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آسیب شناسی تأثیر استفاده از اینترنت بر انسوای اجتماعی دانشجویان
فرحناز مصطفوی کهنگی
چكیذٌ
زیزیتالیقسى ضؾاًِّا یکی اظ پیاهسّای تکٌَلَغیک اضتثاعی اؾت کِ زض زًیای رسیس تِ ٍرَز آهسُ اؾت.
قکَفایی فٌاٍضیّای اضتثاعی هؼانط ؾغَح راهؼِ هرتلف هٌزط تِ اًتقال ترف تعضگی اظ اضتثاعات ؾٌتی چْطُ
تِ چْطُ تِ فضای هزاظی قسُ اؾت .لصا ایي ضًٍس تِ قکؿتي الگَّای ؾٌتی اظ تواؼّاای اًؿااًی ٍ گؿاتطـ
حزن ضٍاتظ آًالیي ضؾیسُ اؾتّ .وچٌیي یکی اظ هؿائل هْوی کِ زضتاضُ گطفتاضیّای ارتواػی زض رْاى اهطٍظ
تِ چكن هیآیس ،هیعاى اًعٍای ارتواػی ٍ گؿؿتگی حانل اظ آى اؾت کِ اظ لحاػ شٌّی زض اًؿاى احؿاؼ تای-
پٌاّی هضاػف ٍ ػسم اهٌیت ٍ اػتواز ٍ اظ عطیق احؿاؼ هحطٍهیت ٍ ػسم ضضایتوٌسی اظ ظًسگی ایزاز هیکٌس.
ًگاضًسُ زض ایي هقالِ زضنسز اؾت تا تطضؾیآؾیة تأحیط اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تط اًعٍای ارتوااػی رَاًااى زض هیااى
180زاًكزَ زاًكگاُپیام ًَض زض هقاعغ تحهیلی تا اؾتفازُ اظ اتعاض پطؾكٌاهِ هحقق ؾاذتِ اؾت .یافتِّا حاکی اظ
آى اؾت کِ اؾتفازُیی اظ ایٌتطًت تا تتای  28زضنس تأحیط هؿتقین تط اًعٍای ارتواػی اؾتفازُکٌٌسگاى زاضز.

کلیذ ياشٌ :ایٌتطًت ،آؾیة قٌاؾی ،اًعٍای ارتواػی ٍ اؾتفازُ ارتواػی.
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تاریخ پذیزش29/2/92 :
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 -1مقذمٍ

ایٌتطًت تِ ػٌَاى یک ٍؾیلِ اضتثاعی چٌس ضؾاًِای کِ زض زضٍى ذَز زًیایی اظاعالػات ضا رای زازُ
ٍ چٌسیي ضؾاًِ ّواًٌس تلَیعیَىٍ،ؾایل چاپی ،تلفي ٍ  ...ضا زض زضٍى ذَز ازغام کطزُ،ذهَنیات قطایظ
پیچیسُای ضا تطای کاضتطاى ایزاز کطزُ اؾت .تِ ًحَی کِ ایٌتطًت زض ّط هحیغی تا ّط هیعاى هیتَاًس تط
هراعثیي تأحیط ذال ذَز ضا زاقتِ تاقس .ایٌتطًت ّوچٌیي تِ ػٌَاى یک ضؾاًِ زٍ عطفِ ػول کطزُ ٍ تیي
پیام زٌّسُ ٍ پیام گیطًسُ تؼاهل نَضت هیگیطز .تِ قَل ریوع اؾلَیي«،ایٌتطًت زض هقایؿِ تا ظَْض ؾایط
ضؾاًِ ّای الکتطًٍیکی اظ قثیل کِ تِ نَضت یک پسیسُ گؿتطـ یافتِ،الگَّای هتفاٍت ٍ هتساٍل اضتثاعی
اظ قثیل ضازیَ ٍ تلَیعیَى ضا تِ قکل یک قثکِ تؼاهلی گؿتطزُ ،زض ّن آهیرتِ اؾت(».اؾلَیي)3 :1380،
ًگطاًیزضتاضُ رَاًاى ٍ تغییطات فطٌّگی ،ػوطی تِ زضاظای تاضید تكطی زاضز ٍ ٌّزاضگطیعی رَاًاى،
ّویكِ هؿألِای هْن زض ؾغح رَاهغ تَزُ اؾت(ضتیؼی .)11: 1388،ػلی ضغن رٌثِّای هخثت،اظ قثیل
رٌثِّایآهَظقی ،اضائِ ذسهات اضتثاعی ٍ هَاضزی اظ ایي زؾتِ ،ایٌتطًت تا تَرِ تِ ًَع اؾتفازُ آى زاضای
رٌثِّایهٌفیًیع ّؿت .اؾتفازُ کٌتطلًكسُ اظ ضایاًِ ،تکاهلفیعیکی ٍ ضقسارتواػی ٍ ضٍاىرَاى ٍ ًَرَاى
ضا زضهؼطو ذغط قطاض هیزّس .ایٌتطًت اهطٍظ رایگاٍُیػُای زض ؾاذتاضظًسگیارتواػی پیسا کطزُ ٍ پسیسُ-
ای اؾت کِ تأحیطاتظیازی تط رٌثِّایهرتلف آى اظرولِ تطتٌیازیتطیي ًْازارتواػی ذاًَازُ گصاقتِ
اؾت .هغالؼات ًكاى هیزّس اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تِػلت ایي کِ فؼالیتی ظهاىگیط اؾت ،هیتَاًس تط ضٍاتظ
ارتواػی ٍذاًَازگی ٍ هستتؼاهل فطز تا ذاًَازُاـ تأحیط تگصاضز ٍ حتی آى ضا کاّف زّس( .رَازی)1383،

اؾتَى هؼتقس اؾت فضای هزاظی تِ ػٌَاى ضؾاًِای تا «پٌْای تاًس پاییي» زض هقایؿِ تا تؼاهل چْطُ تِ
چْطُ ،فطنت تیكتطی تطای زذیل کطزى فطآیٌسّای تفؿیط ،تریل ،آضظٍّای عطفیي تؼاهل زض گفتگَ،
فطاّن هیآٍضزّ .وچٌیي هیلط هؼتقس اؾت :اضتثاعات الکتطًٍیکی زاهٌِ رسیسی اظ چاضچَبّای تؼاهل ضا
تا آزاب ٍ ضؾَهی هرهَل ٍضغ هیکٌس کِ اگطچِ اظ ًظط تؼاهالت زًیای ٍاقؼی ٍ یا حضَض فیعیکی
فقیطتطًس ،اها فطنتّا ٍ چالفّای رسیسی ضا زض اضائِ ٍ ًوایاًسى ذَز زض زًیای کًٌَی فطاّن هیکٌٌس.
(شکایی ٍ ذغیثی )178-180 :1385،تا تَرِ تِ ؾطػت تحَالت پیطاهَى فضای هزاظی ،هیتَاى پیفتیٌی
کطز کِ ایٌتطًت تِ تسضیذ رایگعیي ضٍاتظ ٍاقؼی اًؿاىّا زض ظًسگی ضٍظهطُ قَز ٍ اظ آًزا کِ ظًسگی
ارتواػی تطاؾاؼ ّواى ضٍاتظ ٍ اضتثاعات هیاى اًؿاًی تٌا هیقَز ،قٌاذت آؾیةّایی کِ هوکي اؾت ایي
ضٍاتظ ضا تْسیس کٌٌسُ حائع اّویت اؾت.
سؤال اصلی ایه پصيَص آن است :
.1

آیا اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تط قکل گیطی اًعٍای ارتواػی تأحیط زاضز ؟
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 .2آیا اؾتفازُ اظ ایٌتطًت ؾثة تضؼیف پیًَسهیاى افطاز هی گطزز؟

ضطٍضت ایي تحج ضا تا تَرِ تِ آهاض گطفتِ قسُ اظ ؾایت آهاض رْاًی ایٌتطًت هیتَاى ًكاى زاز کِ
تا پایاى  2012هیالزی ،ایطاى تا روؼیت تیف اظ  79هیلیَى ًفط،زاضای  44هیلیَى کاضتط ایٌتطًت تَزُ
اؾت.تِ ػثاضت زیگط 54/5زضنس روؼیت ایطاى تِ ایٌتطًت زؾتطؾی زاضًس ،ایي زض حالی اؾت کِ زض ؾال
 2000فقظ ّ 250عاض ایطاًی تِ ایٌتطًت زؾتطؾی زاقتٌس.
فرضیٍَای مًرد بررسی در ایه تحقیق ػبارتىذ از :
 -1تیي اؾتفازُ ارتواػی اظ ایٌتطًت ٍ اًعٍای ارتواع ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -2تیي ٍضؼیت اؾتفازُ اظ ایٌتطًت(ؾاػات اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض ضٍظ ٍ هست آقٌایی تا ایٌتطًت) ٍ
اًعٍای ارتواػی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -4تیي هتغیط اقتغال کاضتطاى ایٌتطًت ٍ اًعٍای ارتواػی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -5تیي هتغیط ٍضؼیت تحهیلی ٍ اًعٍای ارتواػی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز.
 -2پیطیىٍ پصيَص
پػٍّكی تا ػٌَاى «ًقف ایٌتطًت زض افؿطزگی ٍ اًعٍای ارتواػی ًَرَاًاى» زض ؾال  2002تِ ٍؾیلِ
کطیؿتَفط ؾاًسضظ اًزام قسُ اؾت .راهؼِ آهاضی هطکة اظ ً 89فط ( 37پؿط ٍ  53زذتط) زاًف آهَظ ؾال
آذط زتیطؾتاى تا ّسف ایٌکِ اؾتفازُ اظ ایٌتطًت ،کیفیت اضتثاط ٍالسیي ٍ زٍؾتاى ٍ افؿطزگی اًزام گطزیسُ
اؾتً .تایذ ًكاى هی زّس کِ کاضتطاى کن ههطف ضاتغِ تْتطی تا هازضاى ٍ زٍؾتاًكاى زاقتٌسّ ،وچٌیي
اؾتفازُ ظیاز اظ ایٌتطًت اظ ًظط اضتثاط تا پسض ٍ هیعاى افؿطزگی ٍرَز ًساقتً .تایذ ًكاى هی زّس :اؾتفازُ
ظیاز اظ ایٌتطًت تا پیًَس ضؼیف ارتواػی هطتثظ اؾت ٍ هیعاى اؾتفازُ اظ ایي ایٌتطًت تا افؿطزگی اضتثاط
چٌساًی ًساضز( .ؾاًسضظ.)28 :1382،

تحقیق زیگط تا ػٌَاى«هقایؿِ،افؿطزگی،اًعٍای ارتواػی ٍ اضتثاعات ذاًَازگی زاًفآهَظ زذتط کاضتط
ٍ غیطکاضتط زتیطؾتاىّای تْطاى» تَؾظ هِ ؾیوا پَضقْطیاضی اًزام گطزیس .ایي تحقیق عی زٍ هطحلِ
نَضت گطفتِ اؾت .زض هطحلِ اٍل ًتیزِ حانل اظ آظهَى ّ ٍ Tوچٌیي تحلیل ٍاضیاًؽ ًكاى هیزّس کِ
تیي گطٍُ کاضتطاى ٍ غیطکاضتطاى زض ؾِ هتغیط افؿطزگی ،اًعٍای ارتواػی ٍ اضتثاعات ذاًَازگی تفاٍت
هؼٌازی ٍرَز ًساضز .زض هطحلِ زٍم اظ هیاى کاضتطاى ایٌتطًت (هیاًگیي 10ؾاػت یا تیكتط) 25 ،زاًفآهَظ تِ
ضٍـ تهازفی اًتراب قسُ ٍ تا  25زاًفآهَظ غیط کاضتط زض ؾِ هتغیط هصکَض هَضز هقایؿِ قطاض گطفتٌس.
ًتیزِ ًكاًگط تفاٍت هؼٌازاض تیي زٍ گطٍُ زض ّط ؾِ هتغیط تَز( .پَضقْطیاضی)49 :1386،

146

فهلٌاهِ هغالؼات راهؼِقٌاذتی رَاًاى/ؾال پٌزن /قواضُ پاًعزّن

تحقیقی تا ػٌَاى «تحلیل چٌس ؾغحی اًعٍای ارتواػی» تَؾظ هؿؼَز چلثی نَضت گطفتِ کِ ًتایذ
آى ًكاى هیزّس کِ هتغیطّای ؾغح تَؾؼِ اقتهازی -ارتواػی هٌغقِ ٍ حثات ؾاکٌاى زض ؾغح ؾاذتی ٍ
اػتواز ،اهٌیت ٍ تؼساز گطٍُّا ٍ َّیتّا زض ؾغح فطزی احطات ٍ هؤحط ٍ هؼٌازاضی تط ضٍاتظ ارتواػی
زاضًسّ .وچٌیي ؾغح ضٍاتظ ارتواػی تِ ًَتِی ذَز تأحیط هؤحط ٍ کاٌّسُای تط احؿاؼ تٌْایی ٍ ػزع ًكاى
هیزّس( .چلثی)52 :1382،
تحقیقی تا ػٌَاى «تطضؾی ضاتغِ احؿاؼ تٌْایی تا ًَع اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض گطٍّی اظ زاًف آهَظاى
زتیطؾتاًی» تَؾظ هطین هكاید ٍ ّوکاضاى اًزام گطزیسُ کِ ًتایذ ًكاى هیزّس :تیي احؿاؼ تٌْایی ٍ
چت کطزى تا ایٌتطًت زض تیي زذتطاى زتیطؾتاًی ضاتغٍِ .رَز زاضز ٍلی ایي ضاتغِ زض تیي پؿطاى تأییس ًكسُ
اؾتّ .وچٌیي زض هَضز اؾتفازُ آهَظقی ایٌتطًت گفتِ قسُ کِ زض ضٍاتظ ارتواػی کؿاًی کِ اظ ایٌتطًت
اؾتفازُ آهَظقی هیکٌٌسّ ،یچ ًقهاًی یافت ًویقَز( .هكاید)39-43 :1383 ،
تحقیق زیگطی تا ػٌَاى «اضتثاط تیي افؿطزگی ٍ اًعٍای ارتواػی کاضتطاى ایٌتطًت ًَرَاى ٍ رَاى تا
هست ظهاًت اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض کاضتطاى ًَرَاى ٍ رَاى» تَؾظ ایلٌاظ ؾزازی اًزام گطزیسُ کِ ًتایذ
ًكاى هیزّس کِ تفاٍت تیي ًوطات افؿطزگی ،اًعٍای ارتواػی ٍ ؾاػات کاض تا ایٌتطًت تا تَرِ تِ
هتغیطّای رٌؽ،هسضک تحهیلی ،تأّل ،تا تْطُگیطی اظ آظهَىّ Tیچ تفاٍت هؼٌازاضی تیي ًوطات
افؿطزگی،اًعٍای ارتواػی ٍ هیعاى کاض تا ایٌتطًت کاضتطاى تا تَرِ تِ هتغییطّای هصکَض ٍرَز ًساضز ،تِ
اؾتختای ٍرَز تفاٍت ًوطات افؿطزگی زض تیي زذتطاى ٍ پؿطاى کِ هیاًگیي آى زض تیي زذتطاى تیف اظ
پؿطاى تَزُ اؾت( .ؾزازیاى.)33-38 : 1385،
 -1مباوی وظری
عثق ًظطیِ گیسًع ،ػقایس هطتَط تِ تأحیطّای ایٌتطًت تط کٌف هتقاتل ارتواػی زض زٍ هقَلِ کلی رای
هی گیطًس .زض یک ؾوت؛ ًاظطاى ٍ هفؿطاًی ّؿتٌس کِ زًیای ایٌتطًت ضا پكتَاًِ قکلّای ًَیي ضٍاتظ
الکتطیکی هیزازًس کِ تؼاهلّای چْطُ تِ چْطُ کًٌَی ضا یا تقَیت ٍ یا تکویل هیکٌٌس .افطاز تِ ٌّگام
ؾفط ٍ یا کاض زض ذاضد هیتَاًٌس تا اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تِ عَض هطتة تا زٍؾتاى ٍ تؿتگاى ذَیف زض اضتثاط
تاقٌس؛ زٍضی ٍ رسایی قاتل تحولتط هیقَز .ایٌتطًت اهکاى قکلگیطی اًَاع ًَیي اضتثاط ،ضٍاتظ ٍ
هٌاؾثات ضا ًیع فطاّن هیآٍضز :کاضتطاى ،تیًام ًٍكاى قثکِ هیتَاًٌس زض چت ضٍم ّا تا ّن هالقات کطزُ ٍ
زضتاضُ هَضَػات هَضز ػالقِ ذَیف گفتگَ کٌٌس .ایي تواؼّای هزاظیگاُ تثسیل تِ زٍؾتیّای توام
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ػیاض هیقَز ٍ حتی تِ هالقات حضَضی هیاًزاهس .تؿیاضی اظ کاضتطاى ایٌتطًت ػضَ ارتواػات فؼال
ایٌتطًت ّؿتٌس کِ تِ لحاػ کیفی هتفاٍت اظ ارتواػاتی کِ آًاى زض زًیای فیعیکی ؾاکي آى ّؿتٌس زاضز.
زاًف پػٍّاًی کِ ایٌتطًت ضا افعٍزُ هخثتی تِ تؼاهل اًؿاًی هیزاًٌس ،ایي اؾتسالل ضا هغطح هیکٌٌس کِ
ایٌتطًت هَرة ٍؾؼت ٍ پطهایگی قثکِّای ارتواػی هطزم هیقَز( .گیسًع)680 :1386،
زض ضّیافت ًظطیِ قثکِ،گطاًَ ٍتط تط اّویت پیًَسّای ؾؿت تأکیس هی ٍضظز .اٍ هیاى پیًَسّای
«ًیطٍهٌس» هاًٌس پیًَسّای هیاى افطاز ٍ زٍؾتاى ٍ ًعزیکاًكاى ٍ پیًَسّای ؾؿت هاًٌس پیًَسّای هیاى افطاز
ٍ آقٌایاًكاى توایع قائل هیقًَسٍ .ی ػقیسُ زاضز :فطزی کِ پیًَسّای ؾؿت تطذَضزاض ًثاقس ،ذَزـ ضا
زض یک گطٍُ ؾرت زضّوثافتِ هٌعٍی هییاتس ٍ زض هَضز آًچِ زض گطٍُّای زیگط ٍ ًیع زض راهؼِ گؿتطزُ-
تط هیگصضز ،تیاعالع هیهاًس .تٌاتطایي پیًَسّای ؾؿت اظ اًعٍای یک گطٍُ رلَگیطی هیکٌٌس ٍ تِ افطاز
گطٍُ اراظُ هی زٌّس تا زض راهؼِ گؿتطزُ تط تْتط ازغام قًَسّ .طچِ گطاًَ ٍتط تط اّویت پیًَسّای ؾؿت
تأکیس هیٍضظز ،تیزضًگ ایي ضا ًیع آقکاض هیؾاظز کِ «پیًَسّا ًیع تیاضظـ ًیؿتٌس» .تطای هخال هطزهی کِ
پیًَسّای ًیطٍهٌس زاضًس ،اظ اًگیعُ تیكتطی تطای یاضی ضؾاًیسى تِ یکسیگط تطذَضزاضًس .زض رَاهغ هاقثل
ًَیي ،هکاى تیكتط تا حضَض هکاًی تؼطیف هیقس ٍ اظ ّویي ضٍی ذهلتی هحلی زاقتٌس .زض هَضز ذاًَازُ
ٍ ّوؿایگاى هی تَاى نحثت اظ پیًَسّای ًیطٍهٌس تِ هیاى آٍضز ٍلی ذَیكاًٍساى ٍ اظ ّوِ هْوتط زٍؾتاى،
تِ زلیل ایٌکِ ضٍاتظ قاى فطاهحلی اؾت تیكتط ضٍاتظ تِ نَضت غیطهؿتقین ٍ اظ عطیق اتعاض الکتطًٍیکی
نَضت هیگیطز کِ تا فطاضؾیسى ًَگطایی هکاى ،تیف اظ پیف اظ هحل رسا قس ٍ ضٍاتظ تا کؿاًی کِ زض
هحل حضَض ًساضًس ٍ زض فانلِای تؽ زٍض اظ ها قطاض گطفتِاًس ،تیف اظ پیف اهکاىپصیط قسُ اؾت.
(ضیتطظ)574-579: 1374،
آفًَؿَ ذاعط ًكاى هی کٌس کِ اؾتفازُ اظ ایٌتطًت ؾثة ایزاز تسترتی،اًعٍای ارتواػی ،تٌْایی،
زٍضی اظ ذاًَازُ ٍ تِ عَض کلی کاّف ؾالهت ضٍاًی اؾت .زٍضی اظ ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى ًَػی حالت
ضٍاًی اؾت کِ تِ آى اًعٍای ارتواػی هی گَیٌس.تٌْایی ٍ اظ زؾت زازى حوایت ّای ارتواػی ،زٍ
هتغیط(زٍ تؼس) ًكاى زٌّسُ اًعٍای ارتواػی ّؿتٌس(آفًَؿَ)98-100 ،1999 ،
تطذی راهؼِ قٌاؾاى تین آى زاضًس کِ گؿتطـ فٌاٍضی ایٌتطًت تِ اًعٍا ٍ اًفطاز ارتواػی ضٍظ افعٍى
هٌزط قَز .تٌا تِ اؾتسالل آًاى ،یکی اظ آحاض ٍ ػَاقة زؾتطؾی فعایٌسُ تِ ایٌتطًت زض ذاًَاضّا ایي اؾت
کِ هطزم اٍقات ذَز ضا کوتط تا ذاًَازُ ٍ زٍؾتاى هیگصضاًٌس .ایٌتطًت ّوَاضُ تا تیطُ ٍ تاض قسى هطظّای
هیاى کاض ٍ ذاًِ زض حال تهطف ظًسگی ذاًگی اؾت( .گیسًع)681-683،1386،
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فطئعى ػقیسُ زاضز ایٌتطًت تِ زٍ زلیل هیتَاًس افطاز ضا اظ تواؼ ارتواػی هحطٍم ؾاظزً .رؿت آًکِ
ایي پتاًؿیل زض ایٌتطًت ٍرَز زاضز کِ تِ ٍاؾغِ تؼاهالت هزاظی ،رایگعیي تواؼ ارتواػی حقیقی قَز
کِ هؼوَالً زض هؼاهالت اقتهازی تِ چكن هیذَضز ٍ زٍم ایٌکِ ٍقت گیط اؾتّ( .وت آتازی)56 :1387،
ّطچِ اًؿاى تِ تٌَع ّوزَاضی هزاظی تیكتط تَرِ کٌس ٍقت کوتطی ضا تِ کؿة ٍ تکاضگیطی
هْاضتّای الظم تطای ّوزَاضی غیطهزاظی اذتهال هیزّس .اظ عطفی تؼضی چَى ّطتطت زضیفَؼ
ػقیسُ زاضًس :اؾتفازُ اظ قثکِ ،زضگیطی فطز زض زًیای فیعیکی ٍ ارتواػی ضا کاّف هیزّس .ایي اهط تِ ًَتِ
ذَز زضک فطز اظ ٍاقؼیت ٍ اظ هؼٌای ظًسگی ذَزـ ضا کاّف ذَاّس زاز .تِ ًظط هیضؾسّ ،طچِ تیكتط اظ
قثکِ اؾتفازُ هیکٌین ،ها ضا تِ زًیاتی غیط ٍاقؼی ،تٌْا ٍ تیهؼٌای آًْایی هیکكاًس کِ هیذَاٌّس اظ ّوِ
زضزؾطّایی کِ تسى هیطاث تط آى اؾت تگطیعًس(.زضیفَؼ)161 :1383،
 -3ريش تحقیق
زض تحقیق حاضط،تا اؾتفازُ اظ یک پطؾكٌاهِ تط ذظ ،تؼساز ً180فط تِ پطؾكٌاهِ پاؾد زازًس .زض ایي
تحقیق رْت تطضؾی اػتثاض یا ضٍایی اظ اػتثاض نَضی اؾتفازُ قسُ اؾت .تطای تطضؾی پایایی هتغیطّای
هَضزهغالؼِ ،اظ ضطیةآلفایکطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت .ایي ضٍـ تطای ّواٌّگی زضًٍی اتعاض اًساظُگیطی،
تِ کاض هیضٍز( .ؾطهس ٍ زیگطاى ٍ )169 :1380،زاهٌِ آى اظ  0تا  1زض ًَؾاى اؾت( .زٍاؼ)253 : 1384،
جذيل ( – )3متغیرَا ي مطخصات پرسطىامٍ
پطؾكٌاهِ

هتغیطّا
تؼساز گَیِ

ضطیة پایاًی

اؾتفازُ اظ ایٌتطًت

18

0/63

اًعٍای ارتواػی

22

0/70

زیٌساضی

4

0/88

 -4یافتٍَای تحقیق
 -4-3تًصیف متغیرَای کیفی پایگاٌ اقتصادی -اجتماػی
42زضنس پاؾرگَیاى ضا هطزاى ٍ 58زضنس اظ آًاى ضا ظًاى تكکیل هیزٌّس 83/1 .زضنس اظ روؼیت
ًوًَِ ضا افطاز هزطز ٍ  40/9زضنس اظ پاؾرگَیاى ضا افطاز هتأّل تكکیل هیزٌّس 60/6 .زضنس هقغغ
تحهیلی اػضای ًوًَِ هَضز تطضؾی کاضقٌاؾی 24/1،زضنس کاضقٌاؾی اضقس 8/1 ،زضنس کاضزاًی ٍ 3/6
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زضنس زض هقغغ زکتطی ّؿتٌسّ .وچٌیي زازُّا ًكاى هیزٌّس کِ  43/5زضنس اظ حزن ًوًَِ قاغل ٍ
 56/5زضنس غیطقاغل ّؿتٌس.
زض تطضؾی زازُّای هطتَط تِ تحهیالت پسض ،تحهیالت تاالتط اظ زیپلن ٍ زیپلن تِ تطتیة ٍ 47/1
 26/1تیكتطیي هیعاى ضا زاضا تَز ،ؾپؽ کوتط اظ زیپلن تا 21/5زضنس ٍ زض ًْایت تیؾَاز  1/3زضنس قطاض
زاضز .زض ذهَل تحهیالت هازض ًیع تیكتطیي هیعاى تحهیالت هازض زیپلن تا  40/1زضنس تَزُ ٍ کوتطیي
آى تیؾَاز تا  5زضنس قطاض زاضز 29/3 .زضنس اظ زاًكزَیاى ،هازضاًی تا تحهیالت تاالتط اظ زیپلن زاضًس ٍ
 26/5زضنس اظ هازضاى زاًكزَیاى ،تحهیالتكاى ظیط زیپلن اؾت .هزوَع زضآهس هاّیاًِ ذاًَازُ تیكتط
پاؾرگَیاى( 42/5زضنس) تیي ّ 800عاض تا  2هیلیَى تَهاى تَزُ اؾت ،زض حالی کِ ایي هیعاى زض تیي 12/6
زضنس اظ زاًكزَیاى تاالتط اظ  2هیلیَى تَهاى ٍ زض تیي  17/1زضنس تیي  200تا ّ 600عاض تَهاى
اؾت.قایاى شکط اؾت کِ  28/8زضنس اظ زاًكزَیاى زضآهس ذاًَازُقاى تیي  600تا ّ 900عاض تَهاى اؾت.
 -4-2تًصیف متغیرَای کیفی استفادٌ از ایىتروت
الف) وًع استفادٌ از ایىتروت (اجتماػی یا غیر اجتماػی)
زض قالة یک ؾؤال اظ زاًكزَیاى ذَاؾتِ قس کِ اظ هیاى اهکاًات ایٌتطًتی ٍ فؼالیتّایی کِ زض عَل
قف هاُ گصقتِ زض ایٌتطًت اًزام زازُاًس تِ گعیٌِّای هطتَعِ پاؾد زٌّس .فؼالیتّایی کِ هؿترطد
گطزیس ،قاهل اًَاع فؼالیتّای ارتواػی هاًٌس ایویل ،چت ٍ ؾایتّای زٍؾتیاتی ٍ اًَاع فؼالیتّای
غیطارتواػی هاًٌس ذَاًسى اذثاض ،تحقیق ،زاًلَز کتاب ٍ هزلِ ٍبگطزی ٍ زاًلَز فیلن تَز.
زضذهَل اؾتفازُارتواػی اظ ایٌتطًت ،ایویل تا اؾتفازُّویكگی 70زضنس کاضتطاى تِ ًؿثت چت
( 226زضنس) ٍ ؾایتّای زٍؾتیاتی(6زضنس) تیكتطیي زضنس اؾتفازُ ضا تِ ذَز اذتهالزازُ اؾت.
ّوچٌیي زضذهَلاؾتفازُ غیطارتواػی ذَاًسى اذثاض تا)26زضنس( تِ ًؿثت ٍبگطزی ٍ زاًلَز هَؾیقی
ٍ فیلن(ّطکسام21زضنس) ،تحقیق(17زضنس) ٍ زاًلَزکتابٍهزلِ (14زضنس) تیكتطیياؾتفازُضا زاقتِ اؾت.
ب) مكان استفادٌ از ایىتروت
زازُّا حاکیاظ آىاؾت کِ افطاز تطایاؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض کتاتراًِ ذاضد اظ زاًكگاُ تا  %85تیكتطیي
هطارؼِ ٍ زض هٌعل تطای اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تا  %50کوتطیي هطارؼِ ضا زاقتِاًس.
ج) زمان استفادٌ از ایىتروت :
زازُّای آهاضی کاضتطاى ایٌتطًت راهؼِ هَضز ًظطًكاى هیزّس کِ اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تیي ؾاػات
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 20تا  24تا  % 58/1تیكتطیي هطارؼِ ٍ تیي ؾاػات  8نثح تا  14تا  9/1زضنس کوتطیي هطارؼِ ضا زاقتِ-
اًسّ .وچٌیي هیعاى هطارؼِ کاضتطاى تِ ایٌتطًت زض ؾاػات  14تا21/4 ،20زضنس ٍ هیعاى هطارؼِ زض ؾاػات
 12تاهساز تا  15/4 ، 8زضنس اؾت.
 -4-1تًصیف متغیرَای کمی استفادٌ از ایىتروت
جذيل  -2تًصیف متغیرَای کمی استفادٌ از ایىتروت ،اوسيای اجتماػی ي دیىذاری
متغیرَا
اؾتفازُ ارتواػی اظ ایٌتطًت

ایٌتطًت

اؾتفازُ ارتوٌاػی اظ

اؾتفازُ ایٌتطًت

هیعاى ؾاػت اؾتفازُ

ایٌتطًت

هست ظهاى آقٌایی تا

هیعاى ضٍاتظ

تؼساز زٍؾتاى

هیعاى تٌَع زٍؾتاى

هٌاتغ هَرَز زض قثکِ

اًعٍای ارتواػی

زیٌساضی

قاتل

208

206

201

219

218

214

208

219

220

203

201

تؼساز

زؾتطؼ
اظزؾت

16

12

18

3

5

6

12

3

1

15

17

ضفتِ
هیاًگیي

5/5

12/7

19/6

5/5

9/4

12/46

5/5

4/8

22/8

42/3

10/8

هیاًِ

6

14

20

5

9

14

5

5

26

43

13

ًوا

2/6

3/93

4/80

3/66

3/9

4/31

5/56

2/14

6/68

7/48

5/4

اًحطاف هؼیاض

2/1

3/86

5/80

3/66

2/9

4/33

5/52

2/16

5/68

8/43

4/1

ضطیة چَلگی

0/32

-0/13

-0/186

1/53

-0/16

-0/41

1/6

0/4

-0/63

-0/41

-0/46

رسٍل تاال ًكاى هیزّس کِ حزن ًوًَِی هَضز تطضؾیً 180فط اظ زاًكزَیاى تَزُاًس کِ زض ایي تیي،
تؼساز افطاز رَاب ًسازُ تِ ؾؤاالت ،تطای ّط هتغیط هتفاٍت اؾتً .تایذ هطتَط تِ قاذم کوی اؾتفازُ اظ
ایٌتطًت ًكاى هیزّس کِ کوتطیي هیعاى ایي هتغیط  ٍ 5تیكتطیي هقساض آى  33اؾت .آهاضُی هیاًگیي ًیع
ًكاى هیزّس کِ هتَؾظ هیعاى اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض تیي ًوًَِ هَضز تطضؾی (19/6هتَؾظ ضٍتِ تاال) اؾت.
اًحطاف هؼیاض ًیع تیاًگط آى اؾت کِ هتَؾظ پطاکٌسگی اؾتفازُ اظ ایٌتطًت اظ هیاًگیي 4/80اؾت .ضطیة
چَلگی تِ زؾت آهسُ هخثت ٍ هتَؾظ ( )0/186اؾت کِ ًكاى هیزّس :هیعاى اؾتفازُ اظ ایٌتطًت اػضای
ًوًَِ پاییيتط اظ هیاًگیي یاز قسُ اؾت.
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 -4-4تًصیف متغیر کمی اوسيای اجتماػی
قاذمّای هتغیط ٍاتؿتِی اًعٍای ارتواػی زض ایي تحقیق زض تطگیطًسُ ؾِ قاذم هیعاى ضٍاتظ،
اًساظُ قثکِ ٍ هٌاتغ هَرَز زضقثکِاؾت .تاعطح 6پطؾفهیعاى ضٍاتظ فطزتاذاًَازُّ ،وؿایگاى ٍ
ذَیكاًٍساى ؾٌزیسُقس کِ کوتطیي ایي هیعاى نفط ٍ تیكتطیي آى ٍ 21هیاًگیي آى  ٍ 12/46اًحطاف هؼیاض
آى  4/31اؾتّ .وچٌیي ضطیة چَلگی آى  – 0/41تِ زؾت آهسُ اؾت کِ تا تَرِ تِ ًتایذ تِ زؾت آهسُ

ٍ تاتَرِ تِهٌفیتَزى آى ،زازُّا تیكتط حَل هقازیط هخثت قطاضزاضًس ٍ زضؾوتضاؾت هٌحٌی تَظیغ قسُاًس.
ًتایذ هطتَط تِ قاذم کوی تؼساز زٍؾتاى کِ تیاًگط اًساظُ قثکِ فطز اؾتً ،كاى هیزّس کِ
هیاًگیي تؼساز زٍؾتاى اظ تاظُ 0تا ً 5/5 ،30فط تَزُ اؾت .اًحطاف هؼیاض ًكاى هیزّس کِ هتَؾظ پطاکٌسگی
تؼساز زٍؾتاى اظ هیاًگیي  5/52اؾت .ضطیة چَلگی تِ زؾت آهسُ هخثت ٍ قسیس( )1/6اؾت ٍ ًكاى
زٌّسُ ایي اؾت کِ تؼساز زٍؾتاى اکخطیت اػضای ًوًَِ پاییيتط اظ هیاًگیي یاز قسُ اؾت.
تا عطح  5پطؾف هیعاى هٌاتغ هَرَز زض قثکِ ،ؾٌزیسُ قس کِ کوتطیي هیعاى هٌاتغ هَرَز زض قثکِ
اظ ًظط حوایت ػاعفی ٍ هالی  ٍ 3تیكتطیي هیعاى آى  32تَزُ اؾت .هیاًگیي ایي هٌاتغ زض رسٍل 22/8
گعاضـ قسُ کِ ضقن تؿیاضتاالیی اؾتّ .وچٌیي اًحطاف هؼیاض آى  ٍ 5/68ضطیة چَلگی –0/63اؾت کِ
هٌفیٍ قسیساؾت تِ ایي هؼٌا کِ هٌاتغ زضقثکِ اػضای ًوًَِپػٍّف حاضط تاالتطاظ هیاًگیي یاز قسُ اؾت.
الظم تِ شکط اؾت کِ ًتایذ هطتَط تِ قاذم کوی هتغیط اًعٍای ارتواػی ًكاى هیزّس کِ کوتطیي
هیعاى ایي هتغیط  ٍ 16تیكتطیي هقساض آى  60اؾت .هیاًگیي ًیع ًكاى هیزّس کِ هتَؾظ اًعٍای ارتواػی زض
تیي ًوًَِی هَضز تطضؾی(ً 180فط) ( 42/3تاال) اؾت .ضطیة چَلگی تسؾت آهسُ هٌفی( )-0/41کِ ًكاى
هیزّس اًعٍای ارتواػی اػضای ًوًَِ تاالتط اظ هیاًگیي ( )42/3اؾت.
 -4-5تًصیف متغیر کمی دیىذاری
ًتایذ هطتَط تِ قاذمکوی زیٌساضی ًكاى هیزّس کِ هیاًگیي زیٌساضی اظ تاظُی0تا
(10/8،18هتَؾظ تِ تاال) اؾت .اًحطاف هؼیاض ایي قاذم کوی ًكاى هیزّس کِ هتَؾظ پطاکٌسگی هیعاى

زیٌساضی اظ هیاًگیي  4/1اؾت .ضطیة چَلگی تِ زؾت آهسُ هٌفی ٍ هتَؾظ ( )-0/46اؾت کِ ًكاى هی-
زّس زیٌساضی اػضای ًوًَِ تاالتط اظ هیاًگیي اؾت.
 -4-6تحلیل رگرسیًن چىذ متغیرٌ
زض ایي ضٍـ تِ هٌظَض تطضؾی تأحیط هتغیطّای هؿتقل اظ ضٍـ پؽ ضًٍسُ اؾتفازُ قسُ اؾت .هثٌای

ٍضٍز هتغیطّای هؿتقل زض ضٍـ حصف پؽ ضًٍسُ چٌاى اؾت کِ اتتسا تواهی هتغیطّای ٍاضز هؼاهلِ هی-
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قًَس ،ؾپؽ احطات ذالم یا تَأهاى تواهی آًْا هَضز تطضؾی قطاض هیگیطز .آًگاُ هتغیطی کِ حصف آى
کوتطیي کاّف هؼٌازاض ضا زض ضطیة تؼییي زاقتِ تاقس ،اظ هؼاهلِ حصف هیقَز .ایي کاض تا حصف آذطیي
هتغیط ضؼیف ازاهِ هییاتس( .ضتیؼی ٍ هحوس ظازُ)58 :1392 ،

2

ًتایذ آظهَى تحلیل ضگطؾیَى تیاًگط آى اؾت کِ ضطیة تؼییي تطاتط تا () R ;0/062اؾت .ایي یافتِ
تسیي هؼٌاؾت کِ هتغیطّای ٍاضز قسُ تِ هؼازلِ تٌْا تَاًؿتِاًس  7زضنس اظ ٍاضیاًؽ تغییطات هطتَط تِ
هتغیط ٍاتؿتِ (اًعٍا) ضا تثییي کٌٌس .اظ هیاى کلیِ هتغیطّای ٍاضز قسُ تِ هؼازلِی ضگطؾیَى اظ عطیق ضٍـ
پؽ ضًٍسُ ،تٌْا هتغیطّای اؾتفازُ ارتواػی اظ ایتتطًت ،هیعاى ؾاػت اؾتفازُ زض ّط ضٍظ ٍ ٍضؼیت اقتغال
هؼٌازاض قسُاًس.
جذيل .1آزمًن رگرسیًن
هسل

ضطایة غیطاؾتاًساضز
B

ضطایة اؾتاًساضز

Sad.Error

Beta

t

Sig.

13/706

0/000

2/940

0/005
0/054

0/056

هقساض حاتت

29/121

2/108

اؾتفازُ ارتواػی

0/626

0/214

0/238

میسان ساػت استفادٌ در َر ريز

-0/263

0/134

-0/158

-1/930

ٍضؼیت اقتغال

-1/844

0/350

-0/149

-1/90

تسیي تطتیة تط حؿة رسٍل تِ زؾت آهسُ ،تطضؾی رْت تأحیط هتغیطّای هؿتقل ًكاى هیزّس کِ
اؾتفازُی ارتواػی اظ ایٌتطًت  0/238ضٍی هتغیط ٍاتؿتِی اًعٍای ارتواػی تأحیط زاضز .کؿاًی کِ تا ایٌتطًت
اظ عطیق ایویل ،چت ٍ ؾایتّای زٍؾتیاتی کاض هیکٌٌس ،اًعٍای تیكتطی ًؿثت تِ ؾایطیي زاضًس.
زض ذهَل ٍضؼیت اؾتفازُ اظ ایٌتطًت ًیع ّوچٌیي هیعاى ؾاػات اؾتفازُ زض ّط ضٍظ تا تتای -0/16
ًكاى هیزّس کِ تأحیط هؼکَؼ ٍضؼیتی تطاًعٍا زاضز .تِ ػثاضت زیگطّ ،طچِ ؾاػت اؾتفازُ تاقس ،فطز ٍقت
ذَز ضا تیكتط زض ایٌتطًت هیگصاضًس .زضًتیزِ احؿاؼ اًعٍای کوتطی هیکٌس .هتغیط ٍضؼیت اقتغال تا تتای
( -0/15تا تَرِ تِ ایٌکِ افطاز قاغل کس پاییيتطی زاقتِاًسً ،كاى هیزّس کِ افطاز قاغل ًؿثت تِ تیکاض
اًعٍای کوتطی زاضًس.
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 -5مذل تحلیل مسیر

اؾتفازُ ارتواػی

0/531
0/55

-0/951
-0

هیعاى اؾتفازُ

اًعٍای ارتواػی

-0/941

ٍضؼیت اقتغال

 -6وتیجٍ گیری
زیزیتالی قسى ضؾاًِّا یکی اظ پیاهسّای تکٌَلَغیک اضتثاعی اؾت کِ زض زًیای رسیس تِ ٍرَز آهسُ
اؾت .قکَفایی فٌاٍضیّای اضتثاعی هؼانط زض اکخط ؾغَح راهؼِ هٌزط تِ اًتقال ترف تعضگی اظ

اضتثاعات ؾٌتی چْطُ تِ چْطُ تِ فضای هزاظی قسُاؾت .ایي ضًٍس تِ قکؿتي الگَّای ؾٌتی اظ تواؼ-
ّای اًؿاًی تِ ایزاز زٍؾتی ٍب ٍ گؿتطـ حزن ضٍاتظ آًالیي ضؾیسُ اؾت .تطای ایي افطاز ،ایٌتطًت یک
اضتثاط عثیؼی ٍ هحیغی اؾت کِ تؿیاضی اظ اٍقات فطاغت ذَز ضا نطف آى هیکٌٌس.
یکی اظ هؿائل هْوی کِ زضتاضُ گطفتاضیّای ارتواػی اهطٍظُ ٍرَز زاضز ،هیعاى اًعٍای ارتواػی ٍ
گؿؿتگی حانل اظ آى اؾت کِ اظ لحاػ شٌّی زض اًؿاى احؿاؼ تیپٌاّی هضاػف ٍ ػسم اهٌیت ٍ اػتواز
ٍ اظ عطیق احؿاؼ هحطٍهیت ٍ ػسم ضضایتوٌسی اظ ظًسگی ایزاز هیکٌس .ایي هؿألِ تِ ذَزی ذَز ایزاز

کٌٌسُ چٌس هكکل اؾاؾی تطای راهؼِ اؾت ،چطا کِ اظ یک عطف فطز ضا اظ ٍاضز قسى تِ ضٍاتظ ارتواػی
کِ تِ ًحَی ًیاظّای اؾاؾیاـ ضا تطعطف هیکٌس ،هحطٍم هیؾاظز ٍ اظ عطف زیگط ،اهکاى فطاّن آهسى
ظهیٌِّای ّوثؿتگی ارتواػی ضا اظ تیي هیتطز.
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اظ هیاى فطضیِّای تحقیق حاضط 3 ،فطضیِی ضاتغِی تیي اؾتفازُ ارتواػی اظ ایٌتطًتٍ ،ضؼیت
اؾتفازُ اظ ایٌتطًت (هیعاى ؾاػات اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض ضٍظ) ٍ هتغیط ظهیٌِای (ٍضغ اقتغال) تا اًعٍای
ارتواػی کِ هتغیط ٍاتؿتِ زض ایي تحقیق اؾت ،هؼٌازاض قس ٍ ایي فطضیات حاتت قسُاًس.
تطاؾاؼ ًتایذ تِ زؾت آهسُ ،اؾتفازُ ارتواػی اظ ایٌتطًت 26زضنس اظ تغییطات اًعٍای ارتواػی ضا
تثییي هی کتس .تطاؾاؼ چاضچَب ًظطی زیسگاُ زضیفَؼ هؼتقس اؾت :افطاز ّط چِ تیكتط اظ قثکِ اؾتفازُ
کٌٌس ،گطایف تیكتطی تِ ذعیسى زض زًیای غیطٍاقؼی ٍ تٌْایی زاضًس ،چطاکِ اؾتفازُ اظ قثکِّای ارتواػی
ایٌتطًت زضگیطی فطز زض زًیای فیعیکی ٍ ارتواػی ضا کاّف هیزّس .ؾاػات اؾتفازُ اظ ایٌتطًت تا ضطیة
هؿیط ّ -0/18وثؿتگی هؼکَؾی تا اًعٍای ارتواػی زاضز .تٌاتطایي هیاى ظهاى اؾتفازُ اظ ایٌتطًت زض عَل
قثاًِ ضٍظ ٍ اًعٍای ارتواػی ضاتغِ هؼٌازاض ٍ هؼکَؼ ٍرَز زاضز .هتغیط ٍضؼیت اقتغال تا ضطیة هؿیط
 -0/15زاضای ّوثؿتگی هؼکَؼ تا هتغیط اًعٍای ارتواػی اؾت .ایي تحقیق ًیع هاًٌس تؿیاضی اظ تحقیقات
زیگط ًكاى هیزّس :تیي هتغیطّای ٍضیؼت اقتغال ٍ اًعٍای ارتواػی ضاتغِ ٍرَز زاضز.
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