سرایت ، تجاری، مالی تبادالت و ها ایده الهامات، ها، قیمت مسافرت وب، های لینک خویشاوندی، دوستی، ها، ایده

به نقل  6999:64هستند)چلبی، پیجیده اغلب بسیار اجتماعی، های شبکه از حاصل ساختارهای .است هواپیمایی ها)اپیدمولوژی(یامسیرهای

گیری مذهبی به منزلة مرجعیت بخشیدن به ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام جهت: جهت گیری مذهبی(.6976ازرحمانزاده و حقیقی،

 (6987)کیانی ،ابعاد آن، در پرتو رابطه انسان با خدا تعریف شده است

                                                           
1 Social Networks 
2 Satyr 
3 Erwin 
4 Religious orientation 
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 مجازي اجتماعی شبکه کارکردهاي

 اندیشمندان و نظران صاحب بین در .باشد می ظهور حال در ای شبکه جامعه ما، معاصر دردوران کستلز نظر از:ای شبکه الف(جامعه

 آمدن وجود به ریشه است. وی داده انجام ای شبکه جامعه پوشیده و تاریک زوایای نمودن روشن برای را تالش بهترین«مانوئل کستلز» جهان

 بحران-2اطالعات؛ تکنولوژی انقالب -6:کند جستجومی م 6794 دهه نیمه و م 6714 دهه اواخر در تاریخی فرایند سه تالقی در را نو جهان

 خواهی، آزادی :همچون فرهنگی، اجتماعی های جنبش شکوفایی-9آن؛ متعاقب ساختار تجدید و ساالری دولت و داری سرمایه اقتصادی های

 بحران با ای شبکه جامعه در ساالرانه پدر روابط جمله از اجتماعی روابط :است معتقد کاستلز.زیست محیط از طرفداری و فمینیسم بشر، حقوق

 هم ساالرانه پدر اقتدار و شد خواهد دست به شخصیت و جنسیت مرد، و زن روابط خانوادگی، روابط از جدید باز تعریفی و شد خواهد رو به رو

 اکثر آزادی جنسی( در و زنان مبارزات اجتماعی)فمینیسم، های جنبش تاثیر دالیل به هم و اطالعاتی( اقتصاد با ساختاری)مرتبط به دالیل

 (.069:6984شد)کستلز، خواهند کشیده چالش به جهان نقاط

های اجتماعی، اطالع رسانی از تحوالت و وقایعی است که در  ها، از جمله شبکهیکی از کارکردهای اساسی رسانه :اطالعاتی ب(جامعه

ها انکرده که انسارتباط جمعـی در قـرن حاضـر، جهان را به دهکده کوچکی تبدیل وسایلانگیز شوند. پیشرفت بهتمحیط اجتمـاعی واقع می

ای هر چند در دورترین طـور سـریع و جـامع دارند. در عصر ارتباطات هیچ حادثهیـابی از همه وقـایع و حـوادث جهـان را بهامکان اطـالع

های  العـاده ازخصیصهسـه ویـژگـی: فـرازمـانی، فـرامـکانی و سـرعت فـوق نقاط، منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نیست و از این رو

ها تا ترین رفتار انسانها رسوخ کرده و از خصوصیها در رسانهجمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی انسانوسایل ارتباط

 (.6970)رحمانزاده،گرددها ارائه می سیاسـی از طریق رسانه بزرگترین تغییـرات نهـادهای اجتمـاعی و ساختـارهای فرهنگـی و

 شده و نهادی فرهنگی ، اقتصادی فناوری، جمله از متعدد های جنبه در ساختاری تحول فرایند یک متحمل جهان کستلز اعتقاد به

 باز خوبی به اجتماعی عرصه را در ها فناوری تاثیر و اشاره داری سرمایه های نظام کننده تعیین نقش به اجتماعی تحوالت زمینه در او .است

 شدن اطالعاتی شدن، جهانی درباره کاستلز .است اجتماعی پرداخته نهادی در بنیادی تحول ایجاد و فناوری ساختار تاثیر به وی .کند می گو

 را ما جهان گیرد، می انجام قدرت و فناوری ثروت، های شبکه دست به که اطالعاتی شدن، و شدن جهانی :گوید می اجتماعی های نهضت و

 (.78:6984 سازد)کستلز می دگرگون

 می سعی ها دولت مجازی، اجتماعی های شبکه فرهنگی کارکرد معتقدنددر مجازی: محققان اجتماعی شبکه فرهنگی ج(کارکردهای

 تأمین که جهتی در را خود موردنظر های ملت زندگی و تفکر شیوه و رفتاری الگوهای مدت بلند در ابزارهای فرهنگی و ها رسانه طریق از کنند

 ذهن، در بر نفوذ تاثیر و افکار گذاشتن اشتراك به با توانند می ها شبکه این بنابراین، .سازند دگرگون باشد آنان های خواست و کننده منافع

 نگرشی هستید، کار به مشغول در آن که شغلی و حرفه در تواند می بوك، فیس با ارتباط .بگذارند تاثیر افراد زندگی از مختلفی های جنبه بر

 افراد فرهنگی و انگیزشی الگوهای است قادر عظیم، دربرگیری جهانی واسطه به بوك فیس .نماید دلسرد یا و ترغیب را شما و کند ایجاد جدید

 در طلوبم وضعیت به دستیابی متضمن تواند می اینکه با تربیت، ابعاد از مهمی بعد عنوان به دینی ( تربیت30:6989دهد)نوابخش، تغییر را

 و علیمت نظام سوی از ویژه به سالها، طول در که بسیاری تالشهای وجود با. است گرفته قرار بسیار کمتوجهی مورد باشد، مختلف زمینههای

. هستیم دینی تربیت کمیت و کیفیت به نسبت متفاوتی رویکردهای شاهد همچنان گرفته، صورت دینی تربیت زمینه در کشور، رسمی تربیت

 مورد موضوعی به تبدیل و خورده چشم به بیشتر هستند، جدید نسل پرورش و آموزش اصلی دار عهده که مدارس در رویکردها تفاوت این

 (6976بخش، فیاض و ،مظاهری عزیزی،صادقی)است شده نیز تربیت و تعلیم داعیان برای بحث

به بررسی  این مطلب  "زندگی مختلف ابعاد بر ها آن تأثیرات و اجتماعی های شبکه بررسی"عنوان( در پژوهشی تحت 6974اسالمی)

 به اند توانسته ندارند، زیادی خیلی عمر اینکه با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی اجتماعی های پرداخت که شبکه

 هم کنار مجازی اجتماعی های شبکه در متفاوت اجتماعی های گروه از و مختلف سنین در بسیاری مردم .کنند باز جا مردم زندگی در خوبی

 نقش اجتماعی های شبکه .کنند می برقرار ارتباط هم با اجتماعی های شبکه طریق از واقعی، دنیای در دور بسیار های فاصله از و اند آمده

 کشورها سطح در و افراد اجتماعی و فردی زندگی مختلف ابعاد بر ها سایت این .گرفت نادیده را ها آن توان نمی و دارند امروز دنیای در پررنگی

 خواهند بازی زندگی در را تری مهم و بیشتر مراتب به نقش آینده در و هستند گسترش حال در دلیل همین به و تاثیرگذارند الملل بین حتی و

 شبکه تاثیرات و امروز اجتماعی شبکه ترین پرمخاطب عنوان به بوك فیس ها، آن تاریخچه اجتماعی، های شبکه بررسی به مقاله این .کرد

 پرداخت. زندگی مختلف ابعاد در اجتماعی های

بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تأثیر آن بر ارزش های خانوار در »تحت عنوان در پژوهشی ( 6980زنجانی زاده و جوادی )

نفر بوده است. برخی  049می باشد. روش این تحقیق پیمایشی و حجم نمونه آن « مشهد 9مدارس دولتی ناحیه بین دانش آموزان دبیرستانی 

درصد استفاده نمی کردند. 9/33در صد از پاسخ گویان از اینترنت استفاده می کردند و 00/ 9از نتایج این تحقیقات به این شرح می باشد:

درصد از کاربران درخانه از اینترنت استفاده  12/ 2درصد بوده است. 9/39درصد و در بین پسران 9/01میزان استفاده از اینترنت در بین دختران
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درصد از کاربران اوقات فراغت خود را در اینترنت سپری نمی  6/6درصد در خانه و کافی نت. 61/9درصد در کافی نت و  26/6می کرده اند،

از  2/8درصد از کاربران زیاد و  62/2درصد تا حدودی، 07/0ز پاسخ گویان در اینترنت کم، درصد ا 09/9کنند. میزان گذراندن اوقات فراغت 

کاربران خیلی زیاد بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربران اینترنت به دلیل عدم آگاهی کافی به شیوه های بهره گیری مناسب از 

دقیقه در هفته بوده و میزان  078اشته اند به طوری که میانگین استفاده از اینترنت این تکنولوژی بیشتر به چت و پست الکترونیکی تمایل د

دقیقه در هفته بیشترین میانگین را در میان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است. میانگین استفاده از  629استفاده از چت با 

دقیقه،  93آموزشی  -دقیقه، اطالعات علمی 19دقیقه، بازی  692دقیقه، چت  90میل محیط ها اینترنتی در بین کاربران دختر در هفته، ای

دقیقه، گوش دادن به موسیقی  61دقیقه، تصاویر جنسی  09دقیقه، استفاده از جک  92دقیقه، تماشای فیلم از اینترنت  92محیط های خبری 

میانگین استفاده از انواع محیط های اینترنتی  دقیقه می باشد. 622وبالگ دقیقه، و  68دقیقه، گرفتن نرم افزار  96دقیقه، کارت پستال  698

 93دقیقه، محیط های خبری  14آموزشی -دقیقه، اطالعات علمی 19دقیقه، بازی  622دقیقه، چت  30در بین کاربران پسر در هفته، ایمیل 

دقیقه، کارت  34دقیقه، گوش دادن به موسیقی  34یر جنسی دقیقه، تصاو 91دقیقه، استفاده از جک  96دقیقه، تماشای فیلم از اینترنت 

 دقیقه می باشد. 07دقیقه، و وبالگ  97دقیقه، گرفتن نرم افزار  67پستال 

نشان داد که ارتباط اینترنتی و میزان « تأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانان»( در پژوهشی تحت عنوان 2662) 3گوستا و مش

ری به صورت منفی با ادراك نوجوانان از کیفیت ارتباط با فامیل رابطه دارد. یافته ها نشان می دهند که نوجوانانی که استفاده از این فن آو

ر د معموالً از اینترنت استفاده می کنند با والدین خود دچار مشکل هستند و این مسئله بر کیفیت ارتباط آن ها اثر می گذارد . دانش آموزان

)به نقل از نوری قلعه تا حد نزول نمره های درسی و به هم خوردن روابط دوستانه آن ها در اینترنت زمان صرف کنند تمام سنین ممکن است

در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که هر چه جوانان زمان بیشتری را با اینترنت سر کنند، در مقابل از  (2444بولن و هری )(. 6970نو،

تماعی واقعی شان خواهند کرد، کاسته می شود. به عالوه آن که جوانان معتاد به اینترنت همانند سایر معتادان، میزان زمانی که صرف محیط اج

درصد  64( به روی دانشجویان، 6982، 1دچار عالیم و شاخصه های اعتیاد مشخص هستند. بر اساس نتایج مطالعه اندرسون )به نقل از ولس

گی به اینترنت بوده و اکثریت کسانی هم که استفاده اعتیادی از اینترنت داشتند، مرد و از دانشجویان از پاسخ گویان دارای معیارهای وابست

 (.6974به نقل از روحانی و تاری، 6980معیدفر و همکاران، )رشته های فنی بوده اند 

 

 روش پژوهش
سر مقطع دوم متوسطه شهر خاش بود. که پیمایشی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پ-روش این پژوهش توصیفی

نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتاب شدند. برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی  04از بین آنان 

 داخته شده است.( که در ذیل به بیان توضیحاتی از پرسشنامه های مذکور پر6711( و پرسشنامه جهت گیری آلپورت)6980مقیمی)

 

 پرسشنامه اثرات عضویت در شبکه هاي اجتماعی

توسط مقیمی و لطیفی تهیه شد.منظور از شبکه های اجتماعی مجازی در این مقیاس الین، واتس آپ،  6970مقیاس مذکور در سال 

عبارت  99ایران است.این پرسشنامه دارای  تلگرام، بی تالک، تانگو، وایبر، اینستاگرام و دییگر شبکه های اجتماعی مجازی مورد استفاده در

عبارت را به خود اختصاص داده است که  63اخالقی است. بعدفردی: -بوده که شامل سه زیر مقیاس: بعد فردی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی

ها و  ماعی بر افکار، نگرشبه بررسی انگیزه های شخصی فرد برای عضویت در شبکه های اجتماعی و تاثیراتی که عضویت  در شبکه های اجت

عبارت است. در این بعد باور فرد در مورد محاسن و معایب عضویت در شبکه  69رفتارهای  فرد می گذارد می پردازد. بعد اجتماعی:شامل 

ه گذارد پرداختهای اجتماعی مجازی و تاثیراتی که عضویت در شبکه های اجتماعی بر افکار، نگرش ها و رفتار های بین فردی و اجتماعی می 

عبارت را به خود اختصاص داده است که به بررسی نگرش فرد نبت به آداب و  7اخالقی نیز  -اخالقی: بعد فرهنگی -می شود. بعد فرهنگی

رسوم جامعه و اخالق دینی فرد برای عضویت در شبکه های مجازی و تاثیراتی که عضویت در شبکه های اجتماعی بر افکار، نگرش ها و 

گزینه در مقیاس لیکرت بوده. ویژگی های  3اخالقی می گذارد می پردازد.شیوه نمره گذاری: عبارات این مقیاس دارای -های فرهنگیرفتار

نفر از سخنرانان و محققان مصاحبه انجام شده  64روان سنجی: روایی این مقیاس به شیوه محتوایی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو با 

نفر زن و مرد متاهل شهر اصفهان مصاحبه و با آن ها در خصوص جنبه ها مختلف  04رت طرح گردیده. در مرحله بعد با تعداد و تعدادی عبا

شبکه ها مصاحبه به روش کیفی انجام شد. سپس مصاحبه ها کدگذاری و ممقوالت موجود از آن ها استخراج و با عبارات قبل ترکیب و تنظیم 

                                                           
5 Gustav Mesh 
6 Wels 
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نفر اجرا گردید.  پایایی عبارات توسط اساتید حوزه مربوطه تایید و اعتبار آن ها به  94هیه و به طور آزمایشی روی عبارت ت 99گردید و تعداد 

 دروش آلفای کرونباخ محاسبه و عباراتی که دارای ضریب پایایی پایینی بودند حذف شده و سواالتی که ضریب پایایی را باال بردن انتخاب شدن

است.در این پژوهش  89/4نفر برابر  269باقی ماند. ضریب آلفای کرونباخ در این پرسشنامه با تعداد  89/4لفای باالی عبارت با آ 99و نهایتا 

 (.6970درصد بود)مقیمی و لطیفی،84/4آلفای بدست آمده

 

 پرسشنامه جهت گيري مذهبی آلپورت
 که است سؤالی آن 23 فرم شده، اجرا فرم حاضر حال در و شد ساخته (6786 هیلی، و زیگلر در 6711آلپورت) توسط مقیاس این

 به بسته است مختار آزمودنی و خیر و بله دارد پاسخ دو آلپورت سؤالی 23 مقیاس .است نموده اجرا گلریز هم ایران در و شده اجرا درامریکا

 کلید برگه توسط مقیاس این تفسیر در .بزند ضربدر عالمت را پاسخ خانه های از یکی باشد مخالف یا نظر موافق مورد سؤال و جمله با که این

 توسط که این ضمن .خواهد شد منظور برونی جهتگیری پاسخهای تعداد باقیمانده و میشود شمرده درونی جهتگیری به مربوط تعداد پاسخهای

 جهتگیری که «I»  کلید دارد، وجود کلید برگه دو مجموع در .نمود شمارش نیز را شده برونی جهتگیری پاسخهای تعداد میتوان دیگری کلید

 امتیاز پنج و بیست تا صفر صاحب است ممکن جهتگیری که جهت گیری برونی شده را می شمارد هر «E» کلید و میشمارد را شده درونی

آنجا  از .میدهد نشان را گیری جهت آن ارجحیت بود باالتر که عددی هر و مینویسیم هم زیر را جهتگیری دو امتیازاین سپس بشود، شماره یا

 69 دیگری حتماً باشد 62یکی اگر یعنی .بود خواهد دیگری از بیشتر جهتگیریها از یکی حتماً (سوال می باشد. لذا23فرد) گزینه ها، تعداد که

 گذاشته بی پاسخ را گزینه ای آزمودنی که درمواقعی مگر سازد مشکل را تصمیمگیری و باشد 69 یا 66 دو هر که نیست چنین و بود خواهد

 فرد و شده منظور «E» نمره باشد 62 از کمتر آزمون نمره اگر مجموع در .نمود چک باید نمره دهی و تفسیر از قبل که باشد داده پاسخ دو یا

 جهتگیری فرد صورت آن در و آمده «I» نمره حساب به بیاورد باال به 69 اگر ولی .می آید به حساب شده برونی دینی، جهت گیری حیث از

ماده ای ساخت و تمام گزینه های پرسشنامه الپورت را در آن بکار برد و عالوه  26یک نسخه  6719در دین دارد.فگین در سال  شده درونی

( با جهت گیری بیرونی داشت که از آن بعد این پرسشنامه مورد 16/4بر آن یک گزینه دیگر نیز به ان افزود که این گزینه همبستگی باالیی)

و مختاری  90/4( آلفای 6999بود. جان بزرگی) -26/4رار گرفت.در مطالع الپورت همبستگی سواالت جهت گیری بیرونی با درونی استفاده ق

 بود. 97/4در این پژوهش آلفای بدست آمده را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. 96/4( ضریب  6984و همکاران) 

 

 یافته هاي پژوهش
فرضیه پژوهش  دو گروه مستقل استفاده شد.  T-Testها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری وتحلیل دادهبه منظور تجزیه

  آسیب های شبکه های اجتماعی با میزان دینداری والدین رابطه وجود دارد؟ در دانش آموزان تأثیرپذیری بین

 یري دانش آموزان از شبکه هاي اجتماعی با ميزان دینداري والدي: ضریب همبستگی پيرسون بين تاثيرپذ1جدول شماره 

 

و جهت گیری  (=60/4r) دانش آموزان با والدین دیندار، بین جهت گیری درونی  شود،می مالحظه جدول در که همانطور

، (=4r-/63با تاثیرپذیری از فضای مجازی رابطه مثبت و معنی دار و در دانش آموزان با والدین دیندار جهت گیری درونی ) (=20/4r)بیرونی

 اطمینان وجود  دارد.  77/4و  73/4باتاثیرپذیری از فضای مجازی رابطه معکوس  و معناداری در سطح ) r=4-/68رونی)و جهت گیری بی

 

 

 

 

 

 تاثیر پذیری از فضای مجازی متغیرها گروه

 جهت گیری درونی دانش آموزان دارای والدین  با درجه دینداری پایین

 جهت گیری بیرونی

60/4 

20/4 

 جهت گیری درونی دانش آموزان دارای والدین دیندار

 جهت گیری بیرونی

63/4- 

68/4- 
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 تفاوت ميانگين دو گروه مستقل براي فرضيه اول پژوهش T-Test. آزمون آماري 2جدول 

 گروه
تعداد 

 نمونه

میانگن سطح 

تأثیرپذیری منفی 

 از فضاهای مجازی

 معیارانحراف 
اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 39077 24209 90 داربا والدین دین دانش آموزان

9099 6049 77 40490 

 09089 67001 21 با والدین غیردیندار دانش آموزان

 

هایی هدار دارند با خانوادهایی که والدینی دینبرای بررسی تفاوت میانگین سطح تأثیرپذیری منفی از فضاهای مجازی در بین خانواده

داری خطای و با توجه به اینکه سطح معنی 6شده است. طبق نتایج جدول با دو گروه مستقل استفاده  tدار ندارند از آزمون که والدینی دین

ری داری بین تأثیرپذیشود و تفاوت معنیتوان گفت که فرضیه اول تأیید میاست؛ بنابراین می 43/4کمتر از  73/4رای سطح اطمینان آزمون ب

 که والدینی دیندار ندارند، وجود دارد.  دانش آموزانیکه والدینی دیندار دارند با  دانش آموزانیمنفی از فضاهای مجازی در بین 
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 نتيجه گيري
نتایج پژوهش ما نشان داد که بین آسیب های اجتماعی شبکه های اجتماعی با جهت گیری مثبت دینی رابطه معکوس و معنادار و 

بین آسیب های اجتماعی با جهت گیری منفی نسبت به دین رابطه مثبت و معناداری برقرار است یعنی هرچه فرد مذهبی جهت گیری منفی  

نسبت به دین بیشتر داشته باشد آسیب های اجتماعی افزایش می یابد. نتایج پژوهش ما همسو با یافته های ......در تبیین یافته های  بیشتری

 پژوهش می توان گفت مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات،بایدها و نبایدها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته، از موثرترین تکیه

وانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم سازد و در شرایط خاص نیز با فراهم سازی گاه های ر

 اینکه به (. باور6972به نقل از گنجوئی و نایب زاده، 6974تکیه گاههای تبیینی، فرد را از تعلق و بی معنایی نجات دهد)موسوی و همکاران،

 به طوریکه دهد، می کاهش را موقعیت با مرتبط بسیاری، اضطراب حد تا است بندگان بر ناظر و کند کنترل می را ها یتموقع که هست خدایی

 به توسل و اتکا طریق از توان می و معتقدند کنند می توصیف صمیمی، بسیار دوست یک خداوند، مانند با را خود ارتباط مومن، افراد اغلب

 (.6989 دیگران، و تورانلو کنترل نمود)صیادی طریقی به را کنترل قابل غیر های موقعیت خداوند،اثر

 رفتارهای و داد شکل خواهد دنیا از را او ادراك اندیشد می خداوند رابطه با مورد در یا و خداوند مورد در مذهبی فرد که یک ای شیوه

 و با مسائل مواجهه چگونگی زندگی، شکل و سبک از زندگی، فرد تجربیات بر خود نوبه به موضوع این که .می  دهد قرار تاثیر تحت را فرد

 براون راستا همین در.(6988زاده،  رسول و داشت)نصیرزاده خواهد تاثیر روزمره مشکالت و با مسائل مقابله راهبردهای نوع و زندگی مشکالت

 مشکالتی ویژه به با مشکالت آمدن کنار در را ها آن بوده، افراد در و بخشایش کننده تبیین عامل ترین قوی نیایش و دعا که باور است این بر

(. اما فردی که از خداوند دور 6974 دیگران، و شود)بیرامی می افزایش شادمانی موجب نموده، کمک ندارد، کنترل آن ها بر شخصی طور به که

اینقدر غرق خوشی های لحظه ای می شود و دنیا است دچار افسردگی و دل مردگی می شود و خیلی سریع به سمت خطا می رود چرا که یا 

را ابدی فرض می کند که در مادیات زندگی گرفتار می شودو یا اگر غمگین و افسرده باشد برای جبران تنهایی خود وابسطه به شبکه های 

گونه افراد نه تنها زندگی خود را اجتماعی مجازی می شود و خود را با شخصیت های متفاوت معرفی میکند و در خیلی از موارد دیده شده این

دچار تباهی می کنند بلکه سبب کج روی بسیاری از افراد دیگر می شوند از آنجا که خانواده اولین نهادی است که فرزندان در آن اجتماعی 

ابراین خانواده هایی که شدن را می آموزند و باورهای مذهبی به عنوان راهنمای همه مسلمانان در زندگی دنیوی و اخروی عمل می کنند بن

بدور از چارچوب اسالمی و دینی فرزندان خود را پرورش می دهند اینگونه فرزندان در معرض آسیب های بیشتری قرار دارند چرا که اعتقادی 

ه اسالم قرار می به پایبندی رزش های اسالمی ندارند و فرزندی که در خانواده مذهبی به دنیا می آید چارچوبی برای رفتارهای خود در حیط

 دهد و خدارا ناظر بر اعمال خود می بیند
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