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عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی ووقوع رفتارهای بررسی رابطه بین  به حاضر پژوهش: هچکيد

 كلیهشامل  پژوهش نیا آماری جامعه. است پرداخته پیام نور گرگان وپسردانشجویان دختردر  پرخطر

 به هكپسر(  01دختر و  01)جودانش 021آماری شامل  نمونه و بوده گرگانشهرستان دانشجویان پیام نور 

شبکه های  ، پرسشنامهازگیری متغیرهای پژوهش ند. برای اندازهشد انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش

استفاده و پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر)مقیاس رفتارهای پرخطر( خود ساخته اجتماعی مجازی

ضریب همبستگی  ازا هدادهو جهت تجزیه و تحلیل  بوده همبستگی نوع ازو  مقطعی پژوهش طرحشد. 

نوع و میزان بین  كه داد نشان پژوهش اینهای یافته استفاده شد. پیرسون و رگرسیون به روش ورود

مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج  استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و وقوع رفتارهای پرخطررابطه

وقوع قادر به پیش بینی  جتماعی مجازینوع و میزان استفاده از شبکه های ارگرسیون نشان داد كه  

 می باشند. رفتارهای پرخطر

دانشجو ،آسیب اجتماعیرفتار پرخطر،شبکه اجتماعی مجازی ، واژگان کليدي:  

 

 

 

 بيان مسئله

 
هم زندگی وی زیان ، سلسله ای از رفتارها را در بر می گیرد كه نه تنها برای فرد درگیر در این رفتار و افراد م 0مفهوم گسترده رفتار پر خطر

[. تحقیقات نشان می دهند كه Boyer,2115های جدی به بار می آورد ، بلکه باعث صدمه غیر عمدی به افراد بیگناه دیگر نیز می شود]

 ( خطر پذیری را به رفتار هایی اطالق می2110) 0و گرور 2كارگرگ.[,2116Buelowمتداول ترین وقوع این رفتار ها در محیط دانشگاه است]

 كنند كه احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی ، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش دهد.امروزه رفتارهای پر خطر به رفتارهایی گفته

[ .بررسی رفتارهای پرخطر از  0030می شودكه سالمت و بهزیستی نوجوانان ، جوانان و سایر افراد جامعه را در معرض خطر قرار دهد]ماهر ،

                                                 
7  .High Risk Behavior 
8  .Carr Gregg 
3  .Grover 
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تایجی كه برای زندگی ، سالمتی و رشد روانی و اجتماعی ]فرد [ به همراه می آورد از قبیل : بیماری های روحی و روانی هم چون حیث ن

[، ترک تحصیل ، عدم موفقیت  2112،  0و گالبن 2[ ، ایدز و بیماری های جنسی ]ماركوییز 0000، 0افسردگی ، ناخوشی  و حتی مرگ ]ایروین

[و در گیری در جرائم مختلف دارای اهمیت است .مصرف مواد مخدر ، خشونت و رفتارهای جنسی عامل   0002،  2ورتحصیلی و شغلی ]جس

؛به نقل از زاده محمدی و احمد 2111و ویلیامز ،  5، بوگست 6بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است ]لیند برگ

 [. 0033آبادی ، 

كشی ،تجاوز ، رفتارهای جنسی خارج از ازدواج ،تخریب اموال عمومی ومصرف مواد مخدر ،از جمله رفتارهای پرخطر مصرف الکل ،قتل ،خود

 محسوب می شوندكه بروز هریک از این رفتار ها در فرد ، پیش بینی كننده قوی سایر رفتارها نیز می باشد؛یعنی با درگیری در هر یک از این

مصرف مواد مخدر ،احتمال ارتکاب سایر رفتارهای پرخطر نیز افزایش می یابد]زاده محمدی و احمد آبادی ، رفتارها مانند مشروب خواری یا 

0035 .] 

هرچند كه هیچ یک از بخش های جامعه از عواقب ناگوار رفتارهای تهدید كننده سالمت در امان نیست ، اما بعضی از گروه های سنی  

[.نوجوانان و ,Ahmad-Abadi ,2113   Zadeh-Mohammadiر معرض خطر بیشتری قرار دارند]واجتماعی از جمله نوجوانان و جوانان د

 جوانان معموال در معرض تغیرات شدید شرایط اجتماعی می باشند كه در سال های اخیر رخ داده اند.این تغییرات می توانند تاثیر عمیقی روی

[ . از دیدگاه جامعه  0050؛سازمان جهانی بهداشت ، 0030؛بخشانی ، 0032، رفتارهای آسیب زا و پرخطر داشته باشند]بیرشک و بخشانی 

شناختی، رفتار پر خطر با ضعیف شدن نظارت خانواده و گسترش روابط با گروه های مختلفی از هماالن ،فشارهای اجتماعی ایجاد می 

انواده و تغییرات مکرر در ساختار خانواده ،خودشان را تحت ی عاطفی ناشی از ، ازهم پاشیدگی خ شود.بسیاری از نوجوانان و جوانان با ضربه

خانواده به عنوان .[Siegel,0005فشار می بینند و با ورود زودرس به حیطه تمایالت جنسی و استعمال مواد، از خود واكنش نشان می دهند]

ندهای درون خانواده ها مکان هایی برای شکل كوچک ترین واحد اجتماعی ،اساس تشکیل جامعه و حفظ روابط انسانی را برعهده دارد.پیو

[.از  0000گیری الگوهای رفتاری نوجوانان است كه آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و روابط اجتماعی راهنمایی می كند]علیوردی نیا ، 

صوصیات این دوره ، رسیدن به استقالل نو عالیم گذر یا انتقال از دوره نوجوانی به بزرگسالی ، پذیرفته شدن در دانشگاه است و یکی از خ

پدیدی است كه تحت تاثیر آن دانشجویان ، خودمختاری بیشتری در سبک های زندگی و رفتارهایشان احساس كرده و بسیاری از آن ها 

جویی یکی از [ .دوران دانشRensburg, Surujlal  2100,گرایش بیشتری به سمت رفتارهای ناسالم و سبک های پرخطر پیدا می كنند]

ر مهم ترین دورانی است كه برای اكثر جوانان بوجود می آید .این دوره به دلیل گذر از دوراهی نوجوانی و وارد شدن به جوانی ، نقش مهمی د

ای شکل گیری زندگی شغلی و اجتماعی آتی ایفا می كند.نهادینه كردن ارزش ها می توانند سطح تعهدات دانشجویان با ارزش ها و نهاد ه

[.جذابیت شبکه های اجتماعی اینترنتی  0001عرفی را افزایش دهد و درنتیجه موجب كاهش رفتارهای پرخطر شود]علیوردی نیا و همکاران ، 

از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر سبب می شود تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی مجازی 

تارهای جوانان عضو این شبکه ها به سمت شکل گیری رفتاری پرخطر به عنوان یک سئوال جدی برای محققان اجتماعی و فرهنگی و تغییر رف

 مطرح شود.

ای كلیدی در سرعت به شیوهطرح كرد و از آن پس به 0062در سال  "3بارنزایچی"را برای نخستین بار  5های اجتماعیاصطالح شبکه

ای از  شود كه یک مجموعه بدل گشت. در تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف میتحقیقات و مطالعات 

اند و با هم در به  هم متصلدار اجتماعی به ای از روابط معنی وسیله مجموعهها كه به نهادهای اجتماعی كه شامل مردم و سازمان

                                                 
7  .Irwin 
8  .Marquez 
3  .Galbon 
9  .Jessor 
5  .Lindberg 
6  .Boggest 
1 .Social Networks 
2.J.A.Barnes 
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ها و روابط چهره به چهره متمركز  چون دوستیتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط همها تعامل دارند. شکل سن گذاشتن ارزشاشتراک

های [.شبکه 0000است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالین و ارتباطات كامپیوتر واسط متمركز است]معمار ،

های خودشان ها، افکار و فعالیتمندیآورد تا كاربران بتوانند عالقهامکانی فراهم میهایی هستند كه اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه

ها را با آنان سهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، مجموعه ای از سرویس های را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت

آورد كه توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد كنند، یا با دیگر اعضای شبکه میمبتی بر وب است كه این امکان را برای اشخاص فراهم 

ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، برای یافتن اتصاالت جدید استفاده كنند ارتباط برقرار كنند، منابع خود را با آن

بکه های اجتماعی می توان گفت شبکه های اجتماعی سایت هایی هستند كه از یک سایت طور كلی در تعریف ش[. به2115، 2و الیسون 0]بوید

ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراک گذاری را به كاربران خود ارائه می 

ینترنت است كه بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل دهند. شبکه های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون كاربر ا

پردازند. در واقع شبکه های اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده اند. به طور كلی از اطالعات می

گردد. كاربران بر، اطالعات شخصی و عالیق ، برقراری ارتباط تسهیل میطریق اطالعاتی كه بر روی پروفایل افراد قرار می گیرد مانند عکس كار

و  0توانند پروفایل های دیگران را ببینند و از طریق برنامه های كاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار كنند ]پمپکمی

های فردی تر شدن فزاینده تفاوتشناختی و پیچیدهشکستگی هستیهای اجتماعی اینترنتی محصول درهم [.اینترنت و شبکه2110همکاران، 

كند. اینترنت نه های وی افزایش پیدا میشود و اضطراب[. فرد در دوره مدرنیته از جا كنده می 0031هستند و با آن سنخیت تام دارند]تورن ،

مدرنیستی رسند و تواماً مهمترین جنبه پستردیت به هم میجا ساختار و فتنها این وضع را متحول كرد؛ بلکه به آن شدت بخشید. در این

كند؛ بلکه موجب تکثر های اینترنت نه تنها فردیت كاربران را تقویت میسازند. امکانات موجود برای انتخاب انواع متفاوت خروجیاینترنت را می

شود می 2های افراد واگراتربینیستفاده عمومی از اینترنت، جهانها در اثر رشد اشود. در عین حال، همزمان با افزایش میزان تفاوتبیشتر می

زمان، حس نکردن مکان و  -سه ویژگی اینترنت و شبکه های اجتماعی را بیان می كند: به هم فشردگی فضا 6[. تامبا 0033]گیبینز و ریمر،

رنت و این اواخر مخصوصاً شبکه های اجتماعی در میان [. استفاده از اینت2112محدوده های محو شده و جماعت تغییریافته]پراپروتنیک، 

طور غیر قابل توجهی افزایش یافته و بررسی ها نشان می دهد این روند كماكان ادامه دارد. اینترنت، به ویژه در میان جوانان ایرانی ایرانی ها به

ن، عجیب نیست كه بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد باشد. بنابرایشیوع زیادی دارد و فاصله آن با سایر نسل های قدیم تر فاحش می

اینترنت نشان می دهد اكثریت كاربران اینترنت در ایران به نسل جوان تعلق دارد.بنابر یک تقسیم بندی نسلی، نسل سوم بیشترین كاربران 

گیرند. مسائل در ایجاد رفتارهای پرخطر[ قرار میاینترنتی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت،] از جمله 

 فارغ از شکاف های به وجود آمده ناشی از فرایند رسانه های نوین، شکاف نسلی موجود ناشی از تحوالت ساختاری و جمعیتی جامعه ایران باعث

و شود. این پدیده از یک سو، به روند انتقال فرهنگ ها و آموزه ها در قالب سنت، از نسلی به نسل دیگر با اختالل رو به رشده است انتقال ارزش

آسیب می رساند و از سوی دیگر، حافظه تاریخی را مختل می سازد و بدین ترتیب، انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی دوره های پیشین به 

ان در سال های اخیر در ایران به یک [.شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوان0035شود ]ربیعی،زمان حاضر با دشواری انجام می

مسئله اجتماعی تبدیل شده است و نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی ، دانشگاهی و عمومی جامعه به وجود آورده است]زاده 

ای پرخطر با رویکرد جرم [ .تعداد زیادی از مطالعات تجربی انجام شده در خارج از كشور به تبیین انواع رفتاره0033محمدی واحمد آبادی ،

؛استیوارت و همکارانش 2112؛هاینی ، 0005، 5؛برزینا 0002؛اگنیو و وایت ، 0036شناسی جامعه شناختی پرداخته اند]ایکرز و همکاران ،

خلی نیز می [.در تحقیقات دا 2102؛بیکر و همکاران ، 2100؛كراگیس و همکاران ، 2101؛مایز و همکاران ، 2113؛گرادی و همکاران ، 2112،

(اشاره نمود]علیوردی نیا  0002( ؛علیوردی نیا و همتی )0035( ؛ شمس علیزاده وهمکاران ) 0035توان به پژوهش های سراج زاده و فیضی )

( در تحقیقی رفتارهای پرخطردر دانشجویان دانشگاه اصفهان را براساس هیجان  0030[.همچنین حسینعلی مهرابی و همکاران ) 0000،

                                                 
7  .Boyd 
8  .Ellison 
3  .Pempek 
9  .Divergence 
5  .Tombaugh 
6  .Brezina 
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و عوامل جمعیت شناختی مورد بررسی قرار داده است.درباره نقش متغیرهای جمعیت شناختی در رفتارهای پرخطر هم مطالعاتی انجام خواهی 

شده است و بر نقش سن ، مقطع تحصیلی ،محل سکونت ،وضعیت تاهل ، طبقه اجتماعی و اقتصادی ، ترتیب توالد ، تحصیالت پدر و مادر و 

؛ سراوانی و همکاران ،  0035رفتارهای پرخطر یا مجموعه رفتارهای پرخطر اشاره شده است]شکیبا و همکاران ، جنسیت در بروز برخی از 

 0035و ثنا گوی محرز و همکاران ،  0035؛یوسفی و همکاران ،  0035؛ میرزایی، 0032؛مباشری ،  0035؛ شریف زاده و همکاران ،  0035

 [. 0030ت های جنسیتی صحه می گذارد]شولتز و شولتز ، هم بر وجود تفاو "زاكرمن "[.ضمن اینکه 

ماهیت پیچیده مسائل اجتماعی  ایجاب می كند تا در برخورد و شناخت مسائل اجتماعی ، با تکمیل نظریات موجود و با اتکاء به یافته های 

ی تواند به ما در درک بهتر علل گرایش به نوین ، دایره ی شناخت خود را گسترش دهیم . شناخت و درک درست از وضعیت روابط اجتماعی م

رفتارهای پرخطر یاری رساند.افزایش نگرانی های عمومی درباره مسائل مختلف اجتماعی از این رو كه خسارت و صدمات وارده بر پیکر جامعه 

تر می شود، شناخت علمی و دقیق مسائل روند رو به افزایشی یافته و هم از آن جهت كه گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر و پیچیده 

[.لذا شناسایی و تبیین رفتارهای پر خطر در میان دانشجویان در جهت اتخاذ 0032اجتماعی را ضروری می سازد]رابینگتن وواینبرگ ،

ها تضمین سالمت و رویکردهای پیشگیرانه ، ضروری به نظر می رسد.زیرا دانشجویان سرمایه های جامعه می باشند و سالمت روح و جسم آن 

[.شیوع روز افزون رفتارهای پرخطربرابر است با هدر رفتن پتانسیل های خالق و سازنده ی جامعه و عوارض 0002آینده است ]علیوردی نیا ، 

سرو كار دارند ،  بسیار ناخوشایندی به همراه دارد كه جبران آن هزینه های فراوانی را می طلبد.همه كسانی كه به نحوی از انحناء با دانشجویان

 لزوم آشنایی با مسائل و مشکالتی كه در واقع شالوده بحران های رفتاری به ویژه رفتار اجتماعی آنان است ، برایشان امری ضروری است وهر

واند گونه عدم آشنایی با این مسائل ممکن است سبب تشدید واكنش های زمینه ساز در بروز رفتارهای غیر عادی خطرناكی شود كه می ت

[.پژوهش های انجام شده در زمینه رفتارهای پرخطر دانشجویان نشان می دهد كه رفتارهای  0002دامنگیر جامعه هم گردد]علیوردی نیا ، 

.همچنین این تحقیقات نشان می دهند .پرخطر در میان دانشجویان دارای اثرات منفی زیادی می باشد ،كه برخی از آن ها بسیارجدی هستند 

میزان رفتارهای پرخطر در دانشگاه می باید به واسطه تغییر در ساختار فرهنگی بزرگتر صورت پذیرد ، چرا كه اگر رفتار های پرخطر كه كاهش 

از خالل ساختار فرهنگی گسترده تر مورد اعتنا نباشد ، در دانشگاه كه جزیی از ساختار بزرگتر است نیز مشکل ال ینحل باقی خواهد 

ام شده در حوزه مطالعاتی مرتبط با رفتارهای پرخطر نشان می دهد كه در ایران بیشتر پژوهش ها از دیدگاه روان شناختی ماند.بررسی های انج

لوم و پزشکی به مسئله]فوق [ پرداخته اند و بسیاری از آن ها در سطح توصیفی قرار داشته اند.به جز تعداد اندكی ، اكثر پژوهش ها از منظر ع

[ . به 0000لیل اجتماعی الزم برخوردار نیست در صورتی كه رفتار های پر خطر،یک مسئله اجتماعی است]علیوردی نیا ، پزشکی بوده و از تح

 رغم مطالعات فراوان انجام شده درباره شبکه های اجتماعی مجازی و گاهاً اشاره به نقش آن در ایجاد رفتارهای پرخطر ،مطالعه ای به صورت

نشده است.همچنین مطالعه ای كه رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی ووقوع رفتارهای پرخطر را دقیق در این زمینه بررسی 

نشان دهد، انجام نشده است.بنابراین بایستی مشخص گردد كه آیا گرایش دانشجویان به مجموعه رفتارهایی كه از آن ها تحت عنوان رفتارهای 

بین مولفه های رفتارهای پرخطر و  بررسیرابطهمجازی تاثیر می پذیرد یا خیر؟ هدف این پژوهش پرخطر یاد می شوداز شبکه های اجتماعی 

می باشد.به عبارتی این تحقیق در پی پاسخ  شهرستانشبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان كارشناسی دخترو پسر دانشگاه پیام نور 

ای اجتماعی مجازی در وقوع رفتارهای پرخطر تاثیر دارد ؟نوع شبکه اجتماعی كه فرد به این سئوال اصلی می باشد كه آیا عضویت در شبکه ه

 عضو آن می باشد )فیسبوک /توییتر /تلگرام /تانگو/گوگل پالس/الین/اینستاگرام /وی چت /واتس آپ /وایبرو...(در كم و كیف وقوع رفتارهای

 چه نقشی را ایفا می كند؟  پرخطرچقدر نقش دارد؟زمان صرف شده در این شبکه های اجتماعی

 

 دیدگاه نظري
 

،سیستم ارتباط الکترونیکی 0001درمورد تاریخچه شکل گیری شبکه های اجتماعی مجازی اینترنتی ،به اعتقاد كاستلز در نیمه دوم دهه 

این سیستم جدید قلمرو  جدیدی شکل گرفت كه از تركیب رسانه های همگانی جهانی و سفارشی و ارتباط كامپیوتری تشکیل شده بود.ویژگی

[.شبکه ای شدن جامعه امروز ،معنای همه چیز و هر چیزی را مورد باز  222: 0001ارتباط الکترونیکی را به كل زندگی گسترش داد]كاستلز ،

ماعی اینترنتی را [.نظریه جامعه شبکه ای تاثیر شبکه های اجت2: 0033اندیشی قرار داده و مفاهیم تازه ای را نیز ایجاد كرده است ]عاملی،

برهمه ابعاد زندگی نشان داده و مطرح می كند كه چگونه شبکه های اجتماعی اینترنتی سبب تغییر سبک زندگی افراد می شود]بشیر و 
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به  [.برای تحلیل رابطه میان شبکه های اجتماعی اینترنتی و این تغییر باید اجزای مختلف شبکه های اجتماعی اینترنتی را0000افراسیابی ،

( معتقد است برای تحلیل شبکه های اجتماعی اینترنتی باید به برخی اصطالحات پایه توجه كرد.این 0005درستی بشناسیم . جکسون )

كه به واحد هایی در شبکه اشاره دارند كه دارای برخی خصلت ها هستند و واحد ها با آن خصلت 0.بازیگران یا گره ها 0اصطالحات عبارتند از 

كه در واقع استفاده از فنون 0.ویژگی ها 0كه پیوند هایی درونی و بیرونی هستند .2. روابط 2به عضوی از طبقه هم ارز تلقی می شوند.ها به مثا

كه  6.ساختار شبکه6.شبکه كه گره ها یا بازیگران را به هم مرتبط می كند و در نهایت ،2هستند.  2طراحی مانند رنگ ،متن و قالب بندی

[.در این میان نظریه دو جهانی شدن بستر مناسبی را برای  62، 0033رشته های میان گره ها یا بازیگران شبکه است]عاملی ، تركیب آرایش و

تحلیل عملکرد بازیگران در شبکه های اجتماعی اینترنتی فراهم می كند .بر اساس این نظریه ظهور جهان مجازی به موازات جهان فیزیکی 

 را موجب شده كه تغییراتی بزرگ و پارادایمیک در فضای زندگی بوجود آورده و عبارتند از : ،تركیب های پنج گانه ای 

مجازی شدن ارتباطات انسانی به معنای خارج شدن ارتباطات انسانی از قلمرو و جبر زمان و مکان فیزیکی خارج در اثر گسترش  –.فیزیکی 0

 ار های ارتباطی مبتنی بر شبکه اینترنت استفاده از ابزار های فناورانه ارتباطی به ویژه ابز

مجازی شدن زمان به معنای تغییر مفهوم زمان در جهان دو فضایی شده كه برخوردار از ظرفیت هندسی همزمان بوده و منجر به  –.فیزیکی 2

 انباشت ظرفیت های زمانی می شود.

ف كار فیزیکی كه منعکس كننده زمان كامل انجام كار است مجازی شدن كار به معنای تبعیت كار از منطق عددی كه بر خال –.فیزیکی 0

 ،منجر به ارزش كامل زمان می شود.

مجازی شدن فرهنگ به معنای جدا شدن فرهنگ از خصیصه های چسبیده به جغرافیا و برخورداری فرهنگ از ویژگی  سرعت و  –.فیزیکی 2

 حركت شتابان و لحظه ای 

بستگی ها به معنای ایجاد ظرفیتی به وسعت همه جهان برای حركت جمعیت و تعلقات فرهنگی و مجازی شدن تعلقات و وا –.فیزیکی 6

[. نتیجه گسترش جوامع مجازی ،دگرگون شدن زندگی بشری به گونه  0000؛به نقل از بشیر و افراسیابی ، 00-20: 0033اجتماعی ]عاملی ،

 202: 0001د تهی شده و درشبکه های كاركردی گنجانده می شوند]كاستلز ،ای است كه مناطق از معنای فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایی خو

ه در [.بنابر این با استفاده از این نظریه می توان تبیین كرد كه چگونه بازیگران شبکه های اجتماعی اینترنتی ،باحضور در فضای دو جهانی شد

حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی را از طریق نوع روابط خود و  معرض تغییر نمادهای فرهنگی مرتبط با زندگی قرار گرفته و تاثیرات

چگونگی ویژگی های مربوط به قالب بندی صفحه كاربردی از یک سو در جوامع مجازی به ظهور گذاشته و از دیگر سو برخی از این تاثیرات را 

 [. 03: 0033در زندگی خود در جهان خارج به عرصه نمایش می گذارند]عاملی ،

 بحث به اجتماعی روابط های شبکه ایجاد با ،كه است مجازی اجتماعات گیری شکل امکان ، اینترنت در عمومی ی حوزه برای مثال همترینم

 (:053، 2110 میباشد)گاتیکر، زیر اجزاء دارای گلد راین"نظر (و 032:2112میپردازند)پاپاچارسی ، هم با تعامل و اینترنتی گفتگوی و

 . سازد می بر را اجتماع ای شبکه كه فردی بین روابط الف:

 . اجتماع به دسترسی جهت آزاد و آسان دسترسی ب:

 . شخصی های مالقات پ:

 . جزئیات تقسیم و خورد باز ، دیالوگ ت:

 . مشترک تاریخ یک ث:

 می نظر به غیرممکن عمالً ماعاج به ودسترسی كرده دشوار را صادقانه گفتگوهای انجام ، ساختگی حقایق ، تبلیغات است معتقد هابرماس

 (.0033؛به نقل از ساروخانی و همکاران ، Poster,0006رسد)

                                                 
7  .Nodes 
8  .Relations 
3  .Attribute 
9  .Formatting 
5  .Network Structure 
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 و خوری زیاده از ناشی حسی بی و دچارنوعی كرختی مردم تا است گردیده موجب اینترنت در موجود اطالعات فزاینده سیالن دید این از

 سیاسی عملکرد ماهیت از نادرست مفهومی عرضه بواسطه و شوند اعتبار بی و اغلب نادرست و غیرضروری اطالعات از انبوهی از شدن اشباع

؛به نقل از ساروخانی و  (Minneapolis,2112سازند می دور جمعی كنش نیازمند اجتماعی اصالحات و مسائل از را افراد ، اندیشه موثر

 (0033همکاران ،

 و محسوس مشاركتهای از بریدگی و ،انزوا اجتماعی سرمایه تقلیل به اًعموم اینترنتی مجازی فضاهای و سرگرمی كه است براین استدالل

 به جوانان سوگیری ،  2110 )؛ولمن، 0005 ای)مافلوسی، شبکه اجتماعات به وگروه های آشنا اجتماعات از روابط تغییر ، 0003 )كرات،(عینی

 0050 سازی)شیلز، توده وار درنتیجه و فرهنگ ها خرده و ها سلیقه افراطی شدن قطعه قطعه نیز و  0005 )آموزش موزاییکی)راشکوف، سوی

 (0033)ساروخانی و همکاران ،. انجامد می  0000) نیومن، ؛

 

 چهارچوب نظري 
 با توجه به دیدگاه های نظری مطرح شده و متغیرهای مستقل و وابسته می توان به صورت زیر این روابط را به تصویر كشاند:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش پژوهش

روش تحقيق.1  

تحقیقات مقطعی آن دسته از پژوهش هایی هستند كه در محدودة زمانی و مکانی می باشد.  0مقطعیبا طرح تحقیق  روش از نوع پیمایشی 

یقات عامل زمان ،تأثیری در معین، یک یا چند صفت بر روی فرد یا گروهی از افراد بررسی و سنجیده می شود به طوری كه در این گونه از تحق

                                                 
7  .Cross-Sectional 

 .چارچوب نظری تحقیق ]نگارنده [0نمودار شماره 

 فیسبوک 

 توییتر

 تلگرام 

 تانگو

 گوگل پالس

 اینستا گرام

 وی چت 

 واتس آپ

 وایبر

 انحراف جنسی 

 مصرف مواد مخدر

 خشونت

 خودكشی

 

 روزانه 

 هفتگی 

 شبانه روز 

مواقع 

 بیکاری

 ماهانه 

 گاه و بیگاه

ميزان استفاده از 

شبکه اجتماعی 

 مجازي

نوع استفاده از 

اعی شبکه اجتم

 مجازي

 

 

 وقوع رفتار پرخطر
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در تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی، به منظور توصیف جامعه ای كه نمونه از آن انتخاب شده است ،اطالعات در موضوع مورد بررسی ندارد.

که های [.از آن جا كه در این پژوهش ،رابطه بین عضویت در شب 0000مقطع زمانی معینی از نمونه جمع آوری می شود]علیوردی نیا ، 

 اجتماعی مجازی و ایجاد رفتار های پرخطر بررسی می شود ، طرح پژوهش از نوع همبستگی باشد.

 .جامعه آماري2
د.حجم می باش دانشگاه پیام نور شهرستان گرگان جامعه آماری این پژوهش ،شامل دانشجویان دختر و پسر درحال تحصیل مقطع كارشناسی

)فرمول حجم نمونه در مطالعات همبستگی كه در آن =P)/-0P( N ول قشر بندی شده كوكراننمونه آماری این پژوهش از طریق فرم

α=1/16  وd=1/15  وp=1/6   [.با توجه به در نظر گرفتن پاره ای از ویژگی  2115(بر اساس رفتار پرخطر در نظر گرفته شد]سرمد و دیگران

.نمونه آماری بصورت نمونه گیری آمد بدست نفر 021[ حجم نمونه  0055طای نمونه گیری]دواس ،ها مثل همگنی جمعیت و میزان خ

 شد.درصد محاسبه شد.برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب باحجم استفاده  6تصادفی با خطای 

 .ابزار جمع آوري اطالعات 3
ه این تحقیق شامل سه بخش اطالعات دموگرافیک ، پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی و پرسشنامه .از طریق  پرسشنامه :پرسشنام0

 استاندارد رفتارهای پرخطر)مقیاس رفتارهای پرخطر( می باشد.

 .مصاحبه 2

 .مطالعات كتابخانه ای 0

 .روش تحليل داده ها4
وش های آماری توصیفی )شامل نمودار ها وجداول فراوانی و شاخص های از رو  spssبه منظور تجزیه وتحلیل اطالعات از نرم افزار آماری 

د.قابل ذكر است كه همبستگی و رگرسیون استفاده  ش گرایش به مركز و شاخص های پراكندگی (و آزمون های آماری استنباطی نظیر ضریب

p<1/16  د.معنی دار در نظر گرفته  ش 

  . تعریف عملياتی متغير هاي مستقل و وابسته5
 متغیر مستقل: شبکه های اجتماعی مجازی

 ابعاد :

 .نوع شبکه اجتماعی مجازی استفاده شده 0

 اجتماعی مجازیشبکه  از .میزان استفاده 2

 

 
  

 شاخص ابعاد متغیر مستقل

 

 شبکه  اجتماعی مجازی

 فیسبوک /توییتر /تلگرام /تانگو/گوگل پالس/الین/اینستاگرام /وی چت /واتس آپ /وایبر/ نوع شبکه  اجتماعی مجازی

 روزانه/هفتگی /شبانه روز /مواقع بیکاری /ماهانه / میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی

 

 متغیر وابسته :رفتارهای پرخطر

 ابعاد :

 .خشونت )حمل سالح سرد ،مشاركت در دعوا (0

 یده پردازی خودكشی ،اقدام به خودكشی (.خودكشی )ا2

.انحرافات جنسی )درگیری در روابط جنسی ، دوستی با جنس مخالف ،رابطه جنسی با جنس مخالف ،رابطه جنسی با جنس موافق ،رد و بدل 0

 كردن فیلم و عکس غیر اخالقی و....(

 ،دخانیات و....( .مصرف مواد )مواد مخدر سنتی و صنعتی ، روانگردان ها ، مشروبات الکلی2

 . مولفه های متغیر مستقل0جدول شماره 
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 2و روایی 0اعتبار.6

ه برای بررسی اعتبار ،از اعتبار صوری استفاده شده است كه با نظر و قضاوت داوران و متخصصان  رشته جامعه شناسی مورد ارزیابی قرار گرفت

به منظور بررسی پایایی متغیر های اصلی تحقیق از ضزیب آلفای كرومباخ استفاده شده است.ضرایب پایایی متغیرها در جدول شماره سه است.

 آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هدف اصلی :7
بررسی رابطه بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و ایجاد رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان)دختر و پسر( كارشناسی مشغول به 

 تحصیل در دانشگاه 

 اهداف جانبی

 تارهای پرخطر در بین دانشجویان.بررسی تاثیر بین نوع شبکه  اجتماعی مجازی استفاده شده ووقوع رف1

 . بررسی تاثیر بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ووقوع رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان2
 .فرضيه اصلی8

 به نظر می رسد بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و وقوع رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.

 هاسایر فرضيه 

 .به نظر می رسد بین نوع شبکه  اجتماعی مجازی مورد استفاده ووقوع رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.0

 .انتظار می رود بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ووقوع رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان رابطه وجود داشته یاشد.2
 

 

                                                 
7  .validity 
8  .reliability 

 شاخص ابعاد متغیر وابسته

 

 

 رفتارهای پرخطر

 

 انحراف جنسی

درگیری در روابط جنسی ، دوستی با جنس مخالف ،رابطه جنسی با جنس مخالف ،رابطه جنسی با جنس 

 موافق ،رد و بدل کردن فیلم و عکس غیر اخالقی

 وبات الکلی ،دخانیاتمواد مخدر سنتی و صنعتی ، روانگردان ها ، مشر مصرف مواد

 حمل سالح سرد ،مشارکت در دعوا خشونت

 ایده پردازی خودکشی ،اقدام به خودکشی خودکشی

 ضریب آلفا)%( تعداد گویه متغیر
 0/32 0 نوع شبکه استفاده شده

 5/50 0 میزان استفاده از شبکه مجازی
 0/55 05 رفتار پرخطر

 - 5 ینه ایزم
 2/56 60 جمع

 .مولفه های متغیر وابسته2جدول شماره

 

 
 

 .متغیرها و میزان ضریب پایایی0جدول شماره 
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 تحليل داده ها
مورد  متغیر مستقل و وابستهرابطه ی  لیتحل و و اقتصادی افراد نمونه ب  مطالعه یهای اجتماع یژگیدر دو بخش : الف  و قیهای تحق افتهی

 است . یبحث و بررس

 :و اقتصادی افراد نمونه یاجتماع یژگیالف ( و

 نیمجموع نمونه های مورد مطالعه در ا و دهیگرد میتنظ یفیشده و در جداول توص یبررس رهایمتغ هیافراد نمونه برحسب كل عینحوه توز

برای مشخص شدن نتایج تحقیق ،یافته های حاصل از پیمایش تحلیل شده وروابط بین عضویت در شیکه های . باشدی نفر م 021پژوهش 

تحلیل شده و به صورت  SPSSاجتماعی مجازی و وقوع رفتارهای پرخطرمورد مطالعه قرار خواهد گرفت.داده ها ی حاصل توسط نرم افزار 

اخص جداول و نمودارهایی نمایش داده خواهد شد.در ذیل هر نمودار تجزیه و تحلیل مربوط به آن نمودار آورده شده تا بتوان میان یافته ها و ش

جدول شماره چهار های مرتبط با موضوع  مقایسه كرد.عالوه بر این یافته های پژوهش بیانگر تفکیک سنی ،جنسیتی  پاسخ دهندگان است .در

 جنسیت پاسخگویان ودر جدول شماره پنج توزیع سنی پاسخگویان آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع سنی پاسخگویان به صورت زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی درصد فراوانی نسبی جنسیت

 03 %52 مرد

 03 %52 زن

 053 %033 کل

 یدرصد فراوانی نسب میزان استفاده از شبکه های مجازی

 

 فراوانی

 زنان مردان زنان مردان

 56 17 22/62 66/56  روزانه)هرروز استفاده می كنم (

 4 6 44/4 22 هفتگی)چند بار در هفته (

 24 3 66/26 12 شبانه روز)دائماَ كانکت هستم (

 4 3 44/4 12 مواقع بیکاری)روزانه در اولویت كاریم نمی باشد .فقط در مواقع بیکاری استفاده می كنم (

 2 1 22/2 33/3 ماهانه )گاه و بیگاه در طول یک ماه چند بار استفاده می كنم (

 02 32 122 122 جمع

021 

 .جنسیت پاسخگویان2جدول شماره 

 .توزیع سنی پاسخگویان6جدول شماره 
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 . دهندی م لیسال تشک 20 یال03  ینمونه را گروه سن تیاز افراد جمع نفر(برای زنان 60درصد) 65.55برای مردان و نفر ( 02درصد )  25.55

 بوده است:توزیع تعداد پاسخگویان درمورد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بصورت زیر 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع شبکه 

مجازی استفاده 

 شده

 فراوانی درصد فراوانی نسبی

 

 زنان مردان زنان مردان

 8 6 88/8 53 فیسبوک

 3 0 3 03 توییتر

 56 02 88/58 23 تلگرام

 3 3 3 3 گوگل پالس

 3 3 3 3 الین

 24 4 63 00/00 اینستاگرام

 3 3 3 3 وی چت

 5 0 55/5 00/0 واتس آپ

 3 0 3 00/0 وایبر

 3 3 3 3 سایر شبکه ها

 03 03 033 033 جمع

121 

 

 ازی پاسخگویان.توزیع فراوانی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مج5جدول شماره 
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 توزیع نوع استفاده از شبکه های مجازی بصورت زیر بوده است:

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده ها نییب( تب

 مطالعه و تحلیل استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و رفتارهای پرخطر
 .دارد  وجود داری یتفاوت معن شبکه های اجتماعی مجازیاستفاده از  زانیبا توجه به م وقوع رفتار پرخطر زانیم نیب رسدی: به نظر م هیفرض

(میانگین ابعاد دو گانه ارزیابی شبکه های اجتماعی مجازی را برحسب جنس نشان می دهد. مقایسه تفاوت میانگین ها نشان می دهد 3جدول )

استفاده از  ساعات زان ارزیابی استفاده ازنوع شبکه های اجتماعی مجازی در تمامی ابعاد برای پسران بیشتر از دختران بوده است .ومیزانكه می

 شبکه های اجتماعی مجازی در تمامی ابعاد برای دختران بیشتر از پسران بوده است.

 

زی برحسب جنس.میانگین میزان ارزیابی شبکه های اجتماعی مجا3جدول شماره   

 سطح معناداری دختر پسر  بعد
 112/1 022/0 620/2  نوع استفاده از شبکه اجتماعی

 110/1 026/0 030/0  میزان استفاده از شبکه اجتماعی

 110/1 555/2 512/6  كل

 

ز دختران است.آزمون تفاوت درصد بیشتر ا 02مقایسه میزان رفتار پرخطر برحسب جنس نشان داد كه میزان رفتار پرخطر پسران تقریبا 

 , t=5.026میانگین ها گویای این مطلب است كه تفاوت دو میانگین با فرض همگونی واریانس ها ، معنادار بوده است )

sig=1.111≤1/16 میانگین میزان رفتار پرخطر برحسب مقوالت شبکه های اجتماعی مجازی در میان دختران و پسران تفاوت قابل توجه و.)

 ی دارد .بطوری كه بیشترین میزان رفتار پرخطر برای پسران و دختران به مقوله انحراف جنسی مربوط بوده است.معنادار

 تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل بر رفتار پرخطر
ت نشان می دهد كه ( آمده اس0نتایج بدست آمده از تحلیل چند متغیره تاثیر ابعاد شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار پرخطر كه در جدول )

درصد و متغیرهای موجود در مدل دختران  02مدل رگرسیونی برای پسران و دختران معنادار بوده و متغیر های موجود در مدل پسران حدود 

 درصد از تغییرات رفتار پرخطر را تبیین می كنند. همانطور كه در جدول مشاهده می شود برای پسران بعد نوع شبکه اجتماعی 25حدود 

 مجازی و برای دختران میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی بیشترین تاثیر را بر وقوع رفتار پرخطر داشته است .

 

 

رده سنی 

 پاسخگویان
 فراوانی درصد فراوانی نسبی

 زنان مردان زنان مردان
20-03 25.55% 65.55% 02 60 
23-22 25.55% 20.00% 3 20 
00-20 01% 02.22% 0 00 
 6 6 %6.66 %05.55 باالترو  02
 01 01 %011 %011 كل

 .توزیع فراوانی نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی پاسخگویان5جدول شماره 
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 ( در زیر بیان شده است:01به جدول شماره ) نتایج بررسی ابعاد چهارگانه متغیر وابسته با متغیر مستقل با توجه

 

 آزمون روابط:

 فرضيه اول:
 .به نظر می رسد بین نوع شبکه  اجتماعی مجازی مورد استفاده ووقوع رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.0

در  ( نشان می دهد كه بین اكثر مولفه های نوع شبکه اجتماعی مجازی و مولفه های متغیر وابسته رابطه معنا دار وجود دارد.فقط0جدول )

 رابطه معنادار وجود ندارد."خودكشی "مولفه 

و سطح اطمینان 10/1ضریب همبستگی پیرسون شدت متوسط را نشان می دهد و این رابطه در سطح "انحراف جنسی "مولفه اول:در مولفه 

نحراف جنسی )درگیری در درصد معنادار می باشد.این بدین معناست كه استفاده ازانواع شبکه های اجتماعی مجازی خودش رابصورت ا 00

 روابط جنسی ، دوستی با جنس مخالف ،رابطه جنسی با جنس مخالف و...(نشان داده است.

 05و سطح اطمینان 10/1ضریب همبستگی پیرسون شدت ضعیفی را نشان می دهد و این رابطه در سطح "مصرف مواد"مولفه دوم: در مولفه 

ستفاده ازانواع شبکه های اجتماعی مجازی با مصرف مواد)مواد مخدر سنتی و صنعتی ، درصد معنادار می باشد.این بدین معناست كه ا

 روانگردان ها ، مشروبات الکلی ،دخانیات( رابطه معنادار در سطح ضعیفی دارد.

 00/1و سطح معناداری  10/1ضریب همبستگی پیرسون شدت متوسط را نشان می دهدواین رابطه در سطح "خشونت"مولفه سوم:درمولفه 

 معنادار می باشد.افزایش خشونت)حمل سالح سرد ،مشاركت در دعوا( در استفاده از نوع شبکه های مجازی رایطه مثبتی را نشان می دهد.

حکایت از عدم معناداری بین 13/1رابطه معناداری را نشان نمی دهد.به عبارتی مقدار سطح معنی داری "خودكشی "مولفه چهارم:در مولفه 

 پردازی خودكشی ،اقدام به خودكشی( و نوع شبکه مجازی دارد. خودكشی)ایده

 فرضيه دوم:
 انتظار می رود بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ووقوع رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان رابطه وجود داشته یاشد.

و سطح اطمینان 12/1ی دهد و این رابطه در سطح ضریب همبستگی پیرسون شدت متوسط را نشان م"انحراف جنسی "مولفه اول:درمولفه 

درصد معنادار می باشد.این بدین معناست كه هرچه میزان استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی بیشتر شده است ،انحراف جنسی  03

 )درگیری در روابط جنسی ، دوستی با جنس مخالف ،رابطه جنسی با جنس مخالف و...(بیشتر شده است.

 05و سطح اطمینان 12/1ضریب همبستگی پیرسون شدت ضعیفی را نشان می دهد و این رابطه در سطح "مصرف مواد"در مولفه مولفه دوم: 

درصد معنادار می باشد.این بدین معناست كه با افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی ،میزان مصرف مواد)مواد مخدر سنتی و 

 بات الکلی ،دخانیات( زیادتر شده است.صنعتی ، روانگردان ها ، مشرو

و سطح معناداری  12/1( را نشان می دهدواین رابطه در سطح 02/1ضریب همبستگی پیرسون شدت قوی)"خشونت"مولفه سوم: درمولفه 

عوا( افزایش را معنادار می باشد.باافزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی میزان خشونت )حمل سالح سرد ،مشاركت در د 03/1

 نشان می دهد.

 بعد

 

 دختر پسر

 سطح معنی داری بتا سطح معنی داری بتا

 120/1 023/1 120/1 036/1 نوع استفاده از شبکه اجتماعی

 100/1 250/1 112/1 206/1 میزان استفاده از شبکه اجتماعی

 Adjusted R Square=1.25, Sig=1.111          Adjusted R Square=1.02, Sig=1.111مدل                                                     

  ختران.تحلیل رگرسیون تاثیر ابعاد شبکه های اجتماعی مجازی بر وقوع رفتار پرخطر در پسران و د0جدول شماره 
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حکایت از عدم معناداری بین 15/1رابطه معناداری را نشان نمی دهد.به عبارتی مقدار سطح معنی داری "خودكشی "مولفه چهارم:  مولفه 

 خودكشی)ایده پردازی خودكشی ،اقدام به خودكشی( و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتيجه گيري
-باشد. یافتهبطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و وقوع رفتار پر خطردر جوانان شهرستان گرگان میهدف پژوهش حاضر بررسی را

دهد بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و وقوع رفتار پر خطردر جوانان رابطه وجود دارد.به های تجزیه و تحلیل پژوهش نشان می

بکه های اجتماعی مجازی و وقوع رفتارهای پرخطر از همبستگی پیرسون استفاده شد كه نتایج نشان داد منظور بررسی رابطه بین استفاده از ش

 اجتماعی و روانی جسمی، تکامل و رشد در زندگی مراحل حساسترین از یکی جوانی و نوجوانی بین این دو رابطه ممعنادار وجود دارد.دوران

 در اجتماعی سریع و فرهنگی تکنولوژیک، تغییرات اثر در و است نوجوانی ویژگی های از هك استقالل، به دستیابی كشاكش در .فردمی باشد

 به ابتالء نظیر عواقب ناگواری آنان برای می تواند كه كنند تجربه را پرخطر رفتارهای از بسیاری است ممکن نوجوانان از برخی امروز، جوامع

 این در .گردد آنان به ناپذیری جبران آسیب های شدن وارد سبب اجتماعی و روانی نظر از و داشته بر در را ... و خوكشی اعتیاد، ، ایدز

 به نمونه گیری .گردید برآورد نفر 021 نمونه حجم .كه در شهرگرگان ساكن بودند دانشجویان كارشناسی از بود عبارت آماری جامعه مطالعه،

 از بود عبارت وابسته متغیر .شدند جمع آوری طریق پرسشنامه ومصاحبه از داده ها پیمایش، این در .شد انجام تصادفی و طبقه ای صورت

 قرار نظر مد نیز جنسیت زمینه ای متغیر ولی، بود، شبکه های اجتماعی مجازی ارزیابی تحقیق اصلی متغیرمستقل ,پرخطر رفتارهای میزان

یافته های توصیفی و دو متغیره حکایت .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و توصیفی بخش دو شده در آوری جمع داده های .گرفت

از آن دارد كه ارزیابی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در میان دختران و پسران متفاوت بوده است و میانگین آن در میان پسران به 

مامی ابعاد برای پسران كمتر از مقادیر متناظر برای گونه معناداری كمتر از دختران است.میانگین ارزیابی شبکه های اجتماعی مجازی در ت

دختران بوده است.نتایج تحلیل دو متغیره نشان داد تفاوت میانگین ارزیابی شبکه های اجتماعی مجازی پسران و دختران در تمامی ابعاد 

پرخطر در نمونه مورد مطالعه قابل توجه بوده و معنادار بوده است.یافته های توصیفی و استنباطی حکایت از آن دارد كه تغییرات میزان رفتار 

 بخشی از این تغییرات از طریق متغیرهای كلیدی نوع شبکه و میزان استفاده از شبکه و متغیر زمینه ای جنسیت قابل تبیین است .برای بررسی

داد جنسیت تاثیر آماری معناداری بر میزان  میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مذكور از تحلیل رگرسیونی استفاده شده است.نتایج تحلیل نشان

ان رفتار پرخطر نوجوانان و جوانان دارد .با توجه با نتایج بدست آمده هم درمتغیر مستقل نوع استفاده از شبکه اجتماعی و هم در متغیر میز

رابطه معنادار دیده نشده است .از  "شیخودكشی و اقدام به خودك"استفاده از شبکه اجتماعی مجازی در تبیین متغیر وابسته رفتار پرخطر 

درصد تغییرات  25درصد و برای دختران 02طرفی نتایج ضریب تعیین تعدیل شده حکایت از آن دارد كه این دو متغیر مستقل برای پسران  

 

 

 لمتغیر مستق

 

 نوع شبکه  اجتماعی مجازی

 

 

 میزان استفاده از شبکه 

 sig همبستگی sig همبستگی

 22/2 282/2 21/2 /.203 انحراف جنسی

 24/2 132/2 23/2 185/2 مصرف مواد

 22/2 32/2 21/2 27/2 خشونت

 27/2 -121/2 286/2 -133/2 خودکشی

 غیر مستقل پاسخگویان.رابطه میان مولفه های متغیر وابسته با مولفه های مت01جدول شماره 
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هم بیشتری را به خود نسبت داده در متغیر وابسته یعنی وقوع رفتارهای پرخطر )با چهار مولفه (را تببین نموده اند .كه در این میان دختران س

اند.و این بدان معنی است كه دختران بیشتر نسبت به پسران در معرض اقدام به رفتارهای پرخطردر نتیجه استفاده بیشتر از شبکه های 

تفاده از چند شبکه اجتماعی مجازی هستند. تنوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در پسران بیشتر از دختران بوده است اما میزان اس

 اجتماعی مجازی خاص )تلگرام ،اینستاگرام و فیسبوک (در دختران به شدت بیشتر از پسران بوده است . 
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