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   يرستانيآموزان دب  در دانشنترنتيتفاده از ا اسيالگو
   آنيمنيشهر تهران و ا

  
          يدهك چ  

  

 اسـتفاده   ي مطالعه الگـو   نيدر ا .  به اطالعات است   ي دسترس ي ابزار كاربرد  كي نترنتيا :نهيزم
  . قرار گرفتي آن مورد بررسيمني شهر تهران و ايرستانيآموزان دب  در دانشنترنتياز ا

و پرورش شهر تهـران بـر اسـاس          مناطق آموزش    هي ابتدا كل  ي مطالعه مقطع  كيدر   :روش كار 
 عيـ سـپس بـر اسـاس توز   .  شـد مي شمال، مركز و جنوب تقـس    هي به سه ناح   يا  طبقه يريگ نمونه
 پرسشنامه بـا اسـتفاده      يياي و پا  ييروا.  شد نيي نمونه تع  552ان در هر منطقه تعداد      زآمو دانش

 از  تي پس از اخـذ رضـا      دهيپرسشگران آموزش د  .  شد نيي تع ددج و آزمون م   ياز اعتبار محتو  
  . كردندلي طرح را تكميها پرسشنامه ها نمونه
 و  نيانگيـ درصـد دختـر بـا م      ) 9/52(  نفر 292درصد پسر و    ) 1/47( نفر   260 ها نمونه :ها  يافته

  اسـتفاده  يالگـو . بودند)  سال 19 سال و حداكثر     14حداقل   (04/16±704/1 سن   اريانحراف مع 
  مـورد عالقـه    تي و سـا   يقي موسـ  تي درصد سا  3/45 مورد استفاده    تي سا نيشتري ب نترنتياز ا 

 يي ممنوعـه آشـنا    يهـا  تي با سا  ي مورد بررس  يها  نمونه ز درصد ا  43.  درصد عكس بود   7/41
 درصـد افـراد در      1/70 درصد افراد در منزل و در        2/67 در   وتري كامپ يريمحل قرار گ  . داشتند

هنگـام شـب بـوده و از         درصـد از افـراد در        3/28 در   نترنـت ياده از ا  اسـتف .  بـود  ياتاق شخص 
 شـكن و    لتـر ياسـتفاده از ف   . كردنـد  ي شـكن اسـتفاده مـ      لتـر ي گفتگـو، چـت روم و از ف        يهـا  اتاق
 چشم درد در دختـران در       زانيو م % 31نسبت به دختران    % 3/43 ممنوعه در پسران     يها تيسا

  .بود )P<0/001( دار يمعن% 7/12نسبت به پسران % 1/18 نترنتياستفاده از ا
بـه نظـر    .  داشـتند  يي ممنوعه آشنا  يها تي از افراد با سا    يمي به ن  كينزد  :گيري  نتيجه و   بحث

 اي ي محرك احساسات جنسيها  عكسافتي مورد استفاده احتمال در   يرسد با توجه به الگو     يم
 بـه توجـه   ازيـ  نزيـ  نترنـت ني استفاده از ايمنيا.  ممنوعه وجود دارديها تي سارياستفاده از سا  

  . دارده جامعه و خانوادي از سوشتريب
  يرستانيآموز، دب ، دانشي محرك احساسات جنسنترنت،ي الگو، ا،يمنيا : كليديواژگان

  
  19/11/90 :           تاريخ پذيرش مقاله 6/12/90 : تاريخ اصالح نهايي          16/5/90 :تاريخ دريافت مقاله
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                                       مقدمه            
  
 بـه اطالعـات در عـصر        ي دسترس ي ابزارها نيتر  از مهم  يكي نترنتيا

 خود توانسته اسـت عـالوه       عي با گسترش سر   ي فناور نيا. حاضر است 
 جـاد ي تحـول ا   زي ن ي و پژوهش  ي، در بعد آموزش   ي شخص يبر كاربردها 

ــنما ــا  دي ــش و توان ــطح دان ــا س ــات ارتق ــش يي و موجب ــوزان،   دان آم
 و ارزان بـا  عي سـر يابيت دسقي را از طرعه افراد جام  ري و سا  انيدانشجو

 به  نترنتيدر حال حاضر، از ا    . ]1[ فراهم آورد    ياطالعات و منابع علم   
، ي علمــيهــا ، تبــادل مقالــهكيــالكترون  پــست مختلــفيهــا شــكل
 وب، آمـوزش    يهـا  گـاه ي، اتـصال بـه پا     ي درسـ  ي خـانگ  يهـا  صفحه
 ابـزار   كيـ  نترنـت يا. ]1[شود   يها استفاده م    روش ريسا  و يكيالكترون
  كودكان ي سالمت ي هم برا  ياديتواند در موارد ز    ي است اما م   يكاربرد

 در انگلـستان،    2004ل   در سا  يا بر اساس گزارش مطالعه   . مضر باشد 
  داشـتند  ي دسترسـ  ي خـانگ  نترنتيها و كودكان آنها به ا      خانواده% 75

  سال گزارش كردنـد كـه در      19 تا 9 نيبكودكان  % 98به عالوه   . ]2[
% 92(كردنـد    ي اسـتفاده مـ    نترنـت ي بـه طـور معمـول از ا        هفتهطول  
). ها  مكان ريدر سا % 64منزل و   % 75 در مدرسه،    نترنتي به ا  يدسترس

ـ   %38 مطالعه معلوم شد كه      نيدر ا   كيـ  سـاله  19 تـا  9 نيكودكان ب
 تي سا  وب كي% 36اند،    كرده افتي در يمورد محرك احساسات جنس   

 محـرك   مليآنها ا % 25اند و    دهي د ي را اتفاق  يمحرك احساسات جنس  
ال ؤ كودكان در پاسخ به سـ      نيهم. اند  كرده افتي در ياحساسات جنس 

 زهيبه هنگام بـردن جـا      % 70 ،ي خود به كس   يدادن اطالعات شخص  
 اطالعـات   ينترنتـ ي ا ي خطـ  يبه هنگام ارتبـاط رو    % 46 و   نترنتيدر ا 

 نترنـت ي سـن كـاربران ا     يا بر اساس مطالعه   .اند  خود را گفته   يشخص
 سال به 15-19 نوجوانان ليتما. ]3[ است   ري سال متغ  37 ي ال 14 نيب
). P<./..1( اسـت    ي سـن  يهـا   گـرو ه   ريتر از سا  دي شد اري بس نترنتيا

آمـوزان    مجـرد و دانـش     يهـا   در گـروه   نترنـت ي بـه ا   لي تما نيهمچن
  بر اساس مطالعـات    .]4[ است   شتريها ب  ه گرو ري نسبت به سا   رستانيدب

 ي دسترسـ  نترنـت ي خـط بـه ا     يطور رو ه   در اروپا ب   ك كود ونيلي م 13
 % 70 سـال و  12 ريآنها ز) ونيلي م4% (30، سن  ني ب نيا كه از . دارند

بـر اسـاس مطالعـات      . ]5 [ سال اسـت   17 تا   12 ني ب هيبق) ونيلي م 9(
اشـائه  : آمـوزان شـامل     دانـش  ي بـرا  نترنـت ي از خطرات ا   يستي ل يقبل
 ي، قمار و بـاز    ي بزرگسال ميج مفاه يترو ،ي جنس ضي زشت، تبع  تايادب
 و  ري خـاص، ارائـه تـصاو      ي قـالب  ي ارائه رفتارها  ،ي، نژاد پرست  ينترنتيا

 خـارج از نزاكـت،      يها ي، اعالنات و آگه   ي ادب ي خشن، دزد  يها يباز
 پر خطـر خـود را       يآموزان رفتارها  دانش. ]5 [ ارائه شده است   ييبدگو

آمـوزان    كـه دانـش    يخطـر  پـر    يرفتارهـا . كنند ي شروع م  نترنتيبا ا 
 ،ي خود به كـس    يدادن مشخصات شخص  : اند، عبارتند از   گزارش كرده 

 تيـ  اذ گـر، ي و مزاحمـت شـخص د      تيـ  اذ ي بـرا  نترنـت ياستفاده از ا  
تـر و شـرو ع رابطـه،         يآموزان كوچكتر، چت كردن با افراد قـو        دانش

 كردن  يادب ي ب ،ي به فرد خاص    عكس خود، خصوصاً   يكيارسال الكترون 
. ]6 [ بـود  ي جنس يها تي از سا  دي بازد ،ينترنتي ا يها ي شوخ گران،يبا د 

 بـا معتـادان     يعي در كاربران طب   نترنتينوع، مكان و زمان استفاده از ا      
 اسـتفاده   نترنـت يهـا از ا     شـب  يعـ ي كـاربران طب   شتريـ ب. متفاوت است 

 كـه از نظـر      يدر حال . شوند ي وصل م  نترنتيكنند و در مدرسه به ا      يم
 آن  ني و كمتـر   كيـ الكترون مورد مربوط به پست    نيشتريوع استفاده ب  ن

 يتخصـص  -ي علمـ  يها  از برنامه  ييجو بهره.  است ينترنتي ا يگفتگو
 از معتـادان بـه      شتريـ  حـدود سـه برابـر ب       يعـ ي در كاربران طب   نترنتيا
 ينترنتـ ي ا ي از گفتگو  دي شد ني استفاده معتاد  زاني و بالعكس م   نترنتيا
 بـه   يعـ يچـه از حالـت طب       هر ، است يعيربران طب  از سه برابر كا    شيب

ـ  اديحالت اعت   1 از   نترنـت يسـاعات اسـتفاده از ا     ]. 4[ ميـ رو ي مـ  شي پ
 12 است و متوسط زمان اسـتفاده        ري ساعت در هفته متغ    60ساعت تا   

 نترنـت ي در اسـتفاده از ا     يدار يتفاوت معنـ  . ]3 [ساعت در هفته است   
هـا از   دختر از   شتريـ  ب  پـسرها  عموماً.  دو جنس مشاهده شده است     نيب
ـ  يتنهـا تفـاوت انـدك       كـه  يكننـد، در حـال     ي استفاده مـ   نترنتيا  ني ب

 ييپـسرها . ]7[ شده اسـت     دهي د نترنتي و استفاده از ا    ي سن يها گروه
  ارتباط بـا   ي و برقرار  نترنتي، گشت در ا   ي درس في انجام تكال  يكه برا 

 يهـا  تيـ  به فعال  نيري از سا  شي ب كنند، ي استفاده م  نترنتي از ا  نيريسا
 ي كـه بـرا  يي كـه پـسرها   يدر حـال  . پردازنـد  ي م ي و اجتماع  يجسمان

 و  ي از نظـر رفتـار     كننـد،  ي استفاده م  نترنتي از ا  يوتري كامپ يها يباز
 نترنتي استفاده از ايدر مورد دخترها، الگو.  فعال هستند ري غ ياجتماع

 يمـدت زمـان سـپر     . ]8 [ نشان نداد  ي ارتباط معنادار  يو سبك زندگ  
.  ]8 [ با هم ندارنـد  يا  رابطه زي ن ي و سبك زندگ   نترنتي ا دره  شده روزان 
 اسـت كـه در      يآموزان موضوع   دانش ي برا مني ا نترنتي به ا  يدسترس
 كودكـان   ي قرار گرفته است و بـرا      يشتري مورد توجه ب   ري اخ يها سال

 محافظت كودكـان    يبرا. ]5 [ شده است  ريپذ  امكان يا ندهيبه طور فزا  
 از  ي است كه درك و شناخت بهتر      ي ضرور ت،نترنياز خطرات بالقوه ا   

مـورد    در ي كه اطالعات اندك   يياز آنجا . ميخطرات موجود داشته باش   
.   وجود دارد  يرانيآموزان ا   دانش ني در ب  نترنتي استفاده ا  زانينحوه و م  

آمـوزان    در دانـش   نترنـت ي اسـتفاده از ا    ي الگو نيي تع ي مطالعه برا  نيا
 شـهر  يانتفـاع ري و غي دولتـ سر در مـدا لي شاغل به تحص يرستانيدب

  .گرفت  قراري آن مورد بررسيمنيتهران و ا
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 ها مواد و روش                                  
  

اطق آموزش و پـرورش بـر        من هي در ابتدا از كل    ي مطالعه مقطع  كيدر  
 شمال، مركـز و     هي شهر تهران به سه ناح     ،يا  طبقه يريگ اساس نمونه 
 در  يرستانيآموزان دختر و پسر دب     نش دا هي كل  شد سپس  ميجنوب تقس 

 و پس از آن بـر اسـاس         نيي شهر تهران تع   يدولتري و غ  يمدارس دولت 
  . شدنييها تع نمونه هر منطقه تعداد ران دزآمو  دانشعيتوز
 ده درصـد  زشيـ  با احتمـال ر ي اين مطالعه حجم نمونه مورد بررس در

ز مناطق آمـوزش     الزم ا  يسپس مجوزها .  نفر در نظر گرفته شد     552
 يياي و پا  يي و روا  هيو پرورش شهر تهران اخذ شد، پرسشنامه طرح ته        

 شد، پرسشگران   نيي و آزمون مجدد تع    يآن با استفاده از اعتبار محتو     
قبل از  . ر گرفتند  قرا كساني بوده ومورد آموزش     رشدهمه كارشناسان ا  

 يمـاهنگ  از هر منطقه ابتدا با مدارس مورد نظر ه    يريگ اقدام به نمونه  
پرسـشگران  . كردند يشد و سپس پرسشگران به مدارس مراجعه م        يم

 از  تيها مصاحبه كـرده و پـس از كـسب رضـا             با نمونه  دهيآموزش د 
پــس از .  كردنــديآور ان جمــعزآمــو دانــشهــا اطالعــات را از  نمونــه

 و  هيـ  مـورد تجز   SPSSهـا بـا نـرم افـزار           اطالعات، داده  يآور جمع
 نيـي  تع يها در قالـب تعـداد و درصـد و بـرا            افتهي.  قرار گرفت  ليتحل

  . دو استفاده شديها از آزمون كاريي از متغي تعدادنيارتباط ب
  

 ها                                                  يافته
  
درصـد پـسر و     ) 1/47( نفر   260ي نشان داد، درجامعه مورد بررس     جينتا

 سـن در    اريو انحراف مع   نيانگيم. درصد دختر بودند  ) 9/52(  نفر 292
 19 سال و حـداكثر      14 با حداقل    04/16±704/1 يبررس جامعه مورد 
  .سال بودند

درصـد  ) 3/43(  نفـر  239 و   يدرصد از مدارس دولتـ    ) 7/56(  نفر 313
  .  بودنديدولتريمتعلق به مدارس غ

رشـته    و يليپرورش، مقطع تحـص     مناطق آموزش و   عي توز )1 جدول(
  .دهد ي نشان مي بررس موردتي را در جمعيليتحص

  
  ي مورد بررستيجمع  دريليرشته تحص  ويليپرورش، مقطع تحص  مناطق آموزش وعي توز- 1جدول 

  درصد  تعداد  متغييرها
  6/22  125  شمال
  0/29  160  مركز
  4/48  267  جنوب

  بررسي مناطق مورد

  100  552  كل
  0/30  168  پايه يك متوسطه
  0/31  171 پايه دو متوسطه
  0/24  132 پايه سه متوسطه
  0/15  81 پيش دانشگاهي

  مقطع تحصيلي

  100  552  كل
  48  266  رياضي

  32  175  علوم تجربي
  12  68  انساني
  8  43  هنر

  رشته تحصيلي

  100  552  كل
  

آمـوزان در جنـوب شـهر تهـران          دهد تعداد دانـش    ي نشان م  1جدول  
آمـوزان رشـته    نـش باشـد و تعـداد دا   ي از مركز و شمال شهر مـ    شتريب
  .هاست  رشتهري از ساشتري بزي نياضير

روز  شبانه  مدت استفاده در   نترنت،ي زمان شروع به استفاده از ا      2 جدول
  .دهد ينشان م را
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  ي مورد بررستيجمع در روز شبانه  مدت استفاده درنترنت،ي تعداد و درصد زمان شروع به استفاده از ا- 2 جدول
  درصد  تعداد  متغييرها

  2/7  40  شش ماه پيش
  4/9  52  يك سال پيش

  5/10  58   سال پيش2
مان شروع به استفاده از ز

  نترنتيا
  2/25  139   سال پيش3

           مدت به ساعت                                                    
  حداكثر  حداقل  ميانگين و انحراف معيار  

  24  0  2/2±6/2  مدت استفاده در شبانه روز
                          

 استفاده  ي مورد بررس  تيچهارم از جمع   كي از   شي نشان داد ب   2جدول  
  . اند  شروع كردهشتري را از سه سال بنترنتياز ا

 ليـ مي مورد عالقه و نوع ا     تي مورد استفاده و سا    تي نوع سا  )3 جدول(
  .دهد ي را نشان مي مورد بررستي را در جمعيافتيدر

  
  يمورد بررس تي در جمعيافتي درليمي مورد عالقه و نوع اتي مورد استفاده و ساتينوع سا تعداد و درصد -3 جدول

  نوع ايميل دريافتي  سايت مورد عالقه  سايت مورد استفاده
  ها سايت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  2/21  117  6/42  235  3/45  250  موسيقي
  5/25  141  5/18  102  3/24  134  اخبار
  2/21  117  5/29  163  5/39  218  علمي
  4/15  85  8/24  137  3/24  134  فيلم
  4/23  129  19  105  1/24  133  جوك
  4/9  52  8/17  98  4/21  118  ورزشي
  3/33  184  1/43  238  7/41  230  عكس
  1/10  56  9/17  99  1/20  111  بازي

Friend feed  49  8/8  47  5/8  -  -  
Twitter  37  7/6  32  8/5  -  -  

Face book  149  0/27  138  25  -  -  
Other  16  9/2  8  4/1  13  4/2  

  
 3/45 زانيـ  مـورد اسـتفاده بـه م       تي سا نيشتري نشان داد ب   )3جدول  (

 زانيـ  مورد عالقه آنان با م     تي سا نيشتريب.  بود يقي موس تيدرصد سا 
 عكـس بـه     يافتي در ليمي نوع ا  نيشتري عكس و ب   تي درصد سا  1/43
  . درصد بود3/33 زانيم

 يهـا  تي درصـد بـا سـا      43 يعنـ ي نفـر    237 يمورد بررس  تي جمع در
 ممنـوع   يها تي درصد سا  57 يعني نفر   315 داشتند و    ييممنوعه آشنا 

  .شناختند يرا نم
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 ي درصــد ابزارهــا و منــابع مــورد اســتفاده موتــور جــستجونيبــاالتر
Google  اسـتفاده از    زانيـ  م ني درصد بـود و كمتـر      5/49 زاني به م 

  . درصد بود8/5 نزاي به مي اطالعاتيها بانك

 ي اختالف سن  ،ينترنتي تعداد و درصد نوع رابطه با دوستان ا        )4 جدول(
  .دهد ي را نشان مينترنتي دوستان اتيو جنس

  
  ينترنتي دوستان اتيو جنس ي اختالف سن،ينترنتي تعداد و درصد نوع رابطه با دوستان ا- 4جدول 

  درصد  تعداد  دوستان اينترنتي
  6/44  246  دوستي ساده

  3/10  57  دوستي رومانتيك
  4/9  52  مالقات حضوري

  نوع رابطه

  2/2  12  ساير موارد
  1/3  17  تر كوچك

  2/23  128  سن هم
  15  83  تر بزرگ

  اختالف سني

  9/21  121  دانم نمي
  6/11  64  پسر
  جنسيت  4/17  96  دختر

  9/37  209  هر دو جنس
  
 درصد از   3/45رد داشتند و     د نترنتيچهارم از افراد در استفاده از ا       كي

 قـه ي طر زيـ  درصـد ن   6/26دانستند و    ي مقابله با درد را م     يها ها راه  آن
 منبـع در    نيبـاالتر . دانـستند  ي را مـ   وتري كـامپ  ي و صـندل   زيـ  م ميتنظ
 قـه ي و طر  وتري از اسـتفاده از كـامپ      ي ناشـ  ي مقابله با دردهـا    يريادگي

 در مقابله بـا     بيترت به   ونيزي و تلو  وي راد وتري كامپ ي و صندل  زيم ميتنظ
  . درصد بود 3/18 و 5/18 زاني به ممي تنظقهيدرد و طر

 7/31 يعنـ ي نفـر    175 ي در رفتـار اجتمـاع     نترنـت ي ا ريثأ رابطه با ت   در
  .اند گذار ذكر كردهريثأ را تنترنتي اي مورد بررستيدرصد از جمع

 مـورد   تيـ  در جمع  ي در رفتـار اجتمـاع     نترنـت ي ا ريثأ درصد ت  نيباالتر
 درصـد ذكـر     9/15 زانيـ  و نـشاط بـه م      ي شـاداب  جـاد يا در ا   ر يبررس
نت نـشان داد پاسـخ      نتري از استفاده از ا    ي ناش ي معنو راتيثتأ. اند كرده

 درصـد  5/33 زانيـ  من نداشته است بـه م      ي مذهب ي در باورها  يريثأت
 ينترنتـ ي اتيـ خصوص اطالع از آزار و اذ      در. شت درصد را دا   نيباالتر
 اطـالع داشـتند     ينترنتـ ي ا تيـ  آزار و اذ    درصد از  8/47 يعني نفر   264

 ي درصـد و شـوخ     5/2 ادي ز اري و بس  ادي ز زاني به م  ينترنتي آزار ا  زانيم
 يريـ  درصـد، محـل قرارگ     2/15 اديـ  ز اري و بـس   ادي ز زاني به م  ينترنيا

 درصـد،   1/70 ي اطـاق شخـص    در زانيـ  م ني در منزل باالتر   وتريكامپ
 2/67 زانيـ انـه بـه م     در خ  زانيـ  م ني بـاالتر  نترنتيمكان استفاده از ا   

 درصـد در    3/28 زانيـ  م ني بـاالتر  نترنـت يدرصد و مواقع استفاده از ا     
  .باشد يهنگام شب م

 زانيـ  به م  حي تفر ي درصد برا  ني باالتر ينترنتي استفاده از منابع ا    هدف
 درصـد بـه خـودم       ني بـاالتر  نترنـت ي درصد، نحوه اسـتفاده از ا      7/56
 ي مورد بررسـ   تيجمع در.  درصد بود  2/58 زانيبه م ) خطا كوشش و (

  .  داشتندليمي درصد ا2/52 يعني نفر 277
 كبـار ي يا درصـد هفتـه    4/19 ي شخـص  ليـ مي چك ا  زاني م نيباالتر

 2/36 زانيـ  م ني باالتر نترنتي مهارت در استفاده از ا     رد،يگ يصورت م 
 ارسـال   ي اصـال عكـس    7/56 ارسـال عكـس      اد،يـ درصد در مهارت ز   

ـ ي درصـد خ   9/4اند و تنها     نكرده انـد و ارسـال       ارسـال كـرده    دايـ  ز يل
 ي مشخصات شخص   درصد اصالً  6/55 نترنتي با ا  يمشخصات شخص 

. انـد   ارسال كردهادي زيلي درصد خ2/11اند و تنها     خود را ارسال نكرده   
زبـان  .  بـود  ي عـال  ايـ  خوب   يسي درصد افراد سطح زبان انگل     5/39 در
 3/47 زانيـ  بـه م   يسيـ  زبان انگل  زاني م ني باالتر يدي بازد يها تيسا

 استفاده  م گفتگو، چت رو   يها  درصد از افراد از اتاق     2/31درصد بود و    
 نفـر  126 ي مورد بررسـ تيجمع در Web logاستفاده از . كردند يم
 مـورد   تي درصد از جمع   2/33 يعني نفر   183 درصد بود و     8/22 يعني

 درصـد از  6/11 يعنـ ي نفر  64. كردند يشكن استفاده م  لتري از ف  يبررس
 زانيـ  درصد به م   ني داشته كه از ا    ينترنتي ا دي خر ي مورد بررس  تيجمع

 بار ستي از پنج تا بشتري درصد ب كي بار و تنها     5 از   كمتر درصد   6/10
 ديـ  درصـد از جامعـه خر      2/59 يعني نفر   327 داشتند و    ينترنتي ا ديخر
  . نداشتندينترنتيا
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  ي مورد بررستي ممنوعه در جمعيها تيو ساشكن، نوع درد لتري و استفاده از فتي جنسنيارتباط ب - 5جدول 

  هاي ممنوع استفاده از سايت  چشم درد  استفاده از فيلترشكن  جنس
  خير  بلي  خير  بلي  خير  بلي  
  105  98*  227  33  129  109*  پسر
  131  61  237  55*  145  74  دختر
  236  159  464  88  274  183  جمع
P<0/001*   

  
ــ ــين جنــسيت و اســتفاده از فيلترارتب ــوع درد و اط ب شــكن، ن
 آزمـون كـاي دو    در جمعيت مورد بررسي با ههاي ممنوع  سايت

 نـسبت بـه     )P<0/001( داري ان به شكل معني   پسرنشان داد   
ان بـه   دختـر . كننـد  شكن اسـتفاده مـي    بيشتر از فيلتر   اندختر

چشم ان بيشتر از   پسر نسبت به    )P<0/001( داري شكل معني 
ـ  رد در استفاده از اينترنت رنـج مـي        د ان بـه شـكل     پـسر  د و برن

هاي  سايتان بيشتر از   دختر نسبت به    )P<0/001( داري معني
  .كنند ممنوع اينترنتي استفاده مي

  

  بحث                                                             
  

 از  يمـ ي بـه ن   كيـ  نزد يجامعه مورد بررس    پژوهش نشان داد، در    جينتا
آمـوزان در   كثرت دانش. ها دختر بودند آن از يمي از ن  شيافراد پسر و ب   

باشـد و تعـداد    ي از مركـز و شـمال شـهر مـ     شتريجنوب شهر تهران ب   
 يالگـو . هاسـت   رشـته  ري از سـا   شتريـ  ب زي ن ياضيآموزان رشته ر   دانش

 استفاده  ي مورد بررس  تيچهارم از جمع   كي از   شيب: نترنتياستفاده از ا  
 از  يمـ ي بـه ن   كيـ نزد. انـد   شروع كرده  شتري را از سه سال ب     نترنتياز ا 

 بـود و  يقي موستي مورد استفاده ساتي سانيشتري ب يافراد مورد بررس  
سـوم   كي از   شي عكس و در ب    تي مورد عالقه آنان سا    تي سا نيشتريب

 از افراد   يمي به ن  كينزد.  عكس بود  يافتي در ليمي نوع ا  نيشتريافراد ب 
رد اسـتفاده در    ابزارها و منابع مو   .  داشتند يي ممنوعه آشنا  يها تيبا سا 

 از  يمـ ين.  بود Google ي موتور جستجو  ي از افراد مورد بررس    يمين
 در  ياخـتالف سـن   .  سـاده داشـتند    ي دوسـت  ينترنتـ يافراد در روابـط ا    

هـا بـود و در        هـم سـن    اپنجم افراد ب   كي از   شي در ب  ينترنتيدوستان ا 
سـوم افـراد     كيـ ش از   يدو جنس در ب     ارتباط با هر   يتنترنيارتباطات ا 

 بـه  كي درد داشتند و نزدنترنتيچهارم از افراد در استفاده از ا    كي. بود
پـنجم   كي از شيدانستند و ب   ي مقابله با درد را م     يها ها راه   از آن  يمين

منبـع  . دانـستند  ي مـ  ا ر وتري كـامپ  ي و صندل  زي م مي تنظ قهي طر زيافراد ن 

 قـه ي و طروتري از اسـتفاده از كـامپ     ي ناش يمقابله با دردها    در يريادگي
 و  ويـ پـنجم افـراد راد     كي به   كي نزد در وتري كامپ ي و صندل  زي م ميتنظ
 شود،  نترنتي مزاحم استفاده شما از ا     يپاسخ به اگر كس   .  بود ونيزيتلو

 و  اديـ  ز يلي و خ  ادي ز زانيپنجم افراد م   كي از   شي ب د؟يشو ي م يعصبان
 را  زانيـ  م ني كمتـر  د؟يكن ي م داي پ نترنتي ا قيطر  دوستان خود را از    ايآ

ـ  : نترنتي استفاده از ا   يمني ا .داشت  در رفتـار  نترنـت ي اريثأدر رابطه با ت
 را نترنــتي اي مــورد بررســتيــســوم از جمع كيــ  ازشي بــياجتمــاع

 در رفتـار    نترنتي ا ريثأپنجم از افراد ت    كي به   كينزد. اند دهيگذار د ريثأت
 و  يي تنها جادي را در ا   زاني م نيتر نيي و پا  ي شاداب جادي را در ا   ياجتماع
ـ . انـد   و استرس ذكر كـرده     انزوا  از اسـتفاده از     ي ناشـ  ي معنـو  راتيثأت

 من نداشته اسـت     ي مذهب ي در باورها  يريثأنت نشان داد پاسخ ت    نتريا
خـصوص اطـالع از آزار و        در. سوم افراد مشاهده شـد     كي از   شيدر ب 
.  اطـالع داشـتند    ينترنتـ ي ا تي از افراد از آزار و اذ      يمي ن ينترنتي ا تياذ
دهم افراد مشاهده    كي شتري در ب  يتنترني ا ي و شوخ  ينتنتري آزار ا  زانيم

 و مكـان    ي در منـزل در اتـاق شخـص        وتري كـامپ  يريمحل قرارگ . شد
.  از دوسـوم افـراد در خانـه مـشاهده شـد            شي در ب  نترنتياستفاده از ا  

سـوم افـراد در هنگـام شـب          كي از   شي در ب  نترنتي از ا  ستفادهمواقع ا 
  .باشد يم

 ح،ي تفر ي از افراد برا   يمي از ن  شي در ب  ،يترنتني استفاده از منابع ا    هدف
ـ   زيـ  ن نترنـت ينحوه استفاده از ا     از افـراد بـه خـودم        يمـ ي از ن  شي در ب

ـ . تعلق گرفت ) خطا كوشش و (  يافـراد مـورد بررسـ       از يمـ ي از ن  شيب
پنجم افراد   كي به   كي در نزد  ي شخص ليمي چك ا  زانيم.  دارند ليميا

 در  نترنـت ياسـتفاده از ا    مهـارت در     رد،يـ گ ي م رت صو بار كي يا هفته
ـ  اد،يسوم افراد در مهارت ز     كي از   شيب   از افـراد اصـالً     يمـ ي از ن  شي ب

ـ    ارسال نكردهنترنتي اقي را از طر   يعكس دهـم   كيـ  از شيانـد و در ب
  .اند  ارسال كردهنترنتي خود را با ايافراد مشخصات شخص

 بـود و    ي عـال  ايـ  خوب   يسيسوم افراد سطح زبان انگل     كي از   شي ب در
 يسيـ  از افراد زبـان انگل     يمي به ن  كي در نزد  يدي بازد يها تين سا زبا
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 گفتگو، چـت روم اسـتفاده       يها سوم از افراد از اتاق     كي از   شيبود و ب  
  .كردند يم

پنجم  كي از شي در بي مورد بررستيجمع در Web log از استفاده
شكن اسـتفاده   لتري از ف  يسوم از افراد مورد بررس     كي از   شيب. افراد بود 

 ينترنتـ ي اديـ  خري مـورد بررسـ  تيدهم از جمع كي از  شيب. كردند يم
ـ     كي از   شي در ب  ديداشته كه تعداد خر     از پـنج مـورد      شيدهم مـوارد ب

 ممنوعـه در پـسران      يهـا  تيشـكن و سـا    لتري ف ازاستفاده  . بوده است 
نـسبت چـشم درد در      ). P<0/001( دار بـود   ينسبت به دختران معن   

ــنترنــتيدختــران در اســتفاده از ا ــ ن ــه پــسران معن ــود  يسبت ب دار ب
)P<0/001 .( استفاده  زاني مطالعات نشان داد كه م     ري سا يها افتهي 

 ،يلي مقطـع تحـص    انه،ي مهارت استفاده از را    زاني با م  نترنتياز شبكه ا  
 زانيـ  و بـا م    ي شغل تي وضع ،ي تعداد آثار علم   انه،يساعات استفاده از را   
 ،ي پژوهـش  تي فعال انزي و با م   يلي رشته تحص  ،يسيتسلط به زبان انگل   

 مطالعـه   يها افتهي ].1 [ رابطه دارد  ي شخص انهيمحل تولد و داشتن را    
 ري از سـا   دتري شـد  اري بس نترنتي نوجوانان به ا   لي نشان داد تما   يگريد

آمـوزان   رابطه در مورد افراد مجـرد و دانـش         نيا.  بود ي سن يها گروه
 در  Nachmias مطالعـه    يها افتهي. ]4 [ وجود داشت  زي ن يرستانيدب

 ني در ب  نترنتي نشان داد استفاده از ا     يرستاني و دب  ييآموز راهنما  دانش
 ارتبـاط، شـروع     ي از جامعه مورد مطالعه با هـدف برقـرار         يميحدود ن 
 نيهمچنـ .  مرحله قـرار داشـت     ني اطالعات در دوم   ي و جستجو  شده
.  و جـنس نـشان داد      نترنتي استفاده از ا   ني ب يدار ي اختالف معن  جينتا

 يها فتهايكردند   ي استفاده م  نترنتي از دخترها از ا    شتريها ب  پسر عموماً
 در  Ho. ]7 [ مطالعـه اسـت    نيـ  ا يهـا  افتـه ي دي مو زيمطالعه حاضر ن  

ـ  نترنـت ي استفاده از ا   ي الگو نيي با هدف تع   يا مطالعه  نوجوانـان و   ني ب
 كـه   يي نشان داد پـسرها    ،ي با سبك دختردگ   نترنتي استفاده از ا   طهبرا
  ارتبـاط بـا    ي و برقـرار   نترنـت ي گشت در ا   ،يدرس في انجام تكال  يبرا
 يهـا  تيـ  به فعال  نيري از سا  شي ب كنند، ي استفاده م  نترنتي از ا  نيريسا

 ي كـه بـرا    يي كـه پـسرها    يدر حـال  . تپرداخ ي م ي و اجتماع  يجسمان
 و  ي از نظـر رفتـار     كننـد،  ي استفاده م  نترنتي از ا  يوتري كامپ يها يباز

 اســتفاده از يرهــا و الگــودر مــورد دخت. فعــال هــستندري غياجتمــاع
مدت زمـان  .  مشاهده نشدي ارتباط معناداري و سبك دختردگ   نترنتيا

 بـا هـم     يا رابطه زي ن ي و سبك دختردگ   نترنتي شده روزانه در ا    يسپر
 ي انجام شده بر رو    ي با مرور مطالعات قبل    Lazarinis. ]8 [نداشتند

ان  كودكـان نـش    ي برا نترنتي به ا  ي دسترس يمني و مشكالت ا   ليمسا
 جي تـرو  ،ي جنـس  ضي زشت، تبع  اتياشائه ادب : ري نظ يداد شامل خطرات  

 ي ارائه رفتارهـا   ،ي نژاد پرست  ،ينترنتي ا ي قمار و باز   ،ي بزرگسال ميمفاه
 اعالنـات و    ،ي ادب ي خشن، دزد  يها ي و باز  ري خاص، ارائه تصاو   يقالب
 ي رفتارهـا  Dowell. ]5[ بـود    يي خارج از نزاكت، بـدگو     يها يآگه
 ريـ آمـوزان را بـه شـرح ز         گزارش شده توسط دانـش     يتنترنيخطر ا پر

 اسـتفاده از    ،ي خود به كـس    يدادن مشخصات شخص  :  كرد يبند طبقه
آمـوزان    دانـش  تيـ  اذ گـر، ي شـخص د   ت و مزاحم  تي اذ ي برا نترنتيا

هـا، ارسـال     ع رابطـه  تـر و شـرو     يتر، چت كردن با افـراد قـو        كوچك
ـ ،ي به فرد خاصـ    عكس خود خصوصاً   يكيالكترون ـ  ي ب كـردن بـا    يادب

.  ]6[ ي جنـس يهـا  تي از سـا ديـ  بازد،ينترنتـ ي ا يهـا  ي شـوخ  گران،يد
Livingstone   نترنتي را كه از ا    ييها بچه يفي مطالعه توص  كي در 

 يهـا  افتـه يمطـابق  .  كـرد ي بررسكردند ي خط استفاده ميبه طور رو  
 ي خانگ نترنتيها و كودكان آنها در انگلستان به ا        خانواده% 75مطالعه  
ـ  % 98به عالوه   . ند دار يدسترس  سـال گـزارش   19 تـا  9 نيكودكان ب

كننـد   ي اسـتفاده مـ    نترنتي از ا  نيطول هفته به طور روت     كردند كه در  
 ريدر سـا  % 64منـزل و    % 75 در مدرسـه،     نترنتي به ا  يدسترس% 92(

 تا  9 نيكودكان ب  %38 مطالعه معلوم شد كه      نيدر ا . داشتند) ها مكان
% 36انـد،     كـرده  افتي در ينس مورد محرك احساسات ج    كي ساله   19
% 25انـد و     دهيـ  د ي را اتفـاق   ي محرك احساسات جنس   تي وب سا  كي

 كودكـان   نيهم. اند  كرده افتي در ي محرك احساسات جنس   ليميآنها ا 
 اعالم كردند   ،ي خود به كس   يال دادن اطالعات شخص   ؤدر پاسخ به س   

 به هنگـام ارتبـاط     % 46 و   نترنتي در ا  زهيبه هنگام بردن جا    % 70كه  
 يهـا  افتـه ي. ]2 [انـد   خـود را گفتـه     ي اطالعات شخـص   ينترنتي ا يرو

  اسـت قاتي تحقري سايها افتهي موارد مشابه با شتريمطالعه حاضر در ب  
  افــتي دربــاره درمي مطالعــه اجــازه پرســش مــستقنيــا در. ]14-12[

 ادي اعت اي موارد مثل قمار     ري سا اي ي محرك احساسات جنس   يها عكس
 ميمـستق رياچاق وجود نداشـت لـذا محقـق غ         و فروش مواد ق    ديو خر 

 نكـه يرسد با توجه بـه ا      يبه نظر م  .  داشته است  نهي زم ني در ا  ياالتؤس
 انـسان   ي دختردگ يها  دوره نيتر س و حسا  نيتر  از مهم  يدوره نوجوان 
 در جـسم و روان نوجـوان رخ         يراتيي دوره، تغ  نيدر ا . رود يبه شمار م  

 رات،ييـ  تغ ني ا يگاه. گذارد يماو اثر     بر يدهد كه هر كدام به نوع      يم
 رو شـناخت    نيـ از ا . سازد ي دگرگون م  ي و منش او را به كل      تيشخص
 مهم  ي نوجوان وره د ي و روح  ي جسمان ،ي و عقالن  ي مهم روان  يها جنبه
 يري دوران جلـوگ   ني خاص ا  يها ي از بروز ناسازگار   ي آگاه نيا. است

ان بلـوغ   دور.  همزمان بـا دوران بلـوغ اسـت        ،يدوران نوجوان  .كند يم
لذا بـا توجـه بـه       . است  هر فرد  ي زندگ يها  دوره نيتر ي از بحران  يكي
 نترنـت ي بـه ا   ي در منزل خود امكان دسترس     ي جامعه مورد بررس   نكهيا

 كه دولت ييها تيكردند و به سا يشكن هم استفاده م   لتري و از ف   تهداش
 بـه   شتري ب نترنتي و استفاده از ا    افتندي ي م يمسدود كرده است دسترس   

 داشتند و پـسران     يي آشنا زي ممنوعه ن  يها تيبا سا  ام شب بوده و   هنگ
 ممنوعـه اسـتفاده     يهـا  تي شـكن و سـا     لتري از دختران از ف    شتريهم ب 

 محـرك احـساسات     يها  عكس يها تيامكان رفتن به سا   . كردند يم
 و فروش مواد قاچـاق      دي و خر  ادي اعت اي موارد مثل قمار     ري سا اي يجنس

 مطالعـه   نيـ  ارائه شده در ا    يالگو. ستيهن ن ها دور از ذ    تي سا ريسا و
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 نشان داد كه زي ن نترنتي استفاده از ا   يمنيا. فاقد اطالعات مذكور است   
   . دارديشتري و كنترل بيزير  به برنامهازي مقوله ننيا

  

  گيري                نتيجه                                      
  

 از  يمين.  داشتند يي ممنوعه آشنا  يها تي از افراد با سا    يمي به ن  كينزد
ـ .  سـاده داشـتند    ي دوست ينترنتيافراد در روابط ا    سـوم از    كيـ   از شيب

محـل  . انـد  گـذار ذكـر كـرده     ريثأ را ت  نترنـت ي ا ي مـورد بررسـ    تيجمع
 و مكـان اسـتفاده از       ي در منـزل در اتـاق شخـص        وتري كامپ يريگقرار

ـ  .  از دوسوم افراد در خانه بـود       شي در ب  نترنتيا سـوم   كيـ ز   ا شيدر ب
ـ . كردنـد  ي استفاده مـ نترنتيافراد در هنگام شب از ا       از يمـ ي از نشيب

سـوم   كيـ  از   شيكردند، ب  ي استفاده م  حي به عنوان تفر   نترنتيافراد از ا  
 يهـا  تيشكن و سا  لتري از ف  زي گفتگو، چت روم و ن     يها از افراد از اتاق   

ورد  مـ يرسد با توجـه بـه الگـو    يبه نظر م. ندكرد يممنوعه استفاده م  
 ري سـا اي ي محرك احساسات جنسيها  عكسافتياستفاده احتمال در  

 بـه   ازيـ  ن زيـ  ن نترنتي استفاده از ا   يمنيا.  ممنوعه وجود دارد   يها تيسا
  . جامعه و خانواده داردي از سوشتريتوجه ب

  
  :شنهاداتيپ
 يكننـده بـرا    يياالت راهنمـا  ؤ با س  يلي تكم قاتيشود تحق  ي م شنهاديپ
 مخـرب  ايـ  مجـاز و  ري غيها تي استفاده از سا در ي واقع ي الگو نييتع

  .رديصورت پذ

 وزارت آمـوزش و     نيولسؤ حاصل از پـژوهش بـه استحـضار مـ          چينتا
 و ي آموزشـ قيـ  دقيهـا  يزير نامهپرورش رسانده شده تا آنان را در بر       

 بلوغ  لي به دل  يتي شخص راتيي نوجوانان كمك كند و به ابعاد تغ       تيترب
  . توجه شودزي دوران ننيدر ا
 كنتـرل   ي مناسـب در راسـتا     ي آموزشـ  يها  برنامه ي عموم يها سانهر

 و  يحـ ي تفر يهـا   و برنامـه   ينـ يب شيمجاز پ ري غ يها تياستفاده از سا  
 آنـان  اقي تا از اشـت   ندي نما ي نوجوانان طراح  يكننده مناسب برا   سرگرم

  . ممنوع كاسته شوديها تياستفاده از سا در
  

  :تشكر  وريتقد
 ي و مـال   ي علمـ  يهـا  تيـ  از حما  لهينوسي و همكاران طرح بد    انيمجر

 و  بيها در تصو   تي از مصدوم  يريشگي و پ  يمني ارتقاء ا  قاتيمركز تحق 
  .ندينما ي و تشكر مري طرح تقدتيهدا
 و  ي همكـار  ي گانـه آن بـرا     19 وزارت آموزش و پرورش و مناطق        از

  .شود ي و تشكر مريمساعدت آنان تقد
 طـرح   انيـ تماد به مجر   و اع  ي همكار ي برا ي مورد بررس  يها  نمونه از

  .شود ي و تشكر مريتقد
 ي اطالعات و همكاريآور  در دقت در جمع    ي پرسشگران گرام  هي كل از
  .شود ي و تشكر مري تقدزيها ن  آنغيدر يب
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