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هاي اجتماعی مجـازي و گـرایش    شناختی به بررسی رابطه مصرف شبکه با رویکردي جامعه در این پژوهش

در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده و . خواهد شدجوانان شهر تهران به انحرافات اخالقی پرداخته 

 تهـران شـهر   سـال  29تـا   15جوانان ه آماري پژوهش حاضر، کلیه جامع. پرسشنامه بوده است ،ابزار تحقیق

اي بـه   اي چنـد مرحلـه   گیري خوشـه  نمونهنفر به صورت  400که از میان آنها به روش کوکران تعداد  بودند

آوري و  جمـع  محقق ساختهاز طریق پرسشنامه  اطالعات مورد نیاز .جمعیت نمونه انتخاب شده است عنوان

از چارچوب نظري تلفیقی و بـر مبنـاي نظریـه     بهره گیريبا . پردازش گردید) spss(افزار  از نرم فادهبا است
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بـین مصـرف   . جوانان شهر تهران گرایش شـدیدي بـه انحرافـات اخالقـی دارنـد      که است آن مبین پژوهش

گـري   با ابعاد اباحه) متغیر وابسته(و گرایش به انحرافات اخالقی ) متغیر مستقل(هاي اجتماعی مجازي  شبکه

هاي فکـري، عـادي    سترش شبههگو عملی جوانان، خشونت و پرخاشگري جوانان، تضعیف باورهاي دینی 

شدن روابط دختر و پسر، گسترش رفتارهاي وندالیستی و ترویج همزیستی به جاي ازدواج رابطه معنـاداري  
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   مقدمه

هاي جمعی در  نظران علوم ارتباطات با اذعان به توانایی شگرف رسانه صاحب ،در قرن بیست و یکم

ها  ها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان و نوع تأثیرات رسانه دهی افکار، نگرش شکل

درند با کارکردهاي منفی و تخطی از اخالق دارند که وسائل ارتباط جمعی قا آنان بیان می. داده اندانجام 

رفتاري را جوانان را تهدید کنند و الگوهاي نابهنجار  به ویژهاي، سالمت فکري و اخالقی آحاد جامعه  رسانه

ع انحرافات ها، نرخ وقو توانند با توجه به کارایی و توان رسانه می ،از سوي دیگر. در جامعه تثبیت نمایند

  .در این نوشتار برخی از کارکردهاي فوق تبیین گردیده است د کهاجتماعی را کاهش دهن

 گرفته قرار تحت تأثیر اجتماعی هاي ارزش افراد، یبه حریم خصوص جمعی ارتباط وسایل و فناوري ورود با

 به آسان دسترسی ،وسایل جمله این از. باشیم جوان نسل گفتمان و رفتار در تغییراتی شاهد تا شده موجب و

دهد که هاي اجتماعی در ایران نشان میهاي پژوهشیافته. است 1هاي اجتماعی مجازي و شبکه اینترنت

نه  شبکه هاي اجتماعیاستفاده از  .در ایران هستندشبکه هاي اجتماعی  ترین کاربرانجوانان بیشترین و مهم

وقت قابل توجهی را به  بلکه بیشتر جوانان ،آید یت آنان در اوقات فراغت به حساب مترین فعالیتنها مهم

آمارهاي متعدد موجود از تعداد کاربران اینترنت . دهندهاي اجتماعی اینترنتی اختصاص میاستفاده از شبکه

اند، عضویت یافته... بوك و توییتر و هاي اجتماعی مجازي مانند فیسدر ایران و ایرانیانی که در شبکه

  .)5:1395،رحیمی( ي اجتماعی در میان جامعه ایرانی استهانمایانگر گسترة حضور خیره کنندة رسانه

 حداقل ایران مردم کل زا  درصد 53، )1394( ٢هاي مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ساس گزارشا بر

 بین در اجتماعی شبکه پرطرفدارترینبه  تلگرام ،میان این در که هستند اجتماعی هاي شبکه از کیعضو ی

 ایسپا نظرسنجی نتایج. ستا نفر میلیون 20ز ا بیش ایران در تلگرام کاربران تعداد و شده دیلبت ایران مردم

 مردم درصد 42دو و  شهرهاي درجه شهروندان درصد 56ها،  استان مراکز شهروندان درصد 56که  داد نشان

شور ک ساله29تا  18جوانان  درصد 72 ،همچنین. هستند هاي اجتماعی شبکه از یکی عضو حداقل روستاها

با  برابر ساله 49تا  30 افراد براي این میزان. هستند اجتماعی هاي شبکه از یکی عضو اند حداقل کرده اعالم

 این ،قطع طور به. )2:1394فناوران اطالعات،( است درصد 25با  برابر سال 50باالي  فراد ا براي و درصد 53

ت أنترنت دسترسی دارند، بسیار باال و به جربه ای ها خانواده اغلب که تهران مانند بزرگی شهر در ضریب

نکته قابل توجه این است که رشد این ضریب در ده سال . تتوان گفت که حدود دو برابر این رقم اس می
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از رشد هاي آینده نیز تشدید خواهد شد و  رود که در سال گذشته در ایران تصاعدي بوده است و انتظار می

  .تگریزي نیسآن 

 ،هاي اجتماعی مجازي در جهان امروز ایجاد شده است که به دنبال گسترش روزافزون شبکهیکی از مسائلی 

اي منحصر به جامعه  مسئلهتغییر و تحول در رفتارهاي جوانان امروزه دیگر . باشد تغییرات رفتاري جوانان می

 همان. خواهند شدرو ه ب اي است که دیر یا زود، همه جوامع با آن رو مسئلهیا جوامعی خاص نیست، بلکه 

کنند که  این واقعیت محض را همه احساس و درك می. است 1اي جهانی مسئلهکند،  گونه که گیدنز اشاره می

آمارهاي رسمی نشان از . نهاد خانواده جامعه شهري امروز ایران به ویژه شهر تهران در حال تغییر است

ترین  ي که در دور افتادهروطبه  ؛ایران دارنددر  2هاي ارتباطی درگیري بیش از پیش جوانان با تکنولوژي

اما تفاوتی که مصرف  ؛آید هاي اجتماعی مجازي امري بدیهی به حساب می نقاط ایران هم استفاده از شبکه

ها اختصاص  در میزان زمانی است که افراد به استفاده از این رسانه ،اي کالنشهرها با سایر نقاط دارد رسانه

امروزه . گردد هاي ارتباطی مانند اینترنت یا موبایل میسر می که تنها از طریق تکنولوژي دهند و نیز اموري می

هاي اجتماعی  توان یافت که اعضاي آن ساعتی از وقت خود را صرف استفاده از شبکه اي را می کمتر خانواده

امروزه بخش اعظم  هاي اجتماعی مجازي شبکه. مجازي نکند و رفتار و افکارشان تحت تأثیر آن قرار نگیرد

هاي اجتماعی چندي  زمان جوانان را به خود اختصاص داده و به دلیل گستردگی و ناشناخته ماندن آن آسیب

  .)6:1395رحیمی،( را بر رفتارهاي آنان وارد کرده است

ب توسعه یافتگی جوامع محسو ارکاناز و یکی از سرمایه انسانی توان به عنوان  جوانان را می ،بر این اساس

- کنش. د، سالمت اجتماعی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفتنکه اگر به درستی تربیت نشو کرد

رو ، سبب می شود همبستگی اجتماعی با چالش گردددر حاشیه شهرها نمایان می  اغلبهاي نابهنجار که 

با انواعی از  اي متناسب با شرایط خود،هرجامعه. و موجب هدر رفت سرمایه انسانی گردد ودش به رو

شناخت چنین . ست که تاثیرات مخربی روي فرآیند ترقی آن جامعه داردرو به روانحرافات و مشکالت 

شناسایی عوامل مؤثر بر  .دسوي ترقی و تعامل هموار سازه تواند مسیر حرکت جامعه را بعواملی می

کنند می ها صرف حل آندولت کاهش اتالف هزینه، اتالف وقت و  نیرویی که درهاي اجتماعی نابهنجاري

ها، نیروي هاي کارآموزي، سازمان زندانهاي اصالح و تربیت، کانوناداره کانون. نیز اهمیت زیادي دارد

ه درصورتی که اگر ب. هاي مربوط به آن، باري بر دوش بودجه هرکشوري استانتظامی، دادگستري و هزینه
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توان صرف توسعه شود، قسمت اعظم این بودجه را میصورت علمی عوامل دخیل در این معضل شناسایی 

  . و بالندگی جامعه نمود

توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایران به مسئله و ششم قانون برنامه چهارم  97 ماده

نابهنجاري اجتماعی اختصاص یافته است که بر اساس آن دولت مکلّف است به منظور پیشگیري و کاهش 

هاي اجتماعی اقدام نماید و هاي اجتماعی، نسبت به تهیه طرح کنترل کاهش آسیبا و نابهنجاريهآسیب

براي این کار نیاز به بهره گیري از مطالعات علمی آسیب شناسان اجتماعی از جمله جامعه شناسان دارد تا 

منابع  ،ز سوي دیگرا .ایندهاي  اجتماعی را مورد شناسایی و برحسب اهمیت اولویت بندي نمنابهنجاري

تا به قدرت پیش بینی، پیشگیري و کنترل انحرافات  گیردمورد علّت کاوي قرار  بایدها و پیدایی آنها آسیب

ها و اصالح کجروان اجتماعی و توانمندسازي علمی به ترمیمی آسیباي و با شیوه  فتهاجتماعی دست یا

ئله از طرف برنامه ریزان و سیاستگذاران براي مدیریت مس پس. افراد در معرض آسیب پرداخته شود

محبوبی (انجام تحقیقات و مطالعات علمی توسط پژوهشگران اجتماعی امري ضروري است  ،اجتماعی

  ).14: 1387منش، 

هاي اجتماعی مجازي و گرایش به  شناختی رابطه استفاده از شبکه این مطالعه با هدف بررسی جامعه

و به دنبال  گرفتانجام  1395سال شهر تهران در سال  29تا  15انحرافات اخالقی در بین جوانان 

  :بودپاسخگویی به سواالت زیر 

هاي اجتماعی مجازي  گري عملی جوانان مربوط به استفاده از شبکه چه میزان از گرایش به اباحه -1

  است؟

  است؟ هاي اجتماعی مجازي چه میزان از تضعیف باورهاي دینی جوانان مربوط به استفاده از شبکه -2

هاي  چه میزان از گسترش خشونت و پرخاشگري در میان جوانان مربوط به استفاده از شبکه -3

  اجتماعی مجازي است؟

هاي اجتماعی  چه میزان از عادي شدن رابطه دختر و پسر نزد جوانان مربوط به استفاده از شبکه -4

  مجازي است؟

  هاي اجتماعی مجازي است؟ از شبکهچه میزان از رفتارهاي وندالیستی جوانان مربوط به استفاده  -5

هاي  چه میزان از ترویج همزیستی به جاي ازدواج در میان جوانان مربوط به استفاده از شبکه -6

  اجتماعی مجازي است؟



  تجربی پژوهشپیشینه 

یابی نوجوانان در فضاي  بررسی میزان تفاوت معیارهاي دوست"در پژوهشی با عنوان ) 1387(ناظري 

. هاي اجتماعی اینترنتی بر سبک زندگی نوجوانان پرداخته است به بررسی تأثیر شبکه "يمجازي و غیر مجاز

هاي  یابی در فضاي مجازي و غیرمجازي داراي تفاوت پژوهش بیانگر این مطلب است که معیارهاي دوست

نترنتی هاي اجتماعی ای تواند نشانگر رابطه میان عضویت و حضور در شبکه معناداري با یکدیگر است که می

در بررسی عوامل مختلف مؤثر در انتخاب دوست در دنیاي  که چنان ؛و تغییرات سبک زندگی افراد باشد

اظهار محبت و «همچنین . بودن است» سن هم«واقعی مشخص شد که از نظر پاسخگویان مهمترین عامل 

بودن از دیگر » جنس مه«و » مشترکات دینی و عقیدتی«، »تأیید خانواده«، »مهربانی از جانب طرف مقابل

در حالی که در بررسی عوامل مؤثر در  ،عوامل مهم در انتخاب دوست در دنیاي واقعی اظهار شده است

اظهار مهربانی «. عنوان شده است» آشنایی تصادفی با وي«مهمترین دلیل  ،انتخاب دوست در دنیاي مجازي

، از دیگر عوامل مهم در »ون توجه دیگرانقرار داشتن فرد مورد نظر در کان«و » و محبت از سوي دیگري

هاي  هاي اجتماعی است که خود بیانگر رابطه میان عضویت و حضور در شبکه انتخاب دوست در شبکه

یابی در دنیاي  عالوه بر این، در مقایسه معیارهاي دوست. یابی افراد است اجتماعی و تغییر در سبک دوست

یابی در اینترنت و دنیاي واقعی با یکدیگر تفاوت  هاي دوستمجازي و واقعی مشخص شد که بیشتر معیار

توان گفت که به  درصد اطمینان می 95هاي آماري با  اي که بر این اساس با آزمون معناداري دارند؛ به گونه

که تفاوت معناداري در دنیاي » جذابیت ظاهري«و » عوامل موقعیت اقتصادي و اجتماعی مشابه«غیر از 

یابی، با یکدیگر  نداشتند، میانگین سایر عوامل برشمرده شده در جدول معیارهاي دوست مجازي و واقعی

  .تفاوت معناداري دارند

هاي اخالقی خانواده در سریال جستجوي پدر فارسی ها و ارزشرسانه"در تحقیقی با عنوان ) 1390( رجبی

 بخش هدف .کار گرفته شده استه دارد دو روش پیمایش و تحلیل محتوا در این پژوهش ببیان می "وان

براي رسیدن به  پرسشنامه با استفاده از موضوع مورد مطالعه پیرامون یک پژوهش مقدماتی ، انجامپیمایش

جامعه آماري تحقیق، همه افراد سال ساکن در شهر .شهر کرمانشاه بود در ی وانترین سریال فارسپربیننده

اساس  پرسشنامه توزیع و بر 600روش تصادفی منظم، تعداد بر اساس فرمول کوکران و به  .استاه کرمانش

زنان بیش از  .دنبال می کنند را وان هاي شبکه فارسینتایج حاصل، بیش از نیمی از حجم نمونه، برنامه

  . دارند عالقههل به دیدن سریال فوق أافراد مجرد بیش از افراد متو  مردان 



 رفتاري هايناهنجاري بر موثر اجتماعی عوامل بررسی"عنوان تحقیقی با  )1392(علیزاده اقدم و دیگري 

دانش رفتاري هايناهنجاري بر موثر اجتماعی بررسی عوامل به تحقیق این در. ندانجام داد "آموزان دانش

 آموزان دبیرستانی دانش ،تحقیق این آماري جامعه .است شده پرداخته بیدگل و آران شهرستان آموزان

 انتخاب نفري 543ه نمون ،سیستماتیک بندي طبقه گیري نمونه شیوه به که هستند یدگلب و آران شهرستان

 که داد نشان تحقیق نتایج. باشد می پرسشنامه ،هاداده آوري گرد ابزار پیمایشی و ،تحقیق روش .است شده

 و جامعه دعملکر و امکانات، منابع به خانواده، دسترسی اجتماعی، عملکرد ، پایگاهمعدل متغیرهاي بین

 و جنسیت بین معناداري تفاوت ولید، دار وجود معناداري رابطه آموزان شدان رفتاري هايناهنجاري

 به مستقل متغیرهاي تأثیر بیشترین دهدمی نشان رگرسیونی تحلیل نتایج .ندارد رفتاري وجود هايناهنجاري

 جامعه، عملکرد امکانات، و منابع به یدسترس :از عبارت اند آموزان دانش رفتاري هايناهنجاري بر ترتیب

 معادله رگرسیون در مانده متغیرهاي باقی .خانواده اجتماعی، عملکرد جامعه، پایگاه عملکرد تحصیلی، معدل

 مسیر تحلیل نمودار اساس همین بر. کنند می تبیین را وابسته متغیر واریانس از درصد 9/58گر همدی با

  .شده است ترسیم

هاي اجتماعی مجازي بر هویت اجتماعی جوانان شهر  تأثیر استفاده از شبکه) 1393( کفاشی و همکاران

پژوهش به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده و جامعه . اند تهران را مورد بررسی قرار داده

امعه چارچوب نظري پژوهش، نظریه ج. باشد تهران می 4سال ساکن منطقه  36تا  19آماري تحقیق جوانان 

محقق براي محاسبه نمره هویت اجتماعی افراد از مجموع . اي کاستلز و نظریه هویت گیدنز است شبکه

اي پژوهش بر اساس ه یافته. هاي هویت خانوادگی، فردي و گروهی استفاده کرده است نمرات شاخصه

گونه که گیدنز اشاره همان(هاي اجتماعی مجازي  دهد بین میزان استفاده از شبکه نشان می محاسبه رگرسیون

از . داري وجود ندارد با هویت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی) به خاصیت بازتابندگی هویت دارد

مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ و نظام باورها  - ین پژوهش مطابق با دیدگاه کاستلزهاي دیگر ا یافته

هاي اجتماعی مجازي و  استفاده کاربران از شبکه رابطه معکوسی میان میزان -اي از دریچه ارتباطات شبکه

بین هویت مذهبی پاسخگویان و هویت اجتماعی آنان همبستگی و  ،همچنین. هویت دینی افراد وجود دارد

  .رابطه مثبت مشاهده شد

است،  پرداخته زندگی سبک تغییر و اجتماعی هاي شبکه میان رابطه به که معروفی هاي پژوهش از یکی

از  جغرافیا ملی انجمن توسط 2000نظرسنجی . دارد شهرت "2000نظرسنجی "به  که تاس نظرسنجی

 تشکیل را اجتماعی شبکه نوعی خود که انجمن این اینترنتی پایگاه اعضاي براي 1998نوامبر  تا سپتامبر



 تري طوالنی مدت که افرادي که است مطلب این بیانگر 2000نظرسنجی  نتایج. بود دسترس دادند، قابل می

 رفته رفته و اند پرداخته اینترنتی هاي فعالیت از بیشتري انواع به اند، داشته عضویت هاي اجتماعی شبکه در

 در .گردیده است کمتر غیرمجازي اجتماع در ها آن هاي فعالیت و شده بیشتر وب در فضاي حضورشان میزان

 مختلف هاي فعالیت و زندگی یوهش بازسازي و ساخت در محوري موضوعی اجتماعی به هاي شبکه حقیقت،

  ).2008هاس، کوان و ولمن(شود  می تبدیل کاربران اجتماع

 که از پرداختند آموزانی دانش نیازهاي و ها انگیزه بررسی به پژوهشی در) 2009(همکاران  و پارك

 يفیسبوك برا در فعالیت و مشارکت که داد نشان بررسی. هستند فیسبوك شبکه دائمی بازدیدکنندگان

 این تنوع. کسب اطالعات و خویش شناخت سرگرمی، و تفنن بودن، اجتماعی: بود اساسی نیاز چهار ارضاي

 بین تحلیل و تجزیه و بستگی داشته آنها تحصیل مدت و زادگاه و شهر جنس، همچون هایی ویژگی به نیازها

 تفریحی هاي استفاده طریق از تکسب اطالعا که داد نشان آنها سیاسی و اجتماعی هاي فعالیت و کاربران نیاز

 هاي شبکه پتانسیل که دهد می نشان تحقیق همچنین این. انجامد می اجتماعی و سیاسی هاي فعالیت به تفننی و

 درگیر و دوستانه هاي تجمع به جوانان عالقه توجیه قدرتمندي براي ابزار سرگرمی، یک عنوان به اجتماعی

  .است جامعه در فعال گانمشارکت کنند عنوان به جوان نسل کردن

جوانان  يها دگاهید ؛یاطالعات يها در عصر شبکه یتیهو يها تنش"با عنوان اش  در مطالعه) 2012( سیوید

بر  تالیجید يها فناوري ریتأث یبه چگونگ ،"نیدر تجربه آنال يانگریخود ب يها درباره خطرات و فرصت

 قیاو از طر. پردازد یدارند، م نیدر تجربه آنال يرانگیکه جوانان درباره خود ب یو تصورات تیهو مسئله

 يها در زمان مصاحبه با رسانه یساله که به مدت طوالن 25تا  15جوان  24که با  یقیعم يها مصاحبه

شده تصورات  یطراح لمیمصاحبه مثل ف نیکنندگان در ا شرکت. پرداخت کردند، یم تیفعال یتالیجید

در  یافته سازمان يها مصاحبه قیاو از طر. ودندارائه نم نیآنال ریو غ نیدر تجربه آنال تیرا از هو  خودشان

دادن  وفق  يجوانان برا يها راهبرد ی پیراموناطالعاتطور خالصه  جوانان به یچهارچوب تصورات ذهن

 افتیشده در يا  در عرصه شبکه یها و تجربه خود و همسان شناخت یگوناگون انیدر م یتیهو يها تنش

 ،یشخص نیروابط ب يخود، تعهد به هنجارها تیهوشامل تعهد به  یچهارچوب تصورات ذهن نیا. نمود

 يبر رو يا کننده محدود یکه کارکرد ضمن - یسطح گسترده اجتماع يها و ارزش نیتجربه آنال يهنجارها

 رندیگ یم میتصم نیکنندگان در تجربه آنال شرکت یوقتکه  افتیاو در. باشد یم -تعدد تجربه به خود دارند

 رییها را تغ حوزه نیاز ا کیشده اطالعات ابراز کنند، وزن هر يا شبکه يها رصهع نیخودشان را در ا

  .دهند یم



رابطه استفاده از  درباره را تحقیق مستقلی توان نمی داخلی آثار بین در شود، می مالحظه که طور همان

ارائه مدلی جهت تبیین انحرافات اخالقی و  کج رفتاري اجتماعیگرایش به  هاي اجتماعی مجازي و شبکه

ها و رفتارهاي  ناهنجاري کلی از بندي تقسیم به آثار بیشتر نیز خارجی تحقیقات در. کرد مشاهده ایران در

رویکرد  مبناي بر بیشتر و اند هاي اجتماعی مجازي پرداخته و تحلیل کارکردهاي مثبت و منفی شبکه انحرافی

 تأثیر درباره که گرفت نتیجه توان می ها پژوهش این مرور از. اند کرده مبادرت هاالگو تفکیک به 1سازي مجازي

رابطه  برقرارنکردن درونگرایی، اجتماعی، انزواي اینترنتی، اعتیاد :چون مواردي هاي اجتماعی مجازي به شبکه

 کمرنگ شدن ،خانوادگی هاي ارتباط اختالالت خانوادگی، فردگرایی، کاهش اجتماعی، هاي تعامل در صحیح

 شده اشاره... مشارکتی و  هاي فعالیت ، کاهشتفاوتی اخالقی بیبیگانه،  فرهنگ در دینی، جذب و ملّی هویت

 اند، کرده اشاره نیز هاي اجتماعی مجازي شبکه مثبت نقش به ها پژوهش از اگرچه بعضی این، وجود با. است

 نگاه هاي اجتماعی مجازي شبکه به یري ارزشیمنفی و با سوگ نظري با به ویژه در ایران محققان بیشتر

  .اند دهنمو آوري ارائه فن این از شناختی نوعی رویکرد آسیب ،عبارتی به و اند کرده

  ارچوب نظري و مدل مفهومی پژوهشچ

رابطه  موضوع به نظري مختلف هاي دیدگاه به استناد با که تحقیقاتی شامل تحقیق، ادبیات بررسی کلی طور به

هاي  با وجود نظریه ،اند پرداخته اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی در حوزه جوانان هاي شبکه

 این بیشتر خأل تئوریک در بیانگرکارآمدي که قدرت تبیینی باالیی در بررسی کجروي اجتماعی دارند، 

 تحقیقات این قی درانحرافات اخال به سویه و یک 2گرایانه مطلق نگاه نتیجه در که ییخألهستند؛  مطالعات

زمینه،  این در انجام گرفته تحقیقات اغلب در که است این گرایانه مطلق نگاه از منظور. است آمده پدید

را مد نظر قرار داده و به دنبال تأیید  3شناختی شان، رویکرد آسیب نظري تعلقات اساس بر ابتدا محققان

هاي مطرح در این زمینه هستند و به همین  نظریه هاي اجتماعی مجازي در تأثیرات منفی گرایش به شبکه

باید . هاي اجتماعی تقلیل داده شده است به گرایش به شبکه یانحرافات اخالقاند که  دلیل به نتایجی رسیده

هاي سطوح مختلف  موضوعی چند بعدي و پیچیده است و نیازمند نظریه ،توجه کرد که انحرافات اخالقی

 استفاده رویکردهایی و ها نظریه از ،این پژوهش در. بیین درست این پدیده هستیمخرد، میانه و کالن براي ت

 تأکید نکته این بر باید چه، اگر. است مرتبط موضوع پژوهش با مستقیم غیر یا مستقیم طور به که شود می

                                                           
1 Sybrentic 
2 Absolute 

3 Phatological aproach 



است و عاري از نقص  کرده ریزي پی را جامع مطالعه یک که آن نیست مدعی هرگز پژوهش این که شود

هاي عمده تحقیقات انجام گرفته در این  ولی سعی نگارنده پژوهش بر این بوده است تا ضعف ،باشد می

  .حوزه را به حداقل برساند

ناپذیر  هاي اجتماعی تحمل هاي اخالقی یا ضرورت زندگی بدون وجود الزام ،نظریه آنومی دورکیممطابق 

انجامد که اغلب  هنجاري می ی نوعی احساس بییعن گیري پدیده آنومی  و درنهایت نیز به شکل شود می

آید که  هنجاري در شرایطی پدید می بی. روي است یازیدن این افراد به خودکشی و کج اي براي دست مقدمه

در نظر . معیارهایی روشن براي راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد ،هاي معینی از زندگی اجتماعی در حوزه

شکل نوعی نابسامانی روانی و فردي و در قالب تعارض شخصیت فردي و  بهنیز  پیامدهاي آنومی  ،1دورکیم

آن است که نتیجه این تعارض هم . خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دیگر خواه او متجلی شود

که در کنار نفوذ شخصیت اجتماعی و دیگر خواه فرد، نیروهاي برانگیزاننده  - هاي وجدان جمعی خواسته

ها و  تضعیف این الزام. دهد کارایی خود را از دست می - و خودخواه او را تحت کنترل داردشخصیت فردي 

ها را  شود که افراد به حال خود رها شوند و اینجاست که آرزوهاي نامحدود، لجام فشارها نیز سبب می

 ؛ست یازدروي یا خودکشی د آورد تا به رفتارهایی مانند کج گسلد و فشارهایی را بر فرد وارد می می

  .داند هایی که دورکیم آن را همان نادیده گرفتن مقتضیات وجدان جمعی می پدیده

 مانند اي، رابطه هر نوع بر مدرنیته تأثیر و دارند قرار مدرنیته تحت تأثیر اجتماعی روابط گیدنز، دیدگاه از

 دوران در وي، ه باورب. دست غیر قابل انکار است این از عناصري و شخصی روابط خویشاوندي، پیوندهاي

 از برخی در خانوادگی پیوندهاي از خاصی اینکه انواع" و رفته تحلیل خویشاوندي پیوندهاي جدید

 همان هنوز خویشاوندي که باشد این معناي به تواند نمی اند، مانده نیرومند باقی مدرن جوامع هاي محیط

 پیوندهاي مکان و. "کند می ایفا کرد، می يباز مردم اکثریت روزانۀ زندگی تنظیم در زمانی که نقشی را

 روابط و اعتماد زمینۀ گذشته به میزان توانند نمی دیگر ،اند رفته تحلیل مدرنیته شرایط در که خویشاوندي

  ).485:1393لبیبی به نقل از گیدنز،(کنند  فراهم را صمیمانه

کنترل اجتماعی در جامعه و حسب وجود ضعف در فرآیند  روي را بر ، وقوع کجنظریه کنترل اجتماعی

پایه گذار نظریه کنترل ) 1969(تراویس هیرشی .کند ناکارآمدي آن در هر دو بعد درونی و بیرونی تبیین می

 : می باشد زیرتعلق و وابستگی به جامعه شامل موارد  ياجتماعی بر این باور است که اجزا

  ؛ارتباط با سایر افراد .1

                                                           
1  Emile dorkheim 



  ؛هاي اجتماعی که ارزش و نتایجی براي آینده داردو فعالیتها مشارکت در نقش پذیرش و .2

  .هاي اخالقی، هنجارهاي فرهنگی وامثال آناعتقاد به ارزش .3

کیفیت هر کدام از موارد سه گانه فوق در هر مورد خاص می تواند موجد همنوایی و نیز ": وي می گوید

ی یوندهاي مختصري با افرادي که طرفدار همنوااگر کسی پی ،لامث به عنوان .ی و کجروي باشدیعلت ناهمنوا

  .می یابد و رفتارهاي قانونی و قابل قبول هستند داشته باشد، احتمال کجروي در مورد وي افزایش

هاي جوانان را در معرض تغییرات اجتماعی و فرهنگی قرار  هاي جدید نهاد ارزش رسانه ،به اعتقاد کاستلز

هاي زندگی اجتماعی را در برگرفته و در چنین  اي تمام دامنه کهجامعه شب ،به عقیده وي. داده است

اي، افراد همواره در حال ارتباط با یکدیگر هستند تا ساختار اجتماعی را بهبود بخشند  جامعه

اي شدن جامعه امروز معناي همه چیز و هر چیزي را مورد  شبکه ،به عقیده کاستلز). 2007کاستلز،(

تري  اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی مفاهیم عام. اي را ایجاد کرده است فاهیم تازهبازاندیشی قرار داده و م

همچون مکان و زمان در این فرآیند دگرگون شده یا همچنان در حال دگرگونی هستند و معانی و تعاریف 

جازي را هاي اجتماعی م تأثیر شبکه ،اي نظریه جامعه شبکه). 4:1388عاملی،(نو و جدیدي به خود گرفته اند 

هاي اجتماعی مجازي سبب تغییر سبک  کند که چگونه شبکه و مطرح می می دهدبر همه ابعاد زندگی نشان 

  .شوند زندگی افراد می

اي کاستلز و الگوي رمزگذاري و رمزگشایی استیوارت  فلور، جامعه شبکهتئوري وابستگی بال روکیچ و دي 

نظریه . باشندود و الگوي اثرهاي قدرتمند در این زمینه میهال، الگوهایی براي سازش الگوهاي اثرهاي محد

ها دارند و این وابستگی از شخصی به هاي متفاوتی به رسانهوابستگی حاکی از آن است که افراد وابستگی

دي فلور و بال روکیچ . کندشخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می

هاي زیادي به طور خاص در جامعه جدید شهري صنعتی، مخاطبان وابستگی د که بهکنناستدالل می

در هریک از این . ها، مخاطبان و جامعه تأکید داردگانه رسانهاین نظریه بر رابطه سه. ها دارنداطالعات رسانه

. کنندها دخالت میعواملی در افزایش یا کاهش میزان وابستگی رسانه) ها، مخاطبانجامعه، رسانه(سه واحد 

بیشتر باشد، این احتمال  اي در ارتباط با یک پیام ویژهقدر وابستگی رسانهکنند که هرچه ها استدالل می آن

کارگیري نظریه وابستگی به. ها، احساسات و رفتارهاي مخاطب را تغییر دهد، بیشتر استکه پیام، شناخت

ها دهند و مطالعاتی را که براي اثر رسانهها نشان میرسانه برخی مطالعات را که اثرهایی براي کندکمک می

خاصی افراد ممکن است براي دریافت اطالعات خود به رسانه . اثر اندکی قائل هستند با هم آشتی دهیم

خاصی وابستگی دارند به داشتن تصویرهاي مختلف از دنیا سوق پیدا  وابسته شوند و افرادي را که به رسانه



ي خاصی وابسته باشد، احتمال اینکه پیامی در آن رسانه  همچنین هرچه فردي بیشتر به رسانه. کنند می

  ).412ـ417: 1381سورین و تانکارد، (اثرهاي موردنظر را داشته باشد، بیشتر است 

به اعتقاد . گیرد شکل می اري از طریق مشاهده رفتار دیگرانالگوهاي رفت ،بر حسب نظریه یادگیري اجتماعی

هاي جدید رفتاري هستند و به ویژه بر کودکان و نوجوانان  ها مؤثرترین راه براي آموزش شیوه رسانه ،او

سازي در کانون توجه نظریه یادگیري اجتماعی قرار داد که در آن  فرایند مدل. نهند تأثیر عمیق بر جاي می

ها از طریق پاداش و تنبیه  موختنیگیرد و آ شخص رفتار اجتماعی دیگران را به وسیله مشاهده و تقلید یاد می

ویژه قدرتمندي   اي از عوامل به هاي اجتماعی اینترنتی مجموعه با توجه به این نظریه، شبکه. دشو تقویت می

اي در اجتماعی ساختن  ها نقش عمده براي یادگیري اجتماعی هستند و تردیدي نیست که این نوع شبکه

ها حاوي القائات ارزشی بسیاري هستند  محتواي این رسانه ،وي دیگراز س. کنند نوجوانان و جوانان ایفا می

شوند و احتمال دارد با القائات سیاسی، عقیدتی،  که در اشکال متنوع و گوناگون و به شکلی دائم تکرار می

  .فرهنگی همراه باشند و به سهم خود بر نظام ارزشی نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شوند

شود  کند که مانند همنوایی آموخته می عنوان رفتاري توجیه می انحراف را بهساترلند  ینظریه انتقال فرهنگ

هاي طرفداران  مزبور به بینش  درنتیجه، نظریه. شود یعنی از طریق ارتباط متقابل با سایر مردم فراگرفته می

. کند اده میپذیري انحراف استف ها براي فرایند جامعه شود و از آن کنش متقابل نمادي نزدیک می

هاي بسیار در محالت یکسانی  شناسان در اوایل قرن حاضر متوجه شدند که میزان جرائم براي سال جامعه

هاي  اي در فرهنگ این واقعیت چنین فکري را ایجاد کرد که ممکن است انحراف ریشه. ادامه یافته است

 ،ادوین ساترلند. یافته باشد ر انتقال هاي دیگ زمان به اشخاص یا نسل مرور  محلی باشد و سپس از آنجا به

او، رفتار   طبق نظریه. اي تأثیرگذار براي تبیین دقیق چگونگی وقوع فرآیند انتقال فرهنگی ارائه کرد نظریه

با اغیار یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند جنایتکاران،  1انحرافی از طریق معاشرت

 شد که گفته می چنان ؛است» معاشران بد«  از فرمول قدیمی تري هوم درواقع بیان دقیقاین مف. شود آموخته می

  .»آدم خوبی بود ،که با آن دسته معاشرت نداشت تا وقتی«

این نکته تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته  رانتقال فرهنگی ب نظریه

کند که در جریان آن کژ رفتاري و نابهنجاري  می تأکید فرهنگی یادگیري راگردف بر بیشتر نظریه این .شود می

رشد و پرورش شخصیت فرد در نظر  ايه این نظریه وضعیت رفتار را بیشتر از نظر زمینه. آموخته می شود

معموالً در  آمیز بخش مهمی از رفتار انحراف ،فرهنگی  هاي خرده تبیینهمچنین بر اساس . آورد می

                                                           
1 sociability 



خاص با همدیگر اشتراك دارند،  یمردمی که در انحراف اغلب. گیرد چوب یک گروه منحرف انجام میچهار

 آیند حمایت متقابل و فراهم آوردن تسهیالتی براي ارتکاب اعمال خالفشان، گرد هم می  منظور دوگانه به

  .)170:1385رابرتسون،(

  یش به انحرافات اخالقیهاي اجتماعی مجازي و گرا رابطه استفاده از شبکهنظري  مدل

  

  هاي پژوهش فرضیه

   فرضیه اصلی

داري  هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی جوانان رابطه معنی بین میزان استفاده از شبکه

  .وجود دارد

  هاي فرعی فرضیه

  .داري وجود دارد عملی جوانان رابطه معنی گري هاي اجتماعی مجازي و اباحه بین میزان استفاده از شبکه -

داري وجود  هاي اجتماعی مجازي و خشونت و پرخاشگري جوانان رابطه معنی بین میزان استفاده از شبکه -

  .دارد

هاي فکري  بین میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و تضعیف باورهاي دینی و کسترش شبهه -

  .داردجوانان رابطه معنی داري وجود 

هاي اجتماعی  شبکه

 مجازي

  عضویت زمان مدت

  استفاده میزان

 مشارکت میزان

 نوع استفاده

گرایش به انحرافات 
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بین میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و عادي شدن روابط دختر و پسر در نزد جوانان رابطه  -

  .معنی داري وجود دارد

بین میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي و گسترش رفتارهاي وندالیستی جوانان رابطه معنی  - 

  .داري وجود دارد

هاي اجتماعی مجازي و ترویج همزیستی به جاي ازدواج نزد جوانان رابطه  بین میزان استفاده از شبکه -

  .معنی داري وجود دارد

کنند بیشتر از جوانانی  هاي اجتماعی مجازي استفاده می انحرافات اخالقی جوانانی که استفاده از شبکه -

  .کنند هاي اجتماعی مجازي استفاده نمی است که که از شبکه

 پژوهش شناسی روش

هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات  این پژوهش براي مطالعه و بررسی رابطه استفاده از شبکهدر 

به دلیل کارآمدي و  -اخالقی در بین جوانان از روش همبستگی یا همخوانی مبتنی بر روش تحقیق پیمایشی

کمک استنباط به  -ها هاي واحدهاي تحلیل و مقایسه دقیق خصوصیات آن قدرت توصیف مناسب ویژگی

ترین  لذا به دلیل نوع روش مطالعه و تنوع و تعدد متغیرهاي پژوهش و نیز به عنوان مهم. شدعلّی استفاده 

ها، از تکنیک مصاحبه کتبی یا پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت در قالب روش  تکنیک در گردآوري داده

 29تا  15جوانان ري پژوهش حاضر، کلیه جامعه آما. ده مستقیم پهنانگر استفاده گردیدمیدانی یعنی مشاه

تعدادشان  1395باشند که بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال  می تهرانشهر  سال

به منظور تعیین حجم نمونه مناسب و با عنایت به جمعیت آماري تحقیق  . نفر برآورد شده است 3634761

 درصد 95خطا و % 5با کمتر از ) نفر 383(اي  کوکران نمونه .جی. و نیز برآورد حجم نمونه به روش دبیلیو

در این  ،بر این اساس. اي است اي چند مرحله گیري خوشه روش نمونه. اطمینان مورد تخمین قرار گرفت

دختر  48(نفر در خوشه جنوب غربی  84، )پسر 53دختر و  53(نفر در خوشه جنوب شرقی  106تحقیق با 

 36(نفر در خوشه شمال غربی  72، )پسر 67دختر و  55(خوشه شمال شرقی  نفر در 122، )پسر 36و 

  .در شهر تهران مصاحبه انجام شد) پسر 200دختر و  200(نفر  400و در نهایت با ) پسر 36دختر و 

. شداي استفاده  در این پژوهش جهت برآورد اعتبار سواالت پرسشنامه، از اعتبار محتوایی صوري و سازه

به این  ؛گرفتیش آزمون قرار ي حصول اطمینان از پایایی ابزار سنجش، پرسشنامه مورد پهمچنین برا

ها نیز با استفاده  روایی سازه. ندنفر از پاسخگویان پرسشنامه تنظیم شده را تکمیل کرد 50صورت که تعداد 



. دیها اقدام گرد داده عاملی انجام خواهد شد و سپس با اطمینان از اعتبار آن به تحلیل Lisrelافزار  از نرم

ها از  براي تحلیل داده گرفت ودر دو سطح توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار  spssافزار  ها با نرم داده

  .شدسازي معادالت ساختاري استفاده  رگرسیون چند متغیره و مدل

  ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهاي اصلی پژوهش :1جدول 

  هاي تصحیح شده تعداد گویه  ي حذف شدهها تعداد گویه  آلفامقدار   شاخص

  ----   ----   76/0 هاي اجتماعی مجازي میزان استفاده از شبکه

  مورد 1  ----   70/0 گري عملی اباحه

  ----   ----   83/0  يفکر يها و گسترش شبهه ینید يباورها فیتضع

  مورد 2  ----   69/0  گسترش خشونت و پرخاشگري

  ----   مورد 1  85/0  عادي شدن روابط دختر و پسر

  ----   مورد 1  68/0  رفتارهاي وندالیستی

  ----   ----  71/0  ترویج همزیستی به جاي ازدواج

  مورد 3  مورد 2 78/0  آلفاي کلی

  

هاي آماري مناسب با هر یک استفاده  هاي حاصل از پرسشنامه، از آزمون به منظور تجزیه و تحلیل داده

 از آزمون مجزا در دو گروهاي  فاصله -ن متغیرهاي اسمیبه این ترتیب که جهت بررسی رابطه بی گردید؛

مستقل و براي بررسی رابطه بین متغیرهاي  fدر بیش از دو گروه مجزا از آزمون آماري مستقل و  tآماري 

براي بررسی تأثیر نیز از رگرسیون چندگانه . بهره گیري شداي از آزمون آماري پیرسون  فاصله -اي فاصله

ها به  داده. استفاده شد) گرایش به انحرافات اخالقی جوانان شهر تهران(ر متغیر وابسته متغیرهاي مستقل ب

هاي اصلی تحقیق با استفاده از  همچنین فرضیه .مورد پردازش قرار گرفت 23نسخه  spssافزار  وسیله نرم

رساند  قق یاري میها با استفاده از این تکنیک به مح آزمون فرضیه. دشدنسازي معادله ساختاري آزمون  مدل

گیري را در  و خطاهاي اندازه ندتا با متغیرهاي اصلی درگیر در فرضیه به عنوان متغیرهاي پنهان برخورد ک

افزار  دو نرم 23به منظور انجام محاسبات از نسخه . برآورد پارامترهاي مرتبط با آزمون فرضیه دخالت دهد

spss  وLisrel  گردیداستفاده.  

  یاتی متغیرهاي پژوهشتعریف نظري و عمل

  )هاي اجتماعی مجازي شبکه(متغیر مستقل 



 براي را امکان این که است 1وب بر مبتنی هاي اي از سرویس مجموعه اجتماعی، شبکه یک: تعریف نظري

 شبکه اعضاي دیگر با، کنند ایجاد خود براي خصوصی یا توصیفات عمومی که آورد می فراهم اشخاص

 براي افراد، دیگر عمومی توصیفات میان در و بگذارند اشتراك به آنها با را بع خودمنا کنند، برقرار ارتباط

 هاي شبکه دیگر، تعریفی اساس بر). 6:1393پور و دیگران، عدلی(کنند  وجو جست اتصاالت جدید یافتن

 ایلپروف معین و مشخص سیستم یک در دهند اجازه می افراد به که هستند آنالینی خدمات اجتماعی مجازي،

 دیگران با و بگذارند اشتراك به را تشان اطالعا کنند، معرفی به دیگران را خود باشند، داشته را خود شخصی

 هاي ارتباط همچنین ونند ک حفظ را دیگران با ارتباطشان توانند می افراد طریق از این. کنند برقرار ارتباط

  ).Boyd & Ellison,2007:12(دهند  شکل را اجتماعی جدیدي

 که زمانی هاي اجتماعی مجازي، متوسط در این پژوهش از سه شاخص عضویت در شبکه: عریف عملیاتیت

هاي اجتماعی  شود و نوع استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي می شبکه از استفاده صرف روز شبانه در

  .شود هاي اجتماعی مجازي استفاده می مجازي براي سنجش شبکه

  )انحرافات اخالقیگرایش به (متغیر وابسته 

چهارچوب  در شود که می اطالق رفتاري به 2اجتماعی يکژ رفتاراي از  انحراف اخالقی به عنوان نمونه

 قبح و منع قانونی با لذا گیرد و نمی قرار کنشگر فعالیت محل جامعه جمعی عمل عام قواعد و اخالقی اصول

عدم توان به عنوان  می نیزانحراف اخالقی را  ).15: 1383عبداللهی، ( .گرددمی مواجه اجتماعی و اخالقی

  ).370:1387،معین( تعریف کردپایبندي به اصول اخالقی و دست زدن به کارهاي ناشایست 

در حالی که  ،شود که به نقض رفتارهاي استاندارد شده منجر شود این تعریف شامل تمامی رفتارهایی می

انحراف برطبق این تعریف، . اند خالف، عجیب و بیمارگونهرفتارهاي غیراخالقی،  و ها بسیاري از کجروي

هایی به   گردد، زیرا محتواي آن از بافت فرهنگی و اجتماعی گروه امري به شدت نسبی محسوب می اخالقی

  .در درون آنها رخ داده است انحراف اخالقیآید که  دست می

ش بعد مورد بررسی قرار گرفته که در در این پژوهش انحرافات اخالقی در بین جوانان شهر تهران در ش

  .شود ها پرداخته می ادامه به تعریف نظري و عملیاتی آن

  گري عملی جوانان اباحه

                                                           
1
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2  Deviatimist 



. محرمات ارتکاب داشتن روا و تکلیف وجود به اعتقاد نداشتن :از است عبارت اباحت: تعریف نظري

منظور ). 116:1376معین،(داند  روا را محرمات ارتکاب و شمرد مباح را چیز همه کهاست  ملحدياباحتی، 

، اعتنایی عملی به محرمات یو ب توجهی جوانان به اخالقیات بی ،از اباحه گري عملی جوانان در این پژوهش

  .شود است و با شاخص هاي زیر سنجیده می منهیات و منکرات

  :گیرد هاي زیر مورد سنجش قرار می با شاخصجوانان گري عملی  اباحه: تعریف عملیاتی

هاي ماه مبارك رمضان، عدم اعتقاد به  اعتنایی به روزه عدم اهتمام به اقامه نمازهاي واجب، بی -

  ؛هپرداخت خمس و زکات و غیر

 ؛هاي خانوادگی مصرف مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر در مهمانی -

 ؛هاي زننده استماع انواع موسیقی -

 ؛یاختالط زن و مرد و دختر و پسر در مجالس عروس -

  ؛مدم رعایت شئونات شرعی و اخالقی در روابط زن و مرد و دختر و پسر نامحرع -

  .دوستانه شدهاي و آمد و خانوادگی آمدهاي و رفت در الزم پوشش رعایت عدم -

  هاي فکري تضعیف باورهاي دینی و گسترش شبهه

هاي فکري  هاي دینی، تضعیف اعتقادات و گسترش شبهه یکی از سازوکارهاي تغییر ارزش: تعریف نظري

، نمود و پدیدار شدن این باورها در رفتار و سبک زندگی پژوهشباورهاي دینی در این  تضعیف .است

  .باشد می جوانان

و با  بعد اعتقادي و مناسکی 2در این تحقیق شاخص تضعیف باورهاي دینی جوانان در : تعریف عملیاتی

ها،  مقدس، موافقت با ترویج دین در رسانهپایبندي به فرایض دینی، شرکت در زیارت اماکن  هاي شاخص

هاي  هاي مذهبی، رعایت حجاب و عمل به گفته گرایش به معنویت در دنیاي مدرن، شرکت در سخنرانی

  .گیرد مورد سنجش قرار می روحانیون

  گسترش خشونت و پرخاشگري 

: در تعریف پرخاشگري آمده کهشود  مفهوم پرخاشگري به کار برده می ابمعموالً خشونت  :تعریف نظري

 همه فروم، اریک. دگیرد و به افراد و اشیا آسیب می رسان اي که از روي عمد صورت می اعمال خصمانه

گیرد  قصدي صورت چنین با یا شود می دیگر جانور ء یا شی شخص، به رساندن آسیب سبب که اعمالی را

  ).1961فروم،(نامد  پرخاشگري می



  :گیرد مورد سنجش قرار می زیرو پرخاشگري به عنوان آسیب اخالقی در سه بعد خشونت : تعریف عملیاتی

 و زدن سیلی لگدزدن، بریدن، زدن، ضربه طریق از فرد به کردن وارد صدمه شامل: جسمانی خشونت -1

  ؛است مشابه موارد

 هخودپندار به جوانان آن در که لفظی عنوان به روانی بدرفتاري یا عاطفی خشونت: عاطفی خشونت -2

 کردن تحقیر یا تهدید اهانت، مانند الفاظی در که کنند می حمله دیگران هاي اجتماعی شایستگی

  ؛نمود دارد

 که کنند استفاده جنسی ارضاي براي جنس مخالف از جوانان اینکه از عبارت: جنسی خشونت -3

  .باشد تماس بدون یا تماس با است همراه ممکن

  عادي شدن روابط دختر و پسر

اي از روابط  پیش از ازدواج در این مطالعه، گستره عادي شدن روابط دختر و پسرمنظور از  :تعریف نظري

هاي مختلفی مانند صمیمیت،  که با انگیزه )بدون محرمیت(پیش از ازدواج است میان دو جنس مخالف 

هاي  گیرد و در قالب شکل طرفین شکل می  بستگی، فعالیت جنسی، تعهد، مراقبت و مبادله رفاقت، دل

هاي دیگر  هاي خیابانی، هم خانگی و شکل منظور ازدواج، دوستی قرارهاي عاشقانه، دوستی به :دوستی چون

سنجی، نگرش را داراي سه بعد شناختی،  شنگر  پردازان و محققان در عرصه بیشتر نظریه. یابد تداوم می

 ).263: 1378کریمی، (دانند  احساسی و تمایل به عمل می

سه نوع شناختی،  در نسبت به عادي شدن روابط دختر و پسردر تعریف عملیاتی نگرش : تعریف عملیاتی

متغیرهایی نظیر نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به ارتباط دوستانه داشتن،  بااحساسی و تمایل به عمل 

که  - ریزي ازدواج جویی، شناخت جنس مخالف، تنهایی، کسب تجربه و پرکردن اوقات فراغت و پایه لذت

این ). 264: 1378کریمی، ( است شدهپوشش داده  -رسید عامل اصلی در برقراري رابطه باشد به نظر می

  .می شوند سنجیده) اي رتبه(در قالب طیف لیکرت و در سطح سنجش ترتیبی متغیرها

  رفتارهاي وندالیستی 

 يها آسیب و رافاتانح مباحث در وندالیسم مفهوم باب در شده هئارا تعاریف اغلب در: تعریف نظري

 و تأسیسات اموال، يخرابکار و تخریب به معطوف رفتار عنوان به آن از نظران صاحب و نامحقق ،یاجتماع

 از معموالً که آورد حساب به مالیم يها يکار  بزه جزو توان  یم را يخرابکار. اند برده نام یعموم متعلقات

 آثار به رساندن آسیب فقط که گفت چنین توان ینم. است یپوش چشم و اغماض قابل یقضای مراجع دید



 آثار که این از اعم ،یخصوص و یعموم اموال به ياراد آسیب گونه هر بلکه ،است وندالیسم جزء تمدن،

 محسنی( دانست یوندالیست اعمال مشمول توان یم را -درخت به رساندن آسیب مثل - نباشد یا باشد تمدن

   ).21- 22: 1383تبریزي،

هستند که در آن افراد سعى دارند نیازها، هیجانات و  اخالقیاز جمله انحرافات  ،هاى شهرى  خرابکاري

به رفتارهاى نابهنجار  ،اى بروز دهند و با در دسترس نبودن روش مناسب احساسات درونى خود را به شیوه

بق و سازگار نیست در واقع، وندالیسم نوعی انحراف رفتارى است که با انتظارات جامعه منط. ندآور روى مى

وندالیسم نه تنها به لذا . دو عموماً زمانى رخ مى دهد که فرد یا گروهى معیارهاى جامعه را رعایت نکنن

اي اجتماعی در بسیاري از جوامع  مسئلهبه مثابه معضل یا "و رفتاري بزهکارانه، بلکه انحراف اخالقی عنوان 

  ).1383:34محسنی تبریزي،( "نظران و آسیب شناسان مطرح شده است از سوي صاحب

براي سنجش رفتارهاي وندالیستی جوانان از دو شاخص رفتارهاي مربوط به محیط زیست : تعریف عملیاتی

  .می شودو رفتارهاي مربوط به محیط اجتماعی استفاده 

  ترویج همزیستی به جاي ازدواج 

ر، روابط مبتنی هم خانگی پس و دختر بین جازدوا از پیش روابط جدید هاي گونه از یکی: تعریف نظري

آزاد ارمکی و (د دار اشاره دیگر یک با ازدواج بدون جنسی شریک دو مشتركاین الگو، به زندگی . است

  ).43:1391همکاران،

زندگی مشترك بدون (در این پژوهش نگارنده نگرش جوانان را نسبت به همزیستی : تعریف عملیاتی

بدین ترتیب که ابتدا نگرش جوانان را . رد سنجش قرار می دهدهاي ذهنی و عینی مو با شاخص) ازدواج

  .دده و سپس تجربه اي که در این مورد داشته اند مورد پرسش قرار می جویا می شودنسبت به این پدیده 

  هاي پژوهش یافته

  توزیع پاسخگویان بر حسب گرایش به انحرافات اخالقی

 يباورها فیتضعگري عملی،  القی از تلفیق ابعاد اباحهمتغیر گرایش جوانان شهر تهران به انحرافات اخ

ي، خشونت و پرخاشگري، عادي شدن روابط دختر و پسر، رفتارهاي فکر يها و گسترش شبهه ینید

  .وندالیستی و ترویج همزیستی به جاي ازدواج ساخته شده است

  

  



 توزیع پاسخگویان بر حسب گرایش به انحرافات اخالقی :2جدول 

 گرایش به انحرافات اخالقی تعداد درصد

 کم 89 2/22%

 متوسط 178 5/44%

 زیاد 133 2/33%

 جمع 400 100%

  

. دهد که گرایش به انحرافات اخالقی در بین جوانان شهر تهران چه وضعیتی دارد نشان می 2جدول 

 ،همچنین .گرایش زیادي به انحرافات اخالقی دارند) درصد 2/33نفر و  133(بیشترین تعداد پاسخگویان 

  .نیز گرایش کمتري به انحرافات اخالقی دارند) درصد2/22(نفر از پاسخگویان  89
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  انحرافات اخالقیبه توزیع پاسخگویان بر حسب میزان گرایش  :1نمودار 

  

  هاي آماري متغیر گرایش جوانان شهر تهران به انحرافات اخالقی و ابعاد آن شاخص

  

  هاي آماري متغیر گرایش جوانان شهر تهران به انحرافات اخالقی و ابعاد آن شاخص :3 جدول

ترویج 

همزیستی به 

 جاي ازدواج

رفتارهاي 

 وندالیستی

عادي شدن 

روابط دختر 

 و پسر

خشونت و 

 پرخاشگري

تضعیف باورهاي دینی 

هاي  و گسترش شبهه

 فکري

گري  اباحه

 عملی

انحرافات 

 اخالقی

  



گري عملی،  اباحه خالقی در بین جوانان داراي ابعادشود، انحرافات ا مشاهده می 3همانطور که در جدول 

دن روابط دختر و ي، خشونت و پرخاشگري، عادي شفکر يها و گسترش شبهه ینید يباورها فیتضع

میانگین نمره در این متغیرها به . پسر، رفتارهاي وندالیستی و ترویج همزیستی به جاي ازدواج می باشد

توان به این نکته اشاره  از دیگر نتایج این جدول می. است 57/2، 82/2، 89/2، 70/2، 61/2، 69/2ترتیب 

و بیشترین میانگین ) 57/2(تی به جاي ازدواج کرد که کمترین میانگین نمره مربوط به بعد ترویج همزیس

  .است) 82/2(نمره مربوط به رفتارهاي وندالیستی 

  پژوهش هاي آزمون فرضیه

 هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی جوانان بین میزان استفاده از شبکه: اصلیفرضیه 

  .داري وجود دارد رابطه معنی شهر تهران

  هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی میزان استفاده از شبکه ضریب همبستگی :4جدول 

 

 تعداد واقعی 400 400 400 400 400 400 400

 گم شده 0 0 0 0 0 0 0

57/2  82/2  89/2  70/2  61/2  69/2  71/2  میانگین 

019/0  022/0  031/0  025/0  022/0  028/0  030/0  انحراف معیار 

38/0  43/0  62/0  49/0  44/0  55/0  59/0 انسیجذر وار   

45/0  189/0  38/0  24/0  19/0  30/0  35/0 انسیوار   

506/1-  606/0  27/0  98/0  18/0  33/0-  30/0 یچولگ   

12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0  12/0 یچولگ اریمع يخطا   

243/0  159/0-  229/0-  74/1  143/0  012/0  189/0 یدگیکش   

24/0  24/0  24/0  24/0  24/0  24/0  24/0 یدگیکش اریمع يخطا   

29/3  20/2  11/3  3 46/2  08/3  38/3 )تراییدامنه تغ( ها داده بازه   

12/1  40/1  1 27/1  46/1  1 23/1 داده نیکوچکتر   

76/3  60/3  11/4  27/4  92/3  08/4  62/4 داده  نیبزرگتر   

 تعداد  سطح معناداري  ضریب همبستگی متغیرها

  هاي اجتماعی مجازي میزان استفاده از شبکه -1

  گرایش به انحرافات اخالقی -2

617/0 000/0 400  



تر از  باشد و چون این عدد کوچک می 000/0شده بین دو دامنه که برابر با  محاسبه sigبا توجه به مقدار 

هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی  است، لذا بین دو متغیر میزان استفاده از شبکه 05/0

 617/0آمده ما که برابر با  دست شدت همبستگی به با توجه به ،همچنین. همبستگی معناداري وجود دارد

هاي  ي و با جهت مستقیم بین دو متغیر میزان استفاده از شبکهاست، لذا همبستگی مثبت، با شدت قو

صورت که هرچه میزان استفاده از  اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی وجود دارد؛ بدین

بر این . شود میزان گرایش جوانان به انحرافات اخالقی بیشتر می ،هاي اجتماعی مجازي بیشتر باشد شبکه

  .شود ژوهش حاضر تأیید میفرضیه اصلی پ ،اساس

هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات اخالقی  بین میزان استفاده از شبکه :هاي فرعی فرضیه

گري عملی، خشونت و پرخاشگري، تضعیف باورهاي دینی و گسترش  اباحه(جوانان شهر تهران 

همزیستی به جاي یج ترو دختر و پسر، رفتارهاي وندالیستی و هاي فکري، عادي شدن روابط شبهه

  .رابطه معناداري وجود دارد )ازدواج

به این ترتیب که رابطه بین استفاده  ؛براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

هاي اجتماعی مجازي با شاخص گرایش به انحرافات اخالقی و ابعاد آن بررسی شده که نتایج آن  از شبکه

  .استدر جدول زیر آمده 

  و ابعاد آن گرایش به انحرافات اخالقیبا  هاي اجتماعی مجازي رابطه بین استفاده از شبکه :5جدول 

  جمع  هاي اجتماعی مجازي استفاده از شبکه  متغیر

  گري عملی جوانان اباحه
  r= 0/569  ضریب همبستگی

400  
  sig= 0/000  داري سطح معنی

  خشونت و پرخاشگري جوانان
 r= 0/546 400  ضریب همبستگی

  sig= 0/000  داري سطح معنی

  جوانان تضعیف باورهاي دینی
 r= 0/606  400  ضریب همبستگی

  sig= 0/000  داري سطح معنی

  عادي شدن روابط دختر و پسر
 r= 0/317  400  ضریب همبستگی

  sig= 0/000  داري سطح معنی

  گسترش رفتارهاي وندالیستی
 r= 0/601  400  ضریب همبستگی

  sig= 0/000  داري سطح معنی

  ترویج همزیستی به جاي ازدواج
 r= 0/468  400  ضریب همبستگی

  sig= 0/000  داري سطح معنی



گري  هاي اجتماعی مجازي و اباحه دهد رابطه بین استفاده از شبکه نشان می فوقطوري که جدول  همان

) r= 0/56(مبستگی پیرسون و ضریب ه) sig= 0/000(درصد  99عملی جوانان در سطح اطمینان 

به این ترتیب همبستگی مثبت، با شدت قوي و با جهت مستقیم بین دو متغیر میزان گرایش . دار است معنی

صورت که هرچه میزان گرایش  گري عملی جوانان وجود دارد؛ بدین هاي اجتماعی مجازي و اباحه به شبکه

رابطه  ،همچنین. شود گري عملی جوانان نیز بیشتر می همیزان اباح ،بیشتر باشد هاي اجتماعی مجازي به شبکه

درصد  99خشونت و پرخاشگري جوانان در سطح اطمینان و  هاي اجتماعی مجازي بین استفاده از شبکه

)sig= 0/000 ( و ضریب همبستگی پیرسون)r= 0/54 (به این ترتیب که هرچه میزان . دار است معنی

. یابد بیشتر باشد میزان خشونت و پرخاشگري جوانان نیز افزایش می هاي اجتماعی مجازي استفاده از شبکه

هاي اجتماعی مجازي و تضعیف باورهاي دینی  ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر استفاده از شبکه

با ضریب ) sig= 0/000(درصد  99داري  دهد که بین دو متغیر در سطح معنی جوانان نیز نشان می

به این صورت که هرچه میزان استفاده  ؛داري وجود دارد رابطه مستقیم معنی) r= 0/60(همبستگی پیرسون 

هاي فکري  باورهاي دینی جوانان تضعیف و سبب گسترش شبهه ،هاي اجتماعی مجازي بیشتر باشد از شبکه

 در سطحعادي شدن روابط دختر و پسر  و هاي اجتماعی مجازي شبکهاستفاده از رابطه بین . شود در آنها می

 ،به این ترتیب. دار است معنی) r= 0/31(و ضریب همبستگی پیرسون ) sig= 0/000(درصد  99اطمینان 

هاي اجتماعی  همبستگی مثبت، با شدت متوسط و با جهت مستقیم بین دو متغیر میزان گرایش به شبکه

هاي  ز شبکههرچه میزان استفاده اصورت که  وجود دارد؛ بدینعادي شدن روابط دختر و پسر مجازي و 

ضریب . شود اجتماعی مجازي بیشتر باشد میزان عادي شدن روابط دختر و پسر نزد جوانان بیشتر می

هاي اجتماعی مجازي و گسترش رفتارهاي وندالیستی نیز  همبستگی پیرسون بین دو متغیر استفاده از شبکه

با ضریب همبستگی پیرسون  )sig= 0/000(درصد  99داري  دهد که بین دو متغیر در سطح معنی نشان می

)r= 0/60 (هاي  به این صورت که هرچه میزان استفاده از شبکه ؛داري وجود دارد رابطه مستقیم معنی

سرانجام اینکه استفاده . یابد میزان رفتارهاي وندالیستی جوانان نیز افزایش می ،اجتماعی مجازي بیشتر باشد

 =sig(درصد  99در سطح اطمینان به جاي ازدواج  ترویج همزیستیهاي اجتماعی مجازي با  از شبکه

هاي  هرچه میزان استفاده از شبکهرابطه دارد؛ یعنی ) r= 0/46(و ضریب همبستگی پیرسون ) 0/000

  .شود اجتماعی مجازي بیشتر باشد میزان ترویج همزیستی به جاي ازدواج نزد جوانان بیشتر می



هاي اجتماعی مجازي و گرایش به انحرافات  شبکهاز استفاده " تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین

 "اخالقی

منظور تحلیل نقش متغیرهاي مستقل بر گرایش به انحرافات اخالقی از روش رگرسیون چندگانه به شیوه  به

جهت مقایسه نقش متغیرهاي مستقل موجود در مدل رگرسیون بر روي متغیر وابسته از . توأم استفاده شد

هاي حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه  یافته 6جدول . استفاده شد) Beta(ه ضرایب استاندارد شد

  .دهد توأم را نشان می

  هاي حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه توأم یافته :6جدول 

  متغیر مستقل  ردیف
B SEB  Beta sig 

X 280/0  046/0  1هاي اجتماعی مجازي  شبکه  1  226/0  000/0 

X 480/0 - 038/0  2اجتماعی  -قتصاديپایگاه ا 2  431/0 000/0 

  013/0    386/0  967/0  عرض از مبدأ 3

٠٠٠/٠=Sig F           ٣٠٠/٩۶=        F ۴٧٩/٠= AdjR2       ۴٨٧/٠=    R2  ۶٩٨/٠=    R  

بین  دهنده همبستگی قوي متغیرهاي پیش باشد که نشان می 698/0دست آمده برابر  ضریب همبستگی به

دست آمده، میزان  با توجه به نتایج به. است) گرایش به انحرافات اخالقی(و متغیر معیار ) غیرهاي مستقلمت(

درصد از تغییرات متغیر  9/47توان گفت که  است و می 479/0شده براي مدل برابر  ضریب تعیین تعدیل

آمده جهت  دست مقدار به -p. بین، تعیین نمود وسیله رابطه خطی آن با متغیرهاي پیش توان به معیار را می

مبنی بر ناهمبسته بودن متغیر  H0بنابراین فرض  .باشد می 05/0تر از سطح خطاي  بسیار کوچکF آزمون

شود و  در جامعه رد می) متغیرهاي مستقل(بین  و متغیرهاي پیش "گرایش به انحرافات اخالقی"معیار 

با توجه به ضرایب رگرسیون و مقدار . باشند بسته میبین هم توان گفت که متغیر معیار و متغیرهاي پیش می

آمده از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه توأم معادله رگرسیون تحقیق به شکل زیر  دست ثابت به

 :است

2  X480/0 +1 X 280/0 +967/0 =Y  

اند،  ناداري داشتهدهد که از میان متغیرهاي مستقل که با متغیر وابسته رابطه مع نتایج نشان می ،همچنین

= 487/0(درصد  7/48طور تعاملی  و به هستندمتغیرهاي زیر داراي نقش معناداري بر روي متغیر وابسته 

R2  ( تغییرات متغیر وابسته)کنند را تبیین می) گرایش به انحرافات اخالقی:  

  .اجتماعی -پایگاه اقتصادي) 2زي، هاي اجتماعی مجا شبکه) 1



  گیري بحث و نتیجه

بوده  و فرهنگی اجتماعیهاي  پژوهشگران حوزهاز دیرباز مورد توجه  گرایش به انحراف اخالقی لعهمطا

شود که اگر به درستی  هاي توسعه یافتگی جوامع محسوب میاست؛ چرا که سرمایه انسانی یکی از مؤلفه

شهود است که این واقعیتی م .تربیت نشود، سالمت اجتماعی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت

هاي  سوئی بر روي جوانان به عنوان سرمایه پی آمدهايانحرافات اخالقی در جامعه  شیوع عوارض و تبعات

د، سبب گرد نمایان میکالنشهرها در  اغلبکه  رفتارهاي غیر اخالقی. جامعه خواهد داشت اجتماعی

اي متناسب هر جامعهلذا . در رودبه هو سرمایه انسانی  ودش رو به روشود همبستگی اجتماعی با چالش  می

یرات مخربی روي فرآیند ترقی آن أثست که ترو به روبا شرایط خود، با انواعی از انحرافات و مشکالت 

هاي اخالقی جوانان  ارزش دهند که اکیداً نشان می ي انجام گرفته در این حوزه نیزها پژوهش. جامعه دارد

در این بر همین مبنا  .به شدت در حال افرایش است اي اخالقیه دچار تغییر شده و گرایش به نابهنجاري

هاي  گرایش جوانان شهر تهران به انحرافات اخالقی با تأکید بر مصرف شبکه عوامل مرتبط با پژوهش

نظریه از جا کندگی گیدنز، آنومی دورکیم، حوزه بر اساس  -چهارچوب نظري، با توجه به اجتماعی مجازي

انحراف، کنترل  فرهنگی هاي خرده تبیینگو،  و و نظرات هابرماس در زمینه گفت عمومی و کنش ارتباطی

، یادگیري اجتماعی بندورا، نظریه کاشت و نظریه فلورتئوري وابستگی بال روکیچ و دي اجتماعی هیرشی، 

لیل مورد تح انحرافات اخالقیبررسی و متغیرهاي مستقل در ارتباط با گرایش به  )اي کاستلز جامعه شبکه

 29تا  15هاي پژوهش بیانگر این بودند که گرایش به انحرافات اخالقی در بین جوانان  یافته. گردیدواقع 

درصد از جوانان شهر تهران گرایش شدیدي به  33به طوري که  ؛سال شهر تهران در حال افزایش است

ایش نقش بسیار مهمی دارد هاي اجتماعی مجازي در این گر دارند و شبکه سمت رفتارهاي نابهنجار اخالقی

  .نظري پژوهش می پردازیمتجربی و هاي  که در ادامه به یافته

هاي اجتماعی مجازي از  شود که استفاده از شبکه با توجه به نتایج به دست آمده از فرضیه اول مشخص می

انصاري و  هاي عرب با یافته همسواین نتیجه . باشد گري عملی می عوامل اصلی گرایش جوانان به اباحه

بدین معنا که جوانانی  ؛باشد می) 1394(چراتی و همکاران  و) 1394(، گنجی و همکاران )1393(ن همکارا

هاي دینی  هاي اخالقی و آموزه نسبت به ارزش ،کنند هاي اجتماعی مجازي می که استفاده بیشتري از شبکه

 هر به کاشت، تئوري مبناي بر که چرا اشد،ب می کاشت راستاي تئوري در تحقیق یافته این. شوند تفاوت می بی

 در را تري تأثیر عمیق ها رسانه این باشند، اي رسانه هاي پیام معرض در را بیشتري افراد ساعات که میزان



 آسیب یک عنوان گري عملی به اباحه شود می سبب آنچه. گذاشت دنخواه ها آن باورهاي و ها نگرش

 به جوانان راه سر بر بیرون دنیاي در که است موانعی و ، مشکالتشود اجتماعی در حوزه جوانان شناخته

هاي اجتماعی مجازي است که وابستگی شدید به  پایان شبکه فضاي بی ،از جمله این موانع .است آمده وجود

قبح روابط  بین رفتن از ،در واقع. گري عملی در رفتارهاي جوانان را به همراه دارد این فضا، اباحی

 جنسی مشاهده روابط با زیرا ،است هاي اجتماعی مجازي شبکه هاي آسیب از ناشی پیامدهاي از اخالقی،غیر

 ها آن به نسبت و شود نمی تلقی این روابط مهم تر نازل سطوح روابطی، چنین قبح بین رفتن از و اینترنت در

  .شود می ایجاد تفاوتی بی

ي فکر يها و گسترش شبهه ینید يباورها فیتضعهاي اجتماعی مجازي و  رابطه بین گرایش به شبکه

با توجه به مثبت بودن عالمت . شود جوانان نیز معنادار بوده است؛ یعنی فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید می

؛ بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است) Pearson Correla�on= 0/54(ضریب همبستگی پیرسون 

 فیتضعدهد که  نشان می Tهمچنین مقدار آزمون . یش می یابددیگري نیز افزا ،با افزایش یکی به طوري که

کنند  هاي اجتماعی مجازي استفاده می ي جوانانی که از شبکهفکر يها و گسترش شبهه ینید يباورها

بنابراین . بیشتر است) 26/2(کنند  هاي اجتماعی مجازي استفاده نمی از جوانانی که از شبکه) 40/3(

نقش بسیار مهمی در تضیف باورهاي دینی و گسترش شبهات فکري جوانان هاي اجتماعی مجازي  شبکه

هاي هویت و هاي عظیمی در حوزهدگرگونی ،اي کاستلز بر این اساس مطابق با نظریه جامعه شبکه. دندار

 ؛هاي نسل جوان را آماج تغییر قرار داده است ارزش مسئلهو این  فرهنگ پدیدار شده یا در حال ظهور است

فرهنگ مدرن غالباً غربی در حال گسترش به سراسر جهان و بسط هژمونی خود  ،از یک طرفي که به طور

هاي دینی، فرهنگی، ملی، قومی و است و از سوي دیگر، در برابر هژمونی این فرهنگ مدرن، در حوزه

در این . یافته پدیدار شده استهایی از جهان توسعه هایی در سراسر جهان حتی در بخشمحلی مقاومت

در جستجوي باورهاي دینی و فکري جدید، دچار  ،اند هاي دینی خود کنده شده فرآیند جوانان که از ارزش

در صورتی که نتوانیم  پس. افتند هاي نوظهور می ها و عرفان شبهات فکري شده و در نتیجه در دام فرقه

ي نخواهد پایید که عواملی هم چون از هویت دینی و اسالمی جوانان را حفظ نماییم و آنها را رها کنیم، دیر

  .شدخواهد هاي فوق هویتجایگزین خودبیگانگی 

هاي اجتماعی مجازي و  ارتباط بین استفاده از شبکه ،بر اساس نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پژوهش

رسد گرایش به  به نظر می. گسترش خشونت و پرخاشگري جوانان نیز مورد تأیید قرار گرفته است

هاي اجتماعی مجازي و درگیري بیش از حد جوانان در فضاي مجازي سبب غفلت آنان از رفتارهاي  هشبک



 در تعامل و حضور که است این امر از حاکی نیز) 1394مرادي،(هاي پژوهشی  یافته. شود بهنجار اجتماعی می

در این که به طوري  ؛شود باعث گسترش خشونت و پرخاشگري جوانان می مجازي هاي اجتماعی شبکه

سالمت گردد  که منجر میشود  اشاعه داده می يها جمالت رکیک، خشم، خشونت و ناهنجاري بیشتر شبکه

همچنین . گرددآسیب دچار ند، نک ها سپري می را در این شبکه خود زمانبخش زیادي از که  جوانانی  یروان

هاي  رد که هرچه وابستگی به شبکهتوان استدالل کبا توجه به نظریه وابستگی بال روکیچ و دي فلور می

د، بیشتر یابها، احساسات و رفتارهاي مخاطبان تغییر شناخت کهاجتماعی اینترنتی بیشتر باشد، احتمال این 

  .می شود

هاي اجتماعی مجازي و عادي شدن  نتایج حاصل از فرضیه چهارم بیانگر این است که بین استفاده از شبکه

استفاده از  بین پیرسون ضرایب همبستگی. دارد معنادار وجود رابطه نروابط دختر و پسر نزد جوانا

 Pearson(با  عادي شدن روابط دختر و پسر نزد جوانان برابر هاي اجتماعی مجازي و شبکه

Correla�on= 0/73 (آماري این تحلیل تجزیه و بدین ترتیب در .است صفر آن معناداري سطح و 

که عادي شدن روابط دختر و پسر نزد جوانانی که از  شد و مشخص دیدگر تأیید معناداري رابطه فرضیه

هاي  اي از شبکه کنند، بیشتر از جوانانی است که هیچ استفاده هاي اجتماعی مجازي استفاده می شبکه

هاي اجتماعی مجازي و عادي  شبکه مورددر همین زمینه نیز تحقیقاتی که در  .کنند اجتماعی مجازي نمی

 1394؛ چراتی و همکاران،2014شاکریان و همکاران،(تر و پسر نزد جوانان انجام شده است شدن روابط دخ

کنند، میزان  هاي اجتماعی مجازي استفاده می ثابت کرده جوانانی که از شبکه) 1395نوغانی و محمدي، و

ل تحوالت هاي اخیر به دلی رسد در دهه به نظر می. ها بیشتر است عادي شدن روابط دختر و پسر نزد آن

فرهنگی و اجتماعی ناشی از فرآیندهاي نوسازي اجتماعی، رابطه با جنس مخالف خارج از چهارچوب 

توان گفت،  کاستلز میاي  جامعه شبکهنظریه مطابق با همچنین . قواعد پذیرفته فرهنگی شکل گرفته است

شده  آنانغییر سبک زندگی سبب ت جوانان تأثیر گذاشته وهمه ابعاد زندگی بر  مجازيهاي اجتماعی  شبکه

اي  به اعتقاد کاستلز، در نهایت نتیجه گسترش جوامع مجازي، دگرگون شدن زندگی بشري به گونه. است

  .شوند میاست که مناطق از معناي فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی خود تهی 

مجازي و رفتارهاي  هاي اجتماعی نشان داد بین استفاده از شبکه پنجم فرضیه براي پژوهش از حاصل نتایج

بدین معنا که گرایش به رفتارهاي وندالیستی جوانانی که از  ؛وندالیستی جوانان رابطه معناداري وجود دارد

کنند  هاي اجتماعی مجازي استفاده نمی کنند و جوانانی که از شبکه هاي اجتماعی مجازي استفاده می شبکه

که رفتار  توان گفت میساترلند، کوهن وگربنر ابق با نظریه در این راستا مط. باشد داراي تفاوت معناداري می



و  نابهنجارهاي اگر افراد جامعه با گروه اساسبر این . شود انحرافی از طریق انتقال فرهنگی آموخته می

احتمال هنجارشکنی  ،دنگیر ها در زمان طوالنی و با فراوانی بیشتر قرارهاي نابهنجار رسانهتحت تأثیر پیام

 ساترلند،(ي پژوهش نظرچارچوب  باهاي میدانی توان ادعا کرد که بین یافته می پس. خواهد شد تشدید

رضایی و پیري  بگ و) 1393(صیادي و همکاران  ،)1379( و همچنین نتایج پژوهش حسنی )رگربن کوهن و

  .هم فراخوانی وجود دارد )1394(

هاي اجتماعی مجازي و ترویج  فاده از شبکهبین است داد نشان نیز ششم فرضیه از آمده دست به نتایج

با توجه به مثبت بودن عالمت ضریب . داري وجود دارد همزیستی به جاي ازدواج در بین جوانان رابطه معنا

یعنی با  ؛بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است) Pearson Correla�on= 0/46(همبستگی پیرسون 

دهد که ترویج همزیستی به  نشان می Tهمچنین مقدار آزمون . ابددیگري نیز افزایش می ی ،افزایش یکی

از جوانانی که از ) 13/3(کنند  هاي اجتماعی مجازي استفاده می جاي ازدواج در بین جوانانی که از شبکه

هاي گرمارودي  این یافته با نتایج پژوهش. بیشتر است) 89/1(کنند  هاي اجتماعی مجازي استفاده نمی شبکه

. همخوانی دارد) 1391(آزادارمکی و همکاران  و) 1389(ج آبادي فراهانی و مهریار ، خل)1388(ان و همکار

ت و یکی از این اس افزایش حال در ایران درج ازدوا از پیش جنسی هرابط که دهند می نشانها  پژوهش

توان  فرضیه می در تحلیل این. است) هم خانگی(همزیستی  ،هاي رابطه جنسی پیش از ازدواج جوانان گونه

 کالنشهر تهران در ،هاي اجتماعی مجازي د شبکهمانن جهانی ارتباط هاي رسانه گسترش و ورودگفت 

 از جهانی هاي ارزش ورودبا  .است داده شکل را گوناگونی هاي ارزش و آفریده را متفاوتی زندگی هاي سبک

 از که گرفته شکل شهر تهران جوانان میان در نیز جدیدي رفتارهاي تدریج به ارتباطی، جدید ابزارهايق طری

  .است ازدواج همزیستی به جاي گسترش ها، آن ترین مهم

 تحتهاي جوانان  نظري بیانگر این است که ارزش هاي هاي پژوهش منطبق با استدالل یافته ،بدین ترتیب

 ود جدی هاي ارزش ودخ با که هم وارداتی مدرن و جدید هاي وريآ فن و است گرفته قراردهاي مدرنیته نآیفر

ها و هنجارهاي  ارزش در سریع تحوالت سبب بروز اند، آورده همراه به را موجود اجتماعی نظام با ناهماهنگ

هاي  شلهاي اخالقی جوانان شهر تهران با چا به طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که ارزش .اند شده جوانان

اعی و فرهنگی در جامعه مورد مطالعه به شدت ست و ضرورت مدیریت تغییرات اجتمرو به رواساسی 

با توجه به گسترش گرایش به انحرافات اخالقی در بین جوانان شهر تهران  ،از سوي دیگر. شود احساس می

روي این پدیده صورت گیرد تا بر الزم است مطالعات بیشتري  ،که داراي کارکردهاي چندگانه منفی است

  .پدیده اجتماعی جلوگیري شودانه از پیامدهاي منفی این بینانه و کارشناس با تدابیر واقع



  پیشنهادهاي پژوهش

  :با توجه به یافته هاي پژوهش پیشنهاد می گردد

ماهنگ کردن بخش هاي عمومی و خصوصی که در زمینه پیش گیري از وقوع جرم فعالیت دارند ه -

 ورزش و ها، شوراها، امور مانند نیروي انتظامی، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، شهرداري

 ؛گیرانه و هماهنگی بیشتر عملی پیشهاي به منظور اجراي برنامه ... جوانان، بهزیستی و

ها براي نظارت و کنترل بیشتر بر فرزندان و گوشزد کردن میزان مجازات جرایم  آگاهی دادن به خانواده -

 ؛در صورت ارتکاب جرم توسط آناناخالقی 

ها،  خیز و اقداماتی به منظور کمک به خانواده آسیبهاي  تر توسط دولت در محلیشب اتخاذ تدابیر امنیتی -

 ؛بخصوص نوجوانان و جوانانی که در معرض آسیب قرار دارند

کیفیت ارضاي این نیازها در اهتمام به آنها، زیرا به همان اندازه که و  نجواناشناخت نیازهاي روانی  -

به همراه دارد و ، اثرات نامطلوب هاشدن و یا ارضاي ناقص آنارضا ن، مؤثر است آنانشادابی و نشاط 

  ؛را به انحراف می کشاند آنان ،جوانانزندگی به کام   یتلخ عالوه بر

تماس تلفنی و نامه نگاري با جنس مخالف،  :همچون جوانان و رفتاري توجه به مشکالت اخالقی -

چشم چرانی، فرار از منزل، غیبت  ، خود ارضایی،مختلط معاشرت با جنس مخالف، شرکت در مجالس

  ؛...و از مدرسه، اقدام به خودکشی، سرقت، دروغگویی، اعتیاد، ولگردي 

تقویت نظارت هاي اجتماعی رسمی و دولتی و نیز نظارت هاي مردمی و محلی از جمله امر به معروف  -

  ؛و نهی از منکر براي پاکسازي فضاي جامعه و تعدیل آزادي هاي اجتماعی

جوانان براي گسترش روحیه  و هاي اجتماعی مجازي با توجه به استقبال نوجوانان از توان شبکهاستفاده  -

  ؛حضور گسترده در نهادهاي دینی جهتدینی و تشویق آنان 

هاي ارزشی  داراي گرایش ایرانی  هاي اجتماعی اینترنتی بومی و جایگزین مردان از شبکه حمایت دولت -

هاي  ر اسالمی از دریچه شبکهئمهمی براي ترویج شعا قداما کهالزم  هاي و در عین حال داراي جذابیت

هاي اجتماعی اینترنتی با محوریت  در همین راستا الزم است شبکه. به شمار می آیداجتماعی اینترنتی 

هاي مفید و رشد دینی افراد مورد  افزایی، اطالع از اخبار، کاریابی، سرگرمی یابی سالم، دانش دوست



هاي  هاي دینی و بومی از بستر شبکه در چنین شرایطی شاهد گسترش ارزش. قرار گیرندحمایت جدي 

  ؛اجتماعی اینترنتی در جامعه حقیقی خواهیم بود

آزاد  در قالبهاي رابطه با جنس مخالف  حل ترین راه مهم هک ظري و تجربی پژوهش نمبانی با توجه به  -

ن رابطه سالم و شناخت جنس مخالف، جوانان، آموزش براي داشتاصولی و معقول گذاشتن 

تفریط نکردن در رابطه، تغییر در طرز تفکر  و  سازي، وجود رابطه تحت نظارت والدین، افراط فرهنگ

گسترش  و ها هاي خانواده گیري عصبات و سختنظام حاکم، مشخص کردن هدف دوستی، کاهش ت

رابطه با  موردشود ایجاد حساسیت در  ، پیشنهاد میبیان شده اند هاي سالم براي ایجاد رابطه محیط

  .ها صورت گیرد آن کردن هدایت وعملیاتی  راستايجنس مخالف از کودکی با تمهیداتی در 

.  
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This study focused on a sociological approach to the study of relationship 
between the use of virtual social networks and tendency of young people in 
Tehran city to moral deviations. In this study a survey method was used and the 
research technique was a questionnaire. The study population included all youth 
aged 15 to 29 in Tehran. Among them, 400 people were selected by Cochran 
and multi-stage cluster sampling. The required information was collected 
through oriented questionnaires and was processed by the software (spss & 
Lisrel). The results showed that Tehran's young people have a strong tendency 
to moral deviation. There is a significant relationship between the use of virtual 
social networks (independent variable) and a tendency to moral deviation 
(dependent variable) with dimensions of youth violence and aggression, the 
weakening of religious beliefs and expansion of intellectual doubts, 
normalization of relations between girls and boys, expansion vandalistic 
behavior, expansion of cohabitation rather than marriage. Furthermore, our path 
analysis indicated that in terms of the value of beta (β), a total of %48 of the 
changes in tendency of young people to moral deviations (R2=0/48), depends 
on the use of virtual social networks and demographic variables such as socio-
economic status, gender, age and level of education. 

Key words: Virtual Social Networks, Moral Deviations, Abnormality, Youth 
and Tehran City 

 


