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نيازهاي ارتباطي و عاطفي در محيط واقعي، كمتر از اين وسيله براي برقراري پيوندهاي عاطفي با جـنس مخـالف   

گونه نيازهـا در   علق به طبقات متوسط و پايين، به علت عدم ارضاي اينآموزان مت كه دانش كنند. در حالي استفاده مي
هاي طبقاتي در محيط مجازي، بيشتر  دادن ويژگي سازي و وارونه جلوه محيط واقعي و همچنين به علت امكان مخفي

  شوند. هاي ارتباطي، عاطفي و دوستيابي از اينترنت كشيده مي به استفاده
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  مقدمه
هـاي ارتبـاطي در دنيـاي نـوين،      با گسترش روزافزون حجم و اهميت اطالعات و تعدد رسـانه 

شناسان همچون مانوئل كاستلز، هربرت شيلر، دانيل بل و ديگـران كـه معتقدنـد     برخي از جامعه
“ جامعـه اطالعـاتي  ”شري وارد مرحله جديدي شـده اسـت، از آن تحـت عنـوان كلـي      جامعه ب

(Informational Society) تـرين   كنند. در جامعه اطالعاتي امروز، اينترنت به يكي از مهم ياد مي
اي از تعامالت را ايجاد كـرده اسـت.    هاي ارتباطي مبدل شده و انواع تازه و تأثيرگذارترين رسانه

حد و حصر و دوطرفه بودن تعامالت در فضاي اينترنتـي، بسـياري را    ، آزادي بيدسترسي وسيع
ها در اطالعات و بـه تبـع آن در قـدرت و ثـروت (كـه امـروزه رابطـه         به كاهش نابرابري انسان

). 249: 1999هاي افراد دارند) اميدوار كرده است (هـاروي،   نزديكي با ميزان اطالعات و آگاهي
ها نسـبت بـه محـيط     اند كه اين فناوري موجب برابري آگاهي انسان ا كردهكه برخي ادع طوري به

  ). 16: 1383اند (خانيكي،  شود و آن را عاملي در جهت ايجاد دموكراسي دانسته پيرامونشان مي
 خـودي خـود، نـه    هاي اطالعاتي به اما بايد توجه داشت كه رشد و گسترش استفاده از فناوري

هـاي شـديد    برابري را كاهش دهد، بلكه حتي در جـوامعي كـه نـابرابري   تواند فقر و نا تنها نمي 
توان رشد و  شود. از اين منظر مي ها مي اجتماعي و اقتصادي وجود دارد، موجب تشديد نابرابري

مانده با رشد اقتصادي مقايسه كـرد   هاي اطالعاتي و ارتباطي را در جوامع عقب گسترش فناوري
تشديد نابرابري در جامعـه    باعثشود، بلكه  ها نمي ث رفع نابرابريخودي خود نه تنها باع كه به
  ). 4: 2001د (كلس، شو نيز مي

هـا نيازمنـد    اي اسـت كـه اسـتفاده صـحيح از آن     اينترنت داراي امكانات متعـدد و گسـترده  
). افـزايش شـمار كـاربران    6: 1998 اي است (اسـتنلي،  برخورداري از شرايط ذهني و عيني ويژه

نترنت در كشور زماني عالمت پيشرفت و توسعه خواهد بود كه استفاده از ايـن وسـيله   جوان اي
مندي علمـي   گذراني نباشد و به ابزاري براي افزايش دانش و بهره صرفاً جهت سرگرمي و وقت

وگذار بدون هدف در اينترنت نـه تنهـا    گذراني از طريق چت و گشت مبدل شود. اعتياد به وقت
نتظار را براي نوجوانان و جوانان به همراه ندارد، بلكه حتي با از بين بـردن  آموزش علمي قابل ا

بار است. نتايج برخي از تحقيقات  هاي آموزش و يادگيري، براي آينده آنان و جامعه زيان فرصت
هـا را از انجـام وظـايف     تواند موجب اعتياد افراد شـده و آن  دهد كه فضاي اينترنتي مي نشان مي

  ). 441: 1997راري ارتباطات واقعي بازدارد ( گارتن، روزانه و برق
خصوص در ميان نوجوانان و جوانان، پديده مهمي است  بنابراين نحوه استفاده از اينترنت، به

هاي افـراد در چگـونگي اسـتفاده از اينترنـت      هاي علمي قرار گيرد. تفاوت كه بايد مورد بررسي
فته است. سليمان پاك سرشت در تحقيقي تحـت  توسط تحقيقات مختلفي مورد بررسي قرار گر

به سه سـبك فراغتـي مسـتقل،     “بررسي جايگاه اينترنت در اوقات فراغت جوانان ايراني”عنوان 
هـا از اينترنـت را    محور در بين جوانان اشاره كرده است كه نحوه اسـتفاده آن  محور و طبقه دانش

بررسـي چگـونگي كـاربرد    ”تحت عنـوان   )1383دهد. تحقيق راضيه آذرنيا ( تحت تأثير قرار مي
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به ارائه آمار و ارقام در ارتباط با انـواع مختلـف اسـتفاده جوانـان از      “اينترنت نزد جوانان مشهد
جوانان براي مقاصد تفريحي  درصد66دهد كه  اينترنت پرداخته است. نتايج اين تحقيق نشان مي

پردازنـد. لـيال    ستفاده علمـي از اينترنـت مـي   ها به ا آن درصد8كنند و تنها  از اينترنت استفاده مي
بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنـت توسـط   ”) در تحقيقي تحت عنوان 1381زكريايي (

به بررسي ارتباط جنسيت، رشته و مقطـع تحصـيلي    “هاي دولتي شهر تهران دانشجويان دانشگاه
دهـد   ست. نتايج اين تحقيق نشان مـي ها از اينترنت پرداخته ا دانشجويان با چگونگي استفاده آن

كه دانشجويان مرد بيش از دانشجويان زن و دانشجويان دوره دكتري بـيش از دانشـجويان دوره   
  كنند.  كارشناسي ارشد و كارشناسي از اينترنت استفاده مي

) در آمريكا اشاره كرده كه نتـايج  2001توان به تحقيق سوبرا مانيام ( از تحقيقات خارجي مي
پوستان از اينترنت اسـتفاده   دهد پسران بيش از دختران و سفيد پوستان بيشتر از سياه شان ميآن ن
) در تحقيقي به بررسي تأثير استفاده از روزنامه، 2001كنند. همچنين زي هو و جاناتان جي ( مي

نتـايج  اند كـه   راديو، تلويزيون، موسيقي و سينما بر ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت پرداخته
  دهد.  داري بين اين متغيرها نشان مي تحقيق رابطه معني

به هر حال، هر چند در تحقيقات ياد شده به تفاوت افراد در چگونگي اسـتفاده از اينترنـت   
توجهي قرار گرفته، رابطه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي با   پرداخته شده است، اما آنچه كه مورد بي

  كه در اين مقاله به اين موضوع خواهيم پرداخت. نحوه استفاده از اينترنت است 
  

  چارچوب نظري
 “هربـرت شـيلر  ”داري در جامعه اطالعـاتي نظريـه    هاي نظام سرمايه در ارتباط با تداوم نابرابري

عقيـده شـيلر     جالب توجه است. به “داري پيشرفته مثابه سرمايه جامعه اطالعاتي به”تحت عنوان 
اري پيشرفته تشكيل داده است و از آنجا كه اطالعـات و ارتباطـات   د جامعه اطالعاتي را سرمايه

نحوي است كه بيشترين سود را بـراي   اند، ساختار جامعه اطالعاتي به داري عناصر بنيادي سرمايه
هاي شركتي آن دارد. شيلر معقتد است كه نابرابري طبقاتي عامـل اصـلي    داري و سازمان سرمايه

نايي توليد آن است. اينكه چه كسي به چه نـوع اطالعـاتي توجـه    در دسترسي به اطالعات و توا
  ). 158: 1380كند (وبستر،  كند را طبقه اجتماعي تعيين مي مي

هـاي   عقيده شيلر انقالب اطالعات در نظامي طبقاتي متولد شـده اسـت و نشـان نـابرابري     به
تر هم بكند.  را وخيم هاي موجود موجود را بر خود دارد. اين انقالب حتي ممكن است نابرابري

هايي اسـت كـه از    ها بيشتر به نفع آن هاي جديد اطالعاتي و اطالعات انبوه حاصل از آن فناوري
تـري بـه اطالعـات     ها امكان دسترسي بيشتر و وسيع نظر اقتصادي و آموزشي برترند، چرا كه آن

هـايي كـه    ر مقابل آنكنند و د مفيد و ضروري براي افزايش جايگاه اقتصادي و اجتماعي پيدا مي
نـام   “اطالعـات آشـغال  ”به طبقات پايين تعلق دارند هر چه بيشتر در باتالق آنچه كه شيلر بدان 

  ). 189: همانروند ( نهاده مثل سرگرمي، تفريحات و شايعات فرو مي
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نتيجه اين وضعيت تشديد شكاف اطالعات و آگاهي بـين طبقـات بـاال و پـايين در جامعـه      
هـاي   نـام  شناسـان بـه   توسط سه تـن از جامعـه   (Knowledge gap)“ف آگاهيشكا”است. نظريه 

ميالدي ارائه شد. بر اسـاس ايـن نظريـه، آگـاهي نيـز مثـل        70تيكنور، دونوهو و اولين در دهه 
اي نابرابر توزيع شده است. افرادي كه با فقـر مـالي دسـت و     قدرت و ثروت در جامعه به گونه

  ). 361: 1384ر اطالعاتي نيز فقير هستند (سورين و تانكارد، كنند، اغلب از نظ پنجه نرم مي
عقيـده تيكنـور و همكـارانش در دوران جديـد، همزمـان بـا انتشـار وسـيع اطالعـات از           به
طـور   هاي جمعي مختلف در جامعه، شكاف آگاهي نيز بين طبقات باال و پايين جامعـه بـه   رسانه

عامل ايجاد چنين وضعيتي آن اسـت كـه اعضـاي    ترين  روز افزوني افزايش پيدا كرده است. مهم
كارگيري  خاطر شرايط برتر اقتصادي و فرهنگي خود بيشتر در معرض توجه و به طبقات مرفه به

هــاي علمــي قــرار دارنــد. اطالعــات مربــوط بــه جديــدترين  جديــدترين اطالعــات و فنــاوري
د توجـه كسـاني قـرار    هـاي مختلـف بيشـتر مـور     ها، اختراعات و اكتشافات در زمينه تكنولوژي

ها را داشته باشـند. بـراي نمونـه اطالعـات مربـوط بـه        كارگيري آن گيرد كه توان خريد و به مي
هـا، تغذيـه،    هـاي جديـد، تفريحـات و ورزش    هاي سـاخت مسـكن، اتومبيـل    ترين فناوري تازه

ه از ايـن  گيرد كه تـوان اسـتفاد   اي قرار مي بهداشت، سالمتي و ... بيشتر مورد توجه اعضاي طبقه
  ). 368: هماناطالعات را دارند (

هاي اطالعاتي و  توجه به برتري اقتصادي اعضاي طبقه مرفه در چگونگي استفاده از فناوري
و نظريه كميابي اينگلهـارت    (Life opportunities)“ هاي زندگي فرصت”ارتباطي، ما را به نظريه

  رساند.  مي
اي فـرد بازتـاب محـيط اجتمـاعي ـ اقتصـادي او       ه مطابق نظريه كميابي اينگلهارت اولويت

ها را براي آن چيزهـايي قائـل    هاي خود، بيشترين اولويت كه شخص در انتخاب  طوري است. به
ها در محيط پيرامونش كمتر بوده است. به عقيده اينگلهارت نيازهاي مادي  شود كه عرضه آن مي

). با 75: 1373ي تقدم دارند (اينگلهارت، ارضا نشده بر نيازهاي ذهني، زيبايي شناختي و اجتماع
توان گفت حتي اگر در اينترنت امكانات ارتقاي فكر و دانش بـراي افـراد    توجه به اين نظريه مي

ها ارضا نشـده باشـد، اولويـت بـا ارضـاي نيازهـاي        مهيا باشد، اما نيازهاي عاطفي و جنسي آن
  جنسي و عاطفي است. 
خـاطر شـرايط    ، از آنجا كه جوانان متعلق به طبقات مرفه بهتوان ادعا كرد طبق اين نظريه مي

شان امكان بيشتري براي برقراري ارتباط بـا جـنس مخـالف در     هاي فرهنگي و اقتصادي خانواده
محيط واقعي دارند، بنابراين كمتر از اينترنت براي يافتن دوست غير همجنس و ارضاي نيازهاي 

جوانان طبقات باالي اجتماعي امكانات تفريحي متعـددي  كنند. همچنين براي  عاطفي استفاده مي
هاي متعدد داخلي و خـارجي،   ها، مسافرت ها، مهماني وجود دارد. امكاناتي نظير برگزاري جشن

هاي پرهزينه هنري، ورزشي و ... همگـي موجـب كـاهش اهميـت و كـاركرد       شركت در كالس
د طبقات متوسط و پايين اجتماعي، به دليل كه افرا شود. درحالي تفريحي اينترنت در نگاه آنان مي
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دانند و بيشتر  ترين وسيله تفريح سرگرمي خود مي فقدان امكانات تفريحي متنوع، اينترنت را مهم
  در معرض اعتياد به آن قرار دارند. 

هاي ديگري كه در اين تحقيق براي تحليل تفاوت در نحوه اسـتفاده اعضـاي طبقـات     نظريه
سـبك  ”هـاي مطـرح شـده درحـوزه      ينترنت مورد توجه قرار گرفته، نظريهمختلف اجتماعي از ا

است. به عقيده وبلن تمايل به نمايش آسايش، رفاه و ثـروت بـا مصـرف     (Life style) “زندگي
). طبقه مرفه همواره به 158: 1383قيمت، مشخصه طبقه مرفه جامعه است (وبلن،  كاالهاي گران
كاالها براي مصـرف اسـت تـا بـه ايـن نحـو شـاهدي بـراي          ترين بهاترين و كمياب دنبال گران

ثروتمندي و تفاخرش بياورد. اين امر حتي روش تربيت و انديشيدن نوجوانان و جوانـان طبقـه   
اي آنان مطـابق انتظـارات طبقـه مرفـه      دهد. معيارهاي ذوقي و سليقه مرفه را تحت تأثير قرار مي

بهـاي كاالهـا را بشناسـند و آداب زيبنـده      و گـران  كه بايد نوع شايسته طوري به ؛يابد پرورش مي
نظر بورديو افراد از نحوه مصرف، بـراي نشـان    ). همچنين به114: همانها را بدانند ( مصرف آن

طبقـه خـود را     كنند و بـه ايـن شـكل وحـدت ناآگاهانـه      دادن تمايزات طبقاتي خود استفاده مي
هـاي   تناسب با جايگاه طبقاتي خـود بـه ورزش  طور معمول م كنند. براي مثال افراد به تقويت مي
طبقه  كنند و با اشخاص هم پردازند و نوع خاصي از كاالها را براي مصرف انتخاب مي خاصي مي

طـور   )؛ ايـن امـر تـا حـدود زيـادي بـه      54-6: 1984كنند (بورديو،  خود معاشرت و ازدواج مي
افتد كه خود متـأثر از جايگـاه    اق مياتف (Habitus) “واره يا منش عادت”ناخودآگاه و تحت تأثير 
  ).138ـ  9: 2000طبقاتي است (بورديو، 

هاي دسترسي  توان ادعا كرد از آنجا كه امروزه با پايين آمدن هزينه بر اساس اين نظريات مي
بها و كمياب در اختيـار طبقـه مرفـه نيسـت،      و استفاده از اينترنت، اين وسيله ديگر ابزاري گران

از اين وسيله در قالب چت و دوستيابي چيزي نيست كه طبقه مرفه بتواند با آن  استفاده تفريحي
به ديگران فخر بفروشد و ثروت و دارايي خود را به نمايش بگذارد و تمايزات طبقاتي خـود را  

عبارت ديگر با عمومي شـدن اسـتفاده از اينترنـت و حضـور      تر سازد. به با طبقات ديگر برجسته
هـا، اسـتفاده از اينترنـت بـراي چـت و دوسـتيابي معيـار         روم ختلف در چتافرادي از طبقات م

  ارزشمندي و كميابي خود را براي مصرف طبقه مرفه از دست داده است. 
هـاي   ها، مكـان  روم هاي دوستيابي و چت عالوه بر اين فضاهاي ارتباطي اينترنت نظير سايت

نظـر   اي طبقاتي است. اين خصوصيت بهه دادن ويژگي مساعدي براي پنهان كردن و وارونه نشان
گيرد، زيرا  رسد كه بيشتر خوشايند اعضاي متعلق به طبقات متوسط و پايين اجتماعي قرار مي مي
توانند در ارتباط با ديگران، جايگاه طبقاتي خود را پنهان كنند يا حتي خود را عضوي از  ها مي آن

جـاي پـرداختن بـه چـت و      طبقات مرفه بـه كنند. در اين شرايط، اعضاي  طبقات باال معرفي مي
هـاي   هايي از اينترنت بپردازند كه امكان نمـايش برتـري   دوستيابي، ممكن است بيشتر به استفاده

ها  گاه ها بيشتر امكان دارد وب رسد آننظر مي دهد. براي نمونه بهها مي مالي يا اطالعاتي را به آن
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شان بتوانند اطالعات گسترده خود يا سبك زندگي اندازي كنند كه توسط آنهايي را راهو سايت
  را به نمايش بگذارند.

  ارائه داد. 1توان در قالب مدل تحليلي خالصه مباحث مطرح شده را مي
  

  آموزان از اينترنتها بر نحوه استفاده دانشتأثير پايگاه اجتماعي، اقتصادي خانواده  1مدل تحليلي 
  

  
  

 فرضيات تحقيق
  توان فرضيات زير را مطرح كرد: با توجه به نظريات مطرح شده مي

آموزان با اينترنـت  هر چه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان آشنايي دانش . 1
  هاي زندگي).بيشتر است (نظريات شكاف آگاهي و فرصت

آمـوزان از  التر باشد، ميزان استفاده خبري دانـش هر چه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين با . 2
  هاي زندگي). اينترنت بيشتر است (نظريات شكاف آگاهي و فرصت

آمـوزان از  هر چه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان استفاده علمـي دانـش   . 3
 هاي زندگي). اينترنت بيشتر است (نظريات شكاف آگاهي و فرصت

آمـوزان از  پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان استفاده خالقانه دانش هر چه . 4
 هاي زندگي). اينترنت بيشتر است (نظريات شكاف آگاهي، سبك زندگي و فرصت

آموزان از گمنامي هر چه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان رضايت دانش . 5
 تي كمتر است (نظريه سبك زندگي). در ارتباطات اينترن

آمـوزان از  هر چه پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان استفاده عاطفي دانـش  . 6
  هاي زندگي). اينترنت كمتر است (نظريه فرصت

آمـوزان از  ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان استفاده تفريحي دانش  هر چه پايگاه اجتماعي. 7
  هاي زندگي و سبك زندگي). نترنت كمتر است (نظريات فرصتاي
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آمـوزان از  ـ اقتصادي والدين باالتر باشد، ميزان استفاده جنسي دانـش   هر چه پايگاه اجتماعي. 8
 هاي زندگي). اينترنت كمتر است (نظريه فرصت

  
 روش تحقيق  

متوسطه شهرسـتان همـدان   آموزان (دختر و پسر) مقطع جامعه آماري اين تحقيق مجموعه دانش
است كه مطابق با آمار دريافت شده از سازمان آموزش و پرورش اين  87-88در سال تحصيلي 

روش  نفـر كـه بـه    380اند. حجم نمونه بر اسـاس فرمـول كـوكران   نفر بوده 36000شهر، حدود 
  اي انتخاب شدند.  گيري خوشه نمونه

تان همدان، ليست كامل مدارس دخترانه ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش شهرس
باب دبيرسـتان   120و پسرانه مقطع متوسطه اين شهرستان دريافت شد. در اين شهرستان حدود 

قرار گرفته است.  2باب در ناحيه  53و  1باب آن در ناحيه  67و هنرستان وجود دارد كه حدود 
بـاال، متوسـط و پـايين     منطقـه  3سپس مناطق مختلف شهر بر اساس قيمت زمين و مسـكن بـه   

بندي شد و از هر منطقه دو دبيرستان (يك دبيرستان پسرانه و يك دبيرستان دخترانـه) بـه    تقسيم
درصـد) را  46نفر ( 16500د. با توجه به اينكه از كل جامعه آماري، حدود ندشتصادف انتخاب 

دادنـد،  مـي  درصد) را دانـش آمـوزان دختـر تشـكيل    54نفر ( 19500آموزان پسر و حدود دانش
       دانش آموز دختر براي پاسخگويي انتخاب شدند.  206دانش آموز پسر و  174متناسب با آن، 

  
  ابزار پژوهش  

در اين تحقيق از يك پرسشنامه دو قسمتي استفاده شده است. قسمت اول اين پرسشـنامه بـراي   
پايگاه اجتماعي ـ  آموزان از اينترنت و قسمت دوم براي سنجش سنجش چگونگي استفاده دانش

اقتصادي خانواده آنان در نظر گرفته شده بود. براي سنجش متغيـر مسـتقل (پايگـاه اجتمـاعي ـ      
اقتصادي والدين) از الگويي كه شهال كاظمي پور براي سنجش اين متغير ارائه داده است استفاده 

ميـزان تحصـيالت   كه مطابق با الگوي ياد شده سؤاالتي در مورد  ،)150: 1387پور، د (كاظميش
والدين، شغل والدين، متوسط درآمد خانواده در ماه، داشتن اتومبيل و نوع آن، محـل سـكونت،   
وضعيت مسكن، اجاره نشين يا صاحب خانه بودن، داشـتن مسـافرت خـارج از كشـور و ... از     

  دانش آموزان پرسيده شد. 
براي سنجش متغير وابسته (چگونگي استفاده دانش آموزان از اينترنت) از پرسشنامه محقـق  

هـاي خبـري، علمـي،    استفاده شد. در اين قسمت ابتدا چگونگي استفاده از اينترنت بـه اسـتفاده  
خالقانه، تفريحي، عاطفي و جنسي تقسيم و سپس براي سـنجش هـر يـك از انـواع يـاد شـده       

ه در نظر گرفته شد. روايي و اعتبار اين پرسشنامه طي يك مطالعه مقدماتي سؤاالتي در پرسشنام
كـه سـؤاالت مربـوط بـه      طـوري  د. اعتبار اين پرسشنامه از نوع اعتبار صوري بـود. بـه  شبررسي 
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حوزه تعلـيم و تربيـت    كارشناسروانشناس و  چهارسنجش هر يك از انواع استفاده از اينترنت 
 75اصالح شده براي بررسي مقـدماتي، بـين    هاي ها پرسشنامه آن رقرار گرفت. پس از اعمال نظ

هـا،   آموزان در مناطق مختلف شهر توزيع شد و سرانجام براي بررسي روايـي گويـه  نفر از دانش
  ها حذف شدند. ضريب روايي آلفاي كرونباخ محاسبه و بر اساس آن برخي از گويه

جو مطالب، و نت سؤاالتي درباره نحوه جستآموزان با اينتربراي سنجش ميزان آشنايي دانش
، نـرم افزارهـاي   گـاه  و استفاده از آن، چت، طراحي و اسـتفاده از وب پست الكترونيكي ساختن 

  دانلود و ... پرسيده شد.
هاي باقي مانده براي سنجش انواع مختلف استفاده از اينترنت و ضـريب روايـي   برخي گويه

  آمده است. 1ها در جدول  آن
  

  هاي مربوط به سنجش انواع مختلف استفاده از اينترنتبرخي گويه  1جدول 
  

آلفاي  هاشاخص
  هاگويه كرونباخ

  71/0  .  استفاده تفريحي1
  كنيد؟  .  تا چه حد از اينترنت براي گرفتن موسيقي و كليپ استفاده مي1
  كنيد؟  .  تا چه حد از اينترنت براي انجام بازيهاي آنالين استفاده مي2
  كنيد؟  تا چه حد از اينترنت براي چت و سرگرمي استفاده مي.  3
  كنيد؟  و ...  .  تا چه حد از اينترنت براي گذراندن وقت استفاده مي4

  89/0  .  استفاده علمي2
  كنيد؟  .  تا چه حد از اينترنت براي گرفتن مقاله و كتاب استفاده مي1
  كنيد؟  ده مي.  تا چه حد از اينترنت براي انجام تحقيق استفا2
  .  براي هر يك از موضوعات زير چند سايت معرفي كنيد؛  3

  مقاالت علمي، كتابخانه مجازي، كتابفروشي اينترنتي و ...  

  92/0  .  استفاده خالقانه3

شخصـي   گـاه وب.  تا چه حد از اينترنت براي ساخت يا طراحي سايت يا 1
، آدرس آن را اهگـ وب.  در صورت داشـتن سـايت يـا    2كنيد؟ استفاده مي

آموزان مراجعه شـد و بـر اسـاس معيارهـايي     گاه دانش ذكر نماييد (به وب
ــي   ــوه طراح ــون نح ــاهوبچ ــداد   گ ــب، تع ــودن مطال ــه روز ب ــزان ب ، مي

بـه آنـان داده    5تا  1اي از بازديدكنندگان، نوآوري و محتوي مطالب نمره
 شد)

اطـالع از رويـدادها و اخبـار روز اسـتفاده  .  تا چه حد از اينترنت بـراي1  85/0  .  استفاده خبري4
  .  يك تا پنج سايت خبري را معرفي كنيد و ...  2كنيد؟مي

  .  ميزان رضايت از 5
گمنامي در ارتباطات 

  اينترنتي
91/0  

  تا چه حد با اين جمالت موافقيد؟
.  پنهان كردن شرايط خود در ارتباطات اينترنتي يكي از مزاياي اصلي آن 1

  تر از ارتباطات واقعي است. و ...  بخش.  ارتباطات اينترنتي لذت2است. 

  84/0  .  استفاده عاطفي6

.  تا چه حد از چت براي برقـراري ارتبـاط عـاطفي بـا ديگـران اسـتفاده  1
.  تا چه حـد از چـت بـراي بيـرون آمـدن از تنهـايي اسـتفاده        2كنيد؟ مي
  كنيد؟   مي
يدا كردن دوست جـنس مخـالف اسـتفاده  .  تا چه حد از اينترنت براي پ3
 كنيد؟ و ...  مي

  68/0  .  استفاده جنسي7
.  تا چه حد از فيلتر شكن براي ورود به سـايتهاي حـاوي عكـس و فـيلم     1

هـا و  .  تا چـه حـد از اينترنـت بـراي دريافـت عكـس      2كنيد؟ استفاده مي
ـ    3كنيد؟ هاي حاوي تصاوير جنسي استفاده مي فيلم ا فيلتـر  .  تـا چـه حـد ب

 هاي حاوي مطالب جنسي موافقيد؟شدن سايت
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  هاي تحقيقيافته
، نمـرات پايگـاه    Spssهـا بـه برنامـه    هـا، كدگـذاري و ورود داده  آوري پرسشـنامه پس از جمع

هاي مختلفي اي (كه با جمع نمرات گويهها در سطح سنجش فاصلهـ اقتصادي خانواده  اجتماعي
متوسط درآمد خانواده در ماه، منزلت شـغلي والـدين، وضـعيت    نظير؛ سطح تحصيالت والدين، 

كد كردن و تبديل به نمرات ترتيبي باال، متوسـط   دست آمده بود، بدون ري محل سكونت و... به
اي ( كـه  و پايين) با نمرات هر يك از انواع مختلف استفاده از اينترنت در سطح سنجش فاصـله 

به دست آمده بودند، بدون كدگذاري مجدد و تبديل  هاي مختلفيهر يك، از جمع نمرات گويه
به نمرات ترتيبي زياد، متوسط و كم) از طريق ضريب همبستگي پيرسـون در ارتبـاط قـرار داده    

  .دست آمد به 2شد و نتايج مندرج در جدول 
  

  بررسي رابطه بين متغيرها از طريق ضريب همبستگي پيرسون  2جدول 
 متغيرهاي  

  وابسته
  

  هاي شاخص
 آماري 

آشنايي  ميزان
 بااينترنت

ــزان ميـ
استفاده 

خبري     

ــزان ميـ
استفاده 

علمي      

ــزان  ميـ
استفاده 

خالقانه   

ــزان ميـــ
رضايت از 
گمنامي در 
-ارتباطات
 اينترنتي

ــزان ميــ
اســتفاده 

عاطفي        

ــزان  ميـ
استفاده 
 تفريحي

ــزان  مي
استفاده 

جنسي    

r **72/0 **31/0 **44/0 **63/0 *15/0- **36/0- **53/0 03/0 

ــطح  ســــــــ
 داري معني

000/0 004/0 000/0 000/0 031/0 003/0 000/0 33/0 

  
  اقتصادي والدين  -متغير مستقل : پايگاه اجتماعي

  
بـين پايگـاه اجتمـاعي ـ اقتصـادي والـدين و ميـزان        ، شودمشاهده مي 2همانطور كه در جدول 

اي داري وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون رابطـه  ان با اينترنت رابطه معنآشنايي دانش آموزا
داري ادهد. با توجه به اينكه سطح معنرا بين اين دو متغير نشان مي 72/0قوي و مثبت با شدت 

r  تـوان   درصد اطمينان مـي 95دار است و با ادست آمده معن ، بنابراين رابطه بهاست 05/0كمتر از
آمـوزان بـا    اقتصادي والدين بـاالتر باشـد ميـزان آشـنايي دانـش      ـيگاه اجتماعي  گفت هر چه پا

  شود.تأييد مي 1بنابراين فرضيه  ،امكانات مختلف اينترنتي بيشتر است
اقتصادي والدين و ميزان استفاده خبري دانش آموزان از اينترنت رابطه  ـبين پايگاه اجتماعي 

را  31/0اي مستقيم و متوسـط بـا شـدت    يرسون رابطهداري وجود دارد. ضريب همبستگي پامعن
است، بنابراين  05/0كمتر از  rداري دهد. با توجه به اينكه سطح معنيبين اين دو متغير نشان مي

ـ توان گفت هر چه پايگاه اجتمـاعي   اطمينان مي درصد95دار است و با ادست آمده معن رابطه به
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تفاده دانش آموزان از اينترنت براي پيگيـري اخبـار بيشـتر    اقتصادي والدين باالتر باشد ميزان اس
  شود. تأييد مي 2بنابراين فرضيه ، است

آموزان از اينترنت رابطـه   بين پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين و ميزان استفاده علمي دانش 
را  44/0اي مستقيم و متوسـط بـه انـدازه    داري وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون رابطهامعن

است، بنابراين  05/0كمتر از  rداري دهد. با توجه به اينكه سطح معنيبين اين دو متغير نشان مي
اقتصادي والـدين   ـ  توان گفت بين پايگاه اجتماعيدار است و ميادست آمده معن مقدار رابطه به

بنـابراين   ،اردداري وجـود د آموزان از اينترنت رابطه مستقيم و معنيو ميزان استفاده علمي دانش
  شود. تأييد مي 3فرضيه 

بين پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدين و ميزان استفاده خالقانـه دانـش آمـوزان از اينترنـت      
را  63/0اي مستقيم و قوي با شدت داري وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون رابطهارابطه معن

است، بنابراين  05/0كمتر از  rداري نيدهد. با توجه به اينكه سطح معبين اين دو متغير نشان مي
توان گفت هر چه پايگاه اجتمـاعي ـ   اطمينان مي درصد95دار است و با ادست آمده معن رابطه به

آموزان از اينترنت براي طراحي و ساخت سايت اقتصادي والدين باالتر باشد ميزان استفاده دانش
تأييد  4بنابراين فرضيه  ،بيشتر است از اينترنت)ها (استفاده خالقانه  و به روز كردن آن گاه و وب

  شود.مي
بـين دو متغيـر پايگـاه              ـ  15/0اي ضعيف و منفي به انـدازه  ضريب همبستگي پيرسون رابطه

دهـد. بـا   اقتصادي والدين و ميزان رضايت از گمنامي در ارتباطات اينترنتي نشان مـي  ـ اجتماعي
دار اسـت و  ادست آمده معن است بنابراين رابطه به 05/0كمتر از  rداري اتوجه به اينكه سطح معن

ــ اقتصـادي والـدين بـاالتر باشـد       توان گفت كه هر چه پايگاه اجتماعياطمينان مي درصد95با 
تأييـد   5بنابراين فرضيه  ،آموزان از گمنامي در ارتباطات اينترنتي كمتر استميزان رضايت دانش

  شود. مي
آموزان از اينترنت، رابطه ـ اقتصادي والدين و ميزان استفاده عاطفي دانش عيبين پايگاه اجتما

را بـين   36/0اي منفي و متوسط به اندازه داري وجود دارد. ضريب همبستگي پيرسون رابطهامعن
اسـت، بنـابراين    05/0كمتـر از   rداري ادهد. با توجه به اينكه سـطح معنـ  اين دو متغير نشان مي

ــ اقتصـادي    توان گفـت هـر چـه پايگـاه اجتمـاعي     اطمينان مي درصد95ر بوده و با داارابطه معن
 6بنابراين فرضـيه   ،آموزان از اينترنت كمتر استوالدين باالتر باشد، ميزان استفاده عاطفي دانش

  شود. تأييد مي
 آمـوزان از اينترنـت  ـ اقتصادي والدين و ميزان اسـتفاده تفريحـي دانـش    بين پايگاه اجتماعي

اي قوي و مثبت بـين دو  . ضريب همبستگي پيرسون رابطهدارد داري وجودارابطه مستقيم و معن
دسـت   است، مقدار رابطه بـه  05/0داري كمتر از ادهد. با توجه به اينكه سطح معنمتغير نشان مي

ين بنـابرا  ،اي مستقيم بين اين دو متغير وجود داردرابطه 7دار است و بر خالف فرضيه اآمده معن
  شود. رد مي 7فرضيه 
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آموزان از اينترنت رابطـه  ـ اقتصادي والدين و ميزان استفاده جنسي دانش بين پايگاه اجتماعي
اي ضعيف و مثبت بين دو متغيـر  داري وجود نداشته است. ضريب همبستگي پيرسون رابطهامعن

دست آمده  مقدار رابطه بهاست،  05/0داري باالتر از ادهد اما با توجه به اينكه سطح معننشان مي
  شود.رد مي 8بنابراين فرضيه  ،دار نيستامعن

  
  گيري  نتيجه

ــ اقتصـادي    اي مستقيم و قوي بين پايگـاه اجتمـاعي  كه رابطه دهد مينتايج تحقيق حاضر نشان 
د. اين امـر وجـود   رآموزان با امكانات مختلف اينترنتي وجود داها و ميزان آشنايي دانشخانواده
  كند. آگاهي بين اعضاي طبقات باال و پايين و تشديد آن توسط اينترنت را تأييد ميشكاف 

دهـد. يكـي از نتـايج    ميزان آشنايي با اينترنت، نحوه استفاده از آن را نيز تحت تأثير قرار مي
هـا و  اقتصـادي خـانواده   ـ اي قوي و مستقيم بين پايگـاه اجتمـاعي  مهم اين تحقيق، وجود رابطه

 احتمـال بيشـتري دارد كـه    آموزان از اينترنت بود. به عبـارت ديگـر  تفاده خالقانه دانشميزان اس
هايي با موضوعات هنري و علمـي باشـند.    اهگ هاي باالتر داراي وبآموزان متعلق به پايگاه دانش

هـاي الزم در  اين نوع استفاده نيازمند داشتن آشنايي بـاال بـا اينترنـت و برخـورداري از آگـاهي     
 ،عات سياسي، اجتماعي، علمي، هنري و... است كه بـا توجـه بـه نظريـه شـكاف آگـاهي      موضو

د. بـا توجـه بـه ايـن     در ايـن زمينـه هسـتن   هاي باالتر، داراي وضعيت مساعدتري اعضاي پايگاه
رفـت، ميـزان   ـ اقتصادي والدين بـاالتر مـي   طور كه ديديم، هر چه پايگاه اجتماعي شرايط، همان

هـاي   آمـوزان سـايت  شـد و دانـش  آموزان از اينترنت نيز بيشتر مـي ي دانشاستفاده خبري و علم
   كردند.متعبرتري را در زمينه مقاالت ايراني و خارجي معرفي مي

هـا  ـ اقتصادي خانواده از نتايج ديگر اين تحقيق، تأييد وجود رابطه منفي بين پايگاه اجتماعي
بي و ارتباطات اينترنتي اسـت. بـا توجـه بـه     آموزان از گمنامي در دوستياو ميزان رضايت دانش

فراگير شدن استفاده از چت و دوستيابي اينترنتي در ميان طبقات مختلف جامعه و همچنين عدم 
طبقـات مرفـه    يهـاي طبقـاتي در محـيط مجـازي، اعضـا     امكان تظاهر و نمايش راحت نشـانه 

انتخاب كننـد، چـرا كـه هويـت      طبقه خود توانند دوستان خود را به راحتي از ميان افراد هم نمي
هـاي  آمـوزان پايگـاه  بسياري از افراد در اين محيط جعلي و ساختگي است. اما در مقابل دانـش 
تواننـد  ها مي برند. آنمتوسط و پايين بيشتر از گمنامي در دوستيابي و ارتباطات اينترنتي لذت مي

ازند، يـا حتـي بـا معرفـي خـود      ـ اقتصادي خانواده خود را مخفي سـ  هاي پايگاه اجتماعينشانه
  عنوان عضوي از طبقات باال، به ارتباط با ديگران بپردازند.  به

ـ اقتصـادي والـدين و ميـزان     نتيجه ديگر اين تحقيق، وجود رابطه منفي بين پايگاه اجتماعي
نيازهاي عاطفي بود. يكـي از داليـل آن، امكانـات     يآموزان از اينترنت براي ارضااستفاده دانش

، در برقراري رابطه بـا جـنس مخـالف در محـيط واقعـي      مرفهشتري است كه اعضاي طبقات بي
نيازهاي عاطفي محـروم   يدارند. نتايج اين تحقيق نشان داد، وقتي به دانش آموزاني كه از ارضا
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ترين وسـيله   عنوان مهم اند، اينترنت ارائه شود، احتمال بيشتري وجود دارد كه اين وسيله بهمانده
بايـد   هابطـ رهاي ديگر را تحت الشعاع قرار دهد. در اين گونه نيازها درآيد و استفاده اين يارضا

هـاي  گفت تا وقتي كه امكانات تفريحي متعدد و متنوع ديگري براي جوانـان متعلـق بـه پايگـاه    
ها انتظار داشت كـه در صـورت دسـتيابي بـه      توان از آنمتوسط و پايين جامعه ايجاد نشود، نمي

آموزان طبقات پايين و ت، از آن براي مقاصد علمي و آموزشي استفاده كنند. بنابراين دانشاينترن
د و از ننـ هـاي عـاطفي و ارتبـاطي از اينترنـت اعتيـاد پيـدا ك      متوسط، امكان دارد كه به اسـتفاده 

  هاي علمي و آموزشي باز بمانند. استفاده
آمـوزان از اينترنـت   تفاده تفريحي دانشها و ميزان اسبين پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده 

دار وجود داشت. اما اين رابطه درست عكس رابطـه مـورد نظـر مـا در     اي مستقيم و معنيرابطه
هاي اجتمـاعي ـ اقتصـادي    آموزان متعلق به پايگاهكرديم دانشتحقيق بود. ما تصور مي 7فرضيه 
در دنياي واقعي، كمتـر از اينترنـت بـراي    امكانات تفريحي متعدد و متنوع  خاطر داشتن باالتر، به

آموزان متعلـق بـه طبقـات بـاالتر     كنند. اما نتايج نشان داد كه دانشتفريح و سرگرمي استفاده مي
استفاده تفريحي بيشتري از اينترنت دارند. با توجه به اينكه انـواع مختلـف اسـتفاده تفريحـي از     

د فيلم و موسيقي و...) نيازمند صرف هزينه زيـادي  هاي اينترنتي، دانلو اينترنت ( مثل انجام بازي
نظيري اسـت،   كميابي طور روزافزوني در حال گسترش و تنوع است، و همچنين اين امكانات به

آموزان متعلق بـه طبقـات بـاالتر بيشـتر امكانـات مـادي و       كه دانش كردتوان تصور بنابراين مي
  باشند.  اطالعاتي اين نوع استفاده از اينترنت را داشته

آمـوزان از  ها و ميزان اسـتفاده جنسـي دانـش   همچنين بين پايگاه اجتماعي اقتصادي خانواده
داري وجود نداشت. با توجه به جوان بودن افراد نمونـه مـا و همچنـين ايـن     ااينترنت رابطه معن

 دردسرترين راه ممكـن بـراي دسـتيابي بـه مطالـب     ترين و بي آسان در ايرانموضوع كه اينترنت 
هـاي اجتمـاعي مختلـف در    آموزان متعلق به پايگاهدار ميان دانشاجنسي است، عدم تفاوت معن

  اين نوع استفاده از اينترنت، چندان دور از ذهن نيست. 
دارد. با توجـه بـه    چگونگي استفاده از اينترنت، با ميزان آشنايي و ميزان استفاده از آن رابطه

اند، در متعلق به پايگاه پايين كه استفاده از اينترنت را ياد گرفتهاينكه عده زيادي از دانش آموزان 
هـا   شرايط فعلي توانايي دسترسي و استفاده بيشتر از اين وسـيله را ندارنـد و ميـزان اسـتفاده آن    

  هاي استفاده از آن كاهش يابد. بسيارمحدود است، بنابراين توصيه ما اين است كه هزينه
شـان  گر در منزل توان دسترسي به اينترنت را داشته باشند، والدينآموزان، حتي ااغلب دانش

خاطر عدم آشنايي با اين وسيله، نظارت درستي بر استفاده آنان ندارند. بنابراين بـراي نظـارت    به
هـاي جمعـي   شود رسانهآموزان از اينترنت، توصيه ميدرست والدين بر چگونگي استفاده دانش

  شان از اينترنت آشنا كنند. هاي استفاده فرزندانفوايد و آسيب بيش از پيش والدين را با
در برخي از مدارس غير انتفاعي مورد مطالعه ما، با توجه به داشتن سايت اينترنتي، سـاعاتي  

د. اسـتفاده از اينترنـت در   وشآموزان اجازه استفاده از اينترنت درمدرسه داده مي از هفته به دانش
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توانـد در يـادگيري امكانـات مختلـف     أم با آموزش و نظارت اسـت، مـي  مدرسه، از آنجا كه تو
آموزان از اين وسيله بسـيار مـؤثر واقـع شـود. هـر چنـد ايجـاد         اينترنتي و استفاده صحيح دانش

در بسياري از مدارس دولتي در شرايط فعلي ميسر نيست، اما حداقل توصيه  يهاي اينترنت سايت
  د. شوز اينترنت در قالب يك واحد درسي به آنان ارائه شود كه آموزش استفاده صحيح امي
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