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تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عضویت رر بوه ههوا اجتمواعی جاوا و وعوی
رفتارها پرخطر اناام تافته اس  .روش پژوهش پیماتشی با طرح تحقیوق جقطیوی اسو .
جاجیه آجار باجل کلیه رانشایتان کاربناسی رانشگاه پیام نیر جرکز گنهدکاووس به تیدار
 0222نفر اس که با استفاره ا فرجیل کیکران تک نمینه  313نفور ا آن بوا اسوتفاره ا
نمینه گیر طهقه ا نسوهتی و تصوارفی انتاواش بوده اسو  .ابوزار تحقیوق بواجل سوه
پرسشناجه :اطالعات رجیگرافیک ،پرسشوناجه بوه ههوا اجتمواعی جاوا و پرسشوناجه
استاندارر رفتارها پرخطر جیبابد .کار تازته و تحلیل و پررا ش رارهها با اسوتفاره ا نورم
افزار  SPSSاناام بده اس  .تافتهها نشان رارند :بین استفاره ا به ه اجتماعی جاوا و
وعی رفتار پرخطر(انحراف جنسی و خیرکشی) با تیجه به جقودار جینوی رار ( 02 .2بورا
انحراف جنسی و  20 .2برا خیرکشی) رابطه ا وجیر ندارر (جقارتر کمتور توا جسواو .2
 .)20اجا رر رو رفتار پرخطر خشین و جصرف جیار جادر اتن رابطه جینارار بویره اسو  .بوه
طیر که جقدار جینی رار رر هر رو رفتار  222 .2بده اس  .با تیجوه بوه جقودار ضورت
همهستگی بدت اتن رو رفتار پرخطر جتیسط رو به پاتین جی بابود (بورا جتيیور خشوین
جقدار ضرت  33 .2و برا جتيیر جصرف جیار جادر ،جقدار ضرت  02 .2جوی بابود) .هو
چنین نتاتج تحلیل رگرسیین چندگانه نشان رار که نوی و جیوزان اسوتفاره ا بوه ههوا
اجتماعی جاا تیان پیشبینی وعی رفتارها پرخطر را رارند.
واژگان کلیدی :به هها اجتماعی ،جاا  ،رفتارها پر خطر ،رانشایتان ،رانشگاه
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مقدمه
رفتارها پرخطر رر بین جیانان ت ی ا جه ترتن جسائل بهدابتی و اجتماعی جیاجع کنینی اس کوه بور
فرر ،خانیاره و جاجیه تأثیر جی گذارر (جانستین ،اوجالی و بچمون .)0220 ،1رفتارهوا پرخطور ،رفتارهواتی
هستند که ندگی رتگران را جاتل جی کند و جم ن اس به ابااص و تا اجیال آنان آسوی برسواند .اتون
رفتارها باجل تاطی ا عانین ،نظیر تارت اجیال ،سرع  ،خشین تا استفاره ا سیگار ،ال ل ،جصرف جیار
جادر ،فرار ا جدرسه ،آتش افرو  ،و تااو به عنف تا تهدتدو جانند آن جی بیر (جاستن.)1331 ،0
جفهیم گسترره رفتار پر خطر ،3سلسله ا ا رفتارها را رر بر جیگیرر که نه تنها برا فرر ررگیر رر اتن
رفتار و افرار جه ندگی و تانها جد به بار جیآورر ،بل ه باعث صدجه غیر عمد به افرار بیگناه
رتگر نیز جیبیر( بیتر .)0222 ،2تحقیقات نشان جیرهند که جتداول ترتن وعی اتن رفتارها رر جحیط
رانشگاه اس (بیلی .)0220 ،0کار 2و گرور ( )0223خطر پذتر را به رفتارهاتی اطالق جیکنند که احتمال
نتاتج جنفی و جارش جسمی ،روان بناختی و اجتماعی را برا فرر افزاتش رهد .اجرو ه رفتارها پر خطر
به رفتارهاتی گفته جیبیر که سالج و بهزتستی نیجیانان ،جیانان و ساتر افرار جاجیه را رر جیرض خطر
عرار رهد (جاهر .)1383 ،بررسی رفتارها پرخطر ا حیث نتاتای که برا ندگی ،سالجتی و ربد روانی و
اجتماعی (فرر) به همراه جیآورر ا عهیل :بیمار ها روحی و روانی ه چین افسررگی ،ناخیبی و حتی
جرگ (اتروتن ،)1333 ،8اتد و بیمار ها جنسی (جارکیتیز 3و گالهن ،) 0222 ،12ترک تحصیل ،عدم
جیفقی تحصیلی و بيلی (جسیر )1330 ،11و رر گیر رر جرائ جاتلف رارا اهمی اس  .جصرف جیار
جادر ،خشین و رفتارها جنسی عاجل بسیار ا جرگ و جیرها سنین نیجیانی و اواتل بزرگسالی اس
(لیند برگ ،10بیگس  13و وتلیاجز 0222 ،؛ به نقل ا اره جحمد و احمد آبار .)1388 ،
نیجیانان و جیانان جیمیال رر جیرض تيییرات بدتد براتط اجتماعی جیبابند که رر سالها اخیر رخ
راره اند .اتن تيییرات جیتیانند تاثیر عمیقی رو رفتارها آسی ا و پرخطر رابته بابند (بیربک و
باشانی1380 ،؛ باشانی1381 ،؛ سا جان جهانی بهداب  .)13 3 ،ا رتدگاه جاجیه بناختی ،رفتار پرخطر با
ضییف بدن نظارت خانیاره و گسترش روابط با گروهها جاتلفی ا هماالن ،فشارها اجتماعی اتاار
جیبیر .بسیار ا نیجیانان و جیانان با ضربه عاطفی نابی ا ه پابیدگی خانیاره و تيییرات ج رر رر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Johnston, O’Malley & Bachman
2 Masten
3 Risky Behavior
4 Boyer
5 Buelow
6 Carr
7 Grover
8 Irwin
9 Marquez
10 Galbon
11 Jessor
12 Lindberg
13 Boggest
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ساختار خانیاره ،خیربان را تح فشار جیبینند و با ورور وررس به حیطه تماتالت جنسی و استیمال جیار ،ا
خیر واکنش نشان جیرهند(سیگل .)133 ،1ا عالت گذر تا انتقال ا روره نیجیانی به بزرگسالی ،پذترفته
بدن رر رانشگاه اس و ت ی ا خصیصیات اتن روره ،رسیدن به استقالل نی پدتد اس که تح تاثیر آن
رانشایتان ،خیرجاتار بیشتر رر سهکها ندگی و رفتارها بان احساس کرره و بسیار ا آنها
گراتش بیشتر به سم رفتارها ناسال و سهکها پرخطر پیدا جیکنند(رتنسهیرگ و سیروجال.)0213 ،0
روران رانشایتی ت ی ا جه ترتن رورانی اس که برا اکثر جیانان بیجیر جیآتد .اتن روره به رلیل گذر ا
روراهی نیجیانی و وارر بدن به جیانی ،نقش جهمی رر ب ل گیر ندگی بيلی و اجتماعی آتی اتفا جیکند.
نهارتنه کررن ار شها جیتیانند سطح تیهدات رانشایتان با ار شها و نهارها عرفی را افزاتش رهد و رر
نتیاه جیج کاهش رفتارها پرخطر بیر (علییرر نیا و هم اران.)1332 ،
اصطالح به هها اجتماعی 3را برا ناستین بار "چیا بارنز "2رر سال  1302طرح کرر .رر تئیر
به ه اجتماعی سنتی ،تک به ه اجتماعی به اتن صیرت تیرتف جیبیر که تک جامیعه ا ا نهارها
اجتماعی که باجل جررم و سا جانها که به وسیله جامیعه ا ا روابط جینی رار اجتماعی به ه جتصل
اند و با ه رر به ابتراک گذابتن ار شها تیاجل رارند .ب ل سنتی خدج به ه اجتماعی بر انیا روابط
ه چین روستیها و روابط چهره به چهره جتمرکز اس اجا خدجات به ه اجتماعی اجرو ه بیشتر بر جاجیه
جاا آنالتن و ارتهاطات کاجپییتر واسط جتمرکز اس (جیمار و هم اران .)1331 ،به هها اجتماعی
اتنترنتی پاتگاه تا جامیعه پاتگاههاتی هستند که اج انی فراه جیآورر تا کاربران بتیانند عالعهجند ها،
اف ار و فیالی ها خیربان را با رتگران به ابتراک بگذارند و رتگران ه اتن اف ار و فیالی ها را با آنان
سهی بیند .تک به ه اجتماعی ،جامیعه ا ا سروتسها جهتی بر وش اس که اتن اج ان را برا
ابااص فراه جیآورر که تیصیفات عمیجی تا خصیصی برا خیر اتاار کنند ،تا با رتگر اعضا به ه
ارتهاط برعرار کنند ،جنابع خیر را با آنها به ابتراک بگذارند و ا جیان تیصیفات عمیجی رتگر افرار ،برا
تافتن اتصاالت جدتد استفاره کنند (بیتد 0و الیسین .)022 ،2رر واعع به هها اجتماعی برا افزاتش و
تقیت تیاجالت اجتماعی رر فضا جاا طراحی بده اند .به طیر کلی ا طرتق اطالعاتی که بر رو
پروفاتل افرار عرار جیگیرر جانند ع س کاربر ،اطالعات باصی و عالتق ،برعرار ارتهاط تسهیل
جیگررر .کاربران جیتیانند پروفاتلها رتگران را بهینند و ا طرتق برناجهها کاربرر جاتلف جانند
اتمیل و چ با ت دتگر ارتهاط برعرار کنند (پمپک و هم اران .)0223 ،اتنترن و به هها اجتماعی
اتنترنتی جحصیل رره ب ستگی هستیبناختی و پیچیدهتر بدن فزاتنده تفاوتها فرر هستند و با
آن سنای تام رارند (تیرن .)1382 ،فرر رر روره جدرنیته ا جا کنده جیبیر و اضطراشها و افزاتش
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1 Siegel
2 Rensburg, Surujlal
3 Social Networks
4 J.A.Barnes
5 Boyd
6 Ellison
7 Pempek
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پیدا جیکند .اتنترن نه تنها اتن وضع را جتحیل کرر؛ بل ه به آن بدت باشید .رر اتنجا ساختار و فررت
به ه جیرسند و تیاجاً جه ترتن جنهه پس جدرنیستی اتنترن را جیسا ند .اج انات جیجیر برا انتااش
انیا جتفاوت خروجیها اتنترن نه تنها فررت کاربران را تقیت جیکند؛ بل ه جیج ت ثر بیشتر
جیبیر .رر عین حال ،ه جان با افزاتش جیزان تفاوتها رر اثر ربد استفاره عمیجی ا اتنترن ،
جهانبینیها افرار واگراتر 1جیبیر (گیهینز و رتمر .)1388 ،تاجها 0سه وتژگی اتنترن و به هها
اجتماعی را بیان جیکند :به ه فشررگی فضا -جان ،حس ن ررن ج ان و جحدورهها جحی بده و
جماع تيییر تافته (پراپروتنیک .)0222 ،بیشتر تحقیقات اناام بده رر جیرر اتنترن نشان جیرهد اکثرت
کاربران اتنترن رر اتران به نسل جیان تیلق رارر .فارغ ا ب افها به وجیر آجده نابی ا فراتند
رسانهها نیتن ،ب اف نسلی جیجیر نابی ا تحیالت ساختار و جمییتی جاجیه اتران باعث بده اس
انتقال ار شها و آجی هها رر عال سن  ،ا نسلی به نسل رتگر با اختالل رو به رو بیر .اتن پدتده ا تک
سی ،به روند انتقال فرهنگ آسی جیرساند و ا سی رتگر ،حافظه تارتای را جاتل جیسا ر و بدتن
ترتی  ،انتقال تاربیات سیاسی و فرهنگی رورهها پیشین به جان حاضر با ربیار اناام جیبیر
(ربییی .)138 ،تیدار تار ا جطالیات تاربی اناام بده رر خارج ا کشیر به تهیین انیا رفتارها
پرخطر با روت رر جرم بناسی جاجیه بناختی پرراخته اند (ات ر و هم اران1380 ،؛ اگنیی و وات 1330 ،؛
بر تنا1332 ،3؛ها نی0220 ،؛ استییارت و هم ارانش0220 ،؛ اکرجن022 ،؛ گرار و هم اران0228 ،؛
جاتز و هم اران0212 ،؛ کراگیس و هم اران0211 ،؛ بی ر و هم اران .)0210 ،رر تحقیقات راخلی نیز
جیتیان به پژوهشها (سراج اره و فیضی1382 ،؛ بمس علیزاره و هم اران138 ،؛ علییرر نیا و
همتی1330 ،؛ علییرر نیا1333 ،؛ جهرابی و هم اران1383 ،؛ ب یها و هم اران1382 ،؛ سراوانی و
هم اران1382 ،؛ برتف اره و هم اران1382 ،؛ جهابر 1382 ،؛ جیر اتی1382 ،؛ تیسفی و هم اران،
 1382و ثناگی جحر و هم اران )1382 ،اباره نمیر.
رانشایتان سرجاتهها جاجیه جیبابند و سالج روح و جس آنها تضمین سالج و آتنده اس .
بیی رو افزون رفتارها پرخطر برابر اس با هدر رفتن پتانسیلها خالق و سا نده جاجیه و عیارض
بسیار ناخیباتند به همراه رارر که جهران آن هزتنهها فراوانی را جیطلهد .همه کسانی که به نحی ا
انحناء با رانشایتان سرو کار رارند ،لزوم آبناتی با جسائل و جش التی که رر واعع بالیره بحرانها رفتار
به وتژه رفتار اجتماعی آنان اس  ،برا بان اجر ضرور اس و هر گینه عدم آبناتی با اتن جسائل جم ن
اس سه تشدتد واکنشها جینه سا رر برو رفتارها غیر عار خطرناکی بیر که جیتیاند راجنگیر
جاجیه ه گررر (علییرر نیا .)1332 ،بررسیها اناام بده رر حی ه جطالیاتی جرتهط با رفتارها پرخطر
نشان جیرهد که رر اتران بیشتر پژوهشها ا رتدگاه روان بناختی و پزب ی به جسئله[فیق] پرراخته اند و
بسیار ا آنها رر سطح تیصیفی عرار رابته اند .به جز تیدار اندکی ،اکثر پژوهشها ا جنظر علیم پزب ی
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1 Divergence
2 Tombaugh
3 Brezina

عربانی ،خسرو  /رفتارها پرخطر پیاجد عضیت رر به هها جاا

100 ...

بیره و ا تحلیل اجتماعی ال م برخیررار نیس رر صیرتی که رفتارها پر خطر ،تک جسئله اجتماعی اس
(علییرر نیا .)1333 ،به رغ جطالیات فراوان اناام بده ررباره به هها اجتماعی جاا و گاهاً اباره به
نقش آن رر اتاار رفتارها پرخطر ،جطالیه ا به صیرت رعیق رر اتن جینه بررسی نشده اس  .ه چنین
جطالیه ا که رابطه بین عضیت رر به هها اجتماعی جاا و وعی رفتارها پرخطر را نشان رهد،
اناام نشده اس  .بنابر اتن تحقیق رر پی پاسخ به اتن سئیال اصلی جیبابد که آتا عضیت رر به هها
اجتماعی جاا رر وعی رفتارها پرخطر نقش رارر؟

دیدگاه نظری
رر جیرر تارتاچه ب ل گیر به هها اجتماعی جاا اتنترنتی ،به اعتقار کاسوتلز رر نیموه روم رهوه
 ،1332سیست ارتهاط ال ترونی ی جدتد بو ل گرفو کوه ا ترکیو رسوانههوا همگوانی جهوانی و
سفاربی و ارتهاط کاجپییتر تش یل بده بیر .وتژگی اتن سیست جدتد علمرو ارتهاط ال ترونی ی را به کل
ندگی گسترش رار(کاستلز  .)200: 1332 ،به ه ا بدن جاجیه اجرو  ،جینا همه چیوز و هور چیوز را
جیرر با اندتشی عرار راره و جفاهی تا ه ا را نیز اتاار کرره اس (عاجلی .)2: 1388 ،نظرته جاجیه به ه
ا تاثیر به هها اجتماعی اتنترنتی را برهمه ابیوار نودگی نشوان راره و جطورح جویکنود کوه چگینوه
به هها اجتماعی اتنترنتی سه تيییر سهک ندگی افرار جویبویر (بشویر و افراسویابی .)1331 ،بورا
تحلیل رابطه جیان به هها اجتماعی اتنترنتی و اتن تيییر باتد اجوزا جاتلوف بوه ههوا اجتمواعی
اتنترنتی را به ررستی بشناسی  .ج سین (  )133جیتقد اس برا تحلیل به ههوا اجتمواعی اتنترنتوی
باتد به برخی اصطالحات پاته تیجه کرر .اتن اصطالحات عهارتند ا :
 .1با تگران تا گره ها 1که به واحدهاتی رر به ه اباره رارند که رارا برخی خصل ها هستند و واحدها با
آن خصل ها به جثابه عضی ا طهقه ه ار تلقی جیبیند.
 .0روابط 0که پییندهاتی ررونی و بیرونی هستند.
 .3وتژگی ها 3که رر واعع استفاره ا فنین طراحی جانند رنگ ،جتن و عال بند  2هستند.
 .2به ه که گرهها تا با تگران را به ه جرتهط جیکند و رر نهات ؛
 .0ساختار به ه 0که ترکی آراتش و ربتهها جیان گرهها تا با تگران به ه اس (عاجلی.)00 :1388 ،
رر اتن جیان نظرته رو جهانی بدن بستر جناسهی را برا تحلیل عمل رر با تگران رر به هها
اجتماعی اتنترنتی فراه جیکند .بر اساس اتن نظرته ظهیر جهان جاا به جیا ات جهان فیزت ی،
ترکی ها پنج گانه ا را جیج بده که تيییراتی بزرگ و پاراراتمیک رر فضا ندگی بیجیر آورره
و عهارتند ا :
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Nodes
2 Relations
3 Attribute
4 Formatting
5 Network Structure
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 .1فیزت ی– جاا بدن ارتهاطات انسانی به جینا خارج بدن ارتهاطات انسانی ا علمرو و جهر جان و
ج ان فیزت ی خارج رر اثر گسترش استفاره ا ابزارها فناورانه ارتهاطی به وتژه ابزارها ارتهاطی
جهتنی بر به ه اتنترن .
 .0فیزت ی– جاا بدن جان به جینا تيییر جفهیم جان رر جهان رو فضاتی بده که برخیررار ا
ظرفی هندسی همزجان بیره و جنار به انهاب ظرفی ها جانی جیبیر.
 .3فیزت ی– جاا بدن کار به جینا تهیی کار ا جنطق عدر که بر خالف کار فیزت ی که جنی س
کننده جان کاجل اناام کار اس  ،جنار به ار ش کاجل جان جیبیر.
 .2فیزت ی– جاا بدن فرهنگ به جینا جدا بدن فرهنگ ا خصیصهها چسهیده به جيرافیا و
برخیررار فرهنگ ا وتژگی سرع و حرک بتابان و لحظه ا .
 .0فیزت ی– جاا بدن تیلقات و وابستگیها به جینا اتاار ظرفیتی به وسی همه جهان برا حرک
جمیی و تیلقات فرهنگی و اجتماعی (عاجلی13-03: 1388 ،؛ به نقل ا بشیر و افراسیابی.)1331 ،
نتیاه گسترش جیاجع جاا  ،رگرگین بدن ندگی بشر به گینه ا اس که جناطق ا جینا
فرهنگی ،تارتای و جيرافیاتی خیر تهی بده و رر به هها کارکرر گناانده جیبیند (کاستلز ،
 .)232: 1332بنابر اتن با استفاره ا اتن نظرته جیتیان تهیین کرر که چگینه با تگران به هها
اجتماعی اتنترنتی ،باحضیر رر فضا رو جهانی بده رر جیرض تيییر نمارها فرهنگی جرتهط با
ندگی عرار گرفته و تاثیرات حضیر رر به هها اجتماعی اتنترنتی را ا طرتق نی روابط خیر و
چگینگی وتژگیها جربیط به عال بند صفحه کاربرر ا تک سی رر جیاجع جاا به ظهیر
گذابته و ا رتگر سی برخی ا اتن تاثیرات را رر ندگی خیر رر جهان خارج به عرصه نماتش
جیگذارند (عاجلی.)38: 1388 ،
جه ترتن جثال برا حی ه عمیجی رر اتنترن  ،اج ان ب ل گیر اجتماعات جاا اس  ،که با
اتاار به ه ها روابط اجتماعی به بحث و گفتگی اتنترنتی و تیاجل با ه جیپررا ند (پاپاچارسی،
 )382:0222و نظر"راتن گلد رارا اجزاء تر جیبابد (گاتی ر:)128 : 0221 ،
الف :روابط بین فرر که به ه ا اجتما را بر جیسا ر  .ش :رسترسی آسان و آ ار جه رسترسی به
اجتما  .پ :جالعات ها باصی  .ت :رتالیگ ،با خیرر و تقسی جزئیات  .ث :تک تارتخ جشترک .
هابرجاس جیتقد اس تهلیيات ،حقاتق ساختگی ،اناام گفتگیها صارعانه را ربیار کرره و رسترسی به
اجما عمالً غیر جم ن به نظر جیرسد(پیستر1330 ،1؛ به نقل ا ساروخانی و هم اران  .)1388 ،ا اتن رتد
سیالن فزاتنده اطالعات جیجیر رر اتنترن جیج گررتده اس تا جررم رچار نیعی کرختی و بیحسی
نابی ا تاره خیر و ابها بدن ا انهیهی ا اطالعات غیر ضرور و اغل ناررس و بیاعتهار بیند و
بیاسطه عرضه جفهیجی ناررس ا جاهی عمل رر سیاسی جیثر ،اندتشه افرار را ا جسائل و اصالحات
اجتماعی نیا جند کنش جمیی رور جیسا ند(جینیاپلیس0220 ،0؛ به نقل ا ساروخانی و هم اران.)1388 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Poster
2 Minneapolis
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استدالل بر اتن اس که سرگرجی و فضاها جاا اتنترنتی عمیجاً به تقلیل سرجاته اجتماعی ،انزوا و
برتدگی ا جشارک ها جحسیس و عینی (کرات و هم اران ،)1338 ،تيییر روابط ا اجتماعات و گروه
ها آبنا به اجتماعات به ه ا (جافلیسی1332 ،؛ ولمن ،)0221 ،سیگیر جیانان به سی آجی ش
جی اتی ی (راب یف )0220 ،و نیز عطیه عطیه بدن افراطی سلیقهها و خرره فرهنگها و رر نتیاه تیره وار
سا جیانااجد (بیلز1323 ،و نییجن1331 ،؛ به نقل ا ساروخانی و هم اران.)1388 ،

مدل نظری تحقیق

روش تحقیق
1

روش ا نی پیماتشی با طرح تحقیق جقطیی اس  .ه چنین ا آن جا که رر اتن پوژوهش ،رابطوه بوین
عضیت رر به هها اجتماعی جاا و اتاار رفتارها پرخطر بررسی جیبیر ،طرح پوژوهش ا نوی
همهستگی اس .
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Cross-Sectional
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جامعه آماری
جاجیه آجار اتن پژوهش  ،باجل رانشایتان رختر و پسر ررحال تحصیل رر جقطوع کاربناسوی رانشوگاه
پیام نیر بهرستان گنهدکاووس اس ( 0222نفر) .حا نمینه آجار اتن پژوهش ا طرتق فرجیل کویکران
 313برآورر گررتد.

ابزار جمع آوری اطالعات
اطالعات جیرر نیا رر تحقیق حاضر ا سوه طرتوق اسوتفاره ا پرسشوناجه بواجل پرسشوناجه بوه ههوا
اجتماعی جاا  ،پرسشناجه استاندارر رفتارها پر خطر و نیز ت نیک جصاحهه و استفاره ا رارهها ثانیته
جمع آور بده اس .

روش تحلیل دادهها
برا پررا ش اطالعات ا نرم افزار آجار
تحلیل اطالعات استفاره گررتد.

 SPSSو ا آجار تیصویفی و اسوتنهاطی بوه جنظویر تازتوه و

اعتبار 1و روایی0
پرسشناجه رفتارهوا پرخطور بوا اعتهواس ا پرسشوناجه جرکوز پیشوگیر ا رفتارهوا پرخطور (جرکوز
جدترت بیمار ها )0210- 0228 ،طراحی و تنظی بوده اسو (جحمودخانی .)1330 -1380 ،اتون ابوزار
باجل رو باش جمیی بناختی و رفتارها پرخطر اس که جیزان بیی رفتارها پرخطر جاننود جصورف
سیگار ،جشروبات ال لی ،جیار روانگرران ،پرخابگر  ،احساس غمگینی ،ف ر و اعدام به خیرکشی ،فورار ا
جنزل و جدرسه و ارتهاط با جنس جاالف را ار تابی جیکند .اتن پرسشناجه سه نی الگی بیی رفتارهوا
پرخطر را باجل بیی رر طیل عمر 10 ،جاه گذبته و تک جاه اخیر و نیز تماتل به جصرف جیار رر آتنوده را
ار تابی جیکند .جحمدخانی ( )1382پاتاتی آن را  8 /2گزارش کرره اس (جحمودخانی .)1380 ،آ رجوی و
جحمدخانی ( )1388پاتاتی آن را با روش آلفا کرونهاخ  80/2گزارش کررهاند .ضرت همسانی ررونوی آن
رر پژوهش عنهر و جحمدخانی ( )1383بر اساس آلفا کرونهاخ  8 /2بدس آجد .رر اتن پژوهش ضرت
آلفا کرانهاخ پرسشناجه رغتاها پر خطر 2/ 2 ،و پرسشناجه به ههوا اجتمواعی جاوا نیوز 2/80
بدس آجد.

یافته های تحقیق
تافتهها اتن پژوهش نشان رارند  2 .28ررصد ا کاربران به ه هوا اجتمواعی جاوا پسور و 2 .31
ررصد رختر هستند و کل پاساگیتان  313نفر بیره اند .بیشترتن جیزان پاساگی رر بوا ه سونی  18توا 01
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 validity
2 reliability
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سال( ) 0 .20بیره اس و جابقی پاساگیتان 32سال و باالتر( ) .32بیره انود .رر بوین کول پاسواگیتان،
ربته علیم تربیتی با  .13ررصد بیشترتن جیزان پاساگیتی را رابته اسو ( 0 .12ررصود جورر و 2 .10
ررصد ن) ،کل پاساگیتان رر ت ی ا به ه ها اجتماعی جاا عضیت رابته انود .بوه ه اجتمواعی
جاا تلگرام با  8 .88ررصد ،جحهیش ترتن به ه و بید ا آن اتنستاگرام با  3 .3ررصود رر صودر عالعوه
پاساگیتان بیره اس  1 0 .نفر ا پاساگیتان ( 0 .00ررصد ) ا به ه اجتماعی جاا تلگورام اسوتفاره
جی کنند .ا کل پاساگیتان  0نفر ( 2 .2ررصد ) ا اتنستاگرام استفاره جی کررند.
فرضیه  :1به نظر جیرسد بین عضیت رر به هها
جینی رار وجیر رارر.

اجتماعی جاا

و وعی رفتارها پرخطر رابطه

جدول شماره  .نتایج آزمون فرضیه اول و مقدار ضریب همبستگی پیرسون

نتاتج جدول فیق بیانگر آن اس که بین استفاره ا به ه اجتماعی جاا و وعی رفتار پرخطر(
انحراف جنسی و خیرکشی ) با تیجه به جقدار جینی رار ( 02 .2برا انحراف جنسی و  20 .2برا
خیرکشی) رابطه ا وجیر ندارر (جقارتر کمتر تا جساو  . )20 .2اجا رر رو رفتار پرخطر خشین و
جصرف جیار جادر اتن رابطه جینارار بیره اس  .به طیر که جقدار جینی رار رر هررو رفتار 222 .2
بده اس  .با تیجه به جقدار ضرت همهستگی بدت اتن رو رفتار پرخطر جتیسط رو به پاتین جی بابد
( برا جتيیر خشین جقدار ضرت  33 .2و برا جتيیر جصرف جیار جادر  ،جقدار ضرت  02 .2جی
بابد) .رر بی ن رو جتيیر رارا سطح جینی رار تر ( 20 .2خشین و جصرف جیار جادر) ررگراتش به
اناام رفتار پرخطر جصرف جیار جادر ،به ه اجتماعی جاا تلگرام ا ساتر به ه ها ،بیشترتن تاثیر را
رابته اس اجا رر راخل خیر همین به ه 102 ،نفر ا کل پاساگیتان (ا  122نفر) جیتقدند که استفاره
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ا تلگرام ،تاثیر پاتینی رر گراتش به جصرف جیار جادر رابته اس  .اتن ح ات ا رابطه ضییف بین اتن
رو جتيیر رارر (.)c=02 .2
با تهدتل جیلفه ها رفتار پرخطر به تک جقیاس به نام (جقیاس رفتار پرخطر) نتاتج بصیرت جدول
بماره  0نمیرار گررتد:
فرضیه  . :0به نظر جیرسد بین نی به ه اجتماعی جاا جیرر استفاره و وعی رفتارها پرخطر رر
بین رانشایتان رابطه وجیر رارر.
جدول شماره  .رابطه بین نوع شبکه اجتماعی مجازی با وقوع رفتار پرخطر

نتاتج جدول بماره  0نشان جی رهد که بین نی به ه جاا اجتماعی و وعی رفتار پرخطر رابطه
جینارار وجیر رارر ( .)sig=0. 000اجا بدت اتن رابطه بسیار ضییف جی بابد (  .)c=. 228اتن جدول
بیانگر آن اس که رر بین رو به ه تلگرام و اتنستاگرام ،افرار که وعی رفتار پرخطر را با استفاره ا اتن
به هها احساس کرره اند ،رر تلگرام بیشتر ا اتنستاگرام بیره اس  .اتن جیزان رر اتنستاگرام کمترتن افرار
و رر تلگرام بیشترتن افرار را رر بررابته اس  .اگر به ررون هر به ه اجتماعی جاا نگاه بیندا ت
جیتیانی چنین استنهاط کنی که  12نفر ا کل پاساگیتان (ا  122نفر) استفاره ا تلگرام را رر اتاار
رفتار پرخطر را ،پاتین علمدار کرره اند 10 ،نفر رر استفاره ا آن را رر گراتش به رفتار پرخطر جتیسط
رانستهاند و  2نفر استفار ه ا آن را رر اتاار رفتار پرخطر تار علمدار کرره اند .و اتن خیر ح ات ا ضییف
بیرن اتن رابطه جیکند (.)c=. 228
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فرضیه  :3بین جیزان استفاره ا به هها

اجتماعی جاا
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و وعی رفتارها پرخطر رابطه وجیر رارر.

جدول شماره  .3رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با وقوع رفتار پرخطر
رفتار

میزان استفاده از

پرخطر
180 .2

شبکه
222 .1

221 .2

.

320
**222 .1

313
**180 .2

.

221 .2

320

320

همهستگی
جینی
رار
تیدار
همهستگی
جینی
رار
تیدار

جیزان استفاره ا به ه ها
اجتماعی جاا

Spearman's
rho

رفتار پرخطر

جدول بماره  3نشان جی رهد که بین رو جتيیر جیزان استفاره ا به ه ها اجتماعی جاا و رفتار
پرخطر با تیجه به جقدار ضرت همهستگی اسپیرجن ( )180 .2و سطح خطا کیچ تر ا  21 .2رابطه
آجار جینی رار وجیر رارر .بدتن جینی که هرچه جیزان استفاره ا به ه ها اجتماعی جاا بیشتر
بیره اس  ،وعی رفتار پرخطر بیشتر اتفاق افتاره اس  .ا طرف رتگر جیزان رابطه بین رو جتيیر جیزان
استفاره ا به ه ها اجتماعی جاا ورفتار پرخطر بسیار تار اس (.)180 .2
فرضیه  :2عضیت رر به هها اجتماعی جاا جیتیاند رفتارها پر خطر را پیش بینی کند.
ا آن جا که جتيیر وابسته(وعی رفتار پرخطر) رر سطح سناش ترتیهی(رفتار پرخطر باال ،جتیسط،
پاتین) جیبابد و جتيیر جستقل عاجل (عضیت رر به ه جاا ) ررسطح اسمی وجتيیر جستقل کیورت
(جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا )ررسطح فاصله ا جیبابند .ا روش رگرسیین ترتیهی (که
بدل رگرسیین لاستیک برا جتيیر وابسته ترتیهی اس ) استفاره بده اس  .جدول بماره  2نتاتج آ جین
نسه احتمال جدل را نشان جیرهد .نتاتج اتن جدول نشان جیرهد که با تیجه به جینی رار جقدار کا
اس یئر (  )12/ 0رر سطح خطا کیچ تر ا  2/21جیتیان چنین نتیاه گرف که جدل نهاتی تیانسته
اس جدل صفر را جنتفی کند  .به عهارتی جیتیانی پی بهرت که جدل رگرسیینی تک جدل جناسهی اس و
جتيیرها جستقل به خیبی عاررند تيییرات جتيیر وابسته را تهیین کنند.
جدل
Intercept Only
Final

جدول شماره  .4نتایج آزمون نسبت احتمال مدل
جینی رار
ررجه آ ار
کا اس یئر
الت لی هیر
221 .2
1
0 .12
3 2 .22
223 .33
Link function: Complementary Log-log .
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جدول بماره  0نتاتج آ جین ن یتی برا ش را به جا نشان جیرهد .اتن جدول به جا کمک جیکند تا پی
بهرت که چه جقدار نسه ررس نماتی برا بدس آوررن تک جدل خیش جناس اس  .اتن جدول نتاتج
رو آجاره کا اس یئر پیرسین و کا اس یئر انحراف را نشان جیرهد .اگر سطح جینی رار اتن رو آجاره
بیشتر ا  2/20بابد رر آن صیرت نتیاه جیگیرت که جقارتر جتيیر وابسته و جتيیرها جستقل تناس
خیبی با ه رارند و جدل خیبی اس  .جدول بماره  0نشان جیرهد که سطح جینی رار هر رو آجاره کا
اس یئر پیرسین و انحراف جییار بزرگتر ا  2/20جیبابد .ا اتن رو جدل رگرسیینی جدل جناسهی اس و
جتيیرها جستقل به خیبی عاررند تيییرات جتيیر وابسته را پیش بینی کنند.
جدول شماره  .5نتایج آزمون نیکویی برازش
آزمون
پیرسین
انحراف

کای اسکوئر
023 .0
02 .

درجه آزادی
0
0

معنی داری
30 .2
1 2 .2

Link function: Complementary Log-log

جدول بماره  0جقارتر آجارهها ضرت تییین پزورو (باجل سه ضرت تییین کاکس و نل ،نیال
کرک و جک فارن) را نشان جیرهد .که تقرت ضرت تییین رر رگرسیین خطی هستند .اتن ضرت
جقدارش بین صفر و تک اس  .هرچه جقدار آن به تک نزرتک تر بیر نشان جیرهد که نقش جتيیرها
جستقل رر تهیین وارتانس جتيیر وابسته تار تر اس و برع س  ،جقارتر پاتین آن رالل بر نقش ضییف و
ک جتيیرها رر اتن اجر رارر .جدول بماره  0نشان جیرهد که جقارتر هر سه آجاره جربیط به ضرت تییین
پزورو فاصله تار با تک رارند و تیانسته اند تنها بین  0/3تا  0ررصد ا وارتانس وعی رفتارها پرخطر
را رر بین رانشایتان تهیین کنند .به عهارتی جیزان بسیار کمی ا وارتانس پاراجتر وعی رفتارها پرخطر
تیسط جدل جیرر نظر تهیین بده و بیش ترتن جیزان اتن وارتانس تح تاثیر رتگر پاراجترهاتی اس که رر
جدل نیاجده اند.
جدول شماره  .5مقادیر آمارههای ضریب تعیین پزودو
230 .2
Cox and Snell
202 .2
Nagelkerke
203 .2
McFadden
Link function: omplementary Log-log

جدول بماره  2نتاتج ضرات برآورر بده جدل رگرسیینی را نشان جیرهد .که به روصیرت عنیان
جیبیر  .1 .برآوررهاتی که با برچس  Thresholdجشاص بده اند ،جیارل عرض ا جهدا هستند و
جیزان جتيیر وابسته را جانی که هنی هیچ جتيیر جستقلی وارر جدل نشده اس  ،نشان جیرهند .همان
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طیر که رر جدول بماره  2جالحظه جیبیر  ،رر اتن برآوررها ،تیدار طهقات جتيیر وعی رفتارها پرخطر
ا سه طهقه به رو طهقه کاهش تاف  .چرا که رر رستیر رگرسیین ترتیهی ،طهقه آخر جتيیر وابسته به عنیان
طهقه جرجع برا بررسی احتماالت تيییر رر جتيیر وابسته به ا ا تيییر رر جتيیرها جستقل رر نظر گرفته
جیبیر  .0 .براوررهاتی که با برچس  Locationجشاص بده اند .برآوررهاتی هستند که جا عالعمند به
بررسی آنها هستی  .اتن برآوررها رر واعع ضرات رگرسیینی هرتک ا جتيیرها جستقل هستند.
همانطیر که رر جدول بماره  2جالحظه جیبیر ،تاثیر جتيیر ( q47جیزان استفاره ا به هها اجتماعی
جاا ) بر وعی رفتارها پرخطر رر سطح خطا کیچ تر ا  2/20جینی رار اس  .ه چنین ضرت و
جه اتن جتيیر جثه اس  .تینی همراه با افزاتش جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا  ،احتمال
افزاتش وعی رفتارها پرخطر افزاتش جیتابد .برا جشاص کررن سه هر جتيیر باتستی ا جقارتر
Estimateاستفاره کرر .طهق جدول بماره  2جقدار برآورر جتيیر جیزان استفاره ا به هها اجتماعی
جاا برابر اس با  2/133و اتن نشان جیرهد که با فرض ثاب جاندن تاثیر تماجی جتيیرها جدل،
افزاتش تک واحد رر جتيیر جستقل جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا  ،با افزاتش  2/133واحد
رر نسه ها لگارتت جتيیر وابسته همراه خیاهد بیر .به عهارتی احتمال وعی رفتار پرخطر به اندا ه
 2/133افزاتش جیتابد .به عهارتی آن رسته ا افرار که جیزان بیشتر ا به هها اجتماعی جاا
استفاره کرره اند .احتمال بیشتر جیرور که رر طهقات باال رفتارها پرخطر عرار گیرند تا آن رسته ا
افرار که به جیزان کمتر ا اتن به هها استفاره جیکند.
جدول شماره  .6ضرایب برآورد شده مدل رگرسیونی
جینی رار
تامین
آستانه
222 .2
212 .1
رفتار پر خطر
222 .2
200 .1
رفتار پر خطر
220 .2
133 .2
سیال 2

بحث و نتیجه گیری
تافتهها اتن پژوهش نشان رارند  2 .28ررصد ا کاربران به ه هوا اجتمواعی جاوا پسور و 2 .31
ررصد رختر هستند و کل پاساگیتان  313نفر بیره اند .بیشترتن جیزان پاساگی رر بوا ه سونی  18توا 01
سال( ) 0 .20بیره اس و جابقی پاساگیتان 32سال و باالتر ( ) .32بیره اند .رر بوین کول پاسواگیتان،
ربته علیم تربیتی با  .13ررصد بیشترتن جیزان پاساگیتی را رابته اسو ( 0 .12ررصود جورر و 2 .10
ررصد ن) ،کل پاساگیتان رر ت ی ا به ه ها اجتماعی جاا عضیت رابته انود .بوه ه اجتمواعی
جاا تلگورام بوا  8 .88ررصود ،جحهویش تورتن بوه ه و بیود ار آن اتنسوتاگرام بوا  3 .3ررصود عالعوه
پاساگیتان بیره اس  1 0 .نفر ا پاساگیتان ( 0 .00ررصد) ا به ه اجتماعی جاا تلگرام استفاره جی
کنند .ا کل پاساگیتان  0نفر ( 2 .2ررصد) ا اتنستاگرام استفاره جی کررند.
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فرضیه  :1به نظر جیرسد بین عضیت رر به هها اجتماعی جاا و وعی رفتارها پرخطر رابطه
جینی رار وجیر رارر .بین استفاره ا به ه اجتماعی جاا و وعی رفتار پرخطر( انحراف جنسی و
خیرکشی) با تیجه به جقدار جینی رار ( 02 .2برا انحراف جنسی و  20 .2برا خیرکشی) رابطه ا
وجیر ندارر (جقارتر کمتر تا جساو  .)20 .2اجا رر رو رفتار پرخطر خشین و جصرف جیار جادر اتن رابطه
جینارار بیره اس  .رر بین رو جتيیر رارا سطح جینی رار تر ( 20 .2خشین و جصرف جیار جادر)
ررگراتش به اناام رفتار پرخطر جصرف جیار جادر ،به ه اجتماعی جاا تلگرام ا ساتر به ه ها،
بیشترتن تاثیر را رابته اس اجا رر راخل خیر همین به ه 102 ،نفر ا کل پاساگیتان (ا  122نفر)
جیتقدند که استفاره ا تلگرام ،تاثیر پاتینی رر گراتش به جصرف جیار جادر رابته اس .
رر تهیین اتن فرضیه باتد گف باشی ا جحتی فضا جاا نشر خشین  ،جصرف ،و خرتد و
فروش جیار جادر اس  .جصرف جیار جادر ،خشین و رفتارها جنسی عاجل بسیار ا جرگ و جیرها
سنین نیجیانی و اواتل بزرگسالی اس (لیند برگ ،1بیگس  0و وتلیاجز 0222 ،؛ به نقل ا اره جحمد و
احمد آبار  .)1388 ،جصرف ال ل ،عتل ،خیرکشی ،تااو  ،رفتارها جنسی خارج ا ا رواج ،تارت اجیال
عمیجی و جصرف جیار جادر ،ا جمله رفتارها پرخطر جحسیش جیبیند که برو هر تک ا اتن رفتارها
رر فرر ،پیش بینی کننده عی ساتر رفتارها نیز جیبابد؛ تینی با ررگیر رر هر تک ا اتن رفتارها جانند
جشروش خیار تا جصرف جیار جادر ،احتمال ارت اش ساتر رفتارها پرخطر نیز افزاتش جیتابد ( اره
جحمد و احمد آبار .)138 ،
حضیر رر به هها اجتماعی جاا  ،جم ن اس جینه سا گراتش به برخی ا رفتارها پرخطر به
وتژه برا رختران جیان بیر .رر واعع ،با لحاظ کررن به ه ها اجتماعی جاا به عنیان نیعی ا رسانه
ها نیظهیر ،رر تهیین تأثیر آن بر گراتش به رفتارها پرخطر ،جی تیان به رتدگاه ارونسین ( )1332رربارة
نقش رسانهها رر افزاتش پرخابگر اباره کرر که بیان جی رارر فراوانی رفتارها پرخابگرانه رر رسانه ها،
برا فرر اتن باور را رع جی ند که اگر رتگران اتن عمل را اناام جی رهند ،جن ه جی تیان اناام ره و
حتی فرر رنیا را سربار ا اتن گینه رفتارها جااطره آجیز جی بیند و عالوه بر اتن ،حساسی کمتر به
اناام آنها ا خیر نشانمی رهد .به نظر جی رسد اتن جسأله نه فقط برا پرخابگر  ،بل ه برا ساتر
رفتارها پرخطر اع ا جصرف جیار ،جشروبات ال لی و روابط جنسی و فراتر ا آن ،روابط آسی ا با جنس
جاالف ه کاربرر رارر (جهرابی ،جحمیر و جیلی .)11 :1330 ،
فرضیه  :0به نظر جیرسد بین نی به ه اجتماعی جاا جیرر استفاره و وعی رفتارها پرخطر رر
بین رانشایتان رابطه وجیر رارر .بین نی به ه جاا اجتماعی و وعی رفتار پرخطر رابطه جینارار
وجیر رارر ( .)sig=0. 000رر بین رو به ه تلگرام و اتنستاگرام ،افرار که وعی رفتار پرخطر را با استفاره
ا اتن به هها احساس کرره اند ،رر تلگرام بیشتر ا اتنستاگرام بیره اس  .اتن جیزان رر اتنستاگرام
کمترتن افرار و رر تلگرام بیشترتن افرار را رر بررابته اس  .اگر به ررون هر به ه اجتماعی جاا نگاه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Lindberg
2 Boggest
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بیندا ت جیتیانی چنین استنهاط کنی که  12نفر ا کل پاساگیتان (ا  122نفر) استفاره ا تلگرام را رر
اتاار رفتار پرخطر را ،پاتین علمدار کرره اند 10 ،نفر رر استفاره ا آن را رر گراتش به رفتار پرخطر جتیسط
رانسته اند و  2نفر استفار ه ا آن را رر اتاار رفتار پرخطر تار علمدار کرره اند .نتاتج با پژوهش خسرو
( )1330ه خیان اس .
روابط رر به هها اجتماعی اتنستاگرام و تلگرام رابطه جینارار و جثهتی با تیاجالت اجتماعی
(تیاجل با جاجیه ،تیاجل ذهنی) رارر ،تینی با کاهش روابط رر به هها اجتماعی اتنستاگرام و تلگرام،
تیاجالت اجتماعی ( تیاجل با جاجیه غیر واعیی و وابستگیها روانی رر تیاجالت ذهنی رر به هها
اجتماعی) کاهش جیتابد و بر ع س .روابط رر به هها اجتماعی اتنستاگرام و تلگرام رابطه جینارار و
جنفی با تیاجالت اجتماعی (تیاجل فرر ) رارر ،تینی با کاهش روابط رر به هها اجتماعی اتنستاگرام
و تلگرام ،تیاجالت اجتماعی ( تیاجل فرر جانند روابط خانیارگی) افزاتش جیتابد (اطهر و تيمیر ،
.)180-182 :1330
فرضیه  :3بین جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا و وعی رفتارها پرخطر رابطه جینی
رار وجیر رارر .بین رو جتيیر جیزان استفاره ا به ه ها اجتماعی جاا و رفتار پرخطر با تیجه به
جقدار ضرت همهستگی اسپیرجن ( )180 .2و سطح خطا کیچ تر ا  21 .2رابطه آجار جینی رار بین
رو جتيیر فیق وجیر رارر .نتاتج با پژوهش خسرو ( )1330ه خیان اس .
اجا عاجل جؤثر رتگر ،رر تهیین گراتش به رفتارها پرخطر استفاره ا رسانهها اس  ،به طیر که
اختصاصاً استفارة بیشتر ا فضاها اجتماعی جاا  ،با گراتش بیشتر همراه اس  .اتن نتاتج با نتاتج
جطالیات عهد ( ،)1330عنهر و رجضاناانی ( ،)1382وت فیلد ( )0223و هیلتز و اپل ( )0211همایانی
رارر .رر واعع ،به ه ها اجتماعی تح جیباتل اباره به گستره ا ا به ه ها اجتماعی رارر که رر آن
افرار عالعه جند ها ،اف ار و فیالی ها خیربان را با رتگران به ابتراک جی گذارند و رتگران ه اتن
اف ار و فیالی ها را با آنان سهی جی بیند؛ ارتهاط اتنترنتی رر اتن به هها با جیباتل ،تهل صیرت جی گیرر
(لی ،تی ،گئی و ژو.)0212 ،
فرضیه  :2عضیت رر به هها اجتماعی جاا جیتیاند رفتارها پر خطر را پیش بینی کند.
ا آن جا که جتيیر وابسته(وعی رفتار پرخطر) رر سطح سناش ترتیهی(رفتار پرخطر باال ،جتیسط،
پاتین) جی بابد و جتيیر جستقل عاجل (عضیت رر به ه جاا ) رر سطح اسمی و جتيیر جستقل کیورت
(جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا ) رر سطح فاصله ا جیبابند .ا روش رگرسیین ترتیهی
(که بدل رگرسیین لاستیک برا جتيیر وابسته ترتیهی اس ) استفاره بده اس  .نتاتج آ جین نسه
احتمال جدل را نشان جیرهد .نتاتج اتن جدول نشان جیرهد که با تیجه به جینی رار جقدار کا اس یئر
(  )12/ 0رر سطح خطا کیچ تر ا  2/21جیتیان چنین نتیاه گرف که جدل نهاتی تیانسته اس جدل
صفر را جنتفی کند.
نتاتج آ جین ن یتی برا ش به جا نشان جیرهد .که سطح جینی رار هر رو آجاره کا اس یئر پیرسین
و انحراف جییار بزرگتر ا  2/20جیبابد .ا اتن رو جدل رگرسیینی جدل جناسهی اس و جتيیرها جستقل
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به خیبی عاررند تيییرات جتيیر وابسته را پیش بینی کنند .جقدار برآورر جتيیر جیزان استفاره ا به هها
اجتماعی جاا برابر اس با  2/133و اتن نشان جیرهد که با فرض ثاب جاندن تاثیر تماجی جتيیرها
جدل ،افزاتش تک واحد رر جتيیر جستقل جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا  ،با افزاتش 2/133
واحد رر نسه ها لگارتت جتيیر وابسته همراه خیاهد بیر .به عهارتی احتمال وعی رفتار پرخطر به اندا ه
 2/133افزاتش جیتابد .به عهارتی آن رسته ا افرار که جیزان بیشتر ا به هها اجتماعی جاا
استفاره کرره اند .احتمال بیشتر جیرور که رر طهقات باال رفتارها پرخطر عرار گیرند تا آن رسته ا
افرار که به جیزان کمتر ا اتن به هها استفاره جیکند.
عاجل اجتماعی که رر گراتش به رفتارها پر خطر نقش رارر ،رسانهها اس  .رسانهها رر گراتش به
انیا رفتارها پرخطر رخیل هستند(عنهر و رجضاناانی .)1382 ،اجرو ه رسانهها به ب ل گسترره ا رر
ندگی بشر نفیذ کرره اند و تأثیر بسزا و تییین کننده ا رر جه رهی اف ار عمیجی رارند (رانش.)1388 ،
رسانهها ا تک سی تیاناتی تشدتد احساس نااجنی ،تروتج بزه ار و تشیتق افرار جستید ارت اش جرم را
رارند و ا سی رتگر با اتفا نقش اطال رسانی جسؤوالنه و تروتج الگیها ندگی سال  ،رر کاهش
وعی جرم و تأجین احساس اجنی جؤثرند (فرجی ها .)1380 ،برخی ا پژوهشگران بر اتن باورند که ت ی ا
عیاجل اصلی برو خشین رر جاجیه ،گسترش نماتش خشین ا تلیتزتین و فراوانی سی ر ها حاو
صحنه ها کشتار و ر و خیررها و جاجراها خینین اس .
پژوهشگران بین انحرافات اجتماعی رتگر ا جمله اعتیار ،سرع و راهزنی و تمابا برناجة خشین
آجیز تلیتزتینی رابطه تافته اند (عنهر و رجضاناانی .)1382 ،برناجه ها تلیتزتین که جصرف رخانیات را به
تصیتر جی کشند ،جم ن اس جیج تشیتق نیجیانان به سیگار کشیدن بیند .همان طیر که برخی ا
جطالیات بین افزاتش سیگار کشیدن رر جیانان و نماتش صحنه ها کشیدن سیگار رر فیل ها ارتهاط تافتند
(وت فیلد .)0223 ،ه چنین رسانهها جم ن اس رر تروتج فیالی ها جنسی نیجیانان نقش رابته بابند.
پژوهشها نشان جی رهد نیجیانانی که بیشتر برناجه ها با جحتیا جنسی را تمابا جی کنند ،تماتل به
رفتارها جنسی افراطی رارند و نگرش آنان نسه به رفتار جنسی عهل ا  ،ا رواج جثه اس (اس یبار،
سیسار ،کرتستین و الباربارا .)0220 ،جطالیة عهد ( )1330ه نشان رار که تمابا جاهیاره رر افرار
جتأهل و جارر به تک جیزان نقش تار رر اتاار روابط جنسی پرخطر رارر .اتن رر حالی اس که اجرو ه
استفاره ا اتنترن و به ه ها اجتماعی جاا نقش تار رر گذران اوعات فراغ جیانان اتفا جی کند و
لزوجاً بر جحتیا آنچه که رر اتن به هها رر بین نیجیانان و جیانان جهارله جی بیر ،نظارتی وجیر ندارر.
بیاهد حاکی ا عابل تیجه بیرن جحتیا جهتنی بر لذت گراتیِ غیرعانینی نظیر جضاجین جنسی و غیر
اخالعی و حتی تهلیغ برخی جیار غیرعانینی اس  .به عنیان جثال ،جنطقی()1382؛ به نقل ا تاسمین نژار ،گل
جحمدتان و تیسفی )1331 ،تصرتح جی کند که اعتیار به تلفن همراه با جشاهدة بیشتر تصاوتر جستهان و
غیر اخالعی همراه اس  .رر اتن جینه هیلتز و اپل ( )0211ه ررتافتند تمابا فیل ها خشین آجیز و
ه چنین اناام با ها آنالتن خشن باعث جش الت رفتار ِ بیرونی اع ا خشین و سرکشی علیه
والدتن ،اناام فیالی ها بدنی خطرناک و استرس جی بیر.
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باشی ا جحتی فضا جاا نشر خشین  ،جصرف ،و خرتد و فروش جیار جادر اس  .جصرف جیار
جادر ،خشین و رفتارها جنسی عاجل بسیار ا جرگ و جیرها سنین نیجیانی و اواتل بزرگسالی اس
(لیند برگ ،1بیگس  0و وتلیاجز0222 ،؛ به نقل ا اره جحمد و احمد آبار  .)1388 ،جصرف ال ل ،عتل،
خیرکشی ،تااو  ،رفتارها جنسی خارج ا ا رواج ،تارت اجیال عمیجی و جصرف جیار جادر ،ا جمله
رفتارها پرخطر جحسیش جیبیندکه برو هر تک ا اتن رفتارها رر فرر ،پیش بینی کننده عی ساتر
رفتارها نیز جیبابد؛ تینی با ررگیر رر هر تک ا اتن رفتارها جانند جشروش خیار تا جصرف جیار جادر،
احتمال ارت اش ساتر رفتارها پرخطر نیز افزاتش جیتابد( اره جحمد و احمد آبار .)138 ،

پیشنهادات
 ا آن جا که بین عضیت رر به هها اجتماعی جاا و وعی رفتارها پرخطر رابطه جینی رارجشاهده بد .کنترل بیشتر پلیس فتا رو به هها اجتماعی و نظارت خانیارهها بر استفاره فر ندان
بان ا اتن به هها ضرور به نظر جیرسد.
 ه چنین بین نی به ه اجتماعی جاا جیرر استفاره و وعی رفتارها پرخطر رر بین رانشایتانرابطه وجیر راب  .بنابر اتن انتااش صحیح به هها جاا ا سی کاربران حائز اهمی بیر و ا
آن جا بیار سا جان بهداب جهانی خیر جراعهتی اس رانشایتان باتد جراعه بیشتر اعمال نماتند.
 ا آن جا که بین جیزان استفاره ا به هها اجتماعی جاا و وعی رفتارها پرخطر رابطه جینیرار وجیر راب  .ضرور به نظر جیرسد رانشایتان جدترت جان را به کار گیرند تا صرف وع
تار و پرسه رن رر به هها اجتماعی جینه انحراف آنان را فراه نیاورر.
 ا آن جا که عضیت رر به هها اجتماعی جاا جیتیاند رفتارها پر خطر را پیش بینیکند .بنابر اتن آجی ش استفاره صحیح ا اتن ت نیلیژ ضرور بیره و ه چنین جناس خیاهد بیر
پیاجدها ناگیار آن رر جتن کتاشها ررسی گناانده بیر .به نظر جیرسد جا آجی ش جهارتها
ندگی
ندگی رر سیست آجی بی جا خالی اس  .رر رنیا پر چالش اجرو آجی ش جهارتها
جیتیاند اتن خال را پر نماتد.
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بشیر ،حسن ،و افراسیابی ،جحمدصارق ( )1331به ه ها اجتماعی اتنترنتی و سهک ندگی جیانان :جطالیة
جیرر بزرگترتن جاجیة جاا  ،تحقیقات فرهنگی اترانیان ،روره  ،0بماره .31-22 :)1 (1
بیربک ،بهرو ؛ باشانی ،نیرجحمد( )1380جشاوره جنسی و نه گفتن رر جیاعع حساس  .تهران :انستیتی
روانپزب ی تهران ،ص.2
تیرن ،آلن ( )1382نقد جدرنیته ،ترجمه جرتضی جرر ها ،تهران :گام نی.
ثناگی جحر  ،غالجرضا ،کرجان سارو  ،فرهار و غرتهی ،جحمد ( )1382بررسی بیی جصرف سیگار رر
رانشایتان آ ار اسالجی واحد اهدان ،روجین کنگره سراسر رفتارها پر خطر ،اهدان ،رانشگاه سیستان و
بلیچستان.
خسرو  ،جصطفی ( )1330بررسی رابطه عضیت رر به هها اجتماعی جاا و وعی رفتارها پر خطر
جطا لیه جیرر رانشایتان کاربناسی رختر و پسر جشيیل به تحصیل رر رانشگاه پیام نیر ،علیم انسانی
اسالجی ،سال روم ،بماره  ،18جلد .022-082 :1
رانا و هاتنی ( )0220به ه روستان و گراتش به جصرف سیگار به بررسی جاهی ارتهاط با گروه بزه ار
همسال(ترجمة باعر رتحانی ،)1330 ،هماتش جنطقه ا جیار جادر ،رانشگاه باه جسییر.
رانش ،پروانه ( )1388الگی جصرف به ه ها جاهیاره ا  ،پیک نیر ،روره  ،بماره.3-11 :3
ربییی ،علی (  )138رسانهها نیتن و بحران هیت  ،فصلناجه جطالیات جلی.123-1 2 :)2(3 ،
اره جحمد  ،علی؛ احمد آبار  ،هره (  )138ه وعیعی رفتارها پرخطر رر بین نیجیانان ربیرستانها
بهر تهران :فصلناجه خانیاره پژوهی. 88-122 :)13(2 ،
اره جحمد  ،علی؛ احمد آبار  ،هره ( )1388بررسی رفتارها پرخطر رر جیان نیجیانان ،راه ارهاتی برا
پیشگیر ا جرم رر جحیط خانیاره ،فصلناجه خانیاره پژوهی. 228-280 :)02(0 ،
ساروخانی ،باعر؛ تیسلی ،غالجیهاس و سیدعربی نژار ،عزتزه ( )1388تاثیر فضاها جاا بر کنش اجتماعی
جیانان رانشای رختر با تاکید بر اتنترن  .پژوهش ناجه علیم اجتماعی .سال روم ،بماره اول.131-100 ،
سا جان جهانی بهداب بهداب و سالجتی جیانان ( )13 3ترجمه گیتی کرتماان لیتی ،ناان :انتشارات
سراناام.
سراوانی ،سلیمان ،جلک کیانی ،غالجرضا ،هاب هی ،نیراهلل و تیکلی ،الهام ( )1382بررسی بیی رفتارها رر
بین رانشایتان پزب ی اهدان ،روجین کنگره سراسر رفتارها پر خطر ،اهدان ،رانشگاه سیستان و
بلیچستان.
سراج اره ،سید حسین و فیضی ،اترج ( )1382عیاجل اجتماعی جؤثر بر جصرف ترتاک و جشروبات ال لی رر بین
رانشایتان ،ناجه علیم اجتماعی ،روره جدتد ،بماره .81-120 :33
سرجد ،هره؛ با رگان ،عهاس و حاا  ،الهه ( )1382روش ها تحقیق رر علیم رفتار  .تهران :انتشارات آگاه.
سهرابی ،فراجر ؛ اکهر ررخانه ،سیید؛ ترعی جاه ،صدتقه؛ فلسفی نژار ،جحمدرضا؛ تیقیبی ،حمید و رجضانی،
ولی اهلل ( )1388جصرف جیار رر رانشایتان رانشگاه ها رولتی ،فصلناجه رفاه اجتماعی ،سال ره  ،بماره ،32
صص .20-80
برتف اره ،غالجرضا ،جیر  ،جحمدرضا و عنیر  ،فاطمه ( )1382بررسی بیی جیار اعتیار آور رر رانشایتان
پسر رانشگاهها بیرجند ،اولین هماتش سراسر رفتارها پر خطر ،اهدان ،رانشگاه علیم پزب ی اهدان.
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ب یها ،جنصیر ،باشانی ،نیرجحمد و غیرتی ،جهتاش ( )1382بررسی خصیصیات باصیتی رانشایتان سیگار
و غیر سیگار رانشگاه علیم پزب ی اهدان ،روجین کنگره سراسر رفتارها پر خطر ،اهدان ،رانشگاه
سیستان و بلیچستان.
بمس علیزاره ،نرگس؛ جقدم ،جرضیه؛ جحسن پیر ،بهزار و رستمی گیران ،نرگس (  )138بیی جصرف جیار رر
رانشایتان رانشگاه علیم پزب ی کررستان ،جاله علمی رانشگاه علیم پزب ی کررستان.18-02 :)0(13 ،
عاجلی ،سییدرضا ( )1388به هها علمی جاا  ،تهران :پژوهش ده جطالیات فرهنگی و اجتماعی.
علییرر نیا ،اکهر( )1333بررسی وضیی رفتارها پرخطر رر جیان رانشایتان رانشگاه جا ندران ،فصلناجه
تیسیه اجتماعی (تیسیه انسانی سابق).103-102: )3( ،
علییرر نیا ،اکهر؛ صالح نژار ،صالح ( )1332خیرکنترلی ،جنسی و تاثیر آن بر رفتارها انحرافی فصلناجه ،ن
رر تیسیه سیاس .0-02 :)2(3 ،
علییرر نیا ،اکهر و همتی )1330( ،تحلیل اجتماعی گراتش به جصرف جشروبات ال لی رر جیان رانشایتان
رانش ده علیم اجتماعی رانشگاه تهران .فصلناجه راههرر اجتماعی فرهنگی. -120 : .
علییرر نیا ،اکهر ،رضاتی ،احمد و پیرو ،فرتهر ( )1332تحلیل جاجیه بناختی گراتش رانشایتان به خیرکشی،
جاجیه بناسی کاربرر  ،سال بیس و روم ،بماره .1-18 :)22(2
فرجی ها ،جحمد ( )1380با تاش رسانه ا جرم ،فصلناجه رفاه اجتماعی ،روره  ،2بماره .0 -82 :00
عنهر  ،بهال و رجضاناانی ،علی( )1382نقش رسانهها رر تروتج رفتارها جااطره آجیز ،پژوهش ها ارتهاطی،
سال چهارره  ،بماره .8 -120 :23
کاستلز ،جانیئل ( )1332عصر اطالعات ،اعتصار ،جاجیه و فرهنگ (ظهیر جاجیه به ه ا ) ،جترج  :احمد
علیقلیان و افشین خاکها  ،چاپ هفت  ،تهران :انتشارات طرح نی.
گیهینز ،جان و رتمر فهی ( )1388سیاس پس جدرنیته  .ترجمه جنصیر انصار  .تهران :نشر گام نی.
عهد  ،سیروان ( )1330آسی بناسی سرتال ها عاجه پسند جاهیارها رر جاجیة اجرو اتران ا رتد
صاحهنظران ،پاتان ناجة کاربناسی اربد ربتة علیم ارتهاطات ،رانش دة صدا و سیما جمهیر اسالجی اتران.
جاهر ،فرهار ( )1383رفتارها پرخطر رر اوعات فراغ جیانان؛ روندها و الگیها ،فصلناجه جطالیات جیانان ،روره
بش .118-123 :
جهابر  ،فرهار (  )1382رفتارها پر خطر رر اوعات فراغ جیانان ،اولین هماتش سراسر رفتارها پر خطر،
اهدان ،رانشگاه علیم پزب ی اهدان.
جحمدخانی ،بهرام ( )1383عیاجل خطرسا و حفاظ کننده خانیارگی جصرف جیار ،ناستین کنگره کشیر
پیشگیر ا سیء جصرف جیار ،تهران ،رانشگاه علیم بهزتستی و تیانهاشی.
جیمار ،ثرتا؛ عدلی پیر ،صمد و خاکسار ،فائزه ( )1331به هها اجتماعی جاا و بحران هیت (با تاکید بر
بحران هیتتی اتران ) فصلناجه علمی– پژوهشی جطالیات و تحقیقات اجتماعی رر اتران.100 -1 2 :)2(1 ،
جهرابی ،حسینیلی؛ جحمیر  ،فهیمه و جیلی  ،حسین( )1330پیش بینی گراتش به رفتارها پر خطر بر اساس
باورها رتنی ،هیاان خیاهی ،آلیرگی جحیط و رسانهها رر رانشایتان رختر ،رانش و پژوهش رر روان بناسی
کاربرر  ،سال هفده  ،بماره .2-12 :)22(0
جهرابی ،حسینیلی؛ کاهاف ،جحمدباعر و جااهد ،عزتزاله ( )1383پیش بینی رفتار پرخطر براساس هیاان خیاهی
و عیاجل جمیی بناختی رر رانشایتان رانشگاه اصفهان .جطالیات روانشناختی.122-122 :)0(2 ،

1332  پاتیز و جستان،0  بماره،8  روره، بررسی جسائل اجتماعی اتران1 2
، روجین کنگره سراسر رفتارها پر خطر، عیاجل خطر ا و جحافظ کننده:) جیار جادر1382(  الهه،جیر اتی
. رانشگاه سیستان و بلیچستان،اهدان
، چاپ اول، تلفن همراه:) راهنما اولیاء رر استفارة فر ندان ا فن آورتها ارتهاطی جدتد1382(  جرتضی،جنطقی
. نشر عابد:تهران
:1  بماره،11  روره، طهی برق، ) بررسی ارتهاط سالج عمیجی با اعتیار به اتنترن1388( ناصر،ناستی اتی
.0 -23
) رابطة سالج عمیجی و استفارة جفرط ا1331(  ناصر، جحسن و تیسفی، گل جحمدتان،تاسمین نژار پرتسا
.22- 0 :)2 (1  بماره،13  روره،  رانش و پژوهش رر روانشناسی کاربرر،تلفن همراه رر رانشایتان
) بررسی بیی1382(  سانا، الهام و حاتمی،  بیرجحمد، بهرام، احمدنژار، رضا،  احمد، فرهار،تیسفی
، روجین کنگره سراسر رفتارها پر خطر، ساله بهرستان اروجیه10-02 رفتارها پر خطر جنسی رر رختران
. رانشگاه سیستان و بلیچستان،اهدان
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