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Abstract
With the expansion of communication and information technology, it is
inevitable to use Internet and virtual networks. The main concern of the article is to
study how the students of the dormitory of Tabriz University use cyberspace. The
statistical population of the study was 2000 people and 100 people were selected by
stratified random sampling method. Research method: A survey analyticaldescriptive method. For reliability and validity, the Cronbach alpha was used that
indicates 0.938 and its variance are 423. Regarding that the Iranians are not native in
cyberspace and they are migrants, there is a need for developing culture to prevent
damages and educating how to use it. The necessity of students' attention to that fact
as well-educated people and future-makers has great significance. Research findings
indicate that 46 percent, always, or often, and 18 percent of students usually, are
involved in cyberspace more than their intended time to be in that space. In the
context of reducing productivity, 46 percent of students believe never, or rarely, and
18 percent believe always or often their education are affected by cyberspace, and
28% of them never, or rarely use, and 15% always use the Internet to do their
homework.
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چکیده
گسترش ارتباطات و فناوری اطالعات ،استفاده از اینترنت و شبکههای مجازی را اجتناابناپاذیر رارده
است .دغدغه اصلی مقاله حاضر ،بررسی چگونگی استفاده دانشاجویان ووابگااه شایدای دانشاگاه تبریاز از
فضای مجازی است .جامعه آماری تحقیق  2333نفر بودند ره به روش تصاادفی طبقاهای 933 ،نفار انتاااب
شدند .روش تحقیق ،توصیفی ا تحلیلی از نوع پیمایشی است .برای پایایی و روایی از آلفای ررونباخ استفاده
شد ره نشان دهنده  ./199و واریانس  029است .با توجه به اینکه فضاای مجاازی بارای ایرانیاان یاد پدیادة
بومی نیست و آنیا نسبت به این پدیده میاجر هستند ،برای جلوگیری از آسیبها و چگونگی استفاده از آن،
به فرهنگسازی و دانش افزایی در این زمینه نیاز است .ضرورت توجه دانشجویان در جایگااه فرهیاتگاان و
آینده سازان به این مقوله از اهمیت دوچندانی برووردار اسات .یافتاههاای تحقیاق گویاای آن اسات راه 04
درصد همیشه یا اغلب و  99درصد معموالً بیش از زمانی راه قصاد داشاتهاناد ،در فضاای مجاازی حضاور
یافته اند .در زمینه راهش بازدهی درسی 04 ،درصد معتقدند ره هرگز یا بهندرت و  99درصد بر این باورناد
ره همیشه یا اغلب ،تحصیلشان آسیب دیده است .برای انجام تکالیف درسی 29 ،درصد هرگز یا بهندرت و
 95درصد همیشه یا اغلب از اینترنت استفاده میرنند.

کلیدواژهها :اینترنت ،فضای مجازی ،دانشجو ،تأثیر ،بومی ،مهاجر.
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مقدمه
استفاده از اینترنت و فضای مجازی جزو اجتنابناپذیر جامعه امروزی شاده اسات .نسا هاای
موجود در اجتماع به فراوور نیاز وود از آن بیره میبرند .با این تفاوت ره نسا جدیاد بیشاترین و
نس های قبلی رمترین بیره را برده اناد .چگاونگی اساتفاده از ایان فنااوری یاا باه عباارتی ،درسات
استفاده رردن از آن میتواند در تعالی و پیشرفت جامعه یاریرساان باشاد ،ولای اساتفاده نادرسات
منجر به تباهی و سقوط جامعه میشود .مراح رشاد و تکاما اینترنات را بایاد در قالاب وبهاای
گانهای
سهگانه از جیان مجاز تا حقیقت دانست؛ چه آنکه از نظر تاریای فضای مجازی مراح سه 
را به شرح زیر تا به امروز پشت سر گذاشته است:
یها؛
وب  :9وبررسانی :انسان وبرهای آمده را استفاده میررد ،مانند وبرگزار 
مصرفرننده بودند ،مانند تولید وبالگ و وب سایت؛

وب  :2افراد هم تولیدرننده و هم
وب  :9فضا آنالین است ،مانند شبکههای اجتماعی امروزه ره بروی از آنیا باالی یدمیلیارد
راربر (باالتر از هر شبکه ماهوارهای) دارند.
نکته میم آنکه فضای مجاازی نسا ساوم ،در واقا ،،دیگار فضاای مجاازی نیسات ،حقیقات
مجازی است؛ زیرا در این فضا میتوان بر حقیقت افراد و روح و روان آنیا تاأثیر گذاشات .فضاای
مجازی به سبب ایجاد شبکههای اجتماعی بزرگی همچون فیسبوک (سومین جامعه بازرگ دنیاا)،
آمازون (بزرگتارین رتاابفروشای دنیاا) ،ویکایپادیا (بازرگتارین دایارهالمعاارف دنیاا) ،اباای
(بزرگترین سوپرماررت دنیا) و بسیاری دیگر ،در تمام زمینههای زندگی بشر وارد شده و بهنوعی
تمام روابط اجتماعی جامعه بشری را تحات تاأثیر واود قارار داده اسات .باه اعتقااد صااحبنظاران
ارتباطات ،شبکههای اجتماعی باعث شک گیری مفاهیمی همچاون صامیمیت و اعتمااد در فضاای
سایبری شده است؛ مفاهیمی ره در گذشتهای نه چندان دور دستیابی و تحقق آن در حد ید رؤیاا
بود (رحمانزاده.)9991 ،
در دنیای ارتباطات علمی ،شبکههای اجتماعی را مایتاوان از بساترهای ماثثر در تولیاد علام،
اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست .شبکه های اجتمااعی اینترنتای پایگااه یاا مجموعاه
پایگاه هایی هستند ره امکانی فراهم میآورند تا راربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهاای
وودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم ایان افکاار و فعالیات هاا را باا آناان ساییم
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شوند .ید شبکه اجتماعی ،مجموعهای از سرویسهای مبتی بر وب است ره ایان امکاان را بارای
اشااص فراهم میآورد تا توصیفات عمومی یا وصوصی برای وود ایجاد رنند ،یا با سایر اعضاای
شبکه ارتباط برقرار رنند ،مناب ،وود را با آنیا باه اشاتراک بگذارناد و از توصایفات عماومی افاراد
دیگر ،برای یافتن اتصاالت جدید استفاده رنند (معمار و همکاران .)9919 ،باهطاوررلی ،مایتاوان
گفت شبکههای اجتماعی سایتهایی هستند ره از ید سایت ساده ،مانند موتور جستوجاوگر باا
اضافه شدن امکاناتی مانند چت ،ایمی و امکانات دیگار واصایت اشاتراکگاذاری را باه رااربران
وود ارائه میدهند .شبکههای اجتماعی ،مح گردهمایی صدها میلیاون رااربر اینترنات اسات راه
بدون توجه باه مارز ،زباان ،جانس و فرهناگ باه تعاما و تباادل اطالعاات مایپردازناد .در واقا،،
شبکههای اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجاازی طراحای شادهاناد.
به طوررلی ،از طریق اطالعاتی راه بار روی پروفایا افاراد قارار مایگیارد ،مانناد عکاس رااربر،
اطالعات شاصی و عالیاق (راه هماه اینیاا اطالعااتی را در ماورد هویات فارد فاراهم مایآورد)،
برقراری ارتبااط تسایی مایشاود .رااربران مایتوانناد پروفایا هاای دیگاران را ببینناد و از طریاق
برنامههاای رااربردی ماتلاف ،مانناد ایمیا و چات باا یکادیگر ارتبااط برقارار رنناد (پمپاد 9و
همکاران.)229 :2331 ،
هدف شبکه اجتماعی این است ره با فراهم آوردن امکان ارتبااط باین سارمایه هاای فاردی و
تشکی سرمایه اجتماعی ،به رشد و ارتقای سطح علم رمد رند .هدف رلی هر شابکه اجتمااعی،
ایجاد سرمایه اجتماعی و تسیی ارتباط بین متاصصان ،هنرمندان و صاحبان حرفههای متعدد است.
تبدی سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی ،از مسائ میم و مورد توجه تمام حوزههای علمی است .از
این طریق ،دانش فردی به دانش جمعای تبادی و در واقا ،،از داناایی جمعای بارای حا مساائ و
مشکالت دنیای علم بیرهبرداری میشود (زندیه و همکاران.)9919 ،
پوریحی و ببران ( )9912پژوهشی باا عناوان بررسای نقاش شابکههاای اجتمااعی مجاازی در
تغییرات هویت فرهنگی راربران با تکیه بر دانشجویان ارشاد ارتباطاات تیاران مرراز انجاام دادناد.
یافتههای پاژوهش نشاان داد راه باین اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی مجاازی و تغییارات هویات
فرهنگی راربران همبستگی معنااداری وجاود دارد .ایان شابکههاا بار مثلفاههاای هویات فرهنگای
راربران ،از جمله دین ،زبان ،آداب و رسوم گذشته و سنتها تأثیرگذار هستند.
1. Pempek
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در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسشهاا هساتیم .دانشاجویان چگوناه از فضاای مجاازی
استفاده میرنند؟ ریفیت استفاده چه رابطه ای با میزان وابستگی آنیا به این فضا دارد؟ آیاا اواتالف
معناداری بین استفاده بی برنامه از فضای مجازی با افت تحصیلی دانشجویان وجاود دارد؟ چقادر از
اینترنت برای ارتقای آموزش و یادگیری در راستای رشته تاصصی استفاده میشاود؟ آیاا اینترنات
باعث انزوای اجتماعی دانشجویان میشود؟

ادبیات تحقیق
 .9مفهومشناسی
الف) فضای مجازی

انقالب ارتباطات ،نوع جدیدی از ارتباطاات مجاازی را راه واالی از روح حاارم بار رواباط
واقعی اجتماعی است ،به وجاود آورده اسات .از طریاق مااهواره ،اینترنات و ...جیاان جدیادی باه
موازات جیان واقعی به وجود میآید .رسانههای الکترونیکی مااطبان وسی ،و متکثاری دارناد راه
مجموعههایی از حیث محتوای نمادین را به این مااطبان عرضه میرنند .در چنین شارایطی فضاای
مجازی شک میگیرد و فرهنگهاا هماه از طریاق واسطااههاای الکتاارونیکی منتقاا مایشاوند و
مفاهیام زمان و مکاان معانی تازهای پیدا میرنند .فواص زمانی و مکانی عمالً از میان برداشته می-
شوند و انتقال اطالعات ،دادهها و سرمایهها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط ماتلف باه-
وجود میآید.
برای فضای مجازی تعاریف گوناگونی ارائه شده است .بروی حتی آن را با اینترنت متارادف
دانستهاند .در اینجا ،برای آشنایی بیشتر با مفیوم فضای مجازی به چند تعریف از آن اشاره میشود:
«فضاای ساایبر در اصا  ،از دو واژه ساایبرنتید ( )Cyberneticesو اِساپیس ( )Spaceگرفتااه
شده است .واژه سایبرنتید دارای ریشه یونانی است .معنای اصلی آن در زبان یونانی ،فرمانروایی و
حکومت است و در آثار افالطون نیز ،به همین معنا به راار رفتاه اسات .شااید بتاوان علام هادایت و
رنترل یا وودفرمایی را برابر فارسی آن دانست .بههرحال ،سایبرنتید ارنون نیز ،تا حدودی مفیاوم
قدیم را حفظ ررده و بیان گر علمی است ره به انسان یا ماشین وودرار ،امکان حکومات راردن و
فرمان دادن میدهد» (جیانگیر.)45 :9919 ،
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«نمیتوان فضای مجاازی را متارادف باا اینترنات دانسات ،اماا اینترنات ابازار ورود باه فضاای
مجازی است .اینترنت سامانهای جیانی از شبکههای رایانهای باههامپیوساته اسات راه از «مجموعاه
پروتک اینترنات» بارای ارتبااط باا یکادیگر اساتفاده مایرنناد .باه عباارت دیگار اینترنات ،شابکه
شبکه هاست ره از میلیون ها شبکه وصوصی ،عمومی ،دانشگاهی ،تجاری و دولتای در انادازه هاای
محلی و روچد تا جیانی و بسیار بزرگ تشکی شده است راه باا آرایاه وسایعی از فنااوریهاای
الکترونیکی و نوری به هم متص شده اند» (سیاح طااهری .)93 :9915 ،در رتااب شابکه عنکباوتی
تعریفی دیگر از فضای مجازی ارائه شده است« .فضای مجازی عبارت است از محیطای راه در آن
برقراری ارتباطات ،رؤیت و انتقال اطالعات (به صورت غیرقاب لمس و با اشاغال انادری از محایط
قاب لمس) در ساوتارها و قالبهایی باهعناوان وادمات باه انساانهاا ،طراحای و رنتارل مایشاود.
بنابراین ،تمام ودمات ،ابزارهای سات و نرم ،محتواها ،ارتباطات ،قالب هاا و ...دنیاای اطالعاات و
ارتباطات ،شام فضای مجازی میشود» (ریوند.)21 :9915 ،
ب) دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز در سال  9924به عنوان دومین دانشاگاه قادیمی ایاران پاس از دانشاگاه تیاران،
بنیان گذاشته شد .دانشگاه تبریز بزرگ ترین مررز علمی در شمال غرب ایران با  29دانشکده اسات
و دارای  21قطب علمی و مجتم ،آموزشای اسات .دانشاگاه تبریاز باا پاذیرش  943دانشاجو در دو
دانشکده پزشکی و ادبیات ،به ریاست درتر بیانی ،به طاور رسامی فعالیات آموزشای واود را آغااز
ررد .مراسم گشایش دانشگاه تبریز ره به عنوان ید واقعه منحصربه فرد و بزرگ در تااریخ معاصار
تبریز قلمداد میشود ،به طاور زناده از رادیاوی محلای پااش شاد .باا گذشات زماان دانشاکده هاا،
آزمایشگاهها ،رارگاهها و آموزشکدههای آن بهتدریج تأسایس شادند .در ساال  9940باا تصاویب
«قااانون تشااکی وزارت بیداشاات ،درمااان و آمااوزش پزشااکی» ،تمااام اوتیااارات ،وظااایف و
وزارتواناه جدیاد

مسئولیت های وزارت فرهنگ و آموزش عاالی در زمیناه آماوزش پزشاکی باه
انتقال یافت و دانشگاه تبریز به دو قسمت «دانشگاه تبریز» و «دانشاگاه علاوم پزشاکی تبریاز» تقسایم
شد .دانشگاه تبریز در حال حاضر ،بیش از  29333نفر دانشجو و حدود  953نفر هیأت علمای دارد.
همچنین با بیرهمندی از  29دانشکده 233 ،آزمایشاگاه تاصصای و عماومی راه بروای از آنیاا در
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ساطح جیاان و بروای در ساطح واورمیاناه منحصااربهفارد هساتند ،ماوزه تااریخ و فرهناگ ،مااوزه
جانورشناسای ،مااوزه زم اینشناسای ،مررااز پااردازش تصاااویر ماااهوارهای و مرارااز و مثسسااههااای
تحقیقاتی و پژوهشی ،محیط آموزشی و دانشگاهی بزرگی را در سطح رشور فاراهم آورده اسات.
دانشگاه تبریز ید دانشگاه بزرگ و مادر پذیرای علمآموزان از سراسر رشور است .این دانشگاه با
داشتن چیار ووابگاه بزرگ دانشجویی به دانشجویان غیربومی سرویس ارائه میدهد.
 .2پیشینه تحقیق
در زمینه تأثیرگذاری فضای مجاازی در باین دانشاجویان تحقیقاات متعاددی صاورت گرفتاه
است .یافتههای قبلی نشان میدهاد راه دانشاجویان ،از جملاه بیشاترین اساتفادهرننادگان از فضاای
مجازی و شبکههای اجتمااعی هساتند (لایم و چاو .)2393 ،باورهاا و اعتقاادات در فضاای مجاازی
دستاوش تغییر و تحول میشاود (رن و دیگاران2330 ،؛ پاپاراریسای2331 ،؛ باری ولمان9119 ،؛
شالچی 9990 ،و عیاری .)9990 ،همچنین دستیابی به جامعة آنالین ،منجر به اجتماعی شدن بیشتر و
سطوح باالتری از جامعهپذیری میشاود .مطالعاات «باری ولمان» و همکاارانش (« ،)9119رالیار»
( )2331و نیز پژوهش «لی» و دیگران ( )2393در مورد اثرگاذاری رساانه در شاک گیاری هویات
نشان داد ره تأثیرات رسانه در رفتار و ایدئولوژی انعکاس داده میشود ره این به نوبة واود هویات
اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین در این پژوهش ،هویات باه عناوان یاد فرایناد
پویا در نظر گرفته میشود ره تحت تأثیر رسانهها شک واصی به وود میگیرد (رالیر.)2331 ،
بروی مطالعات نیز اثرگذاری فضای مجازی در باورها و عقاید را ناچیز میشامارند (ولیلای،
[ .)9990ولیلی] در بررسی وود با عنوان «تأثیر محیط مجازی وبالگ در ابراز هویت» به این نتیجاه
رسید ره تعدد شاصیت در وبالگها وجود نادارد .همچناین نتاایج تحقیاق بیازاد دوران (،)9999
رابطة معناداری میان تجربه فضای مجازی و هیچردام از ساه ساطح هویات اجتمااعی (واانوادگی،
همساالن و ملّی) پاساگویان را نشان نداده است.
بروی از تحقیقات نیز عواملی وارج از این شبکهها را مورد بررسی قرار دادهاند تاا باه ناوعی
آثار متغیرهای پیشین را در اثرگذاری این شبکههای مجازی اجتماعی بر راربرانشان ماورد بررسای
قرار دهند .نتایج تحقیق «میش جی هارت» ( )2399در این راستا قرار میگیرد .این نتاایج نشاان داد
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ره دوران ماتلاف تحصای بار روی اساتفاده یاا لاذت باردن محصاالن از ساایتهاای شابکههاای
اجتماعی تأثیر دارد .هرچه آنیا مراحا بااالتری را ساپری مایرنناد ،رفتاار و نگرششاان نسابت باه
استفاده از این شبکههای اجتماعی آنالین راربردیتر میشود (.)Michael, j. hart, 2011
«لیم و چو» ( )2393بیان میرنند ره دانشجویان ،ازجمله بیشترین استفادهرننادگان از شابکه-
های اجتماعی هستند .دانشجویان به دلی گسترة شبکه روابط و تماس به نسبت وسیعشان باا وساای
ارتباط جمعی و افراد دارای هویتهای ماتلف ،بیشتر با مسائ و تنشهای ناشی از هویت سانتی و
مدرن و چالشهای ناشی از جامعة اطالعاتی درگیر هستند.
«حاجیانی و محمدزاده» ( )9910به بررسی تأثیر اینترنت در هویات ملای دانشاجویان ،باه ایان
نتیجه دست یافته اند ره بین مدت استفاده از اینترنت با بعد رفتاری و شناوتی هویات ملای رااربران
همبستگی مثبت وجود دارد.
 .3مبانی نظری
اینترنت در حال بازتعریف جدی ماهیت روابط اجتماعی میاان ملاتهاا و باه چاالش رشایدن
حارمیت فرهنگی از طریق ایجاد احساس فزاینده بیمرزی است .این فرایند از طریق رشد بازارهای
سایبر و جریان افکار و اطالعات در سرتاسر جیان و در میان ملتها ،جامعهها و نظاامهاای سیاسای
شک گرفته است.
ضعف های فناوری ،به ویاژه در رشاورهای در حاال توساعه ،آنیاا را در حاشایه ابار بزرگاراه
اطالعات قرار می دهد؛ زیرا اغلب توان مشاررت در ایان گفتماان الکترونیاد را ندارناد و توساط
قدرت و نفوذ ثروتمندان فناوری از حق اظیار نظر محروم شدهاند .در حالی ره ارتباطات مبتنای بار
رایانه می تواند ابزاری برای تمام اشااص فراهم آورد تا صدایشان به طور برابر شنیده شاود و مبناای
سااالهااای

فنااوریهاای اطالعاااتی و ارتباااطی در

دهکده جیانی را شک دهد .گسترش فزایناده
اویر ،حیات بشری را در ابعاد ماتلف سیاسی ،اجتمااعی و فرهنگای تحات تاأثیر قارار داده اسات.
همانطور راه تلگاراف ،تلفان و راهآهان در قاارن نااوزدهم و اوایاا قاارن بیسااتم باعااث تحاول
چشماندازهای ملی و بینالمللی شدند؛ در زمان ما ،فناوری ارتباطاات و وجاه مشااا

آن ،یعناای

اینترنت ،تحوالت بیسابقهای را به دنبال داشته تا آنجاا راه باه وجااه غالااب جیاان معاصار تبادی
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شده است .گسترش فزاینده فناوری اطالعاات و ارتباطااات ،رااه مانوئاا راساتلز از آن باه عناوان
«جامعه شبکهای» یاد میرند (راستلز ،)95 :9993 ،منجار باه تحاول و دگرگونی در ابعااد ماتلاف
سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتمااعی شاده اسات .ویژگایهااای جامعاه شابکهای همچاون اقتصااد
اطالعاتی ،فرهنگ مجازی و راهش اهمیات زماان و مکاان در تعامالت اجتماعی ویژگی متمایزی
تهاای
به هزاره ساوم باشایده اسات راه اصا بنیاادین آن اهمیات محاوری فارد در عرصاه فعالیا 
اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی باا بیارهگیاری از ابزارهای ناوین ارتبااطی و اطالعاااتی اساات .در
چناین فضاایی راه باا عناوان فضاای ساایبری توصیف میشود ،مجموعاهای از ارتباطااات دروناای
انساانهاا از طریاق رایاناه و مسااائ مااابراتی بادون در نظار گارفتن جغرافیااای فیزیکاای شااک

مایگیارد .یاد سیساتم آن الیان نمونهای از فضای سایبر است ره راربران آن میتوانند از طریاق
ایمی اا باااا یکااادیگر ارتبااااط برقاارار رننااد .بااروالف فضااای واقع ای ،در فضااای سااایبر نی ااز بااه
جابهجاییهای فیزیکای نیسات و تمام اعمال فقط از طریق فشردن رلیادها یااا حررااات «ماااوس»
صاورت مایگیارد (عااملی .)9994 ،بر این اساس ،میتاوان گفاات رااه افااراد سااارن در دنیااای
متکای بار رواباط ساایبری ،تعامالت وودشان را در ید فضای مجازی سامان مایباشاند« .دنیاای
ارزشها و عالیق مشاترک از طریاق اینترنات بااه

مجازی» دنیاایی اسات ره در آن ،افراد به واسطه
همادیگر متصا میشوند و پیوند دوستی و عاطفی میان آنان به وجود مایآیاد راه ممکان اساات
باه ارتبااط رودررو منجر شود .فضای مجاازی (اینترنات) دارای پانج وصوصایت اسات راه آن را
از سایر رسانه ها متمااایز و بااه نااوعی ،واااص راارده اساات :دیجیتااالی بااودن ،تعاااملی بااودن،
هایپرلیند بودن ،دارای پرارنادگی مجاازی باودن و غیرمررازی باودن (عااملی .)9919 ،یکای از
بزرگاراههااای اطالعاااتی هسااتند رااه اینترنات یکای از

میامتارین محورهاای جامعاه اطالعااتی،

بزرگراههاا از نظاار اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگای موقعیات و

میمترین نمونه های آن است .این

انسانهای معاصر فراهم مایرنناد و تصاویری از انسان نشاان مایدهناد راه
فضای جدیدی را برای 
نگارشهاا و رفتارهاای افاراد

مکانها میتواند حضور پیدا رند و باعث تغییار آگاااهیهااا،
در همه 
میشوند (محسنی« .)9995 ،بوسالوئیس» در رتاب امپریالیسم سایبر ( )9995به این پرسشها پاساخ
میدهد :اینترنت ،مسیح است یا شیطان؟ فناوری چاه رمکای باه وضاعیت انساانی و شارایط بشاری

میرند؟
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به نظر نی پستمن ،یکی از نتایج گسترش فناوری جدید و در رأس آن اینترنت ،ولاق دنیاایی
مجازی است ،دنیایی فریبنده ره سارنان آن در انبوهی از اطالعات غرق میشوند .مردم باا انباوهی
از اطالعات مواجه شده اند و نمیدانند با این اطالعات باید چه رنند و ردام اطالعات برایشان مفیاد
است و ردام مفید نیست .نی پستمن ماالف حضور رایانه های شاصای در مادارس بارای اساتفاده
دانش آموزان است .به باور وی ،آموزش در مدارس فراتر از آموزش شاصی و فردی است و یکی
از اهداف حضور در مدرسه ،تربیت فرد به عنوان فردی اجتماعی ،شیروند و ید انساان اسات .اماا
رایانهها مصداقی از جداسازی دانشآموزان از گروه است.
در زمینه امور وارجی ،بعضی از هدف ها از طریق تماس مستقیم با مردم رشور واارجی بیتار
تحقق می یابد تا تماس با حکومت های آنیا .امروزه به مدد تکنیدها و ابزارهای ارتبااطی مایتاوان
به مردم رشورهای دیگر دسترسی داشت و بر آنیا تأثیر گذاشت .اگر به سیر امپریالیسام ارتبااطی و
وسای ارتباط جمعی نظری بیفکنیم ،دلیلی وجود ناواهد داشت آنچه قابالً اتفااق افتااده اسات ،در
فضای سایبر و فضای مجازی رخ ندهد .اصول و اهداف رلای آنیاا باه نفا ،رشاورهای فقیار تغییار
جیت نداده است ،بلکه این ابزارها هستند ره تغییر رردهاند .تشای

واقعیت در دنیای مجاازی باه

شدت سات وواهد بود .از این رو ،با ید استعمار جدید مواجه واواهیم باود؛ اساتعمار مجاازی و
امپریالیسم مجازی (ر.ک :بوسالوئیس.)9995 ،
اینترنت پدیده جدید دنیای ارتباطات است ره عالوه بر مزایاای آن ،باا واود ابازار گونااگون
تهاای
برای ارتباط ،تعام و تبادل فرهنگی یا تیاجم و سیطره فرهنگی به هماراه آورده اسات .ساای 
گاروههاای اینترنتای ،فضااهای گفات وگاوی مجاازی (چات

وبالگهای وبری و تحلیلای،

وبری
رومها) و حلقه های آشنایان همچون یاهو و مانند اینیا ،هرردام فضایی مجاازی را ایجااد مایرنناد

ره در آن ،تبادل اوبار و اطالعات صورت میگیرد .غالب ترافید جیانی اینترنت به زبان انگلیسی
است و اینیا همه دلی معرفی اینترنت به عنوان جدیدترین و شوم ترین عام امپریالیسم ساایبر باوده
است .همچنین ارثر «هاست»ها و وبسایت های جیان در آمریکا و به زبان انگلیسای هساتند .بیشاتر
جستوجاوگر نیاز انگلیسای زبااناناد .آمریکاا هماه اینیاا را باا سالطه

نرم افزارها و ارثر موتورهای
فرهنگی وود بر اینترنت به دست آورده است.
اینترنت فرصت مناسبی را برای رشورهای توسعه یافته (به ویژه آمریکا) فراهم رارده اسات تاا
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فرهنگ رشورهای جیان سوم را تسایر رنند .نگرانیها آنجا عمیقتر میشود ره آمریکا اصرار بار
مدیریت و مالکیت اینترنات دارد؛ زیارا باا هرگوناه تغییاری راه در آن نقاش اصالی نداشاته باشاد،
ماالفت میورزد .اینترنت تعام میان فرایند جیانی شدن و اندازه رشاورها را تغییار مایدهاد .طای
قرون متمادی ،این تعام به صورتی مبیم و پوشیده بااقی ماناده اسات .اماروزه ،اینترنات الگوهاای
ارتباطات را باه شادت سااده مایساازد و بادینترتیاب ،فرایناد تمرراز و انحصااری شادن اقتصااد
بینالمللی را فراهم میآورد .بنا به نظر «آلوین تافلر» در رتاب موج سوم ،جوام ،بشاری تاارنون دو
دوره (انقالب) رشاورزی و صنعتی را پشت سر گذاشتهاند و همارنون در اواور عصر فراصنعتی یاا
عصر اطالعات ا ره بر پایه الکترونید و رایانههاست ا قرار دارناد .عصار اطالعاات یاا باه روایتای
عصر رایانهها و شبکهها ،جیانی را ترسیم میرند ره بر پایه شبکههای رایانهای و تعامالت رااربران
با رایانه هاا شاک گرفتاه اسات و حتای ارتبااطهاای انساانی و اجتمااعی نیاز راه جازو سانتیتارین
وصوصیات بشر هستند ،در حال انتقال به این فضای جدیدند .این جیان نوپا ره به سرعت در حاال
گسترش بوده ،همه شئون زندگی بر روی رره زمین را تحت تأثیر قارار داده اسات ،برپایاه فنااوری
اطالعات و رسانه های ارتباطی نوین استوار است و در فضایی غیرفیزیکی به رشاد و بالنادگی واود
ادامه داده ،در حال تسایر جیان واقعی است .این فضا ،فضای سایبر ( )Cyberspaceیا مجاازی ناام
دارد.
 .3روش تحقیق
این تحقیق با روش توصیفی ا تحلیلی از نوع پیمایشی انجام میگیرد .جامعاه آمااری تحقیاق،
شام تمام دانشجویان دوتر دانشگاه تبریز مقیم ووابگاه شایدا باه تعاداد  2333نفرناد راه در ساال
10ا 9914مشغول به تحصی بودند .نمونه آماری این تحقیق  933نفر با بیرهگیری از روش تصادفی
طبقهای انتااب می شود .برای جم،آوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محققساوته  22سثالی
در زمینه فضای مجازی و چگونگی بیرهبرداری از آن استفاده میشود .پایاایی و روایای صاوری و
سازهای پرسش ها بر اساس آلفای ررونباخ  ./190است .دادهها با بیرهگیری از روشهای آمااری t

تدنمونهای و تحلی واریانس چند متغیره با ضریب  029مورد تحلی قرار میگیرد ره دانشاجویان
میتوانند از  4گزینة «همیشه ،اغلب ،معموالً ،گاهی ،بهندرت و هرگز» یکی را انتااب رنند.
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فرضیههای تحقیق
 .9با توجه به گستره فضای مجازی ،دانشجویان به این فضا وابسته شدهاند و بیشتر از زمانی ره
پیشبینی میرنند در این فضا حضور دارند.
 .2اوتالف معنادار بین استفاده بی رویه از اینترنت و افت تحصیلی دانشجویان وجود دارد.
 .9استفاده دانشجویان از فضای مجازی در یاد ساطح نیسات؛ بروای باه آن باه عناوان یاد
سرگرمی نگاه میرنند .عده ای دیگر بدون برنامه ،باش قاب تاوجیی از وقات واود را باا
آن سپری میرنند .بروی نیز در راستای رار علمی وود از آن بیره میبرند.
 .0فضای مجازی باعث انزوای اجتماعی دانشجویان میشود.

یافتهها
سؤال اول :چقدر پیش میآید راه بیشاتر از مادت زماانیراه قصاد داشاتهایاد ،در اینترنات
بمانید؟ با توجه به اطالعاتی ره جدول شماره ید در اوتیار ما قرار میدهد 40 ،درصد معماوالً یاا
همیشه و  29درصد گاهی بیشتر از زمانی ره قصاد داشاتند ،در اینترنات مایمانناد .ایان نشاانگر آن
است ره بیش از زمان پیشبینی شده از اینترنت استفاده مایشاود .باا توجاه باه محادودیت سااعات
شابانهروز چاارهای جاز رام راردن زماان برنامااههاای دیگار روزاناه ندارناد .برناماه اصالی روزانااه
دانشجویان مطالعاه و تحصای اسات .اینیاا چاارهای جاز رام راردن از مطالعاه و تحصای ندارناد.
اوتصاص زمان رمتر برای تحصی بازدهی رمتری را نیز به دنبال وواهد داشت.
سؤال 9
Percent
9/3

Frequency
9

هرگز

92/3

92

به ندرت

29/3

29

گاهی

99/3

99

معموالً

92/3

92

اغلب

90/3

90

همیشه

933/3

933

Total

321

Valid
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سؤال دوم :چقدر پیش میآید ره برنامة روزانه را نادیده بگیرید تا مدت بیشتری در اینترنت
بمانید؟ دانشجویی ره از فضای مجازی استفاده میرند ،به علت جذابیت و تناوع ایان فضاا چاهبساا
گذر زمان را حس نمیرند .در نتیجه ،باشی از برنامههای روزانه فدای حضور در فضاای مجاازی
می شود .انبوه داده هایی ره اینترنت در اوتیار دانشجو قرار میدهد ،نیاز به راستی آزمایی دارد و در
اغلب موارد ،سطحی هستند 00 .درصد از پاسخدهندگان بهطور مداوم بیش از زمان پیشبینایشاده
در فضای مجازی حضور دارند و  24درصد نیز گاهی؛ این آمار نشااندهناده جاذابیت ایان فضاا و
عالقه بیشتر دانشجویان برای حضور در این فضاست.
سؤال 2
Percent

Frequency

0/3

0

هرگز

29/3

29

به ندرت

24/3

24

گاهی

90/3

90

معموالً

23/3

23

اغلب

0/3

0

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال سوم :چقدر پیش آمده ره به دلیا وقاتگاذرانی در اینترنات ،از انجاام تکاالیف بااز
مانده باشید یا نمرههایتان افت ررده باشد؟  99درصد دانشاجویانی راه بارای سارگرمی از اینترنات
استفاده می رنند ،از انجام مطالعه و تکالیف وویش باز میمانند 29 .درصد نیز گااهی و  22درصاد
به ندرت از انجام تکالیف عقب مایافتناد و تنیاا  90درصاد هرگاز ،حضاور در اینترنات باه انجاام
تکالیفشان آسیب نمیزند .بنابراین 99 ،درصد از دانشجویان معتقدند ره حضور در این فضا به مثابه
سرگرمی ،به مطالعه و انجام تکالیفشان آسیب میرساند.

333

بررسی چگونگی استفاده تحصیلی دانشجویان از فضای مجازی

سؤال 3
Percent

Frequency

90/3

90

هرگز

22/3

22

به ندرت

29/3

29

گاهی

94/3

94

معموالً

99/3

99

اغلب

0/3

0

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال چهارم :چقدر از استفادة اینترنتی شما مربوط به تکالیف درسی است؟ تنیا  2درصد از
دانشجویان همیشه برای انجام تکالیف درسی از اینترنت استفاده میرنند .این امر بیاانگر ایان اسات
ره غالب دانشجویان برای امور غیردرسی در این فضا حضور دارند 90 .درصد معماوالً و اغلاب از
اینترنت برای درس استفاده می رنند 29 .درصد نیز هرگز و به ندرت برای انجام امور درسی به ایان
فضا مراجعه ندارند.
سؤال 3
Percent

Frequency

4/3

4

هرگز

22/3

22

به ندرت

99/3

99

گاهی

20/3

20

معموالً

99/3

99

اغلب

2/3

2

همیشه

933/3

933

Total

339

Valid
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سؤال پنجم :چقدر افراد دیگر در زندگی شما ،از مدت زمانی ره در اینترنت رار میرنیاد،
شکایت میرنند؟ یکی از آسیبهایی ره حضور در اینترنت برای راربر دارد ،این است راه بادون
توجه به افراد حاضر در جم ،،به دنبال وب گردی و رصد عالقهمندی وویش در این فضاست .این
رفتار باعث دلاوری و ناراحتی دوستان و اعضای وانواده میشود 92 .درصد از دانشجویان همیشاه
و غالب اوقات ،به دلی حضور در فضای مجازی اعتراض دیگران را برمیانگیزند و  01درصاد نیاز
هرگز یا باه نادرت ایان عما را مرتکاب مایشاوند .فرهناگ اساتفاده ساالم از فضاای مجاازی از
ضرورتهای اجتنابناپذیر جامعه است.

سؤال 3
Percent

Frequency

23/3

23

هرگز

21/3

21

به ندرت

91/3

91

گاهی

94/3

94

معموال

1/3

1

اغلب

0/3

0

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال ششم :چقدر پیش می آید ره وقتی در اینترنت هستید به وود بگوییاد راه «فقاط چناد
دقیقه دیگر»؟  53درصد معموال یا همیشه برای حضور بیشتر در این فضا به وودشان تلقین میرنناد
ره فقط چند دقیقه ،ولی وقتی به ساعت نگاه میرنند ،میبینند چند دقیقه ،بعضی وقتها شده چناد
ساعت .در میان دانشجویان 93 ،درصد هرگز یا به ندرت این ساثال را از وودشاان مایپرساند و از
حضور در این فضا لذت میبرند و وقت وویش را بهجای فعالیتهای دیگر ،به این فضا اوتصاص
میدهند.
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سؤال 3
Percent

Frequency

0/3

0

هرگز

29/3

29

به ندرت

23/3

23

گاهی

99/3

99

معموالً

22/3

22

اغلب

95/3

95

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال هفتم :چقدر پیش آمده ره سعی شما برای راهش مدت زمان اساتفاده از اینترنات ،باا
شکست مواجه شده باشد؟  90درصد از دانشجویان بارای رنتارل و رااهش مادت حضاور در ایان
فضا ،با شکست مواجه شدهاند 20 .درصاد نیاز گااهی باا ایان مسائله رودررو شادهاناد .ایان مسائله
نمایانگر عالقه دانشجویان به این فضاست .در مجموع 49 ،درصد از تالش دانشجویان برای راهش
حضور وویش در این فضا با شکسات مواجاه شاده اسات .باه عباارتی ،باه دلیا وجاود ظرفیات و
جدابیت در این فضا ،وودرنترلی راربران با شکست مواجه میشود.
سؤال 7
Percent

Frequency

92/3

92

هرگز

20/3

20

به ندرت

20/3

20

گاهی

23/3

23

معموالً

1/3

1

اغلب

9/3

9

همیشه

933/3

933

Total

333

Valid
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سؤال هشتم :چقدر پیش آمده ره عملکرد یا بازدهی درسی شما به دلی استفاده از اینترنت
آسیب دیده باشد؟ تأثیر اینترنت در راهش بازدهی درسی و افت تحصایلی ،از جملاه دغدعاههاای
این پژوهش بود 90 .درصد پاساگوها اعالم رردند ره استفاده بیش ازحد مجاز از این فضا باعاث
راهش بازدهی تحصیلی شان شده است 04 .درصد نیز معتقدند ره هرگز یا بهندرت تأثیرگذار بوده
است 90 .درصد هم گاهی منجر به راهش عملکرد درسیشان شده است.
سؤال 3
Percent
23/3

Frequency
23

هرگز

24/3

24

به ندرت

90/3

90

گاهی

91/3

91

معموالً

94/3

94

اغلب

2/3

2

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال نهم :طرحها و بستههای شبانه ارزان قیمات چقادر شاما را جاذب مایرنناد؟ از جملاه
مشوقهایی ره اپراتورهاا و شاررتهاای ارائاه دهناده وادمات اینترنات بارای جلاب رااربر انجاام
میدهند ،ارائه بستههای ارزان قیمت در زمان رااهش رااربران ،باهویاژه در طاول شاب اسات .ایان
بستهها به دلی ارزان بودن ،باعث بیداری و رااهش عملکارد روزاناه افاراد مایشاود 91 .درصاد از
جامعه آماری معموالً یا اغلب جذب بستههای شبانه میشوند 99 .درصد نیز گااهی وقاتهاا از ایان
بستهها استفاده میرنند و  49درصد هرگز یا بهندرت این بستهها را جذاب میدانند.
سؤال 1
Percent
99/3

Frequency
99

هرگز

93/3

93

به ندرت

99/3

99

گاهی

0/3

0

معموالً

93/3

93

اغلب

2/3

2

همیشه

933/3

933

Total

333

Valid
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سؤال دهم :چقدر پیش آماده باه دلیا اینکاه شاب هاا بیشاتر باا اینترنات راار رنیاد ،رمتار
ووابیده اید؟ وقتی این پرسش با سثال قبلی مقایسه میشود ،درمییابیم راه در اینجاا  99درصاد باه
علت استفاده شبانه از اینترنت ،رمتر استراحت میرنند و  20درصاد نیاز گااهی دچاار رامواوابی
شدهاند 09 .درصد هم هرگز یا بهندرت دچاار رامواوابی مایشاوند .در پرساش قبلای  49درصاد
جواب داده بودند ره بسته های شبانه بارای آنیاا جاذابیت نادارد ،درحاالیراه در اینجاا  50درصاد
جواب دادهاند ره گاهی یا بیشتر به دلی استفاده شبانه از این فضا ،دچار رمووابی میشوند.
سؤال 93
Percent

Frequency

94/3

94

هرگز

20/3

20

به ندرت

20/3

20

گاهی

95/3

95

معموال

92/3

92

اغلب

4/3

4

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال یازدهم :چقدر بی واوابی باه دلیا راار باا فضاای مجاازی موجاب عادم شاررت در
رالس های صبح شده است؟ یکی از آسیبهای استفاده بیرویه از فضای مجازی ،بهویژه در طاول
شب ،غیبت دانشجو در رالسهای صبح است 23 .درصد دانشاجویان پاساخ دادهاناد راه باه دلیا
استفاده شابانه از فضاای مجاازی ،راالسهاای صابح را از دسات مایدهناد 92 .درصاد گااهی در
مجموع 92 ،درصد از دانشجویان در رالسهای صابح حضاور نماییابناد .برایناد آن ،افات ریفای
تحصاای اساات رااه در نیایاات ،بااا دانااشآمووتگااانی راامدانااش مواجااه ماایشااویم .ایاان ضااربهای
جبرانناپذیر به تولید علم در جامعه است.
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سؤال 99
Percent
00/3

Frequency
00

هرگز

29/3

29

به ندرت

92/3

92

گاهی

4/3

4

معموال

0/3

0

اغلب

0/3

0

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال دوازدهم :بی ووابی به دلی رار با فضای مجازی ،چقدر موجب واوابآلاودگی در
رالس های صبح شده است؟ در ادامه پرسش قبلی ،در اینجا از دانشجویان پرسیده شاد راه فضاای
مجازی به ویژه در طول شب ،چقدر باعث وساتگی و واوابآلاودگیشاان در راالسهاای صابح
میشود 24 .درصد جواب دادند ره معموالً و همیشه ،و  90درصد گفتند :گاهی .بقیه ( 50درصاد)
نیز هرگز و بهندرت را انتااب رردند .اگر این پاسخ را در رنار پاسخهای دیگر قرار دهیم ،متوجاه
می شاویم راه در مجماوع ،اساتفاده شابانه از اینترنات ،از دسات دادن راالس صابح یاا وساتگی و
وواب آلودگی در رالس را به همراه دارد .این مسئله میتواند تبعات جبارانناپاذیری بارای جامعاه
علمی رشور داشته باشد.
سؤال 92
Percent

Frequency

25/3

25

هرگز

92/3

92

به ندرت

90/3

90

گاهی

93/3

93

معموال

0/3

0

اغلب

92/3

92

همیشه

933/3

933

Total

333

Valid
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سؤال سیزدهم :وقتی مطالعه می رنید ،آیا ذهنتان متوجه اینترنت است و درباره اینکه وقتای
به اینترنت وص شدید ،چه رارهایی وواهید ررد ،ویالپردازی میرنید؟  02درصد جواب دادناد
ره گاهی یا معموالً در وقتهایی ره به اینترنت وص نیستند ،در ذهنشان به آن میاندیشند و اینکاه
رِی می وواهند وص شوند و اگر وص شادند ،چاه رارهاایی را انجاام دهناد .ایان نشاانگر اعتیااد
بروی از دانشجویان به این فضاست .در رالس درس معموالً استادان با دانشجویانی مواجه میشوند
ره حضور فیزیکی در رالس دارند ،ولی حضور فکری ندارند و فکرشان مشغول است .در نتیجاه،
عم یادگیری و یاددهی بهصورت رام اتفاق نمیافتد.
سؤال 93
Percent
99/3

Frequency
99

هرگز

20/3

20

به ندرت

23/3

23

گاهی

93/3

93

معموالً

99/3

99

اغلب

9/3

9

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال چهاردهم :چقدر پیش آمده اسات راه در وقات راالس باه اینترنات وصا شاوید و
حواستان به رالس نباشد؟ استفاده از اینترنت در رالس درس شاید تصورش هم سات باشاد ،چاه
رسد به تصدیق آن .در این پرسش 25 ،درصد پاسخ دادند ره معموالً و اغلاب در زماان برگازاری
رالس درس در این فضا حضاور دارناد و حوا سشاان باه جاای درس ،باه فضاای مجاازی معطاوف
میشود 59 .درصد از دانشجویان هرگز یا بهندرت در زمان رالس درس به اینترنت وص شده22 ،
درصد نیز گاهی وص می شوند .در مجموع 00 ،درصد گاهی یا بیشتر در زمان رالس در این فضا
حضور دارند .این آمار نشاندهنده وابستگی آنان به اینترنت و فضای مجازی است .آنقدر این فضا
برایشان اهمیت پیدا ررده ره موق ،علمآموزی ا ره اصلیترین وظیفه دانشجوست ا هام در فضاای
مجازی حضور دارند.
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سؤال 93
Percent

Frequency

29/3

29

هرگز

93/3

93

به ندرت

22/3

22

گاهی

93/3

93

معموالً

9/3

9

اغلب

0/3

0

همیشه

933/3

933

Total

Valid

سؤال پانزدهم :چقادر پایش مای آیاد راه قبا از رارهاای دیگاری راه بایاد انجاام دهیاد،
شبکه های مجازی وود را چد رنید؟  59درصد از دانشجویان قب از انجام دادن هر راری ،اقادام
به چد رردن شبکههای مجازی میرنند 20 .درصد هرگز یاا باهنادرت و  29درصاد گااهی ایان
عم را انجام میدهند 04 .درصد در مجموع ،گاهی و بیشتر ،قب از هر فعالیتی اقدام به حضاور در
این فضا می رنند و پس از آن ،به فعالیت اصلی مشغول مایشاوند .ایان درصادها نشاانگر «حقیقات
مجازی» است.
سؤال 93
Percent

Frequency

93/3

93

هرگز

90/3

90

به ندرت

29/3

29

گاهی

91/3

91

معموالً

23/3

23

اغلب

90/3

90

همیشه

933/3

933

Total

333

Valid
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سؤال شانزدهم :چقدر پیش میآید ره هیجان وقت گذرانی در اینترنت را به بودن در جما،
وانواده ترجیح بدهید؟ یکی دیگر از آسیبهای فضای مجازی دوری از جم ،و انازوای اجتمااعی
است 29 .درصد معموالً یا همیشه و  01درصد هرگز یا بهندرت و  29درصد گاهی حضور در ایان
فضا را به جم ،وانوادگی ترجیح میدهند .وانواده روچدتارین واحاد اجتمااع اسات .در سابد
زندگی ایرانی ا اسالمی ،وانواده اهمیت بسزایی دارد .ورود اینترنت به این فضاا منجار باه تضاعیف
این نیاد شده است .اعضای وانواده از هم دور شدهاند و حتی زمانی ره دور هم جم ،میشوند ،هر
عضو وانواده گوشی به دست ،در فضایی غیر از فضای وانواده حضور دارد .آنقدر اعتیااد باه ایان
فضا زیاد شده است ره بروی از پدربزرگها و مادربزرگها زمانی ره اعضاای واانواده دور آنیاا
جم ،میشوند ،گوشیها را میگیرند تا حواس اعضای وانواده به همدیگر باشد.
سؤال 93
Percent

Frequency

32/0

32

هرگز

32/0

32

به ندرت

32/0

32

گاهی

32/0

32

معموالً

3/0

3

اغلب

2/0

2

همیشه

000/0

000

Total

Valid

سؤال هفدهم :چقدر پیش آمده است ره ترجیح بدهید مدت بیشتری در اینترنات بمانیاد تاا
اینکه با دیگران بیرون بروید؟  94درصد از جامعه آماری معموالً یا اغلب و  41درصد هرگز یاا باه
ندرت این فضا را به بیرون رفتن ترجیح میدهند .دانشاجویان باهطاور معنااداری ،ارتبااط چیاره باه
چیره و با دیگران بودن را انتااب رردهاند.
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سؤال 97
Percent
09/3

Frequency
09

هرگز

24/3

24

به ندرت

95/3

95

گاهی

92/3

92

معموالً

0/3

0

اغلب

933/3

933

Total

Valid

سؤال هجدهم :هنگامی ره در اینترنت هستید ،اگر رسی مزاحمتاان شاود چقادر عصابانی
می شوید؟ از دانشجویان  92درصد معموالً یا اغلب و  22درصد گااهی و  44درصاد نیاز هرگاز یاا
بهندرت از مزاحمت دیگران هنگام استفاده از اینترنت وشمگین میشوند.
سؤال 93
Percent

Frequency

32/0

32

هرگز

10/0

10

به ندرت

33/0

33

گاهی

8/0

8

معموالً

1/0

1

اغلب

000/0

000

Total

Valid

سؤال نوزدهم :چقادر پایش آماده راه وقتای رسای در ماورد اینکاه در اینترنات چاه راار
میرنید ،از شما سثال می رناد ،حالات تادافعی باه واود بگیریاد یاا مافایرااری رنیاد؟ یکای از
آسیبهای اینترنت بهویژه فضای مجازی امکان ایجاد چیرههای ماتلف از سوی راربر است .برای
پنیانراری ،راربر دوست ندارد د یگران در مورد حضور او در این فضا سثال رنند و ایان را جازو
حریم شاصی قلمداد می رنند و در مقاب پرسشگر وارنش نشان میدهند 23 .درصد از دانشجویان
معموالً یا همیشه و  40درصد از آنیا گاهی یا بهندرت در مقاب پرسشگر وارنش نشان میدهند.
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سؤال 91
Percent

Frequency

22/0

22

هرگز

23/0

23

به ندرت

02/0

02

گاهی

00/0

00

معموالً

7/0

7

اغلب

3/0

3

همیشه

000/0

000

Total

Valid

سؤال بیستم :چقدر پیش آمده سعی رنید مدت زمان استفاده وود از اینترنات را از دیگاران
مافی رنید؟ جالب است بدانید  03درصد از دانشجویان هرگز یاا باهنادرت زماان حضاور در ایان
فضا را مافی می رنند؛ زیرا فراگیر شدن استفاده از اینترنت و امکانات متنوع و گسترده آن ،حضور
در این فضا را اجتنابناپذیر ررده است .از اینرو ،لزومی بر پنیان رردن آن نیست.
سؤال 23
Percent

Frequency

20/0

20

هرگز

30/0

30

به ندرت

08/0

08

گاهی

7/0

7

معموالً

2/0

2

اغلب

3/0

0

همیشه

000/0

000

Total

Valid

سؤال بیستویکم :چقدر پیش آمده فکر رنیاد راه زنادگی بادون اینترنات وساتهرنناده،
والی و غمانگیز است؟ از جمله دغدغه های جوانانی ره در این فضا حضور دارند ،ترک آن بارای
مدت طوالنی است .این قشر به دلی وابستگی و حضور پررنگشان در این فضا ،گاهی ممکن اسات
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زندگی بدون اینترنت را رس رننده قلمداد رنند 20 .درصد دانشجویان در پاساخ باه ایان پرساش،
معماوالً یاا همیشاه را انتاااب رارده ،و  55درصاد هرگاز یاا باهنادرت را برگزیادهاناد .ایان آمااار
نشاندهندة اعتیاد نسبی جوانان به این فضاست.
سؤال 29
Percent
32/0

Frequency
32

هرگز

32/0

32

به ندرت

08/0

08

گاهی

2/0

2

معموالً

00/0

00

اغلب

7/0

7

همیشه

000/0

000

Total

Valid

سؤال بیستودوم :آیا وقتی در اینترنت نیستید ،فکر شما متوجه این است ره دوباره رِای باه
اینترنت وص وواهید شد؟ در ادامه پرسش قبلی ،برای سانجش میازان وابساتگی باه اینترنات ،ایان
پرسش مطرح می شود ره زمانی ره وص اینترنت نیساتید ،چقادر دغدغاه حضاور در ایان فضاا را
دارید 24 .درصد پاسخ دادند معموالً یا همیشه و  29درصد گاهی و  59درصد هرگاز یاا باهنادرت
این دغدغه را داشتند .باز در اینجا مشاهده می شود بروای از دانشاجویان اعتیااد نسابی باه ایان فضاا
دارند.
سؤال 22
Percent
32/0

Frequency
32

هرگز

32/0

32

به ندرت

32/0

32

گاهی

2/0

2

معموالً

7/0

7

اغلب

02/0

02

همیشه

000/0

000

Total

332

Valid

بررسی چگونگی استفاده تحصیلی دانشجویان از فضای مجازی

نتیجهگیری
استفاده از اینترنت یکی از الزامات زندگی امروزی شده است .در بین راربران اینترنت ،نسا
جوان بیشترین فراوانی را دارند .اینترنت همچنین به عناوان یاد رساانة دو طرفاه عما رارده ،باین
پیامدهنده و پیامگیرنده تعام برقرار می رند .جیمز اسلوین معتقد است :ظیور اینترنت در مقایسه باا
سایر رسانههای الکترونیکی ره بهصورت ید پدیده گسترش یافتهاند ،الگوهای متفاوت و متاداول
ارتباطی ،از قبی رادیو و تلویزیون را به شاک یاد شابکه تعااملی گساترده در هام آمیاتاه اسات
(اسلوین .)9 :9993 ،نگرانی دربارة جوانان و تغییرات فرهنگی ،عمری به درازای تاریخ بشر دارد و
مسئلهای میم در سطح جوام ،بوده است (ربیعی .)99 :9999 ،به قاول
هنجارگریزی جوانان ،همیشه 
فنااوریهاای ناوین

میتوان به تاأثیر
میمترین تأثیرات انقالب اطالعاتی در عصر حاضر 
راستلز ،از 
فرهنگها اشاره ررد (راستلز .)49 :9993 ،تاملینسون بر این باور است ره اینترنات باه

اطالعاتی در
افقهای فرهنگی ماا را
مکانزدایی از روابط اجتماعی ،
عنوان یکی از ابزارهای جیانی شدن ،ضمن 
به روی آداب و رسوم و روشهای گوناگون زندگی باز ررده ،درک جدیدی از جیاان باه عناوان
میرند (تاملینسون.)221 :9999 ،
ید بافت اجتماعی ،فرهنگی و اوالقی معنادار ایجاد 
به رغم ابعاد مثبت اینترنت ،از قبی جنبه های آموزشی ،ارائاه وادمات ارتبااطی و ماواردی از
این دست ،با توجه به نوع استفاده از آن ،جنبه هاای منفای نیاز دارد .اساتفاده رنتارلنشاده از رایاناه،
تکام فیزیکی و رشد اجتماعی و روانی جوان و نوجوان را در معرض وطر قرار میدهد .اماروزه،
اینترنت جایگاه ویژهای در ساوتار زندگی اجتماعی پیدا ررده و پدیدهای است ره تأثیرات زیادی
بنیانیترین نیاد اجتماعی (وانواده) گذاشاته اسات .مطالعاات
در جنبه های ماتلف آن ،از جمله در 
مایتواناد در رواباط
زماانگیار اسات ،

میدهد ره استفاده از اینترنت باه علات اینکاه فعاالیتی
نشان 
وانوادهاش تأثیر بگذارد و حتی آن را رااهش دهاد

اجتماعی و وانوادگی و نیز مدت تعام فرد با
(جوادی .)9999 ،همانطور ره گفته شد 29 ،درصد معموالً یا همیشه و  29درصد گاهی باودن در
این فضا را به حضور در جم ،واانواده تارجیح مایدهناد .بادینترتیاب ،نتاایج تحقیاق حاجیاانی و
محمدزاده ( )9910مورد تأیید قرار گرفت.
در حال حاضر ،استفاده از این فضا بسیار فراگیر شده است ،به طوری ره گاهی زندگی بدون
آن سات و جانکاه جلوه میرناد 20 .درصاد دانشاجویان معماوالً یاا همیشاه و  99درصاد گااهی
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زندگی بدون اینترنت را رس رننده می دانند .در اینجا نیاز نتاایج تحقیاق لایم و چاو ( )2393ماورد
تأیید قرار گرفت .دیجیتالی شدن رسانههاا یکای از پیامادهای تکنولوژیاد ارتبااطی اسات راه در
دنیای جدید به وجود آمده است .شکوفایی فناوریهاای ارتبااطی معاصار در ارثار ساطوح جامعاه
منجر به انتقال باش بزرگی از ارتباطات سنتی چیره به چیره باه فضاای مجاازی شاده اسات .ایان
روند به شکستن الگوهای سنتی از تماسهای انسانی به ایجاد دوستی وب و گسترش حجام رواباط
آنالین رسیده است .برای این افراد ،اینترنات یاد ارتبااط طبیعای و محیطای اسات راه بسایاری از
اوقات فراغت وود را صرف آن میرنند.
همچنین یکی از مسائ میمی ره در گرفتاریهای اجتماعی در جیان امروز به چشم میآید،
میزان انازوای اجتمااعی و گسساتگی حاصا از آن اسات راه از لحاا ذهنای در انساان ،احسااس
رضاایتمنادی

بیپناهی مضاعف و عدم امنیت و اعتماد و از این طریق ،احساس محرومیت و عادم

از زندگی ایجاد میرند .این مسئله به وودی وود ایجاادرنناده چناد مشاک اساسای بارای جامعاه
است؛ زیرا از یدطرف ،فرد را از وارد شدن به روابط اجتماعی ره به نحوی نیازهای اساسیاش را
برطرف میرند ،محروم مایساازد و از طارف دیگار ،امکاان فاراهم آمادن زمیناه هاای همبساتگی
اجتماعی را از بین میبرد (ربیعی و محمدزاده.)50 :9912 ،
از نظرگاه آنتونی گیدنز ،باور مربوط به تأثیرهاای اینترنات در رانش متقابا اجتمااعی در دو
مقوله رلی جای میگیرند .در ید سمت ،ناظران و مفسرانی هستند راه دنیاای اینترنات را پشاتوانه
شک های نوین روابط الکترونیکی میدانند راه تعاما هاای چیاره باه چیاره رناونی را تقویات یاا
تکمی میرنند .افراد به هنگام سفر یا رار در وارج ،میتوانند با استفاده از اینترنت به طور مرتب با
دوستان و بستگان وویش در ارتباط باشند .لذا دوری و جادایی قابا تحما تار مایشاود .اینترنات
امکان شک گیری انواع نوین روابط و مناسبات را نیز فراهم ررده است .راربران میتوانند در چت
رومها با هم «بینام و نشان» مالقات ررده ،درباره موضوعات مورد عالقه وویش گفت وگاو رنناد.
برایند این تماسهای مجازی گاه تبدی به دوستیهای تمامعیار میشاود یاا حتای باه مالقااتهاای
حضوری میانجامد .بسیاری از راربران اینترنت عضو اجتماعات فعال اینترنتی هستند راه باه لحاا
ریفی ،متفاوت از اجتماعاتی است ره آنان در دنیای فیزیکی سارنان آن هستند .دانشپژوهانی راه
اینترنت را افزوده مثبتی برای تعامالت انسانی میدانند ،این استدالل را مطرح میرنناد راه اینترنات
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موجب وسعت و پرمایگی شبکه های اجتمااعی ماردم مایشاود (گیادنز .)493 :9994 ،میلار معتقاد
است :ارتباطات الکترونیکی دامنه جدیدی از چارچوبهای تعام را با آداب و رسومی ماصوص
وض ،میرند ره اگرچه آشکارا از تعامالت دنیای واقعی یا حضور فیزیکی فقیرترند ،اما فرصتهاا
و چالشهای جدیدی را در راه ارائه و نمایاندن وود در دنیای رناونی فاراهم مای رنناد (ذراایی و
وطیبی.)901 :9995 ،
اما در سمت دیگر ،عدهای معتقدند راه اساتفاده از شابکه مجاازی ،درگیاری فارد در دنیاای
فیزیکی و اجتماعی را راهش میدهد .این امر به نوبه وود ،از درک فرد نسبت به واقعیت و معناای
زندگی وودش می راهاد .در حقیقات ،باه نظار مایرساد هرچاه بیشاتر از شابکه اینترنتای اساتفاده
میرنیم ،ما را به درون دنیای غیرواقعی ،تنیا و بیمعنای آنهایی میرشاند ره مایوواهناد از هماه
دردسرهایی ره بدن میراثبر آن است ،بگریزند (دریفوس.)949 :9999 ،
نتایج تحقیق حاضر گویای آن است ره با توجه به گستره فضای مجاازی ،دانشاجویان باه آن
وابسته شدهاند و بیشتر از زمانی ره پیشبینی میرنند ،در این فضا حضور دارند 40 .درصد معماوالً
یا همیشه و  29درصد گاهی بیشتر از زمانی ره قصد داشتند ،در اینترنت میمانند .همچنین اواتالف
معنااداری بااین اساتفاده باایرویاه از اینترناات و افات تحصاایلی دانشاجویان وجااود دارد 90 .درصااد
پاساگوها اعالم رردند ره استفاده بیشازحد مجاز از این فضا باعث راهش بازدهی تحصیلی شاان
شده است 04 .درصد نیز معتقدند هرگز یا بهندرت تأثیرگذار بوده است 90 .درصد نیز گاهی منجر
به راهش عملکرد درسیشان شده اسات 99 .درصاد دانشاجویانی راه بارای سارگرمی از اینترنات
استفاده میرنند ،از انجام مطالعه و تکالیف وویش باز میمانند 29 .درصد نیز گااهی و  22درصاد
بهندرت از انجام تکالیف عقاب مایافتناد و تنیاا  90درصاد هرگاز ،حضاور در اینترنات باه انجاام
تکالیفشان آسیب نمی رساند .بنابراین 99 ،درصد از دانشجویان معتقدند ره حضور در ایان فضاا باه
مثابه سرگرمی ،به مطالعه و انجام تکالیف درسیشان آسیب میرساند 23 .درصد دانشجویان پاساخ
دادهاند ره به دلی استفاده شبانه از فضای مجازی رالسهای صبح را از دست میدهند؛  92درصد
گاهی .در مجموع 92 ،درصد از دانشجویان در راالسهاای صابح حضاور نمای یابناد .برایناد ایان
معض  ،افت ریفی تحصی است و اینکه در نیایت ،با فارغالتحصیالن رمداناش مواجاه مایشاویم.
این امر ضربهای جبرانناپذیر به تولید علم ،و هدررفت سرمایه اجتماعی است.
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یافته دیگر تحقیق حاضر بیانگر استفاده از فضای مجازی برای ارتقای علمی و آموزشی است
ره به نسبت فعالیتهای دیگر ،رمتر است .تنیا  2درصد از دانشجویان همیشه برای انجاام تکاالیف
درسی از اینترنت استفاده میرنند .این بیانگر این است ره غالب دانشجویان بارای اماور غیردرسای
در این فضا حضور دارند 90 .درصد معموالً و اغلب از اینترنات بارای درس اساتفاده مای شاود29 .
درصد نیز هرگز و بهندرت برای انجام امور درسی به این فضا مراجعه میرنند.
ازجملااه فرضاایههااای تحقیااق حاضاار ،نساابت اسااتفاده از فضااای مجااازی و اناازوای اجتماااعی
دانشجویان بود 94 .درصد از جامعه آماری معموالً یا اغلب و  41درصد هرگز یا بهندرت ،این فضا
را به بیرون رفتن ترجیح میدهند .بهطور معناداری دانشجویان ،ارتباط چیره به چیاره و باا دیگاران
بودن را انتااب رردهاند .در پاسخ به پرسش ترجیح فضای مجازی بر جم ،وانوادگی 29 ،درصاد
معموالً یا همیشه و  01درصد هرگز یا بهندرت و  29درصد گاهی ،حضور در این فضا را باه جما،
وانوادگی ترجیح میدهند .بنابراین ،این فرضیه به صورت رام اثبات نمیشود و باروالف تصاور
ما ،همچنان دانشجویان به ارتباط چیره به چیره اهمیت میدهند.

راهکارها و پیشنهادها
ازآنجایی ره استفاده از اینترنت جزو ضرورت های زندگی دانشجویان شده است ،راهکارهاا
و پیشنیادهایی برای استفاده ساالم از ایان فضاا و پیشاگیری از آسایبهاای آن بارای جواناان ارائاه
میشود.
 .9با توجه به اینکه این فضا متناسب با فرهنگ ما طراحی نشده است و ما در این فضا میاجر
به حساب میآییم ،ضروری است با احتیاط ،در آن حضور داشته باشیم.
 .2مسئوالن ارائهدهنده ودمات ،بهویژه بستههای اینترنتی میتوانند براساس فرهنگ ایرانای ا
اسالمی ،بسته های تشویقی برای دانشجویان در نظر بگیرند .برای نمونه ،با توجه باه اینکاه
بستههای شبانة ارزان قیمت و بعضااً رایگاان باعاث بایواوابی و رسالی جواناان ،باهویاژه
دانشجویان میشود ،این بستهها حذف و جایگرین آن ،بستههای صابحگاهی ارائاه شاود؛
زیرا باعث سحرویزی و حضور به موق ،در رالس درس و مطالعه وواهد شد.
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 .9به بحثهای دینی و اعتقادی ره علم و اطالعات رافی درباره آنیا نداریم ،حتایاالمکاان
به عنوان طرف بحث و مناظره ورود نکنیم؛ به ویژه در تاالرها و انجمنهای گفت وگو ره
اینگونه بحثها برای رسانی ره مسلط بر مساائ دینای و ماذهبی نیساتند ،گااه شاکننده
است؛ زیرا بودهاند جوانان متدین و معتقدی ره با انگیزه دفاع از باورهای مذهبی وویش
به این فضاها رشیده شدند ،اما به دلی عدم توان مقابله و جواب به سی هجاومی شابیات
وارده از سوی ماالفان ،صدماتی در حوزه باورهای اعتقادی و روحی به آنیا وارد شد.
 .0تولید محتوا و ارائه بسته های ویژه دانشجویان براساس نیازهای علمی ،سیاسای ،اجتمااعی
و. ...
 .5استفاده از سایتها و مجموعه های علمی شناوتهشده داولی و بینالمللی مرتبط با رشته و
عالیق علمی ،فرهنگی و اجتماعی راهکاری مثثر در سالمت روانی افراد جامعاه وواهاد
بود .امروز در دنیا و ازجمله در ایران پایگاههای بسیار ارزشمندی در حوزههاای ماتلاف
علمی ،اجتماعی و صنفی طراحی و راهاندازی شاده راه بارای سالیقه هاا و گارایشهاای
ماتلف جامعه قاب استفاده است.
 .4با توجه به گستره فضای مجازی و عدم امکاان راساتیآزماایی ،جواناان عزیاز اطالعاات
بهدستآمده از این فضا را نباید مبنای تصمیمگیاری و داوری واویش قارار دهناد؛ زیارا
امروزه یکی از راه های گسترش شایعه در مسائ سیاسی ،اجتماعی و حتی پزشکی استناد
به بروی از این اوبار و حوادث در فضای عمومی اینترنت و همچنین شبکههای اجتماعی
است؛ درحالیره اینگونه مناب ،فاقد اعتبار و قوت الزم هساتند .ایان واود ،آسایبهاای
اجتماعی و اوالقی متعددی در پی وواهد داشت .باه حاراج گذاشاتن آباروی دیگاران،
یکی از این پیامدهاست.
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