
  
  
  
  

اده از اینترنت در میزان بروز عادات و بررسی نقش استف
  : منفی فرهنگیهاي خصلت

 مطالعه موردي شهر کاشان

  ** ،  سمانه سادات جوادي *الدین موسوي سید کمال
  06/08/1396 :تاریخ پذیرش  22/3/1396 :دریافتتاریخ 

  
  چکیده

 و عادات میزان بروز در اینترنت از نقش استفاده"در این پژوهش 
 در شهر کاشان مورد بررسی قرارگرفته است و "فرهنگی منفی هاي خصلت

کوایل، جان تامپسون، مانوئل  در این راستا، نظریات متعددي از دنیس مک
جامعه آماري . اند کاستلز و نیز برخی صاحبنظران ایرانی مورد استناد قرارگرفته

هاي فعال در شهر کاشان تشکیل  نت کنندگان به کافی پژوهش را مراجعه
 نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه و 384ند که از آن میان تعداد ده می

 بود تعداد حجم 05/0تر از  چون نسبت حجم نمونه به جامعه آماري بزرگ
.  نفر تعیین گردید319نمونه طبق فرمول اصالح و نهایتاً حجم نمونه تحقیق 

وري  گردآ1396هاي پژوهش از طریق پرسشنامه در فروردین  اطالعات و داده
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اي تصادفی و  مرحله صورت دو گیري به و در این مسیر از روش نمونه
آمده از آزمون تی تک  دست به نتایج. اي متناسب بهره گرفته شد سهمیه
هاي منفی فرهنگی در جامعه  اي نشان داد میزان بروز عادات و خصلت نمونه

الب ج. مورد بررسی در یک سطح تقریباً متوسط قرار داشته و شدید نیست
 آزمون همبستگی پیرسون حاکی از رابطه معکوس ولی ضعیف میان این که

 بدین .هاي منفی بوده است استفاده از اینترنت و بروز برخی عادات و خصلت
هاي  معنا که استفاده از اینترنت اثر کاهشی بر روي بعضی عادات و خصلت

 ، افراد از اینترنت"میزان استفاده"منفی کاربران دارد، البته در مقام مقایسه، 
هاي  ها در کاهش عادات و خصلت  آن"سابقه استفاده"نقش مؤثرتري از 

طرفه روشن  همچنین، بر اساس آزمون تحلیل واریانس یک. منفی داشته است
گردید که نوع استفاده و محیط استفاده از اینترنت نیز با میزان بروز عادات و 

بدین معنا که، شدت بروز . هدد هاي منفی رابطه معنادار نشان می خصلت
هاي مختلفی از اینترنت  هاي منفی در کاربرانی که استفاده عادات و خصلت

  .کنند یکسان نیست هاي اینترنتی گوناگون استفاده می داشته و یا از محیط
هاي منفی،  اینترنت، فرهنگ، عادات و خصلتاستفاده از :  کلیديهاي واژه

  .محیط اینترنتی
  

   مسئلهطرح
پردازان   است که بعضی از نظریههایی نوآوري ترین مهمیکی از  ،که جهانی اینترنتشب

 ها انسانابه با تأثیرات اختراع چاپ بر زندگی شتأثیرات این بزرگراه عظیم اطالعاتی را م
 ، پیام استها میلیونکننده  منتقلدر هرلحظه اینترنت  ).20:1380 محسنی،(اند  کردهذکر 

 کالن برح  در سط، وهویت فرهنگی کاربران  وها  نگرش،ها ارزشکه بر  هایی هم پیام آن
یکی از  فناوري، ،به نظر جانسون. دنگذار تأثیر مینظام فرهنگی و سیاسی جامعه 
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که از طریق ارتباط با اجزاي مختلف در درون صورت  بدینعوامل تغییر اجتماعی است 
نگی، موجب تغییراتی در نظام ویژه از طریق خرده نظام فره بهو نظام اجتماعی 

، به نقل از 102:1393فتحی، (شود  میدر سطح کالن  سطح فردي و شخصیتی افراد در
دنیاي اینترنت دنیاي مجازي است که با دنیاي واقعی پیرامون ما  ).1380 ،کوئن

 که از شود میانسان با سرزمینی بدون مرز مواجه  جهان مجازي، در . داردهایی تفاوت
مرزها بر وراي انسان با بهره جستن از اینترنت  و شده است   مختلف تشکیلايه فرهنگ

 اي رسانهعنوان  ظهور اینترنت به در حقیقت .شود می گوناگون آشنا هاي فرهنگبا 
 را در خصوص نقش يوگوهاي جدید  اخیر دوباره باب گفتهاي سال درقدرتمند 

از سوي . گشوده استاز این قبیل در فرهنگ، هویت فرهنگی و مسائل دیگري  ها رسانه
 ها تفاوتمبتنی بر یعنی به جامعه  مدرندر حال گذر از شکل سنتی به  ه مادیگر، جامع

 ،ها  تنش،هاباعث به وجود آمدن تضادهاست که  نوبه خود سال  به این حالت؛ واست
   .شده است هاي فرهنگی  چالش وها بحران

هاي روزمره  ون شک بر اعمال و فعالیتها از اینترنت بد استفاده گسترده انسان
هاي انجام امور اقتصادي، مالی،  تأثیر نبوده و شیوه هاي مختلف بی انسان در زمینه

هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود را دستخوش  آموزشی و الگوهاي فعالیت
هاي  در این رابطه گروهی از محققان طی سال. تغییرات تدریجی خود قرار خواهد داد

خیر توجه و تمرکز خود را بر روي اثرات احتمالی استفاده مردم از اینترنت بر روي ا
یکی از . اند ها معطوف کرده هاي فرهنگی و قومی و حتی روانی افراد و گروه ویژگی

 پیرامون ابعاد اجتماعی و نخستین تحقیقات در این زمینه به مطالعات مانوئل کاستلز
گردد که حاصل   برمی2007  تا1997هاي   موبایل طی سالفرهنگی استفاده از اینترنت و

توجهی مقاله بوده  هایی چون عصر اطالعات، کهکشان اینترنت و تعداد قابل آن کتاب
باید به مطالعاتی که توسط ژوزف والتر، شري ترکل،  همچنین در این زمینه می. است

                                                   
1. Munuel Castells 
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آن چه در این . شاره کردانیز شده   الیاهو جان کاتز، هوارد رینگولد و دیگران انجام
اند اما با  شود نیز، تداوم راهی است که محققان قبلی آن را هموار نموده نوشتار دنبال می

 سنتی و هشود تأثیرات فرهنگی اینترنت در یک جامع این تفاوت که در این جا سعی می
فی هاي من مذهبی بررسی شود و در مسیر این بررسی و مطالعه، اثرگذاري بر روي جنبه

دانیم  که می طور همان. گیرد در جامعه مدنظر قرار می شده  فرهنگی و بعضاً نهادینه
ها  و فرهنگ ها، مذاهب جامعه ایرانی در طول تاریخ کهن خویش همواره انواع قومیت

شهرهاي ایران نیز هرکدام از بافت فرهنگی، قومی و مذهبیِ . را درون خود داشته است
ها را از  تواند کیفیت تأثیرپذیري آن ین تنوع جذاب میاي برخوردارند که ا ویژه

رو، پژوهش حاضر  ازاین .هاي نوین بویژه اینترنت به شکل متفاوتی رقم بزند تکنولوژي
اي سنتی و مذهبی همچون کاشان،  مشخصاً به دنبال درك این مسئله است که در جامعه

شده در جامعه،  اً نهادینههاي منفی و بعض  در رابطه با برخی عادات و خصلتاینترنت
سابقه آشنایی و : چه نقشی ایفا کرده است؟ در این راستا، سعی شده تا مواردي چون

استفاده، میزان، محیط و نوع استفاده از اینترنت و رابطه احتمالی این موارد با برخی 
هاي منفی موجود در کاربران اینترنتی در شهر کاشان مورد بررسی و  خصلت عادات و

  .کاش قرار گیردکن
  

 پیشینه تحقیق

الزم است خاطرنشان شود که در مورد تأثیر اینترنت بر عادات اجتماعی فرهنگیِ منفی 
بطور مستقیم تحقیقات زیادي در اختیار نیست و بیشتر تحقیقات بر روي پیامدهاي کلی 

 در این رو، مواردي که ازاین.  متمرکزند- اعم از مثبت و یا منفی–بر رفتارها  اینترنت
  .باشند غیرمستقیم با موضوع این مقاله مرتبط می شود بخش ذکر می

در » فضاي مجازي بر هویتتأثیر  «تحقیقی به بررسی در) 1999( 1شري ترکل
کند که فضاي  ترکل به این نکته اشاره می. پرداخته است) ایالت ماساچوست(امریکا 

                                                   
1. Sherry Turkle 
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کند اما این نمایش بسیار جدي  سایبري امکان نمایش شخصیت را براي افراد فراهم می
ها قرارگرفته  خواهد بود و افرادي که نسبت به آن چه در پشت شخصیت مجازي انسان

ترین شانس را براي  کنند همان افرادي هستند که بیش توانند آگاهی پیدا  است می
موفقیت در استفاده از تعامالت مجازي جهت انتقال تجربیات فردي و اجتماعی دارا 

  راها اینترنت، ما صفات گوناگونی را درباره خود قائل شده و آن  در فضايشند؛با می
  برخی ابعادِ پنهانیین مانمخاطبعکس العمل هاي  تدریج و با توجه به کرده و بهبیان 

خصوصیاتمان را در قالب یک به موازاتی که  و. می سازیمشخصیت خود را آشکار
، درنتیجه کنیم یارائه م در فضاي مجازي دهی و سازمان پرسوناژ و شخصیتِ منسجم

به نظر ترکل، . کنیم یبیشتروبیشتر در داخل مغزها و اذهان یکدیگر زندگی را شروع م
  .نماید اینترنت تغییراتی را در نوع تفکر، شکل اجتماعات و شخصیت ما ایجاد می

تأثیر فضاي اینترنت بر فرهنگ «تحقیقی با عنوان ) 2013( و همکارانش ین
 نتایج این پژوهش نشان داد که اینترنت . انجام دادند»مومی خانواده در کشور کاناداع

 در افراد نفس اعتمادبه، رشد تقویت روابط بین فردي اجتماعی، گسترش شبکهباعث 
  .شود ها می شده و از این طریق باعث باال رفتن فرهنگ عمومی خانواده

.  انجام داده است»اربرد اینترنتدختران و ک«تحقیقی با عنوان ) 1387(فرهمند 
هاي جنسیتی در میزان و نوع استفاده از  در این تحقیق از طریق مطالعه اسنادي، تفاوت

نتایج این مطالعه نشان . شده است  اینترنت و تأثیرات گوناگون آن بر دختران بررسی
 و دهد اختالل در هویت دختران، اعتیاد اینترنتی، فرهنگ پذیري از اینترنت می

  .باشد تهدیدات جدي براي کاربران دختر می هاي مجازي ازجمله شان در عشق يدرگیر
اینترنت، «نامه کارشناسی ارشد با عنوان  پژوهشی در قالب پایان) 1390(طالبیان 

این تحقیق . در شهر تهران انجام داده است» فرهنگ و زندگی روزمره دانشجویی
مطالعه در این تحقیق،  شده و جامعه مورد   انجامو به شیوه مردم نگارانه صورت کیفی به

                                                   
1. Yen 
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ي عمران دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان معماري دانشگاه ها دانشکدهدانشجویان 
هنر دانشگاه تهران و دانشجویان گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه 

زندگی روزمره دانشجویی نتایج پژوهش نشان داد که میان اینترنت و . اند بودهی ئطباطبا
کنند  یمترین استفاده ممکن را از اینترنت  یشبدار وجود دارد و دانشجویان  رابطه معنی

باشد؛ در حقیقت  یم ها آنو این استفاده در راستاي سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت 
تر از سایر مصارفی است که  یشبتر و  اینترنت پررنگ کننده و سرگرم مصرف فراغتی

  .اند داشتهشجویان از اینترنت دان
 هاي فرصت و ها ، چالش تأثیراتیبررس«تحقیقی با عنوان ) 1392 ( اصلیکاظم

 و يصورت اسناد  بهتحقیقروش . داده است  انجام»ینترنت اي فرهنگی از فضایناش
منظور مصرف   بهی دادن سبک زندگتغییرکه است و نتایج تحقیق نشان داد  اي کتابخانه

 یشترمنظور صرف وقت ب  بهیهاي مهم زندگ  اجتناب از فعالیتینترنت، در ایشترزمان ب
مشکالت و بروز  گرفتن خانواده و دوستان یدهنادی، کاهش روابط اجتماعینترنت، در ا

  .توسط کاربران است  افراط در استفاده از اینترنت از عواقبیبرخیلی،  و تحصیمال
  

  مرور نظري
و  شناسی اجتماعی شناختی، روان هاي جامعه  از نظریهاي در بخش مرور نظري، مجموعه

هاي نوین  و رسانه و اجتماعی اینترنت مطالعات فرهنگی که به تبیین اثرات فرهنگی
د تا ابعاد گوناگون مسئله در یک فضاي کلی نگیر می بررسی قرار اند مورد پرداخته

متعلق به دنیس مک یکی از این نظریات . فهم و دریافت شود  قابل،تر تئوریک روشن
هاي جدید را شناسایی و معرفی  مک کوایل چهار کارکرد اصلی رسانه. کوایل بوده است

مشارکت  و ، جستجوي اطالعات، ایفاي نقش تعاملیارتباطات میان فردي. کند می

                                                   
1. Interpersonal communication Media 
2. Interactive Play Media 
3. Information search Media 
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ها  هاي احساسی و عاطفی انسان به جنبه  که این دامنه مشارکت و مبادله حتی1جمعی،
ویژه اینترنت، دربردارنده تمام  هاي جدید به در نگاه او، رسانه. ابدی نیز گسترش می

، به نقل ازمک 320-321: 1393مهدي زاده، (باشند   مییادشدهکارکردهاي چهارگانه 
  ). 2006کوایل، 

هایی چون اینترنت در سطح میان فردي و در  ها از طریق رسانه که انسان  هنگامی
العات، عواطف و احساسات بپردازند و تجربیات سطح کالن اجتماعی به مبادله اط

 فرایند قضاوت و ارزیابی گوناگون و عقاید و سالیق مختلف را به اشتراك بگذارند، تبعاً
ها، باورها، هنجارها و سبک زندگی خود را نیز آغاز خواهند کرد و در  در مورد ارزش

بازاندیشی در فرهنگ . ها آموخته است تأمل خواهند کرد آن چه که فرهنگ جامعه به آن
و هویت خویش یکی از نتایج طبیعی و مورد انتظار فرایندي است که در آن اطالعات و 

شود؛ در این راستا، طبعاً  طور وسیع و آزادانه مبادله می ها و عواطف به هنجارها و ارزش
ها  تواند در بوته نقد قرار گیرد و از آن هایی از فرهنگ می  یا مؤلفه،عادات و رسوم

هاي فرهنگ بومی مورد   متقابالً، برخی عادات و مؤلفهاین کهو یا  فاصله گرفته شود
توان  آنچه که بطورضمنی از نظریه مک کوایل می. تأیید و حمایت بیشتر قرار گیرند

تواند هم شامل  می...فهمید آن است که تأمل و بازاندیشی در عادات، هنجارها، رسوم و
هاي  گی یک جامعه شود و هم احتماالً برخی ابعاد و جنبههاي مثبت حیات فرهن جنبه

بنابراین، بازاندیشی حاصل از . کشد بنقد و چالش  شده در جامعه را به منفی و نهادینه
تواند عملکردي  لبه است که به اقتضاي ماهیت خویش می تعامالت اینترنتی یک تیغ دو

 و تأمل در یکسري عادات و بازاندیشی از این منظر، احتمال. دوگانه داشته باشد
تواند زمینه  می) موبایل و(هم تحت تأثیر استفاده از اینترنت   هاي منفی آن خصلت

شده رفتاري که ریشه در محیط،   اي از الگوهاي نهادینه آرام را در پاره تعدیل و تغییر
  .شرایط و زندگی روزمره مناطق کشور بویژه کاشان دارند فراهم آورد

                                                   
1. Social Presence 
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 تعامالت اینترنتی  بر این باور بناشده است کهتعلق به جان تامپسوننظریه دیگر م
ها را فراهم کند،  ها، احساسات و یا اصالح آن یشهاندتواند امکان تغییر  یمدر مواردي 

 میراث فرهنگی گذشته  و محوِها سنتاما وي نسبت به نقش اینترنت در از بین بردن 
هاي  ویژه رسانه هاي ارتباطی به ن عقیده که رسانهتامپسون در نقد ای. کامالً تردید دارد

اي  ها مجموعه شوند معتقد است که سنت ها می ارتباطی جهانی باعث از میان رفتن سنت
ها، باورها و الگوهاي رفتاري هستند که از گذشته به ما رسیده و در تکوین  از انگاشته

سادگی  هاي نوین به  رسانه، کهاند هویت فردي و اجتماعی ما نقش مهمی داشته
ها سروکار  ها با امور و مسائل حیاتی انسان ها را از میان ببرند، زیرا سنت توانند آن نمی

داده است و متفکران عصر روشنگري  همین اتفاق قبالً نیز به اعتقاد تامپسون رخ. دارند
 باعقل ها در تعارض برد زیرا سنت ها را از بین می کردند که مدرنیته سنت نیز تصور می

زندگی و تکوین و  ها براي معنادار شدن که مشخص شد انسان و منطق هستند، درحالی
هاي خاصی چون پیشرفت،  ارزش. گیرند ها بهره می  همچنان از سنت رشد هویتشان

ها را اجزاي ذاتی مدرنیته به  مداري که متفکران روشنگري آن معرفت علمی و انسان
ها همچون   براي برخی سؤاالت اساسی انسانآوردند نتوانسته بودند شمار می

 ،هاي مربوط به مرگ و زندگی، درست و نادرست و مواردي از این قبیل پرسش
هایی فراهم  ها پاسخ ها براي آن که سنت کننده فراهم آورند، درحالی هاي اقناع پاسخ
  . اند کننده ها اقناع اند که از دیدگاه افراد پایبند به آن آورده

ها  و تجدید حیات آن ها، باورها و رفتارهاي دینی امپسون، تداوم سنتدر نگاه ت
ها نیستند بلکه  ها مانعی در برابر سنت تنها رسانه دهد که نه در دنیاي امروز نشان می

هاي  به نظر تامپسون رسانه. کنند ها نقش مهمی نیز ایفا می بعضاً در تداوم و بازآفرینی آن
 زیرا ،دنپذیرتر و بازتر پیدا کن و شخصیت حالتی انعطافاند که هویت  نوین باعث شده

اند  ها هرچند که رابطه بین تکوین هویت و محل زندگی مشترك را سست کرده رسانه
مرزهاي جغرافیایی  ها یکسري مواد نمادین را از فراسوي رسانه. اند اما آن را از بین نبرده

                                                   
1. Thompson, J. 
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هاي  و گرایش ه به عالیق، نیازهاها نیز با توج دهند و آن در دسترس افراد قرار می
هم  گیرند، آن خاصشان، از آن مواد و عناصرِ نمادین در تکوین هویت خود بهره می

بابایی  ساروخانی و(که در این فرایند زور و اجباري وجود داشته باشد  بدون آن
عادات منفی فرهنگی نیز ازآنچه تامپسون مطرح ). ، به نقل از تامپسون87:1391فرد،
مثابه یکسري الگوهاي  ها نیز به کند مستثنا نیستند چراکه این عادات و خصلت می

دار و در پاسخ به یکسري شرایط و نیازهاي محلی و بومی تولیدشده و در  رفتاري ریشه
هاي  بینی نمود که تکنولوژي توان با قاطعیت پیش بنابراین نمی. اند شده طول زمان تثبیت

توان به شکل  عادات منفی چه خواهند کرد بلکه تنها مینوین بویژه اینترنت با این 
  .ها را مطالعه و سنجش کرد مفصل، موردي و جزئی روابط میان آن

 هاي خصلت و هرتقدیر، از آنجا که موضوع پژوهش حاضر، مرتبط با عادات به 
اي  شده هاي عمده و تثبیت منفی است باید دید که در فرهنگ جامعه ایرانی چه مؤلفه

هایی   دارد که در طول تاریخ در مردم این سرزمین نهادینه و فراگیرشده است؛ مؤلفهوجود
در  .دنگذار هاي منفی زندگی اجتماعی را به نمایش می هاي مثبت و هم جنبه که هم جنبه

تواند در فهم بهتر ابعاد مسئله  می و غیر ایرانی نظرات برخی محققان ایرانی این زمینه
به عقیده نراقی، ما . ین محققان معاصر ایرانی حسن نراقی استیکی از ا. کمک نماید

مان نباشد را  میل و سلیقه مطابق رو شدن با حقایقی که ها عالقه چندانی به روبه ایرانی
 العالج گرفته تا مشکالت اجتماعی، ترجیح هاي صعب طوري که از بیماري نداریم،

و با گفتن انشاءاهللا  آن بگذریمآسانی از  دهیم در بهترین حالت با سکوت و به می
راستی،  تظاهر به اکثریت قریب به اتفاقمان اهل تظاهر هستیم، .کنیم مسئله را پاك صورت

ها صفت دیگري که به هر دلیلی دوست داریم به  به ادب، نزاکت، ثروت، قدرت و ده
 بهترین به نام اتاق میهمان و داراي در قدیم اتاقی داشتیم. داشتن آن صفت شهره بشویم

از نوع استثنایی و که کردند  اثاثیه و امکانات بود و غذایی هم که براي میهمان تهیه می
یادماندنی بود اما باگذشت زمان و حتی با افزایش سطح عمومی تحصیالت بازهم  به

زعم نراقی، سراسر  به). 43-50:1380نراقی،  (دامنه این تظاهرات فروکش نکرده است
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 یک قهرمان این کهمحض  پروري و به بازي و قهرمان ست از قهرمانتاریخ ایران مملو ا
تواند   نمیاین کهرا خودمان پرورش دادیم و ستایش اش کردیم؛ خیلی زود به دلیل 

خودمان از او یک بت . کنیم هایمان را برآورده کند شروع به مالمتش می تمام خواسته
اکثراً برنامه . ایی نداشته استچنین ادع) قهرمان( خودش این کهسازیم غافل از  می

ها  دولت. و به آن اعتقادي هم نداریم و اگر هم داریم نهایتاً براي یک روز است نداریم
اند به دنبالش  ها خوانده ها را در کتاب کنند چون این حرف هم اگر صحبت از برنامه می

   ).53-66: 1380 نراقی، (نیستند به آن پایبند ولی روند می
ها مردمی هستیم که در اکثر موارد  ین باور است که ما ایرانینراقی بر ا

کند و نتیجه این  اي را ایفا می کننده احساساتمان در اتخاذ و انتخاب مسیرمان نقش تعیین
احساساتی بودن آن است که بدون مطالعه و تعمق ممکن است ادامه دادن به کاري را 

رفتارهایمان معتدل نیست و هر . نکار کنیمنفی کرده و یا لزوم انجام عمل و اقدامی را ا
صورت  کالً به... اي را اعم از جریان فکري، حزب، کاال، دوست، همسر و پدیده
  . کنیم وسفید، خوب مطلق یا بد مطلق ارزیابی می سیاه

طور نیست که همیشه جنبه منفی به خودش بگیرد  البته این احساساتی بودن این
ها براي  دث غیرمترقبه، سیل، زلزله و یا وقتی روزنامهبلکه در بعضی مقاطع مثل حوا

شدت جنبه مثبت به خودش  کنند به  انسانی احساسات مردم را تحریک میيها کمک
کند  وي اضافه می. هاست  این نوع اِعمالِ تحریکات امروزه در دست رسانهکهگیرد  می

اي به  ست و عالقهکه متأسفانه فرهنگ ارتباطی رایج بین ما غالباً فرهنگ شفاهی ا
اگر خواستیم به آن مراجعه   بعدهااین کهردوبدل کردن یک صفحه کاغذ نداریم تا 

ها به نظر  ما ایرانی. گیرد ت میأ این فرهنگ شفاهی از مسئولیت نپذیرفتن ما نش،کنیم
شدت پرتوقع هستیم، از خانواده، دوستان، از دولت و خالصه از همه و چون  نراقی، به

شود؛ و به  شود نارضایتی پیامد قطعی آن می صورت دلخواه برآورده نمی  بهاین توقعات
اي سروکار داریم که کمتر لبخند رضایت را حاضر است بر  خاطر این است که با جامعه

 اي در جامعه برجسته خواهیم آدم حتی از خودمان نیز توقع داریم و می. لبانش بنشاند
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توان به ایرانیان نسبت داد  منفی دیگري که میهاي  در نگاه نراقی، از خصلت. باشیم
تنها خوشحال  حسادت و حسادت ورزي است، بدین معنا که از پیشرفت دیگران نه

تنها کمی . دهد بلکه بسیاري از مواقع حالت حزن و اندوه به ما دست می شویم نمی
کند  ون میدقت در روحیه و رفتار خود و برخی اطرافیان، ما را به این واقعیت تلخ رهنم

  ).113-119:1380نراقی، (
شناسی نخبه کشی نیز در مورد  در همین زمینه، علی رضاقلی نویسنده کتاب جامعه

شناسی فرهنگی را مسئله اصلی دانسته و مصادیق آن  ماندگی ایران ضرورت آسیب عقب
سه مرد  رضاقلی هبه عقید. را در تاریخ فرهنگی گذشته ایرانیان کنکاش کرده است

 اصالح تالش زیادي براي هرکدام ،امیرکبیر و مصدق، مقام  قائمیعنیتاریخ ایران  بزرگِ
عرصه  را زمین زد و از ها آنسه  بهبود شرایط کشور کردند اما جامعه ایران هرو 

 پیوند :هایی مانند مردان داراي خصلت در نگاه وي، این بزرگ.  برکنار نموداجتماعی
 داشته، و فارغ از وابستگی به روابط خویشاوندي و عمیق ملی به خاك، منطقه و میهن

 هریک نخبگان این که دانستند براي ترقی وطن چه باید کرد و با وتبار بودند و می ایل
مهري  اصالحگري بودند اما در امر اصالح، تعالی و پیشرفت دادن جامعه مورد بی

، دریافت هدیه و اي چون آنان در جامعه خود با مشکالت جدي. فراوان قرار گرفتند
حمایت از مسئوالن صادق، دلسوز و فسادناپذیر، احساس  رشوه توسط مسئوالن، عدم

ناامنی در مردم، ترس مردم از فعالیت اقتصادي، محصورشدن در منافع شخصی، 
و  هاي اجتماعی کوشی در فعالیت حوصلگی و عدم سخت گریزي، تنبلی، بی قانون

هاي  اي که برنامه گونه جتماعی مواجه بودند، بهزدگی و اندیشه کشی ا همچنین عوام
  . رفت سختی پیش می گرایانه آنان به اصالح

 اندازیم یا عوامل خارجی میچیز را گردن استعمار  همهها  ایرانیما به نظر رضاقلی 
باید   که می جامعه و فرهنگ ماستدرونِ  عمدتاً دلیل اصلی مشکالتکه درصورتی

هاي  اي از مؤلفه مختصات فرهنگی جامعه ایرانی مجموعهبدین ترتیب،  .اصالح شود
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شده  هاي فرهنگی در طول زمان نهادینه مثبت و منفی را در خود جمع کرده و این مؤلفه
در کنار این واقعیت، همچنین باید توجه . و در جسم و جان مردم نفوذ کرده است

در تمام اعصار توجه داشت که کشور ایران از آن جمله کشورهاي غیراروپایی است که 
معطوف  تحریک و به خود تر از سایر جوامع و نگاه کنجکاو مردمان جهان را بیش

نموده است و در این میان کاشان نیز یکی از شهرهاي کهن و باستانی ایران است که 
تا در آثاري که  موردعالقه سیاحان و جهانگردان بوده و این توجه عمیق باعث گردیده

اند در مورد شهر کاشان نیز تأثیر و تأثر  جا نهاده ق شناسان از خود بهجهانگردان و شر
این شهر با در آغوش گرفتن تپه سیلک، در حقیقت قدمت چند . خود را بیان نمایند

هاي  نویسندگان، فراز و نشیب. کشد هزارساله تاریخ و فرهنگ خود را به رخ همگان می
ویژه با ظهور  اند اما در این میان به ردهو فرهنگ کاشان نقل ک متفاوتی را در تاریخ
اي که هنرها و فنون بومی گسترش  گونه دوباره را تجربه کرد به قاجار، کاشان رونقی

هنرهاي سنتی و بومی . هاي هنري به درجه اعالي خود رسید یافت و برخی از رشته
دب و ا بافی و مخمل بافی، شعر و بافی، سفال، کاشی، شعربافی، زري همچون قالی

هاي پرتوان اندیشمندان، هنرمندان و نگارگران آن زمان شکل گرفت  موسیقی با اندیشه
بناهاي زیادي . ها به حیات معنوي و مادي خود همچنان ادامه داد و بعدازآن نیز سال

هاي بسیار  ساخته شد که با آرایه...هاي باشکوه و ازجمله مدرسه، مسجد، تیمچه، خانه
صورت یک شهر تاریخی و ممتاز درآورد  سته شد و این شهر را بهزیباي معماري آذین ب

  ). 27:1390خانی آرانی، (
چنین نوشته  ها این حاج سیاح سفرنامه نویس مشهور ایرانی در خصوص کاشانی

ادبا، نویسندگان، اهالی فضل و ... بیشتر اهل کاشان کارکن و باهوش هستند... ": است
بت به سایر بالد وجود دارد و اشخاص بزرگی از تر نس امراي درباري کاشانی بیش

... کاشان مانند فیض کاشانی، سهراب سپهري، سپیده کاشانی، محتشم کاشانی و
اند که با ورود  شهر کاشان مانند دیگر شهرهاي ایران قبالً زردشتی بوده. اند برخاسته

ستوفی نوشته است که م. اند اسالم به ایران، مردم این شهر نیز به دین اسالم ایمان آورده



  

  
  

  
 261  ...   اده از اینترنت در میزان بروز عادات  بررسی نقش استف

طبع بوده و در آنجا جهال  وضع، و لطیف اند و اکثرشان حکیم مذهب مردم کاشان شیعه 
سفرنامه نویسان  سرپرسی سایکس یکی از). 34:1388زرگري،  ("...و بطال کمتر باشد
دار و  هاي گل از هنرهاي ظریف، زري... ": باره چنین نوشته است خارجی نیز دراین

یم کاشان بسیار قشنگ و زیباست و جاي تأسف است که بانوان ایران هاي قد مخمل
 "...دهند کنند و صنایع ناچیز اروپایی را ترجیح می صنایع زیباي وطن خود را تحقیر می

عالقه شدید به  و شتندا دوست گوناگون،  بنابر مدارك و منابع).67:1388زرگري، (
 بارزترینکه اي  گونه به گردد برمیي ر کاشان به اواخر قرن اول هجري قمربیت د اهل

 متعدد عزاداري هاي  نشانه وها در اجراي مراسم سوگواري و نمادتوان میشواهد آن را 
 بومی نیز هاي آییناز یک سري که در این مراسم باشکوه بویژه در محرم،  کردپیدا 

  ).465:1390خانی آرانی،  (کنند استفاده می
اصیل آریایی است و اختالط آن با نژادهاي اقوام نژاد مردم این منطقه از ریشه 

یکی از دالیل اصالت و پاکی نژاد آن، حفظ . مهاجم تازي و ترك بسیار ناچیز بوده است
ها به آن  اصطالح زبان محلی تاتی است که اهالی اکثر دهستان زبان فارسی قدیم یا به

بالد ایران به  انند سایرکاشانیان م. منتها در لهجۀ روستاها متفاوت است آشنا هستند
زنند اما لهجه مخصوص به خود دارند و در بعضی دهات و  فارسی معمولی حرف می

و زیرکی که بعضی از  هوش. نمایند تر استعمال می روستاها لغات پهلوي را بیش
باشد،  اقلیمی آن دیار می اند و شاید الزمه هواي خشک و سالم و وضع منتقدین گفته

اندیشی در کارها سوق داده تا  روي و عاقبت زنی، میانه بینی و گمانه مردمش را به پیش
د و نیز براي حفظ نفراغت خاطري را که درکارهاي فکري و هنري نیازمندند فراهم ساز

اي که این اوصاف را  گونه وتفریط احتراز نمایند به افراط نیکنامی و آبروداري از هرگونه
 هاي فکاهی و دلی تعبیر نموده، افسانه  کمو گو، ترس و جبن لطیفه سنجان بذله

بر اساس آنچه  ).23-24:1390خانی آرانی،  (اند باره ساخته گفتارهاي طعن آمیز دراین
هاي جامعه ایرانی بویژه  اجمال هم درباره فرهنگ، عادات و خصلت در این قسمت به
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هاي نوین  ها از رسانه منطقه کاشان، و هم پیرامون نحوه اثرپذیري فرهنگ و سنت
هاي  تشریح گردید، پژوهش حاضر مسئله اثرپذیري احتمالی برخی عادات و خصلت

منفی و موجود در جامعه را از اینترنت مورد کنکاش قرار داده و بر همین مبنا مدل 
  .اند نظري و فرضیات تحقیق تنظیم گردیده

  
  مدل نظري تحقیق

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  هاي عادات و خصلت
 منفی فرهنگی

  حوصلگی تنبلی و بی

  حسادت ورزي
  

  گریزي نونقا

 کاري کم

  کنجکاوي

  گویی دروغ
  

پذیري عدم مسئولیت

 چشمی چشم و هم

سابقه 
استفاده از 

  اینترنت

میزان 
استفاده از 

  اینترنت

نوع استفاده 
  از اینترنت

محیط 
استفاده از 

  اینترنت

  
 از استفاده

 اینترنت
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  فرضیات تحقیق
 منفی فرهنگی هاي خصلت با میزان بروز عادات و میان سابقه استفاده از اینترنت

   .رابطه وجود دارد
 منفی فرهنگی رابطه وجود هاي خصلتمیان میزان استفاده از اینترنت با عادات و 

    .دارد
 منفی فرهنگی برحسب نوع استفاده از اینترنت هاي خصلتمیزان بروز عادات و 

  .تفاوت استم
 منفی فرهنگی برحسب محیط استفاده از هاي خصلتمیزان بروز عادات و 

  .اینترنت متفاوت است
  

  تعریف مفاهیم
. این مفهوم اشاره به الگوي استفاده از اینترنت توسـط کـاربران دارد        :استفاده از اینترنت  

ـ       در پژوهش حاضر سنجش این مفهوم به کمک مؤلفه         وع و هایی چون سـابقه، میـزان، ن
هـاي مربـوط بـه هرکـدام سـنجیده شـده و سـطح         محیط استفاده از اینترنت و شاخص    

  : مشخص گردیده است1سنجش هرکدام نیز در جدول 
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  هاي مفهوم استفاده از اینترنت ها و شاخص  مؤلفه-1جدول 
سطح   شاخص  ها مؤلفه  مفهوم

  سنجش
تعداد 
  گویه ها

 از میزان استفاده
  ینترنتا

بین یک  کمتر از یک ساعت
بین دو تا سه  ساعت تا دو

 بین سه تا چهار ساعت
پنج  بین چهارتا ساعت

  بیش از پنج ساعت ساعت

  
  

  اي فاصله

  
  
5  

  
  

 سابقه استفاده
  اینترنت از

   یک سال و کمتر
  دو سال تا یک بین

  بین دو تا سه سال
  بیش از سه سال

  
  اي فاصله

  
8  

از  نوع استفاده
  رنتاینت

 آگاهی از اخبار و اطالعات
تبادل  سرگرمی و تفریح
ارتباط  عقیده و بیان نظرات

  یابی و دوست

  
  اسمی

  
6  

  
  

  
  
 از استفاده

  اینترنت

محیط استفاده 
  از اینترنت

 ،بوك فیس ،تلگرام ،ایمیل
 ،ي علمی آموزشیها سایت
  ي خبري و نشریاتها سایت

  
  اسمی

  
9  

  
  همواره وجودها، شناسی فرهنگ  در آسیب:هاي منفی فرهنگی عادات و خصلت

شده در جامعه مورد تأمل   هاي منفی موجود و نهادینه برخی هنجارها، عادات و خصلت
شود که در اثر تکرار موردقبول و  و خصلت به رفتاري گفته می عادت. گیرند قرار می

. که انجام مکرر آن خوشایند و ترك آن دشوار باشد طوري خوشایند فرد قرار بگیرد به
 صورت رفتاري خودکار درآمده است،  است که بهتوجه قابلجهت  زاینا »عادت«داشتن 
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 به انجام که ذهن و فکر خود را درگیر کنیم، بدون آن چراکه وقتی به چیزي عادت داریم،
و ناپسند یک الگوي رفتاري نامطلوب و خصلت منفی عادت که  درحالی .پردازیم آن می
بر این اساس . رود عف یک فرهنگ بشمار میشده، از نقاط ض   و عادات منفیِ نهادینهاست

ها  هاي منفی به کمک برخی ابعاد و شاخص در جامعه مورد بررسی، عادات و خصلت
  :نماید هاي مربوطه را منعکس می  ابعاد و شاخص2جدول . اند سنجش شده

  
  هاي منفی فرهنگی هاي عادات و خصلت ابعاد و شاخص -2جدول 

سطح   شاخص  ابعاد  مفهوم
  سنجش

داد تع
  گویه

  
تنبلی و 

  حوصلگی بی

کار بویژه کارهاي  از طفره.. 1
  دشوار

کارهاي  شانه خالی کردن از .2
  خالف میل

 دلیلدوري از کار و فعالیت به . 3
  از شکست ترس

عدم تالش و فعالیت از روي . 4
  سیري

  
  اي فاصله

  
4  

  
  
  
  
  

عادات و 
 هاي خصلت

  منفی فرهنگی
  
  
  

  
  حسادت ورزي

 و ناراحتی تبریک ظاهري .1
  .درونی از موفقیت رقبا

 دلیلبه  روانی فقدان آرامش. 2
  موفقیت دیگران

 و فضیلت کردن سخت باور. 3
  دیگران برتري

 صاحب که کسانی عصبانیت از. 4
  اند شده نعمتی

  
  اي فاصله

  
4 
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  گریزي قانون

 آنچه با  مغایریناز قوان  اطاعت.1
   .پنداریم یمدرست 

عنی انجام عدم رعایت قانون ی. 2
 کارها تر راحت

عدم اجراي قانون به خاطر . 3
  ی مجریانشکن قانون

ي ا عدهوضع قانون براي نفع . 4
 خاص در جامعه

  
  اي فاصله

4  

  
  کاري کم

 یعنی سودِ سخت کار کردن .1
  "ازمابهتران"
 و مؤثرتر از تر مهمیر امور،  تقد.2

  تالش و کار

با تمام توان نتیجه تنها منوط به . 3
  ش کردنتال
کوشی  برتري شانس بر سخت. 4

  در اغلب اوقات 

  
  اي فاصله

4  

  
  فضولی و
  کنجکاوي

فضولی و کنجکاوي هنگام .. 1
یک فرد  با دوستان از دیدن یکی

 غریبه

ها و وسایل  سرك کشیدن به نامه. 2
شخصی دوست خود در منزل و یا 

 اتاقِ وي هنگام تنهایی

سرك کشیدن به ایمیل دوستان . 3
 ها ورت داشتن ایمیل آندر ص

تالش براي کشفِ راز دوستان . 4
  و آشنایان

  
  اي فاصله

4  
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  گویی دروغ

 که یگراندگفتن چیزهایی به . 1
 راست است ولی کنند یگمان م

  .راست نیست
ي ها حرفخنداندن دیگران با . 2

  يدرآورد مناَلکی و 
یی که درجا گفتن بویژه  دروغ.3

  .به نفع باشد
 خی شرایطدروغ در بر. 4

  روزمره زندگی خانوادگی و

  
  اي فاصله

4  

  
عدم 
  پذیري مسئولیت

فایدگی خدمت به مردم در  بی. 1
  این روزگار

پذیري دریک  عالقه به مسئولیت. 2
  کار جمعی

اعتقاد به گذاشتن هرکسی در . 3
  قبر خودش

ارتباطی سرنوشت دیگران به  بی. 4
  ما

  
  اي فاصله

4  

  
  چشمی وهم چشم

یزیه عروس فقط از ید جه خر.1
  دار ماركکاالهاي 

 حقارت دریک جلسه  حس.2
  کم دلیلبه رسمی یا میهمانی 

 بودن لباس خود نسبت تر ارزش
  به بقیه

 لزوم برگزاري مراسم ازدواج. 3
سپاري مثل مراسم فامیل و  خاك

  .ها آشنایان و نه کمتر از آن
 از تر بیش مهریه دختر مثل یا. 4

  مهریه اقوام و آشنایان

  
  اي فاصله

4  
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  روش تحقیق
ي اصلی خود را از ها دادهتوصیفی است که -این پژوهش، از نوع تحقیقات پیمایشی

جامعه آماري در این پژوهش  .نماید یم معین فراهم هجامعطریق مطالعه میدانی و دریک 
 که  آنجایی  ازدهند و هاي فعال در شهر کاشان تشکیل می نت کنندگان به کافی را مراجعه

اسامی و   لیستابتدات نداش وجود شهر این در اینترنت کاربران تعداد مورد در رسمی آمار
 هاي  ماشینو داران چاپخانه عکاسان، اتحادیه" از مجوز داراي هاي نت کافی آدرس

 آمارها،  نت هاي کافی  با مراجعه و صحبت با سرپرستسپسو گرفته شد  "کامپیوتري
 3720 معادل جمعیتی که محاسبه شد) وسطِ مراجعین ماهانهمت (اینترنت کاربران تخمینی

 الزم به ذکر است ازآنجاکه پرسشگري از کاربران قرار بود طی یک ماه .شدند شامل را نفر
صورت گیرد بنابراین جامعه آماري پژوهش معادل تعداد مراجعین  1396هاي سال  از ماه

 تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ي برا.هاي کاشان درنظرگرفته شد نت ماهانه به کافی
  :حجم نمونه به شرح ذیل محاسبه گردید بهره گرفتیم و

  

    
نسبت حجم نمونه به جامعه  اما با توجه به محدودیت جامعه آماري و ازآنجاکه

شده  اصالح بود تعداد حجم نمونه طبق فرمول05/0تر از  آماري بزرگ

 نفر تعیین 319 تعداد حجم نمونه تحقیق پس از تصحیح و نهایتاً) 130:1372.سرایی(
اي  اي تصادفی و سهمیه صورت دومرحله گیري در این پژوهش به شیوه نمونه. گردید

صورت  برحسب قرعه و به) زمان (ماه و روزهاي پرسشگري. متناسب بوده است
ي متناسب ا نت به شیوه سهمیه ها در هر کافی تصادفی انتخاب شدند اما تعداد نمونه

ماهانه و  (آن نامراجع جمعیت نسبت با متناسب اي سهمیه نت کافی هر برايتعیین و 
 و ها نت کافی نام زیر جدولدر . دش گرفته نظر در آماري جامعه کل به) طور میانگین به

  :است آمده هرکدامبرگزیده از  نمونه تعداد
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  ال شهر کاشانهاي فع نت هاي مورد بررسی در کافی تعداد نمونه -3 جدول
نام   ردیف

  نت کافی
تعداد   آدرس

  نمونه
  19   اداره برقجنبرجایی،  خیابان شهید  آریا  1

  10   آموزشگاه رانندگی گلشنجنببلوارشهیدخادمی،   آروین  2

  24   ساختمان شیرینجنب، الملک کمالمیدان   الماس  3

  25   بهمنعکاسی و مخابرات مابینخیابان شهید رجایی،   پارسه  4

رسی پا  5
  نت

  3   رستوران انارجنب کاشانی، اهللا آیتخیابان 

 روبروي جمشید، الدین غیاث خمیدان درب عطا،   پایا  6
  دبیرستان فیض

10  

  19   چهارراه ورزشگاهنبشناجی آباد،  2 فاز  دانش  7

 کاشان جنب نواب صفوي، خیابانخیابان امیرکبیر،   سیلک  8
  برگر

14  

  50  سازندگی  روي جهادروبه اهللا کاشانی، خیابان آیت  سروش  9

  28  بهمن 22 خیابان ابتداي، خرداد 15 میدان  فرزانگان  10

  61   روي خیابان شهید زیارتیروبهخیابان شهید بهشتی،   کلبه  11

  28   خیابان رجاییابتدايچهارراه کاشانی،   مرکزي  12

  28  پاساژ کرمانیمیدان معلم،   معلم  13

  319  جمع
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  هاي تحقیق یافته
   هاي توصیفی یافته) الف 

 را ها آن درصد 5,45 که بودندنفر  319در این پژوهش  پاسخگو زنان و مردانکل  تعداد
 یسن در گروه  درصد4,80از این تعداد،. دهند یم درصد را زنان تشکیل 5,54مردان و 

همچنین بیش از نیمی .  سال به باال هستند30 یسن گروه  درصد در6,19و   سال29-15
 از  درصد8,60یتاً،نهاو . اند یدانشگاهي تحصیالت و یا مدرك  دارا9,54گویان از پاسخ

بدین ترتیب، تیپ اجتماعی .  هستندمتأهل  درصد2,39و جامعه مورد بررسی مجرد 
 و  مجرد دختران و پسران جوان،عمدتاًجامعه مورد بررسی در این پژوهش را 

 است که در مقایسه با دیگر اقشار  و این قشر همان قشرياند دادهکرده تشکیل  تحصیل
 زمینه استفاده از  در.ي را در اینترنت و دنیاي مجازي داردتر فعالجامعه حضور 

 دو سال سابقه دست کمشده که    از جوانانی تشکیلعمدتاً مورد بررسی  جامعهاینترنت،
از اینترنت  بیش از سه ساعت در روز غالباًروزه و   همه وآشنایی و کار با اینترنت دارند

هاي اصلی استفاده آنان از  ینهزم در محیط تلگرام فعال هستند و عمدتاً  وکنند یماستفاده 
  . تفریح و سرگرمی و دریافت اخبار و اطالعات استاساساًاینترنت 

  
  هاي تحلیلی یافته) ب

 منفی که هاي خصلتدر ابتدا وضعیت پاسخگویان با توجه به میزان عادات و 
  .شده است ي تحلیلا نمونهآزمون تی تک دارند به کمک 
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 هاي منفی فرهنگی در تک نمونه پیرامون عادات و خصلت T نتایج آزمون -4جدول 
  کاربران

میانگین   متغیرها
  نظري

میانگین 
  شده محاسبه

  نتیجه و تفسیر

در مقایسه ) 5/11 (شده با توجه به میانگین محاسبه  5/11  12  تنبلی
 13/0سطح معناداري و ) 12 (با میانگین نظري

میزان تنبلی در جامعه مورد بررسی از حد متوسط 
 .تر است اندکی پایین

در مقایسه با ) 9 (شده با توجه به میانگین محاسبه  9  12  حسادت
 میزان 000/0سطح معناداري  و) 12 (میانگین نظري

حسادت در جامعه موردبررسی ازحدمتوسط بطور 
  .تر است اي پایین مالحظه قابل

شده  میانگین نظري و میانگین محاسبه در این متغیر  12  12  گریزي قانون
باشد ولی آزمون تی تک نمونه  می) 12 (یک مقدار

 97/0 به دست آمدن سطح معناداري دلیلبه 
  .معنادار نیست

در مقایسه ) 7/9 (شده با توجه به میانگین محاسبه  7/9  12  کاري کم
 000/0ري و سطح معنادا )12 (با میانگین نظري

کاري در جامعه موردبررسی بطور  میزان کم
  .تر ازحدمتوسط است اي پایین مالحظه قابل

 
در مقایسه ) 3/10 (شده با توجه به میانگین محاسبه  3/10  12  کنجکاوي

 .000 و سطح معناداري) 12(با میانگین نظري 
میزان کنجکاوي جامعه مورد بررسی بطور 

 .متوسط استتر ازحد اي پایین مالحظه قابل
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تر  اندکی پایین) 8/11 (شده اگرچه میانگین محاسبه  8/11  12  گویی دروغ
است ولی آزمون تی تک ) 12(از میانگین نظري 

 26/0 به دست آمدن سطح معناداري دلیلنمونه به 
  .معنادار نیست

عدم 
پذ مسئولیت
  یري

در مقایسه ) 5/11 (شده با توجه به میانگین محاسبه  5/11  12
 میزان 004/0و معناداري ) 12 (نگین نظريبا میا

پذیري در جامعه مورد بررسی از حد  عدم مسئولیت
 .تر است متوسط اندکی پایین

چ وهم چشم
  شمی

در مقایسه ) 8/9 (شده با توجه به میانگین محاسبه  8/9  12
 000/0و سطح معناداري ) 12 (با میانگین نظري

از چشمی در جامعه مورد بررسی  وهم میزان چشم
 .تر است حد متوسط پایین

کل عادات 
منفی 
  فرهنگی

در مقایسه ) 8/85 (شده با توجه به میانگین محاسبه  8/85  96
و به دست آمدن سطح ) 96 (با میانگین نظري

توان گفت شدتِ بروزِ عادات   می000/0معناداري 
تر  منفی فرهنگی در جامعه موردبررسی کمی پایین

 هاي شدت بروزِ خصلتبنابراین . متوسط است حد از
  . شدید و بحرانی نیست،منفی فرهنگی

  
و براي آزمون فرضیات پژوهش بویژه سنجش رابطه بین میزان استفاده از اینترنت 

هاي منفی فرهنگی، آزمون همبستگی پیرسون مناسب   و خصلتاز عادات هرکدام
قبل از انجام البته . گردد یم ارائه 5تشخیص داده شد که نتایج آن در جدول شماره 

ویژه نرمال یا شبه نرمال بودن توزیع  ي الزم آن بهها مفروضهین تأم نسبت به ،آزمون
نمرات متغیرها و همچنین خطی بودن رابطه میان متغیرهاي مستقل و وابسته اطمینان 

  .حاصل شد
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یج آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده از اینترنت و عادات و  نتا-5جدول 
   منفی فرهنگیيها خصلت

نمره   تعداد  متغیرها
 همبستگی

سطح 
 معناداري

-    تنبلی/ میزان استفاده از اینترنت 

.-    حسادت ورزي/ میزان استفاده از اینترنت 

  ..-    گریزي قانون/ میزان استفاده از اینترنت 
  کاري کم/ میزان استفاده از اینترنت 

-    يکنجکاو/ میزان استفاده از اینترنت 

-    گویی دروغ/ میزان استفاده از اینترنت 

-    پذیري عدم مسئولیت/ میزان استفاده از اینترنت 

-    چشمی  هم و  چشم/ میزان استفاده از اینترنت 

هاي  عادات و خصلت/ رنت میزان استفاده از اینت
  منفی فرهنگی

    

  
دهد که با توجه به سطح   نشان می5آمده در جدول شماره  دست اطالعات به
کاري و عدم  گریزي، کم  بین میزان استفاده از اینترنت با قانون0,05معناداري کمتر از 

ه هرچقدر میزان این بدین معناست ک. پذیري همبستگی معکوس وجود دارد مسئولیت
شده در کاربران اندکی کاهش  استفاده از اینترنت افزایش یابد؛ میزان متغیرهاي گفته

کنجکاوي،  حسادت ورزي، اما میان میزان استفاده از اینترنت با تنبلی، .یابد می
 این کهتوجه  نکته قابل. شود چشمی رابطه معناداري مشاهده نمی وهم چشم  وگویی دروغ

آخرین (هاي منفی فرهنگی  ده کاربران از اینترنت با کل عادات و خصلتمیزان استفا
توان گفت میزان استفاده از  بنابراین می .دهد رابطه معنادار را نشان می) ردیف جدول
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هاي منفی فرهنگی کاربران مؤثر بوده و  تواند در بروز خصلت اینترنت درمجموع می
، رابطه احتمالی میان سابقه استفاده از اینترنت در ادامه .ها را اندکی کاهش دهد بعضاً آن

هاي منفی فرهنگی به کمک آزمون همبستگی  با میزان بروز و ظهور عادات و خصلت
  : آمده است6ها در جدول  موردسنجش قرار گرفت که نتایج آزمون

  
یج آزمون همبستگی پیرسون بین سابقه استفاده از اینترنت و عادات و  نتا-6 جدول

   منفی فرهنگیيها خصلت
نمره   تعداد  متغیرها

 همبستگی

سطح 
 معناداري

-    تنبلی/سابقه استفاده از اینترنت

.-    حسادت ورزي/سابقه استفاده از اینترنت

  ..    گریزي قانون/سابقه استفاده از اینترنت 
  کاري کم/سابقه استفاده از اینترنت

-    کنجکاوي/سابقه استفاده از اینترنت

    گویی دروغ/سابقه استفاده از اینترنت

-    پذیري عدم مسئولیت/سابقه استفاده از اینترنت

-    چشمی  هم و  چشم /سابقه استفاده از اینترنت

       فرهنگیکل عادات منفی/ سابقه استفاده از اینترنت
  

دهد که میان سابقه استفاده از   نشان می6آمده در جدول شماره  دست اطالعات به
هاي منفی فرهنگی رابطه معناداري برقرار نیست و  اینترنت با هریک از عادات و خصلت

 .افزا مشاهده گردید گریزي، یک رابطه معنادار و مستقیم و هم تنها در رابطه با قانون
گریزي در  دین معنا که هرچه قدر سابقه استفاده از اینترنت افزایش یابد میزان قانونب
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 منظور بررسی تفاوت میزان بروز عادات همچنین، به .یابد کاربران نیز اندکی افزایش می
یا تحلیل واریانس  F برحسب انواع استفاده از اینترنت از آزمون هاي منفی و خصلت

البته قبل از اجراي این آزمون در مورد . ه شداستفاد) ANOVA(طرفه  یک
هاي نرمال بودن نمرات متغیرها و نیز همگنی واریانس نمرات آنان اطمینان  فرض پیش

متغیر ( میان انواع استفاده از اینترنت F  بیانگر نتیجه آزمون7جدول شماره  .حاصل شد
) متغیر وابسته (کاربران فرهنگی منفی ها و عادات و میزان بروز خصلت) مستقل

  .باشد می
  

طرفه پیرامون عادات منفی فرهنگی و نوع  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک -7 جدول
  استفاده گوناگون از اینترنت

درجه   منبع تغییرات
  آزادي
Df  

مجموع 
  مجذورات

SS  

میانگین 
  مجذورات

MS  

  نمره آزمون
F  

سطح 
  معناداري

Sig 
  گروهی بین

  گروهی درون
  کل



















  
توان دریافت که  یم)  =sig=، 284/4F 006/0( 7با توجه به نتایج جدول شماره 

دارند را در کاربرانی که انواع استفاده گوناگون از اینترنت  فرهنگی منفی میزان عادات
ین اساس فرضیه تحقیق اثبات و بر ا. دهد تفاوت جدي و معنادار با یکدیگر نشان می

هاي  به عبارتی میزان عادات منفی فرهنگی در کاربرانی که انواع استفاده .گردد تأیید می
مختلفی از اینترنت دارند با یکدیگر مشابه نبوده و به یک اندازه نیست بلکه نوع استفاده 

ر کاربران از اینترنت به شکل معناداري موجب تفاوت میزان عادات منفی فرهنگی د
یک از انواع استفاده، میزان  خواهیم بدانیم که در کدام گردد با توجه به این نتیجه می می
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تر است به همین  عادات منفی فرهنگی نسبت به بقیه شدیدتر و در کدام موارد ضعیف
مشخص گردید  Tukey و نهایتاً در آزمون تعقیبی هاي تعقیبی رفته  به سراغ آزموندلیل

 از اینترنت براي تفریح و سرگرمی بیش از بقیه عامل تشدید عادات و که استفاده
عدم  کاري، کم اي که میزان حسادت، گونه هاي منفی کاربران است به خصلت

  .برد چشمی را در آنان باال می وهم پذیري و چشم مسئولیت
کاربران در  فرهنگی منفی عادات منظور بررسی تفاوت کل میزان بروز در ادامه، به

) ANOVA (راهه  یا تحلیل واریانس یکF از آزمون اینترنتی نیز هاي مختلف محیط
هاي نرمال بودن متغیرها  فرض البته قبل از اجراي این آزمون در مورد پیش .استفاده شد

 بیانگر نتیجه 8جدول شماره  .و نیز همگنی واریانس نمرات آنان اطمینان حاصل شد
ها و  و میزان بروز خصلت) متغیر مستقل (ینترنتا از استفاده  میان محیطF آزمون
  .باشد می) متغیر وابسته (فرهنگی منفی عادات

  
طرفه پیرامون کل میزان عادات منفی فرهنگی و  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک -8 جدول

  هاي گوناگون اینترنت از محیط استفاده
درجه   منبع تغییرات

  آزادي
Df  

مجموع 
  مجذورات

SS  

میانگین 
  ذوراتمج

MS  

  نمره آزمون
F 

سطح 
  معناداري

Sig 
  گروهی بین

  گروهی درون
  کل













 



 

  
توان  می ) =sig=، 382/3F 010/0( 8آمده در جدول  دست با توجه به نتایج به

 اینترنتی هاي گوناگون فرهنگی کاربران در محیط منفی عادات دریافت که میزان کل
به  .گردد بر این اساس فرضیه تحقیق تأیید می .تفاوت جدي و معنادار با یکدیگر دارد
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هاي مختلف اینترنت  در کاربرانی که از محیط فرهنگی منفی عبارتی میزان عادات
هاي مختلف  کنند با یکدیگر مشابه نبوده و به یک اندازه نیست بلکه محیط استفاده می

کاربران  فرهنگی منفی تی به شکل معناداري موجب تفاوت در میزان عاداتاینترن
یک از محیط استفاده  خواهیم بدانیم که در کدام حال با توجه به این نتیجه می. گردند می

به . تر است میزان عادات منفی فرهنگی نسبت به بقیه شدیدتر و در کدام موارد ضعیف
 مشخص Tukey ی رفته و نهایتاً در آزمون تعقیبیهاي تعقیب  به سراغ آزموندلیلهمین 

توانند  هایی که می عنوان محیط بوك و سپس تلگرام به فیس گردید که محیط ایمیل،
. رسند گویی و حسادت را تشدید نمایند به نظر می برخی عادات منفی ازجمله دروغ

  .قرار گرفتند مورد تأیید "سابقه استفاده"غیراز  بدین ترتیب تمام فرضیات تحقیق به
  
  گیري نتیجه

در جامعه مورد بررسی عادات و که دهد  یمآمده در این پژوهش نشان  دست نتایج به
 تک نمونه tشده وجود دارد اما با توجه به آزمون    منفی فرهنگی و نهادینههاي خصلت

 منفی در حد نزدیک به متوسط قرار داشته و هنوز شدید و بحرانی هاي خصلتاین 
هاي منفی در مواردي  البته و در مقام مقایسه، میزان بروز این عادات و خصلت. نیستند

جدول نتایج آزمون تی تک .ك.ر(است  شده مشاهدهتر  يقوتر و در مواردي  یفضع
هاي  خصلت آمده، شدت این بروز و ظهور دست  بر اساس میانگین نمرات به).يا نمونه

چشمی، کنجکاوي یا فضولی  وهم ي، چشمپذیر منفی به ترتیب در تنبلی، عدم مسئولیت
بر اساس نتایج  .تر حسادت ورزي بوده است کاري و از همه پایین در کار دیگران، کم

آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده و سابقه استفاده از اینترنت با عادات و 
ش  افراد از اینترنت نق"میزان استفاده"توان گفت  هاي منفی فرهنگی، می خصلت

 .هاي منفی فرهنگی دارد ها در کاهش عادات و خصلت  آن"سابقه استفاده" مؤثرتري از
ها و عادات منفی فرهنگی رابطه   مورد از خصلت4درواقع، میزان استفاده از اینترنت با 
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که سابقه استفاده تنها با یکی از عادات منفی  معکوس و معنادار نشان داده است درحالی
 چرا میزان استفاده از این کهاما . داشته است ه مستقیم و معناداررابط) گریزي قانون(

نوبه  گذارد سؤالی است که به اینترنت چنین تأثیري را در یک جامعه سنتی برجاي می
در این پژوهش سنجش  از سوي دیگر، .خود شایسته پژوهشی مستقل و جداگانه است

 اینترنت با میزان بروزِ عادات و رابطه احتمالی میان نوع استفاده و محیط استفاده از
   .هاي منفی فرهنگی نیز موردتوجه و تمرکز بوده است خصلت

 استفاده و نتایج آزمون تحلیل يها هاي تفاوت میانگین در این رابطه آزمون
راهه حاکی از آن بود که استفاده گوناگون کاربران از اینترنت باعث تفاوت  واریانس یک
هاي منفی  آزمون فوق در مورد خصلت .شود گی آنان میهاي منفی فرهن در خصلت

شدت و ضعف  ها از اینترنت متفاوت است، فرهنگی نشان داد کسانی که نوع استفاده آن
ها  چشمی نیز در آن وهم چشم کاري، کم هاي منفی بویژه حسادت ورزي، بروز خصلت
 که میزان حسادت  این بودهدهند گردد؛ و نمودار ساختار تفاوت نیز نشان متفاوت می

طور  کنند و همین ورزي در کاربرانی که از اینترنت براي تفریح و سرگرمی استفاده می
چشمی در کاربرانی که از اینترنت براي تبادل عقیده و بیان نظر استفاده  وهم میزان چشم

کنند باالتر از سایر کاربرانی است که از اینترنت براي انواع موارد دیگر استفاده  می
آمده مشخص گردید که استفاده از اینترنت  دست همچنین با توجه به نتایج به. اند ردهک

هاي منفی را در کاربران  خصلت) استفاده ابزاري(براي دریافت اخبار و اطالعات 
ها از اینترنت براي تفریح و سرگرمی، ارتباط و  دهد تا استفاده آن تر کاهش می بیش

توان گفت،  به عبارتی می ).استفاده بیانگر ( بیان نظریابی و یا تبادل عقیده و دوست
از آن، اثر کاهشی کمتري بر » ابزاري «در مقایسه با استفاده از اینترنت،» بیانگر «استفاده

کسانی که از  به عبارتی، .هاي منفی فرهنگی کاربران دارد روي عادات و خصلت
کنند  استفاده می) ...یابی و وستبیات نظرات، د براي سرگرمی، (صورت بیانگر اینترنت به

دریافت اخبار و اطالعات و کارهاي  (ها که استفاده ابزاري دارند در مقایسه با آن
  .هاي منفی فرهنگی فاصله بگیرند کمتر خواهند توانست از عادات و خصلت) ضروري
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هاي منفی فرهنگی مرتبط  رسید با خصلت یکی دیگر از عواملی که به نظر می
نتایج آزمون . کردند هاي گوناگونی بود که کاربران از اینترنت استفاده می باشد محیط

 .sig=0.042, F=2 (این زمینه نشان داد راهه تفاوت معناداري را در تحلیل واریانس یک

میزان حسادت ورزي کاربرانی که از که  روشن گردید tukeyاي تعقیبی  آزمونه و در )5
هاست  باالتر از سایر محیط) 20  از11,1یانگین نمره م(کنند  بوك استفاده می محیط فیس

طور  کنند به ي علمی و آموزشی استفاده میها سایتکه کاربرانی که از  درحالی
کاربران فعال  بعالوه، در. شان کمتر بوده است اي نمره میزان حسادت ورزي مالحظه قابل

ها بوده  در سایر محیطگریزي بیش از کاربرانِ فعال  بوك، میزان قانون در محیط فیس
همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد کاربرانی که از ). 20  از13با میانگین نمره  (است

گویی آنان بیشتر از میزان  کنند میزان دروغ ها استفاده می محیط ایمیل بیش از سایر محیط
الً استفاده ، اما متقاب)20  از15میانگین  (هاست گویی کاربران فعال در سایر محیط دروغ

ي علمی آموزشی و خبري و نشریات میزان ها سایتهایی چون  از اینترنت در محیط
بر اساس . دارد نگه می) 10,1میانگین (تري  گویی کاربران را در سطوح پایین دروغ

با (بوك  هاي ایمیل و فیس پذیري نیز در محیط ، عدم مسئولیتtukeyآزمون تعقیب 
) 10,4میانگین (تر و درسایت هاي خبري و نشریات  شبی) 12,5  و13هاي  میانگین

  .هاي اینترنتی مشاهده گردید کمتر از بقیه محیط
علمی  ي خبري،ها سایتهاي اینترنتی مانند   بدین ترتیب، استفاده از برخی محیط

هاي منفی فرهنگی  توجهی عادات و خصلت طور قابل تواند به می... و سایت نشریات و
 بوك، هایی چون فیس رسد استفاده از محیط در همین حال به نظر میرا کاهش دهد اما 
هاي منفی فرهنگی در  چندانی بر کاهشِ میزان عادات و خصلت ایمیل و تلگرام اثر

مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از اینترنت حداقل  در. کاربران نداشته است
در فاصله گرفتن افراد از عادات و تواند  در مواردي داراي تأثیر مثبت بوده و می

 -شده و موجود در جامعه کمک نماید و از سوي دیگر هاي منفیِ نهادینه خصلت
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گونه نقش و ارتباطی با برخی   استفاده از اینترنت هیچ-برخالف بعضی باورهاي رایج
  .ها و عادات منفی موجود در جامعه ندارد خصلت

  :گردد یممسیر تحقیقات بعدي ارائه ها جهت گشودن  در پایان، برخی پیشنهاد
 دلیل اند دادهها تشکیل  نت  پژوهش جامعه آماري را تنها کاربران کافیدر این. 1

پذیري این جامعه بود اما کاربرانی که در منزل از اینترنت استفاده  این انتخاب دسترس
واجد اهمیت ي بعدي ها پژوهشکنند و تعداد این افراد رو به افزایش است؛ نیز براي  یم

  .هستند
 پیشنهاد اند داده آماري پژوهش را به نسبت زیادي جوانان تشکیل جامعه. 2 

اي در بین نسل جوان و نسل گذشته  یسهمقاصورت  گردد پژوهشی در این زمینه به یم
ي انجام شود تا با به چالش ا مصاحبهصورت کیفی یا  انجام گیرد و در صورت امکان به

تري  یقدق منفی فرهنگی به نتایج هاي خصلتص عادات و کشیدن افراد در خصو
   .یابیم دست

ي اجتماعی در فرهنگ و ها شبکهیر تأثگردد در تحقیقات آتی  یمیشنهاد پ. 3
  .ي اجتماعی بررسی شودها شبکهتر و به تفکیک  یشب تمرکز  باخلقیات ایرانیان،
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