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  چکيده

  . برتر است مديريت نوين به معنای استفاده از تکنولوژيهای مدرن و بهره گرفتن از خالقیت ها و ايده های

ايجاد میکند. فضايی که  را تعاملی هوشمندانه و پیشرفته ای شیوه ای از مديريت با امکانات متناسب و ساختار متفاوت که شرايط

را ايجاد کرده است و قطعا چنین ت و... در صنعت ، تجارت ، ارتباط ، امنیحويی انقالبی در عصر حاضر جايگاه ويژه ای دارد و به ن

است تا بتوان از تکنولوژی هوشمند در مسیر توسعه بهره گرفت . از آنجا که فضای  فضای قدرتمند و جامع نیازمند دانش و تخصص

اين  مديريتی را میطلبد. جديد مجازی خود متحول کننده و ارائه دهنده سبک جديدی است و مزايا و معايب خود را دارد شیوه ای

 کارکنان اين دانشگاه نفر از 50بر روی  کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودپژوهش با هدف بررسی رابطه ی فضای مجازی و سالمت 

مستقیم و کتابخانه ای و پرسشنامه انجام شده است و نتیجه نشان دهنده ی تاثیر  روش با شغلی دانشگاهدر رده های مختلف 

 .از اين فضاست اين افرادتاثیرپذيری باالی 

 

 مديريت ، فضای مجازی، سالمت اجتماعی  واژه های کليدی:

  



 

 مقدمه 

 ( آغاز با توجه به نیاز انسان به اطالعات و دانش در زمینه های مختلف ، عصر اطالعات و ارتباطات يا دوره فرا صنعتی )موج سوم

مختلف بشری به وجود آورده است . موج سوم با کامپیوتر و اينترنت  ابعاد در های شگفت انگیزی راو تغییرات و دگرگونی شده

داشته است . کسب اطالعات ، آگاهی و دانايی  افزايش شدت شروع شده است و سرعت توسعه علم ، دانش و فناوری اطالعات به

 (.٧5:  1٣٩1سوم است )ابراهیمی،  موج مشخصه اصلی

دنیا شروع شده که  در چهارمی ری اطالعات و سرعت باالی ارتباطات و تبادل اطالعات عصربا توجه به رشد سريع تکنولوژی و فناو

و به فضای مجازی يا زندگی دوم يا زندگی مجازی شهرت دارد و به عصر مجازی معروف شده  چهارمین موج تغییر در جهان بوده

اسپیس ، نینگ ، تلگرام و ديگر  ، مایتس آپ ، فیس بوک، توئیترچهارم ( يعنی زندگی در وايبر، الين ، وا )موج مجازی است . عصر

 (.2011شبکه های مجازی )پروکتور، 

مانند هر نوآوری « شبکه های اجتماعی»سترش . گ اطالعات و دانش است عصر يافته عصر مجازی در واقع شکل توسعه و تکامل

 انجامد و در کنار دستآوردهای انکارناپذير مثبت در زمینه هایمی در جنبه های مختلف زندگی هايیدگرگونی ايجاد ديگر به

و برقراری  جهانی نوجوانان به واسطه قرار گرفتن در دهکده. و آسیب های ناخوشايندی نیز به همراه دارد ، پیامدها گوناگون

 (.2٨٦: 1٣٩٧بود )بهادری خسروشاهی و برقی،  نخواهند دور ارتباطی ناگريز با جامعه جهانی قطعا از تغییرات در حال وقوع به

 ازاين متاثر تاثیر خود قرار داده اند؛ و به نوعی همه ابعاد حیات فردی و جمعی ما تحت اين شبکه ها همه ابعاد زندگی بشر را

 (.1٣٩٦:  1٧٣فناوريهاست )کريمیان و ديگران ، 

ی سالمت میباشد. سالمت موضوعی مطرح در همه ی فرهنگ  حوزه یيکی از حوزه های تأثیرپذير از شبکه های اجتماعی مجاز

از  گاه هر تا اندازه ای به حس مشترک مردمان از سالمت و فرهنگ آنها باز میگردد؛ ولی معموال جامعه هر هاست و تعريف آن در

معه درستی آن جاو تعالی جامعه در گرو تن بوده ، درحالی که رشد توجه آن سخنی به میان آمده است بیشتر بعد جسمانی آن مورد

 شمار ت اجتماعی که اساسی ترين جزء رفاه اجتماعی بهسالم (.2٤٤ : 1٣٨٨)احمدی،  است از ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی

  . است يدارپا وابسته بوده و يکی از مفاهیم محوری توسعه و اقتصادی اجتماعی میرود، بیش از مداخالت پزشکی، به عوامل

 را پديده که اين عواملی انکارناپذير است . لذا مبارزه با ی انسانی سالمت مقوله ای است که نقش آن در ارتقاء شاخص های توسعه

 بولت ها محسودر سالمتی میگردند، از اولويت های همه ی افراد جامعه و د ابرابريهايین تأثیر قرار داده و همچنین سببتحت 

 (.٨٦:  1٣٩0)جديدی،  شودمی

قابل بررسی است و پژوهش  موضوعی "زی بر سالمت اجتماعیتأثیر فضای مجا"با توجه به توضیحات داده شده بررسی  بنابراين

  د.پردازمی کارکنان دانشگاه صنعتی شاهروداجتماعی  سالمت بر تلفن همراه بر مبتنی تأثیر فضای مجازی بررسی به حاضر

 .است شده تعريف ،دشده ان عجین يانه های ديجیتالمند که با را واسطه های ارتباطیديد به عنوان محصول فناوریرسانه های ج

بودند اما اکنون  متکی دل های چاپی و آنالوگ نظیر روزنامه ها، تلويزيون ، راديو و سینما، رسانه ها عمدتا بر م٨0و  ز دههپیش ا

شايد اصطالحی آرمانی برای چنین گستره ای از اين فناوريها  جديد میشوند. رسانه های ديده ديجیتالی صورت به همین رسانه ها



 

قلب  در ، اينترنتجديد های رسانه بطور فزاينده ای شناخته میشود. در بین جهانی صحنه نباشد، اما اصطالحی است که در

دارد خود، فناوری جديدی نیست . آنچه  ٦0و  50ر گرفته است . اينترنت که ريشه در دهه دگرگونی فرهنگی جامعه امروزی قرا

شبکه های رايانه ای است که به وسیله ماهواره ، بیسیم ، کابل فیبر نوری و سیم به هم  جديد است اين مجموعه درهم تنیده

 (.1٩:  1٣٩1کند )کريبر و مارتین ،  تغییر نمتصل شده اند و موجب آن شده است که مدل سنتی ارتباطات جمعی از بنیا

سل نجازی، ميکی از مهمترين و پرکاربردترين رسانه های جديد شبکه های اجتماعی مجازی میباشند. شبکه های اجتماعی 

ردم مندگی اين که عمر خیلی زيادی ندارند، به خوبی توانسته اند جای خود را در ز با جديدی از فضای روابط اجتماعی هستند که

را ناديده گرفت . اين سايت ها بر ابعاد مختلف  آنها دنیای امروز دارند که نمیتوان در شبکه های اجتماعی، نقش پررنگی. باز کنند

 در حال گسترش هستند و ، در زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین الملل تأثیر گذارند و به همین دلیل

  .، به مراتب نقش بیشتر و مهمتری را در زندگی بازی خواهند کرد آينده

اينترنتی  کاربران رایبشبکه های اجتماعی از سويی به عنوان يکی از گونه های رسانه های اجتماعی امکانات تعاملی قابل توجهی 

ده ای ای گسترب هبا آسی ديگر اين شبکه ها سویفراهم کرده و در افزايش مشارکت شهروندان در برخی فرآيندها مؤثر بوده اند، از 

مجازی، سوءاستفاده از کودکان ، دزدی اطالعات و هويت و مواردی اين  رايت ، اعتیاد ، کپیدر حوزه هايی همچون حريم خصوصی

 (.2: 1٣٨٤،چنینی مواجه بوده اند )سجادی

میان بسیاری از نوجوانان و جوانان شده و  اعتیاد نوعی بهايران به سرعت تبديل  شبکه های اجتماعی تلفن همراه در استفاده از

نها را اجتماعی آ المتکه سطح سالمت افراد، به ويژه س تغییراتی. موجب شده تا تغییراتی در رفتار و گفتمان آنها به وجود بیايد

  (1٧٣: 1٣٩٧ و مهاجری، )فرقانی دهدیم تحت تأثیر قرار

و به اين  اخیر توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح شد هایعنوان يکی از ابعاد مهم سالمت در سال مفهوم سالمت اجتماعی به

سالمت جسمی و روانی کافی نیست بلکه از آنجا که انسان در محیط جمعی  ، تنها ه سالمت کاملترسی بدس معنی است که برای

رنامه یم يک بنوعی که باشد يک محصول اجتماعی است و تنظزندگی میکند، سالمت اجتماعی نیز ضروری است . سالمت از هر 

 ونی رارانی د )امیبهبود سالمت بدون توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد نظر به راهکارهايی غیرکارآمد میانجام

 (.20٦:  1٣٩0،  همکاران

دانند که متأثر از عوامل جسمانی، ت را مفهومی میدر حال حاضر، روند تاريخی تحول مفهوم سالمت به آنجا رسیده است که سالم

 (.2٣٩ – 2٤1:  1٣٨٦روانی و اجتماعی است )بزازيان و رجايی، 

جتماعی با المت ابا توجه به ماهیت شبکه های اجتماعی مجازی و فلسفه شکل گیری آنها می توان مالحظه کرد که متغیرهای س

تحت تأثیر قرار بگیرند )اسلوين ،  و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی  عضويت توجه به خصوصیاتی که دارند می توانند با

1٣٨٦  :2٤.) 



 

عالقه منديها، افکار  بتوانند کاربران اينگونه شبکه های اجتماعی پايگاه يا مجموعه پايگاه هايی هستند که امکانی فراهم می آورد تا

 (.1: 1٣٧0ا آنان ، شوند )ساروخانی،شتراک بگذارند و ديگران هم اين افکار و فعالیت ها را ببا ديگران به ا را خودشان و فعالیت های

به دلیل میزان  ،بزرگساالن جامعه آکادمیک دانشگاهیتأمین سالمت اجتماعی افراد جامعه خصوصا  و لزوم اهمیت لذا با توجه به

ساير ابعاد سالمت، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی بر سالمت اجتماعی موضوعی  کنار در تاثیر گذاری آن ها بر جامعه،

که آيا فضای مجازی مبتنی بر  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال اصلی میباشد راستا اين باشد و درمهم و قابل توجه می

 تأثیرگذار است ؟  صنعتی شاهرودکارکنان دانشگاه تلفن همراه بر سالمت اجتماعی 

به وجود آورده است و اين چالش با آمدن  را خصوص در بین نسل نوجوان و جوان يک چالش بین مدرنیته و سنت به وضعیت اين

  . گسترده تری يافته است ابعاد اينترنتی اينترنت و فضای مجازی، به ويژه شبکه های اجتماعی

 اهميت و ضرورت پژوهش 

رهنگی فنجارها، ارزش ها و ديگر عناصر اجتماعی، هاست که در خالل آن ، فرد  ماعیاجت متقابل معه پذيری نوعی فرايند کنشجا

سازد؛ به عبارت ديگر، می يگانه گروه يا محیط پیرامون خود را فرا میگیرد و آنها را درونی و با شخصیت خود در موجود و سیاسی

اين امکان را به دست آورند که قادر به مشارکت تام در  بتوانند جديدش ه اعضایمیتواند پايدار بماند کدر صورتی جامعه تنها 

  .جامعه شوند

ای اساسی هدايت میکند. اگر نقش ه و انجام ها حراز موقعیتهای اساسی، کسب انگیزه هايی است که ما را به ااز توانايی يکی

البته در جوامع بزرگ و پیچیده ، مسائلی چون  .هايی باشند نقش ه بايد خواهان انجام چنینجامعه بخواهد تداوم يابد، هم

و  محبتی، اموری متداول هستند و اگر شمار قابل توجهی از مردم ، اين ويژگیها را آشکار سازند و بی رضايت ازخودبیگانگی، عدم

  .شروع به ضعیف شدن میکند کم به فروپاشی يا دست ايفای نقش های اساسی خود نشوند، جامعه شروع به قادر

 برای حضور مؤثر در جامعه مردان و زنان جامعه ساختن کردن يا آماده در اين راستا، هدف اصلی نهادهای جامعه پذيری، اجتماعی

واکنش ها، رفتار يا  اعم از -ل منظور نشان دادن عملکرد معقو به موقع و هماهنگ ساخت ها، کارکردها و فرهنگ جامعه به و درک

  . است جمعی رفع نیازها و رسیدن به اهداف هتج در -کنش 

. بديهی است که نمادها و ارزش های نظام جامعه پذيری از طريق دارند و فرهنگ ، ارتباط دوسويه ای با يکديگر پذيری جامعه نظام

 جامعه ارزش ها، هنجارها و آداب ورسوم و ماندگاری جامعه پذيری به انتقال تأمین میگردند. از سوی ديگر، نظام فرهنگی نظام

  .پذيرندیهنگی از زمینه های متفاوتی اثر مرساند و اين رفتارها و باورهای فرياری می

اين  از اشیمتعارض نها و رفتارهای  ، ارزشهای متعارض شوند و فعالیت روزمرگی متولی جامعه پذيری دچار نوعی نهادهای اگر

  .کانون های متعدد میتواند به بحران هويتی و رفتاری منجر گردد

اين هويت دچار تغییر  آن منتقل میشود تا بعدی های به نسل پذيری ملی يک کشور، از طريق جامعه ، هويت همانگونه که میدانیم

 ايران ی امروز ، در جامعهبه کل جمعیت شهروندان نسبت انوانان ايربا توجه به درصد جمعیت باالی ج .و تحولی غیرطبیعی نگردد

  . است ی مهمی جامعه پذيری مسأله بحث نیز

چون اينترنت ، ماهواره و  و جديدی نوين يابد که دريابیم پديده هاییتوجه ، زمانی اهمیت دو چندانی م به نظر میرسد، اين لزوم

داده اند و در سطح کالن هرچه يک جامعه در امر جامعه پذيری اعضای  قرار خود تأثیر تحت سخت اگسترش ارتباطات ، جامعه ر



 

به وجود میآيد؛ در نتیجه ، جامعه  شود و وفاق اجتماعی در میان مردمخود موفق تر باشد، پايداری اجتماعی بیشتری برقرار می

  .ت يابد و در نهايت به سمت توسعه ی پايدار حرکت کندبهتر میتواند به اهداف از پیش تعیین شده ی خود دس

نیز موفقیت والدين در امر جامعه پذيری فرزندان ، به آرامش بیشتر، سالمت خانواده و  - خانواده نهاد مانند –در سطح خرد 

  .پیشرفت همه ی اعضا منجر خواهد شد

رنت و فضای مجازی بر روی سالمت اجتماعی است ، نتايج حاصل شده اينت تاثیران با توجه به اين که تمرکز پژوهش حاضر بر امر

 ص نهادهايی چون آموزشطور مشخ و به می تواند در سطح کالن مورد استفاده ی سیاست گذاران آموزشی و تربیتی جامعه

گذاری فضای مجازی نظیر ، وزارت ورزش و جوانان ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز و نهادهای متولی امر سیاست  وپرورش

  .وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد

در سطح خرد میتواند مورد استفاده ی خانواده ها واقع شود تا با اطالع از فرايند جامعه  پژوهش نتايج حاصل از اين همچنین

  .م رسانند، اين مسؤولیت مهم را با دقت و تأمل بیشتری به انجاافرادپذيری مجازی 

مجموع با توجه به آنچه ذکر شد، بررسی تحوالت جامعه با اينترنت و عوامل مؤثر بر اين فرايند هم در سطح کالن و هم در  در

  .سطح خرد، ضرورتی کاربردی به نظر میرسد

  .به مطالعه و بررسی رابطه سالمت اجتماعی و استفاده از فضای مجازی می پردازد حاضر، پژوهش  بنابراين

شبکه های اجتماعی استفاده میکنند و اين مسئله باعث شده است ابعاد مختلف زندگی آنها، ز  از زيادی به میزان هاانسانامروزه 

  . جه به آن مسئله ای قابل بررسی استتحت تأثیر قرار بگیرد و بنابراين تو آنهاجمله سالمت اجتماعی 

 

  تعاریف

 :اجتماعی سالمت

ر سالمت غرافیايی سکونت دارند. دمنطقه ج جامعه را شامل میشود که در يک سالمت اجتماعی شاخص های سالمتی در يک

از  روزمرهیرد. آمارهايی که به طور توجه قرار میگ مورد عاد فردیبیشتر از اب یزاجتماعی عوامل اجتماعی مؤثرند و ابعاد اجتماعی ن

امعه به ما مگی به نوعی اطالعاتی از سالمت جها يا رشدهای اجتماع میخوانیم هنرخ طالق ، بیکاری، فساد، بیمه و ساير آسیب

  .میدهند

 

  :مدیریت

  (Mary Parker Follett) ماری پارکر فالت .1

 میداند. در اين معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی  مديريت را هنر انجام دادن کار به وسیله ی ديگران

های دسته جمعی برای بارت ديگر مدير هماهنگ کننده و کنترل کننده فعالیتبه ع . برساند مدير است انجام ديگران به

  .رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآيی می باشد

  (Henri Fayol) هنری فایول .2

 تشکل و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور مديريت عبارت است از علم هنر م گويدمی

  . رسیدن به مطلوب يا حداکثر کارآيی است



 

 

 (Chester I Barnard) چستر برنارد .٣
 تعیین و تعريف هدف به عالوه بارتند از ايجاد شبکه ی ارتباطی جلب همکاری اعضاء و ها عمديران سازمان اصلی وظايف

را مورد  رسمی غیر های غیر رسمی و اجتناب ناپذيری تعامل میان سازمان رسمی وسازماننقش مثبت و ضروری گروه

  .تأکید قرار مدهد

 

  :مجازی فضای

 «ايبرنتیکفضای سايبر در اصل از دو واژه س (Cybernetices) و اسپیس (Space) گرفته شده است .  

 افالطون  آثار آن در زبان يونانی، فرمانروايی و حکومت است و در اصلی . معنای ه سايبرنتیک دارای ريشه يونانی استواژ

ارسی آن دانست . به فنیز، به همین معنا به کار رفته است . شايد بتوان علم هدايت و کنترل يا خودفرمايی را برابر 

به انسان يا ماشین  که است مفهوم قديم را حفظ کرده و بیان گر علمی هرحال ، سايبرنتیک اکنون نیز، تا حدودی

  ».خودکار، امکان حکومت کردن و فرمان دادن میدهد

 «ای  سامانه ؛ اينترنت نمیتوان فضای مجازی را مترادف با اينترنت دانست ، اما اينترنت ابزار ورود به فضای مجازی است

برای ارتباط با يکديگر استفاده  "پروتکل اينترنت  مجموعه"از به هم پیوسته است کهجهانی از شبکه های رايانه ای 

از میلیون ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و  که هاست  میکنند. به عبارت ديگر اينترنت ، شبکه شبکه

که با آرايه وسیعی از فناوريهای جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است  تا دولتی در اندازه های محلی و کوچک

 (1391)جهانگیر، « هم متصل شده اند. به و نوری الکترونیکی

 اهداف تحقيق هدف اصلی 

 کارکنان دانشگاه صنعتی شاهروداز فضای مجازی و سالمت اجتماعی  استفاده بررسی رابطه ی بین 

 اهداف جزئی 

  .کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود روانی وروحی و پیشرفت  ابعاد زندگیروی  بر مجازی بررسی اثرات فضای .1

 .کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودت فضای مجازی بر روی تعامالت بررسی اثرا  .2

 .کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودضای مجازی بر روی سالمت روان اثرات ف بررسی .٣

 مجازی بر روی جامعه فضای از بررسی رابطه ی استفاده .٤

 .جامعهکارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود در طه فضای مجازی و سطح تفکر بررسی راب .5

 فرضيه های تحقيق

 اصلی  های فرضيه

 . دارد وجود و استفاده از فضای مجازی رابطه ی معناداری کارکنانبین بهداشت روانی  .1



 

  .تاثیر فراوانی دارد افراد شاغل در فضای آکادمیک دانشگاهیضای مجازی بر جامعه و خصوصا قشر ف .2

 فرضيه های فرعی 

 .تاثیر دارد کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودت تحصیلی بر تحصیل و پیشرف مجازی فضای .1

 .ثیر داردتا افراد جامعهگفتار و رفتار  بر استفاده از فضای مجازی .2

 .ثیر داردها تأگاهکارکنان دانشمجازی بر تفکرات  فضای زا استفاده .٣

 .باشدگذار اثر کارکنان دانشگاه ها می تواندمت روان از فضای مجازی بر سال استفاده  .٤

 د.دهمی قرار باطات را تحت شعاعمجازی تعامالت و ارت فضای از استفاده .5

  



 

 (یافته های استنباطی )تحليل فرضيات

شکل بود که  اين و نحوه محاسبه ی امتیاز به داديم کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودنفر از  50 ما پرسشنامه ی پیوست شده را به

 امتیازات از جمع زدن نسبت به پس را در نظر گرفتیم و امتیازها را 1تا  5کامال موافق تا کامال مخالف امتیازهای  از گزينه 5برای 

  . آورديم زير درصد گرفتیم و جدول کامل

 (تاثیرات فضای مجازی پس از درصدگیری )معقوله های شناختیخصوص  در امتیازهای کسب شده: 1جدول 

 تأثیر بر خواب و خوراک تأثیر بر نگرش تأثیر بر افکار تأثیر برتعامالت تأثیر بر گفتار

٦2.٦٦.٤ ٨ 5٧ ٤.٤2.٤ 5٤.٤ 
 

 (خصوص تاثیرات فضای مجازی پس از درصدگیری )معقوله های عینی در امتیازهای کسب شده: 2جدول 

 تأثیر بر رفتار تأثیر بر سبک زندگی تأثیر بر پوشش تأثیر بر تحصیل

٤٩.٦ ٦٦ ٣٦ ٤٦.٨ 

 

 اينترنت استفاده میکنم اصطالحات جديدی را در گفتار خود به کار میبرم . از از زمانی که :1سوال 

 1توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٣جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

موافق نه  نه

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 ٤ 12 1٣ 15 ٦ فراوانی

 100 ٨ 2٤ 2٦ ٣0 12 درصد

6 5 15 4 13 3 12 2 4 1 157
3.14

50 50

        
  

درصد آزمودنی  50مثبت است. يعنی بیش از  1چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه بیشتر است پس نگرش سوال  تفسير:

 موافق می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای اينترنت بر گفتار خود هستند. 1ها با سوال 

 ا تحت تاثیر قرار داده است .و تعامالت من ر ارتباطات مجازی فضای :2سوال 

 2توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٤جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 ٤ 12 10 12 12 فراوانی

 100 ٨ 2٤ 20 2٤ 2٤ درصد



 

12 5 12 4 10 3 12 2 4 1 166
3.32

50 50

        
  

درصد آزمودنی  50مثبت است. يعنی بیش از  2چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه بیشتر است پس نگرش سوال  تفسير:

 خود هستند. مجازی بر ارتباطات و تعاماالتموافق می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای  2ها با سوال 

 زندگیم گرفته ام. در تصمیمات جديدیبا حضور در فضای مجازی  :٣سوال 
 ٣توزيع فراوانی مربوط به سوال  -5جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 5 12 1٦ 1٣ ٤ فراوانی

 100 10 2٤ ٣2 2٦ ٨ درصد

4 5 13 4 16 3 12 2 5 1 139
2.78

50 50

        
  

مثبت است. يعنی اندکی بیش از  تقريباً ٣چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه کمی بیشتر است پس نگرش سوال  تفسير:

تقريباً موافق می باشند. در اين پژوهش حدود نیمی از  آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی  ٣درصد آزمودنی ها با سوال  50

 خود هستند. در زندگی بر مهارت های تصمیم گیری

 است. فضای مجازی نگاه من را به جهان تغییر داده :4سوال 

 ٤توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٦جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 2 ٧ 10 20 11 فراوانی

 100 ٤ 1٤ 20 ٤0 22 درصد

11 5 20 4 10 3 7 2 2 1 181
3.62

50 50

        
  

درصد آزمودنی  50مثبت است. يعنی بیش از  ٤چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه بیشتر است پس نگرش سوال  تفسير:

موافق می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر نگرش خود به دنیای هستی  ٤ها با سوال 

 هستند.

 مجازی سبک زندگی من شامل خواب و خوراکم را تحت شعاع قرار داده است. فضای :5ال سو
 5توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٧جدول 



 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 1٣ 10 11 10 ٦ فراوانی

 100 2٦ 20 22 20 12 درصد

6 5 10 4 11 3 10 2 13 1 136
2.72

50 50

        
  

 50 اندکی بیش ازاست. يعنی  تقريباً مثبت 5چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه بیشتر است پس نگرش سوال  تفسير:

 خودسبک زندگی می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر  موافق 5درصد آزمودنی ها با سوال 

 .هستند شامل خواب و خوراک

 .کندو تنش می استرس دچار فضای مجازی مرا :6سوال 

 ٦توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٨جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 11 1٦ 1٤ ٧ 2 فراوانی

 100 22 ٣2 2٨ 1٤ ٤ درصد

2 5 7 4 14 3 16 2 11 1 123
2.46

50 50

        
  

درصد آزمودنی  50 بیش ازمنفی است. يعنی  ٦است پس نگرش سوال  کمترچون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه  تفسير:

 نیستند. استرس و تنش خودمخالف می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر  ٦ها با سوال 

 فضای مجازی به درس خواندن من آسیب وارد کرده است. :7سوال 
 ٧توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٩جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 10 15 10 1٤ 1 فراوانی

 100 20 ٣0 20 2٨ 2 درصد

1 5 14 4 10 3 15 2 10 1 131
2.62

50 50

        
  



 

 50 کمی بیش ازاست. يعنی  مثبت ٧بیشتر است پس نگرش سوال کمی چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه  تفسير:

 تحصیل خودمی باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر  موافق ٧درصد آزمودنی ها با سوال 

 ستند.ه

 یر داده است.تغی را فضای مجازی سبک پوشش من :8سوال 
 ٨توزيع فراوانی مربوط به سوال  -10جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 22 1٨ ٨ 2 0 فراوانی

 100 ٤٤ ٣٦ 1٦ ٤ 0 درصد

0 5 2 4 8 3 18 2 22 1 90
1.8

50 50

        
  

درصد  50منفی است. يعنی کمی بیش از  ٨چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه کمتر است پس نگرش سوال  تفسير:

مخالف می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر سبک پوشش خود  ٨آزمودنی ها با سوال 

 نیستند.

 

 نداشته بندرت از فضای مجازی استفاده میکنم و تاثیری در زندگیم :9سوال 
 ٩توزيع فراوانی مربوط به سوال  -11جدول 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 ٤ ٨ 1٤ 1٧ ٧ فراوانی

 100 ٨ 1٦ 2٨ ٣٤ 1٤ درصد

7 5 17 4 14 3 8 2 4 1 165
3.3

50 50

        
  

درصد آزمودنی  50است. يعنی بیش از مثبت  ٩است پس نگرش سوال  بیشترچون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه  تفسير:

 .هستندخود  کلیت زندگیمی باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر  موافق ٩ها با سوال 

 قرار داده است. شعاع تحت خانوادهفضای مجازی ارتباطم را با  :10سوال 

 10توزيع فراوانی مربوط به سوال  -٣جدول 



 

 گزينه ها   

 شاخص آماری
 موافق کامال موافق

نه موافق نه 

 مخالف
 جمع کامال مخالف مخالف

 50 1٤ 15 10 5 ٦ فراوانی

 100 2٨ ٣0 20 10 12 درصد

6 5 5 4 10 3 15 2 14 1 124
2.48

50 50

        
  

درصد  50منفی است. يعنی کمی بیش از  10چون میانگین وزنی نمونه از میانگین جامعه کمتر است پس نگرش سوال  تفسير:

با  خود سطح ارتباطمخالف می باشند. در اين پژوهش اکثر آزمودنی ها قائل به تاثیرات فضای مجازی بر  ٨آزمودنی ها با سوال 

 نیستند. خانواده

 

  پيشنهادات

 کاربردی  پيشنهادات

  .کنولوژی و ورود اينترنت به زندگی بشر، مرزهای جغرافیايی معنای خود را از دست دادبا پیشرفت ت

طريق دنیای مجازی با دوستان و آشنايان خود ارتباط برقرار کنیم به همین دلیل  امروزه ما در هر نقطه جهان که باشیم میتوانیم از

مجازی دارد، متاسفانه  دنیای يک دهکده جهانی زندگی میکنیم . در کنار مهمترين مزيت هايی کهاست که گفته میشود ما در 

  .امروزه مديريت فضای مجازی برای کودکان مشکل ساز شده است 

ازی پیش خود را با دنیای مج کارهای دنیای مجازی مزايای زيادی دارد به ويژه در ايام کرونا که انسان ها قرنطینه بوده و عمده

  .میبرند

 پیشرفت در تکنولوژی رخ نداده اين حتی فرزندان ما برای طی کردن دوره تحصیلی خود بايد از اينترنت استفاده کنند. بنابراين اگر

 ، امروزه هم به کسب و کار و هم به امر تحصیل لطمه بزرگی وارد می شد. اما حقیقت تلخ اين است که بايد روی ديگر دنیایبود

  .زيادی برای کودکان دارد منفی را ببینیم که تاثیرات جازیم

طبق نتايجی که از تحلیل فرضیات اين تحقیق بدست آمد متوجه شديم بین استفاده از فضای مجازی و تغییر رفتار و گفتار، 

جازی امروزه تمام جهان را با تمام رابطه ی معناداری وجود دارد. در واقع فضای م جامعه سالمت روانی، تفکر، تعامالت و در نهايت

  . ابعاد شناختی و فراشناخیاش در بر گرفته است

  :ودشاز فضای مجازی پیشنهادات زير ارائه می  کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرودبنابر نتايج در خصوص استفاده 

 بايد متناسب وقرار بگیرد  افرادختیار ادر و بدون در نظر گرفتن شرايط سنی، اخالقی و... نبايد آزاد شده  فضای مجازی .1

 .شود سازی

ن فضا از اي افرادمحرومیت  بنابراينمحرومیت از چیزی انسان را به آن حريص تر میکند و بیشتر فرد را در آن فرو میبرد   .2

 .شود ممکن است موجب استفاده پنهانی و افسارگسیخته از اينترنت



 

 از آن يعنی يک فردتجارت ، اقتصاد و. . . در فضای مجازی وجود دارد و محرومیت  علم جهان ، خدمات ، امروزه  .٣

 ت.راهکار خوبی نیسممنوعیت صرف پس  .یمحرومیت از آگاه

 و در نهايت استفاده هاآنیتواند به رشد فکری وحشتناک آن م گاه در خصوص اينترنت و فضای افرادباال بردن آگاهی   .٤

 .ندصحیح از اين فضا کمک ک

  از  انآن. بنابراين ضمن محافظت را تا قله موفقیت يا چاه ضعف و پستی برد هاانشانبا کمک فضای مجازی میتوان   .5

 . کنیم های اين فضا بايد سعی کنیم آنها را از طريق وجه مثبت فضای مجازی به علم و موفقیت متمايلبدی

  .رده ايمکاقع جامعه را مديريت واست که با مديريت اين فضا در  و چشمگیر تاثیرات اينترنت بر جامعه به قدری مهم .٦

 پيشنهادات برای پژوهشگران آتی 

 مطالعه ی پژوهش های مرتبط پیشین و توجه  دخیل داشتن نگاه چند بعدی به مسئله برای درک بهتر متغیر ها و عوامل

 به مسائل حل نشده در آن

  استفاده از نمونه ها و روش های عینی در پژوهش برای کاهش خطا 

  



 

 فهرست منابع و مآخذ 

 .1٣11اجتماعی؛ تهران : انتشارات رشد و توسعه ،  اکبری، ابوالقاسم و مینا اکبری؛ آسیب شناسی .1

 .212، آبان ماه ، شماره ٣٤ دوره،  معلم (، مديريت پرنده ها )مهارت استفاده از اينترنت (، رشد1٣1٤ايزدی، ريحانه ، ) .2

شبکه های اجتماعی مجازی وخانواده ی ايرانی، مجموعه مقاالت نخستین کنگره  نوين (، آسیب های1٣٣1دژبانی، علی، ) .٣

 . ملی فضای مجازی و آسیب های آن

 .ارشد کارشناسی نامه ؛ پايان«عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف نسلی؛ مطالعه موردی شهر خلخال »، محمد؛ رحیمی .٤

 مقاله عقیده ای، فصلنامه رسانه(، سواد رسانه ای يک 1٣٣٣شکرخواه ، يونس ، ) .5

 پيوست
مشخصات 

 شخصی

 شغل دارای فرزند وضعیت تأهل (نام و نام خانوادگی)اختیاری

  □نیستم □هستم □متأهل □مجرد 

 . تهیه شده است شاهرودکارکنان دانشگاه صنعتی  توضیحات : پرسشنامه زيردر ارتباط با

 .بزنید عالمت لطفا با دقت گزينه ی مورد نظر خود را
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      . کار میبرم اينترنت استفاده میکنم اصطالحات جديدی را در گفتار خود به از از زمانی که .1

      . و تعامالت من را تحت تاثیر قرار داده است ارتباطات مجازی فضای .2

      .زندگیم گرفته ام در با حضور در فضای مجازی تصمیمات جديدی .٣

      .است فضای مجازی نگاه من را به جهان تغییر داده .٤

      است. مجازی سبک زندگی من شامل خواب و خوراکم را تحت شعاع قرار داده فضای .5

      .کندو تنش می استرس دچار فضای مجازی مرا .٦

      .فضای مجازی به درس خواندن من آسیب وارد کرده است .٧

      .تغییر داده است را فضای مجازی سبک پوشش من .٨

      نداشته بندرت از فضای مجازی استفاده میکنم و تاثیری در زندگیم .٩

      .قرار داده است شعاع تحت ارتباطم را با خانوادهفضای مجازی  .10

 


