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 چکيده
ایالم می باشد  های دانشگاه دانشجویان در تلگرام از استفاده شناسی هدف از انجام این تحقیق آسیب

 به پیمایشی نوع از و توصیفی تحقیق بعنوان و باشد می کاربردی تحقیق یک هدف، و ماهیت نظر از

 نمونه روش و باشد می ایالم انشگاه های شهردانشجویان د کلیه تحقیق، آماری جامعه. آیدمی شمار

نفر از  200پرسشنامه های این تحقیق بین . است گرفته قرار استفاده مورد ساده تصادفی گیری

 طراحی برای Excel 2007و word2007 افزارهای نرم از پژوهش این دانشجویان توزیع شد. در

نتایج نشان داد که  .است شده استفاده اطیاستنب آمار برای Spss20 افزار نرم از همچنین و جداول

استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تاثیر بسزایی دارد. 

راهکار بهتر آن است که عزمی برای حضور جوانان در شبکه های اجتماعی اینترنتی از طریق اطالع 

وش مردمی برای عضویت در این شبکه ها ایجاد رسانی مناسب و توصیه به اعضای تشکل های خودج

شود. در این حالت است که می توان انتظار داشت ارزش های فرهنگی و سیاسی حاکم بر نطام 

 .جمهوری اسالمی ایران به سایر اعضا به ویژه جوانان منتقل شود

 

 آسیب شناسی ، تلگرام ، دانشجویان دانشگاه های ایالم :يديکل واژگان
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آسيب شناسی استفاده از تلگرام در دانشجویان 

 دانشگاه هاي ایالم

http://www.rassjournal.ir/


 244-260، ص 1395  تابستان، 6رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 قدمهم

 

 برنامه و لوازم و اقسام انواع شدن پدیدار موجب گذشته، ی دهه چند در رایانه و الکترونیک عرصه ی در نوین های فناوری گسترش            

 تحوالت ینا که است انکارناپذیر. است جهان شده در ای رایانه های بازی و ماهواره همراه، تلفن اینترنت، جمله از ای رایانه و الکترونیکی های

 نوین های فناوری این از ناشی های آسیب از توان نمی سکه آن سوی در اما است، نموده تر آسان برابر چندین را بشر زندگی ها پیشرفت و

 نیتلویزیو های کارتون تماشای و همساالنشان با کردن بازی با تنها که نیستند گذشته های نسل کودکان مانند حاضر عصر کودکان. ماند غافل

 این ابزارها، وسیع کاربرد از نظر صرف. برخوردارند آنها از برخی یا ها فناوری این ی همه از نوجوانان و کودکان این تقریبا تمامی. شوند سرگرم

. است مجازی فضای آن تبع به و اینترنت دهد، می پوشش را افراد ی روزمره های فعالیت از وسیعی بخش و یافته وسیعی کاربرد امروزه آنچه

 است آورده جمع خود در را ها انسان جمعی و فردی متنوع و مختلف اطالعات که است داده های پایگاه از ناپذیری پایان ی مجموعه اینترنت

 یم متصل اینترنت به که کاربرانی شمار افزایش و اینترنت روزافزون با رشد .(1391)ابراهیم پور کومله و خزایی،یابد می گسترش نیز روز هر و

 رسانه چند ارتباطی وسیلة یک عنوان به اینترنت.  رسد می نظر به ناپذیر اجتناب کاربران اجتماعی زندگی بر اینترنت تأثیر بررسی لزوم شوند،

 درون در را... تلفن، واتساپ، تلگرام، وایبر و چاپی، وسایل تلویزیون، مثل رسانه چندین و داده جای را اطالعات از دنیایی خود درون در که ای

 می مصرف میزان هر با محیطی هر در اینترنت که نحوی به است، کرده ایجاد کاربران برای را ای پیچیده شرایط خصوصیات کرده، ادغام خود

 پیام و دهنده پیام بین و کرده عمل طرفه دو رسانة یک عنوان به همچنین اینترنت . باشد داشته را خود خاص تأثیر خود مخاطبین بر تواند

 الگوهای یافته، گسترش پدیده یک صورت به که الکترونیکی های رسانه سایر ظهور با مقایسه در اینترنت. گیرد می صورت تعامل گیرنده

 آمیخته هم در گسترده، ی تعامل شبکة یک شکل به را تلویزیون، واتساپ، تلگرام و غیره و رادیو قبیل ارتباطی از متداول و متفاوت

  (.1380است)اسلوین،

 جبران و بزرگ خساراتی به تواند می گاهی که است بالقوه خطرات وجود آن و دارد نیز دیگری روی گسترش حال در جهانی ی شبکه این اما

 برای اشتغال ایجاد حتی و افراد آگاهی افزایش جهت هایی فرصت بروز موجب جامعه در اینترنت گسترش کلی، طور به. شود مبدل ناپذیر

 آن، در سنتی ارتباط الگوهای و واقعی دنیای وجود بر عالوه اینترنت، وجود با. دارد همراه به نیز تهدیداتی ولی است، شده افراد از برخی

 الگوها، این و پذیرد نمی صورت سنتی ی شیوه به دیگر آنها در اطالعات مصرف و انتقال تولید، ی نحوه که اند شده ایجاد نیز مجازی فضاهای

 در را گوناگونی منفی و مثبت آثار و ها، پیامدها پیشرفت و تحوالت دیگر انواع سایر مانند مجازی فضاهای گسترش. اند شده دگرگون کامال

. دانست اطالعات تبادل و ارتباطات تسریع و تسهیل توان می را آن پیامد ترین مثبت. است کرده ایجاد فضاها گونه این کاربران زندگی و جامعه

خانواده و حتی دولت ها و  بنیان پاشیدگی هم از و آنها شدن منزوی افراد، خصوصی حریم افتادن خطر به توان می را آن پیامد ترین منفی

 توانند نمی افراد مجازی فضای در که است این داشت، بیان منفی پیامدهای این بروز برای توان می که علتی ترین اصلی. نمود معرفی کشورها

 نای جوزف و کوهین رابرت .(1391)ابراهیم پور کومله و خزایی،یابند دست و یا از رهبران کانالشان دست مه از کافی و صحیح شناخت به

 قرن در چنانکه می گذارد قدرت منابع بر سزایی به تأثیر اثرگذار، و فراگیر ملموس، ای پدیده عنوان به ارتباطی و اطالعاتی انقالب که معتقدند

 - ارتباطی فناوریهای سازوکارهای که نیست تردیدی .شد خواهند شناخته قدرت منبع ترین مهم ارتباطی - اتیاطالع فناوریهای احتماالً ،21

 داد خواهند تشکیل را آینده تمدنهای، قدرت پودهای و تار جهانی، الکترونیکی شبکه های نامرئی امواج پرتو و ماهواره همچون اطالعاتی،

 نوسازی تکاپوی در کشورها و ها حکومت همه و است دگرگونی حال در باالیی سرعت با چیز همه وزامر جهان . در( 22 ص ، 1380 کاستلز،)

 و حکومتها مختلف تهای صور به یها دگرگون و تغییر این. هستند جدید وضعیت این با انطباق برای خود های سازمان و ساختار تکامل و

 فراهم آنها برای زیادی های فرصت دیگر های زمینه برخی در و کرده چالش دچار ها نهزمی برخی در را آنها و داده قرار تأثیر تحت را جوامع

 به و نبوده سیاسی حاضر دوران اندازه به خود تاریخ از دیگر زمانی هیچ با مقایسه در بشر که، است بوده ای گونه به روند این. است آورده

 جدید عرصه این. می باشد افراد بین ارتباط جدید عرصه گیری شکل ردمان،م شدن سیاسی مهم عوامل از یکی گفت توان می زیاد احتمال

 بین گسترده ارتباطات زمینه و داده توسعه افراد بین را...  و نظرها اجتماعی، مسائل رویدادها، به مربوط اطالعات و اخبار گسترده ای شکل به

 و عمومی افکار بسیج اهداف، پیگیری تبلیغ، جهت در سایبر فضای از افراد حتی و ها گروه ها، حکومت که طوری به. است آورده فراهم را آنها

بنابراین با توجه به اهمیت فضای مجازی در تاثیر گذاری بر اذهان  .(1391کنند)جان پرور و حیدری موصلو،  می استفاده خود نفع به غیره

آسیب شناسی تبلیغات تلگرام در بین دانشجویان در دانشگاه های جامعه چه از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، این مقاله به 

 شهر ایالم می پردازد.
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 ادبيات نظري

 گفاات تااوان ماای جاار ت بااه کااه گرفتااه قاارار اسااتقبال مااورد چنااان کاااربران بااین در اجتماااعی هااای هشاابک حاضاار حااال در

 اجتمااااعی نظاااام در گرفیشااا تحاااول اخیااار ساااالهای در کاااه اسااات شاااده ارائاااه سااارویا هاااای تأثیرگاااذارترین از یکااای

 قالاااب باااا مجاااازی اجتمااااعی شااابکه عناااوان(. 2012)سااالیمانی پاااور،  اسااات آورده باااه وجاااود جهاااان مختلاااف کشاااورهای

آمریکاااااا مطااااار   متحاااااده ایااااااالت در ایلیناااااویز دانشاااااگاه در 1960 ساااااال در باااااار نخساااااتین بااااارای اماااااروزی

 باااه همکالسااای کاااه ساااایت باااا 1995 لساااا در اجتمااااعی شااابکه هاااای ساااایت ظهاااور آن از پاااا .(2012شد)افراسااایابی،

 .خاااورد کلیاااد کنناااد پیااادا را دانشاااگاه و دبیرساااتان ابتااادایی، مقااااطع در تحصااایل دوران دوساااتان کااارد مااای  کماااک اعضاااا

 ایاان جدیااد نساال بااا شاادن آنهااا فراگیاار و رشااد دوران امااا داشاات کماای رشااد اجتماااعی شاابکه هااای ایجاااد ابتاادا در اگرچااه

 تجاااار بااارای3لینکااادین امورتجااااری، در 2002 ساااال در2فریندساااتر و  1ریاااز ونچااا هاااایی ساااایت آمااادن پدیاااد و هاااا شااابکه

 بااارای6فیسااابو  ،( 2003)  مساااافرت اماااور در5سااارفین  کاااو  و هناااری اماااور و سااارگرمی بااارای4اسااا یا ماااای حرفاااه ای،

 و0369 یااااهو عکاااا، و فااایلم بااارای8یوتیاااوب تحصااایل، دوران بااارای دوساااتان7اورکاااات هااااروارد، دانشاااگاه دانشاااجویان

 شااابکه چنااادین ( و2006عماااوم) بااارای باااو  فااایا و مسااایحیان بااارای11(، ماااای چااار 2005عماااوم) ارتبااااط رایبااا10بباااو

)بویاااد و  شاااد متماااایز یکااادیگر از هاااا شااابکه کااااربری و گرفااات سااارعت آنهاااا تخصصااای شااادن و یافتاااه اداماااه دیگااار،

رساااانه  تحاااول باااا هماااراه ارتباطاااات و اطالعاااات فنااااوری از حاصااال پیشااارفت هاااای دیجیتاااال، دنیاااای (. در12،2007الیساااون

 سااخن، یااک در و عماال کااار، تفکاار، ارتباااط، شاایوه جملااه از. اساات داده قاارار تااأثیر خااود تحاات را زیااادی حااوزه هااای ای،

 دساااتاوری هاااای هماااه اماااروزه، کاااه باااه گوناااه ای. (13،2008است)ساااام ایو داده تغییااار را هاااا انساااان اجتمااااعی زنااادگی

 .دارند می بر گام دور از دسترسی و شدن الکترونیکی به سمت بشری

 

 مجازى فضاى در امنيت ضرورت و اهميت

 بااارا  الزم شااارط کاااه چااارا. باشاااد کشاااورها بااارای حیاااات  موضاااوع آن، توجاااه قابااال شاااکل باااه شااااید مجااااز  امنیااات

 کاااف ، شاارط و اساات اطالعااات الکترونیکاا  هااا  شاابکه بااه اتصااال و گسااترده ده اسااتفا مجاااز ، دنیااا  از تهدیدپااذیر 

 عااین در .باشااد ماای جامعااه یااک سیاساا  اجتماااع ، اقتصاااد ، هااا  زیرساااخت و هااا یسااتمس تمااام  شاادن دیجیتااال 

 سااااخته جهاااان  را امنیتااا  مساااائل از بسااایار  تکنولاااوییکی، انقاااالب و ارتباطاااات گساااترش کاااه کااارد فراماااوش نبایاااد حاااال

 هنااا ذ و نساااب  مفهاااوم  دیگرتهدیاااد، طرفااای از .هساااتند مشاااترک  مساااائل دارا  زمیناااه ایااان در جناااوب و شااامال و

 باااوده مشخصااا  هاااا  ویژگااای دارا  گذشاااته مفهاااوم در تهدیاااد. دارد بساااتگ  گونااااگون  هاااا  مؤلفاااه باااه آن در  و اسااات

 :برشمرد گونه این را ها آن توان م  که

                                                           
1 Ryze 
2 Friendster 
3 Linkedin 
4 Myspace 
5 Coach Serfing) 
6 Facebook 
7 Orkut 
8 youtube 
9 Yahoo!360 
10 Bebo 
11 My Church 
12 Boyd & Ellison  
13 Sampaio 
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 دشاامن فیزیکاا  حضااور باار متکاا  - 3 بااود  نظااام  قاادرت باار مبتناا  - 2 شااد  ماا  تصااور خااارج  منشااأ بااا عماادتاً - 1

 قابااال راحتااا  باااه تهدیااادات - 6 باااود  محااادود تهدیااادات دامناااه - 5 نباااود  گساااترده ،تهدیااادات از آگااااه  - 4 باااود 

 . کردند م  ایفا را مؤثری نقش ها دولت تهدیدات، اکثر در - 7 بود  تشخیص

 تحااول و تغییاار دسااتخوش نیااز مفاااهیم ، تکنولااویی تغییاارات واسااطه بااه شاادن، جهااان  عصاار در و امااروز جهااان در امااا

 :است زیر شر  به تهدیدات ویژگ  یننو شرایط در. اند شده

  .(گیاارد ماا  نشااأت ملاا  فاارا یااا ملاا  بااازیگران و عواماال از مخاااطرات قبیاال ایاان. )نیسااتند محااور دولاات تهدیاادات اکثاار

 ساااطح ساااه در و اسااات چنااادجهت  و چندساااویه متناااوع، تهدیااادات و ندارناااد خاصااا  جغرافیاااای  فضاااا  هاااا، چاااالش ایااان

 دفاااع  هااا  سیاساات بااه اتکااا بااا تنهااا تااوان نماا  را تهدیاادات اساات  ایاان  بررساا قاباال محلاا  و ای منطقااه جهااان ،

 .است غیرنظام  ها  رهیافت از طیف  مستلزم مؤثر مدیریت و کرد مدیریت سنت 

 

 ارزش مصاااالح، اهاااداف، ، مناااافع ، قااادرت ن چاااو مفااااهیم  حاااریم و مااادار از خاااارج امنیتااا  گفتماااان یاااک ترسااایم مسااالماً

 .(1388است)هاتف، سترسد از دور... و تهدیدات ها،

 سایبر فضاي

. ماای کننااد شااروع نامااه وایه یااک در آنهااا یااافتن بااا را خااود کااار کلمااات، مفهااوم یااافتن باارای تااالش هنگااام افااراد بیشااتر

 کلمااات، کاااربرد چگااونگی دربااار  هااا نامااه وایه .دارد را خااود خاااص هااای محاادویت امااا اساات، معقااولی روش ایاان قطعاااً

 وایه ساارعت بااه تواننااد ماای هااا نامااه وایه زیاارا رونااد، ماای کااار بااه چگونااه اینکااه مااورد در اقلحااد یااا) ماای دهنااد اطالعاااتی

 وایه در موجااود هااای تعریااف از تاار گناا  و ماابهم تاار اغلااب کلمااات مصااطلح کاااربرد امااا( کننااد فااراهم را قاادیمی هااای

 فارساای، در کااه طااوری بااه. باشااد ماای چنااین نیااز سااایبر فضااای وایه بااین ایاان در(. 9 ص ، 1383 میاادوز،) اساات هااا نامااه

 حقیقاات براباار در مجاااز. نیساات وایه ایاان دقیااق گویااای ترجمااه ایاان. ه انااد کاارد ترجمااه مجااازی و مجاااز بااه را سااایبر وایه

 و حقیقاای اساات محیطاای سااایبر محاایط دیگاار، سااوی از. اساات virtual وایه معااادل انگلیساای زبااان در ماای رود، کااار بااه

 از رفااتن فراتاار معنااای بااه مجاااز کااام یوتر علااوم در کااه، داشاات توجااه بایااد همچنااین .مجااازی  و دروغااین نااه و واقعاای

 هاااای سااااختمان فاقاااد کاااه اسااات دانشاااگاهی مجاااازی دانشاااگاه. شاااود مااای تعیاااین نیاااز فیزیکااای دنیاااای هاااای محااادودیت

 اینجاااا در مجماااوع در(. 5 ص ، 1384 دولااای،) مااای شاااود ارائاااه اینترنااات طریاااق از ساااها کاااال آن جاااای باااه و اسااات فیزیکااای

 .شود می آورده سایبر فضای صورت به کرد بیان را وایه این اصلی مفهوم و کلیت بتوان که این برای

 نویسااانده ایااان. کااارد را مطااار «  ساااایبر فضاااای»  وایه« نیورمنسااار » رماااان در 1984 ساااال در گیبساااون ویلیاااام باااار اولاااین

 ایاان آن از بعااد. کنااد ماای توصاایف یااکتار دور آینااده یااک در موجااود اطالعااات و ه هااا داد مااوطن عنااوان بااه را فضااا ایاان

 کااه ماای شااد تلقاای محیطاای بااه گیبسااون مااوردنظر سااایبر فضااای. شااد دنیااا لغاات فرهناا  وارد گسااترده صااورت بااه وایه

 هماننااد اساات واقعاای شااود ماای تجربااه کااه آنچااه فضااا ایاان در. ماای گااردد انجااام آن داخاال در الکترونیکاای هااای فعالیاات

 ازدواج مجااازی فضااای ماای تواننااد در مااردم. خریااد یااا ای کتابخانااه قیااقتح یااا کساای بااا چهااره بااه چهااره کااردن صااحبت

 شاااود تحویااال سکونتشاااان محااال در اجنااااس کاااه دهناااد دساااتور حتااای یاااا نمایناااد طااای را دانشاااگاهی مااادارج یاااا نماااوده

 هاااای فعالیااات آن در کاااه کااارد تعریاااف فضاااایی تاااوان مااای دیگااار عباااارت (. باااه3 ص ، 1382 فنااااوری، حقاااوق خبرناماااه)

 طریاااق ساااازوکارهای از کنتااارل و مااادیریت خااادمات، ارائاااه و ارتباطاااات رساااانی، اطاااالع و داده ورزی بعاااادا در گونااااگون

  .( 58 ص ، 1384 کروبی، و صدری) می پذیرد انجام مجازی و الکترونیکی
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 شناسی آسيب

 مااورد) مشااخص سیسااتمی باار وارده هااای آساایب علاال تشااخیص و شناساای بیماااری شناساای، آساایب معناای بااه پاااتولویی

 مااای کاااربرد دارای نیاار انسااانی علااوم در دارد کاااربرد زیسااتی علااوم در گساااترده طااور بااه کااه علاام ایاان. اساات( مطالعااه

 در بردارنااد، قاادم خاصاای سیسااتم آساایب زای عواماال و عیااوب سااازی آشااکار جهاات در کااه مطالعاااتی تمااام البتااه. باشااد

 منااابع مااورد در. شااود ماای آغاااز یبآساا عااوار  مشاااهده بااا آساایب شناساای. دارنااد قاارار شناساای آساایب علاام حیطااه

 1381 اساامعلی،) انااد داده لقااب « رفتاااری مسااائل» آن بااه کااه ماای کنااد بااروز گوناااگون طاارق بااه آساایب انسااانی عااوار 

 تعامااال منظاااور باااه هاااا داده آوری جماااع از نظاااام مناااد اسااات فراینااادی شناسااای آسااایب دیگااار، عباااارت باااه(.  32 ص ،

 ماااانزینی،) اجتمااااع در محیطااای هاااای محااادودیت و فشاااارها هاااا، چاااالش مشاااکالت، حااال راساااتای در ساااودمند و اثاااربخش

 (. 40 ص ، 1385

 شبکه اجتماعی

بااه کااار  افااراد میااان روابااط از مجموعااه ای توصاایف باارای اسااتعاره ای عنااوان بااه را اجتماااعی شاابکة مفهااوم دانشاامندان

 بااا جامعااه ساااخت شااکیل دهنااد ت واحااد و اساات اجتماااع در موجااود روابااط مسااهله مهمتاارین دیاادگاه، ایاان در. ماای برنااد

 از فراتاار چیاازی جامعااه دیاادگاه، ایاان منظاار از. ماای شااود فاار  آن مقیاااس کااوچکترین در رابطااه ای نظااام نااوعی حااداقل

 بااین موجااود اجتماااعی روابااط گیاارد، قرارماای مطالعااه مااورد آنچااه شاابکه، دیاادگاه در. نیساات آنهااا اجتماااعی روابااط و افااراد

 از (.1385 چلبی،)پرداخااات سااااخت تحلیااال باااه تاااوان مااای آن طریاااق از کاااه اسااات... و گروههاااا یاااا افاااراد از مجموعاااه ای

 خصوصاایات باار تکیااه تااا ماای شااود تأکیااد گروههااا بااین رابطااة و محتااوا و شااکل باار بیشااتر شاابکه، تحلیاال در روی، همااین

 هااایویژگی وجااود بااا حتاای فااردی، پیاماادهای و اجتماااعی فرآیناادهای کااه اساات آن باار دیاادگاه ایاان. کنشااگران صاافات و

مشااخص  و تعریااف اجتماااعی هااای شاابکه در کنشااگران بااین روابااط الگااوی طریااق از اساساااً جنساایت، مثاال ثاباات فااردی

 (.2004، 14کورتوسی)  می شوند

ساااایت  هااام اکناااون، .پیااادا مااای کناااد بیشاااتری محبوبیااات روز باااه روز مجاااازی اجتمااااعی شااابکه هاااای از اساااتفاده اماااروزه،

 باااه گوگااال، مانناااد جساااتوجو موتورهاااای و اس ان ام یاااا یااااهو مثااال زرگااایب پورتالهاااای از بعاااد اجتمااااعی، شااابکة هاااای

 فیساابو  حاضاار حااال در اجتماااعی شاابکه هااای مهمتاارین از یکاای. تباادیل شااده انااد اینترنتاای خاادمات پراسااتفاده تاارین

 حااادود 2012 آوریااال 24 در فیسااابو  کااااربران تعاااداد ویکی ااادیا، از آماااده باااه دسااات آماااار جدیااادترین طباااق بااار. اسااات

 4700 از حاضاااار حااااال در فیساااابو  (.http://fa.wikipedia.org.)اساااات گاااازارش شااااده جهااااان در یااااون کاااااربرمیل 900

 ساااایت ایااان باااه کااااربران 43% از بااایش ماهاناااه و شاااده تشاااکیل ای منطقاااه هاااای شااابکه و کارمناااد دبیرساااتان، دانشاااگاه،

 کاااربردر بااه آنالیاان اجتماااعی شاابکة ایاان برنامااة را روز در دقیقااه 25 متوسااط طااور بااه کاااربر هاار و ماای کننااد مراجعااه

 نمااایش بااه را خااود تصااویر بسااازد، پروفایاال کااه دهااد ماای را امکااان ایاان (.2012، 15)الکسااا ماای کنااد ساا ری سااایت ایاان

 ساااایت دوماااین و کناااد مشااااهده را دیگاااران پروفایااال کناااد، برقااارار ارتبااااط خاااود دوساااتان باااا آفالیااان و آنالیااان بگاااذارد،

 .آید به شمارمی پربیننده

 و سااریع یااابی دساات و افاازاری ناارم و افاازاری سااخت منااابع اشااترا  ای، رایانااه هااای شاابکه رسااالت و زیااتم تاارین مهاام

 مهاام از انااد، شااده گذاشااته اشااترا  بااه کااه منااابعی از اسااتفاده نحااوه و یااابی دساات کنتاارل. اساات اطالعااات بااه آسااان

 نساابت نگاارش ،(اینترناات صاااًخصو) ای رایانااه هااای شاابکه گسااترش بااا.  اساات شاابکه در امنیتاای نظااام یااک اهااداف تاارین

 الزم راسااتا ایاان در .اساات گردیااده جدیاادی مرحلااه وارد شااده، گذاشااته اشااترا  بااه منااابع سااایر و اطالعااات امنیاات بااه

 آن، براساااس و باشااد پایبنااد خاااص راهباارد یااک بااه خااود، ارزشاامند اطالعااات از حفاظاات باارای سااازمان هاار کااه اساات

.  دارد دنباااال باااه را انتظاااری از دور و منفااای پیامااادهای بعضاااً امنیتااای، مناساااب نظااام نباااود.  نمایاااد اجاارا ا ر امنیتااای نظااام

                                                           
14 Kurtosi 
15 Alexa 

http://www.rassjournal.ir/


 244-260، ص 1395  تابستان، 6رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 باادین اساات  حمااالت مقاباال در اطالعاااتی هااای نظااام و اطالعااات از حفاظاات بااه منااوط اطالعااات، سااازی ایماان در توفیااق

 خصاااوص در الزم پتانسااایل بایاااد انتخاااابی هاااای سااارویا. گاااردد مااای اساااتفاده متعاااددی امنیتااای هاااای سااارویا از منظاااور

 تااوان ماای بنااابراین. باشااند داشااته را سااریع واکاانش و حمااالت موقااع بااه تشااخیص مناسااب، حفاااظتی نظااام یااک ایجاااد

 تشااخیص مطمااهن، حفاظاات. نمااود اسااتوار واکاانش و تشااخیص، حفاظاات، مؤلفااه سااه باار را شااده انتخاااب راهبااردی محااور

 رعایااات امنیتااای نظاااام یاااک ایجااااد در هماااواره بایاااد کاااه هساااتند ماااواردی جملاااه از ، مناساااب واکااانش و موقاااع باااه

 .(1388شود)هاتف،

  16رسان تلگرامپيام

هاااا، تصااااویر، متوانناااد پیااسااات. کااااربران تلگااارام می چندساااکویی مبتنااای بااار رایاااانش ابااریبازمتنرساااان یااک سااارویا پیام

تلگااارام رساااماً د. شاااده تباااادل کننااارمزنگاری شاااود( خاااودویرانگر وپشاااتیبانی می هاویااادئوها و اساااناد )هماااه اناااواع پروناااده

افزارهاااای کالینااات نرم فاااای( در دساااترس اسااات.-های بااادون وایهاااا و دساااتگاهاز جملاااه تبلت) اواسآیو  اندرویااادبااارای 

و یاااک کالینااات دساااکتاپ  لیناااوکا، نساااخه ده اواسنساااخه  ،17طاااور نساااخه وب، همینوینااادوز فاااونررسااامی بااارای غی

کننااااد در دسااااترس تلگاااارام اسااااتفاده می افاااازارنویساااای نرمرابااااط برنامه های مسااااتقل کااااه ازدهندهاز توسااااعه ویناااادوز

ویااادیو و فایااال تاااا  افااازار امکاااان تباااادل پیاااام، عکاااا،کااااربران نرم(. List of Telegram applications ،2014)هساااتند

پااااول . باااه باااازار آماااد نااایکالی دورفو  دورف پااااولهاااای را دارناااد. تلگااارام توساااط دو بااارادر باااا نام گیگابایااات 1٬5حجااام 

ه پشاااتیبان ماااالی پااارویه و ساااازمان غیرانتفااااعی کاااارآفرینی در آلماااان دارد کااا اسااات نااایکالی دورفبااارادر کوچاااک  دورف

اداره  پاااااول دورفآلمااااانی متعلااااق باااه کااااارآفرین و نیکوکااااار روس  ساااازمان غیرانتفاااااعیتوسااااط یااااک  اسااات. تلگاااارام

 )ویکی پدیا(.شودمی

 تلگرام در ایران

رسی کاربران به آن هایی را در دستحکومت جمهوری اسالمی ایران بارها بحث فیلترین  تلگرام را مورد بررسی قرار داد و همواره محدودیت

 18شده استای که دسترسی کاربران به این پیام رسان همواره با اختالالت جدی مواجه میاعمال کرده است به گونه

 ادبيات تجربی

( حاااکی از ایاان بااود کااه بااین شاابکه هااای اجتماااعی مجااازی بااا ساابک زناادگی در 1393نتااایج تحقیااق فتحاای و همکاااران)

د ولااای باااا ورود باااه جزییاااات ایااان رابطاااه را مااای تاااوان مشااااهده کااارد. ماااثال رابطاااه کلیاااات رابطاااه چنااادانی وجاااود نااادار

معناااداری بااین متغیرهااای تعااامالت فرهنگاای و تبااادل اطالعااات باادون سانسااور بااا ساابک زناادگی هساات. بااین دو گااروه 

داخااال و  زناااان و ماااردان، مجاااردین و متااااهلین، اساااتفاده کننااادگان و غیااار اساااتفاده کننااادگان، تعاااامالت سیاسااای، تعاااامالت

 خارج از کشور، تعامل با شخصیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با سبک زندگی رابطه وجود ندارد. 

 فنااااوری حاااوز  در نویساااندگی همکااااری هاااای شااابکه بررسااای »( در مطالعاااه ای باااا عناااوان 1393رضاااائی ناااور و همکااااران)

 زیربناااای نویساااندگی، همکااااری بکةبیاااان کردناااد کاااه شااا« اجتمااااعی هاااای شااابکه هاااای روش از اساااتفاده باااا اطالعاااات

 باااه مقااااالت انتشاااار در همکااااری واساااطة باااه کاااه اسااات افاااراد ای از مجموعاااه شاااامل و باااوده اجتمااااعی داناااش توساااعة

 مقالاااه و محققااان همکاااری تحلیاال بااه پااژوهش ایاان. ماای دهنااد تشااکیل بزرگاای را گااراف و شااده انااد ماارتبط یکاادیگر

 علماای اطالعااات پایگاااه اسااالم، جهااان علااوم اسااتنادی پایگاااه ساایویلیکا، لماایع اطالعااات از پایگاااه آنهااا یافتااة انتشااار هااای

 مااای فنااااوری اطالعاااات   حاااوز در گذشاااته، ساااال ده طااای دایرکااات، سااااینا علمااای اطالعاااات پایگااااه و جهااااد دانشاااگاهی

                                                           
16 Telegram 
17 Webogram 
18 http://www.zoomit.ir/articles/etc/25260-internet-problems-in-ira-and-questions. 
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 نجاااما کلاای و متناای دو دیاادگاه از ، پجااک اجتماااعی هااای شاابکه تحلیاال افاازار ناارم از اسااتفاده بااا بررساای ایاان. پااردازد

 واسااطة بااه صاانعت و دانشااگاهها بااین آمااده وجااود ارتباطااات بااه بررساای بااه رو، پاایش پااژوهش در همچنااین. اساات گرفتااه

 باااه داشاااتند را همکااااری بیشاااترین کاااه دانشاااگاههایی و ، نویساااندگان ارتباطاااات ایااان درنتیجاااة و پرداختاااه آنهاااا محققاااان

 پااژوهش ایاان در نیااز دانشااگاهها و نویسااندگان ایاان مقاااالت دانلااود تعااداد باار ایاان، عااالوه. شااوند ماای گذاشااته نمااایش

 حاصااله نتااایج کااه انااد گرفتااه قاارار بررساای مااورد نویساانده 1363 بااا مقالااه 901 پااژوهش در ایاان اساات. شااده بررساای

 باااین مجاااامع اطالعاااات انتقاااال نیاااز، و داناااش انتشاااار و گاااراف تشاااکیل در نویساااندگی همکااااری اساسااای نمایاااانگر نقاااش

 .است مختلف کاری

 پژوهشااای قابلیااات هاااای در مجاااازی اجتمااااعی شااابکه هاااای نقاااش» ( در مطالعاااه ای باااا عناااوان 1394و همکااااران) آریاااانی

 قابلیاات باار مجااازی شاابکه هااای کاربساات جداگانااه بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه تااأثیر« تکمیلاای دانشااجویان تحصاایالت

 علمااای، نگاااارش در حااارتب وب، تحااات مساااهله، جساااتجوی تبیاااین و موضاااوع انتخااااب تواناااایی مؤلفاااه هاااای و پژوهشااای

 آن گااازارش و تفسااایر نتاااایج و تااادوین تواناااایی تحلیااال، و طبقاااه بنااادی تواناااایی دادههاااا، گاااردآوری و پاااژوهش اجااارای

 مؤلفاااه بااار جنسااایت تاااأثیر همچناااین. نیسااات معنااای دار پژوهشااای اخاااالق و بااارداری فااایش تواناااایی بااار و اسااات معنااای دار

 نهایاات در. نیساات معنیاادار مؤلفااه هااا سااایر باار و معناای دار علماای نگااارش در تبحاار و مسااهله تبیااین و انتخاااب موضااوع

 .نیسااات معنااای دار پژوهشااای قابلیتهاااای از یاااک هااایچ بااار جنسااایت و مجاااازی کاربسااات شااابکه هاااای باااین تعامااال تاااأثیر

 سااطح تفاوتهااایی در باعااث داده انااد شااکل کااه ارتباطهااایی در خااود فرامتناای ظرفیاات بااه اتکااا بااا اجتماااعی هااای شاابکه

 و آماااوزش بناااابراین. شاااده اناااد ساااایرین باااا مقایساااه در مجاااازی شااابکه هاااای کااااربر دانشاااجویان یپژوهشااا قابلیتهاااای

 پیشاانهادی توانااد ماای آینااده باارای ریاازی برنامااه و شاابکه هااا ایاان فضااای باار مسااتمر و کارشناسااانه و نظااارت فرهنگسااازی

 .باشد مجازی حوزه و دست اندرکاران سیاستگذاران برای اساسی

 در مجاااازی اجتمااااعی هاااای شااابکه قباااال در ایاااران.ا.ج راهبردهاااای »( در مطالعشاااان باااا عناااوان1393مهانیاااان و مجاااردی)

بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه راهبردهااای ایجااابی ماننااد تشااکیل اتاااق جناا  شاابکه هااای اجتماااعی مجااازی، « آینااده جناا 

وم بایاااد در صااادر اولویااات هاااای تربیااات نخبگاااان فضاااای مجاااازی، فرهنااا  ساااازی و آماااوزش فضاااای مجاااازی بااارای عمااا

 راهبردی کشور در قبال شبکه های اجتماعی مجازی در جن  آینده قرار گیرند. 

« ارتبااااط عفیفاناااه در شااابکه هاااای اجتمااااعی ساااایبری» ( باااا عناااوان 1393نتاااایج پاااژوهش شااارف الااادین و علااام الهااادی)

تلااذذ و ریبااه ره ندهااد بالاشااکال اساات.  حاااکی از آن اساات کااه هاار گونااه ارتباااط کالماای بااا نااامحرم در صااورتی کااه در آن

در ایاان موضااوع طاار  مسااایل شااهوت انگیااز بااه دلیاال آنکااه قطعااا شااامل عنااوان تلااذذ ماای شااود جااایز نیساات. کااه منظااور از 

 ارتباط کالمی هر گونه ارتباط از طریق صوت یا متن با نامحرم است.  

 و فرهنگااای، سیاسااای، اجتمااااعی، تحاااوالت عامااال یناصااالی تااار را ارتبااااطی و اطالعااااتی ناااو یهاااای ( فنااااور1386) ساااردارنیا

 اشااااعة ملااای، تضاااعیف دولااات هاااای مسااابب اماااروزی جهاااانی دهکاااد  در فنااااوری هاااا ایااان مااای کناااد  معرفااای اقتصاااادی

 .گروه هاست و افراد سیاسی مشارکت یا مدنی درگیرسازی و سیاسی، اطالعات

 اطالعاااات عمااادی و اشاااتباه اطالعاااات و عااااتاطال در اشاااترا  و افتاااراق»عناااوان  باااا مطالعاااه ای ( در2006)19اساااتال

 و عمااادی اطالعاااات  اشاااتباه اطالعاااات، بررسااای انتقاااادی باااه دیاااد باااا«   انتقاااادی دیااادی پژوهشااای باااا: غیرعمااادی اشاااتباه

فعالیااات  بهتااار الزماااة مااادیریت بیشاااتر و بهتااار اطالعاااات کاااه مااای کناااد بیاااان و مااای پاااردازد غیرعمااادی اشاااتباه اطالعاااات

 .داد نسبت سیستم های اطالعاتی به می توان را اطالعات گردآوری و دتولی جمله از وظایفی و هاست

 کاااه اشااااره مااای کناااد«  اطالعاااات آلاااودگی بزرگاااراه عناااوان باااه اینترنااات» عناااوان باااا مطالعاااه ای ( در1996)20فلوریااادی

 عاماالت اباازار اساات، آلااودگی اطالعااات اشاااعة اصاالی عواماال از اینترناات کااه اساات باااورنکردنی امااری کاااربران باارای هرچنااد

                                                           
19 Stahl 
20 Floridi 
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 خااود تحاات الشااعاع را مااردم زناادگی روزماار  کااه ماای شااود محسااوب اطالعااات آلااودگی اشاااعة و تولیااد عواماال از یکاای

 .می دهد قرار

 عناااوان باااه باااا معرفااای تاااوییتر« اطالعاااات آلاااودگی بااارای مسااایری تاااوییتر» عناااوان باااا مطالعاااه ای ( در2009)21چمبااارلین

 ابااازاری را آن اطالعاااات، آلاااوده کاااردن در آن غیرعمااادی و دیعمااا نقاااش توصااایف و فاااراوان اطالعاااات تولیاااد بااارای کاناااالی

 .می کند معرفی های پدید چنین پیوستن وقوع به در قدرتمند

 ساااوگیری عااادم و ماااداوم تاااأثیر: آن صاااحت و اطالعاااات آلاااودگی »عناااوان باااا مطالعاااه ای ( در2012دیگاااران) و 22لوندساااکی

 بااین از ه را کااه ماای کنااد بیااان و ماای کنااد ذکاار همگااانی دغدغااة را مااردم اشااتباه باورهااای و اطالعااات لااودگی آ« موفااق

 در بااا فااردی شااهای تااال ساا ا و جامعااه در اطالعاااتش شااایع آلااودگی پدیااد  دقیااق شااناخت نخساات پدیااده ایاان بااردن

 آلاااوده کنناااد  عوامااال شاااناخت باااا اطالعاااات آلاااودگی تولیاااد جهااات کااااهش در... و اجتمااااعی و روانااای ابعااااد گااارفتن نظااار

 و ساااالمت علااام و بهداشااات متخصصاااان آموزگااااران، پاساااخ گاااوی روزناماااه نگااااران، کاااه ه ایگونااا باااه اسااات  اطالعاااات

 .باشد ارتباطات علوم متخصصان

 کااه بیااان ماای کننااد« اجتماااعی شاابکه هااای بااا پاایش بیناای قاادرت» عنااوان بااا مطالعااه ای در (2013دیگااران) و 23شااون

 وقااایع ماای توانااد پاایش بیناای کننااد  خااود کااه تاساا اطالعااات آلااودگی پدیااد  پیوسااتن وقااوع بااه علاال از کاااربران تعااامالت

 و پاایش بیناای قاادرت در  بنابراین، بااا.جتماااعی باشااد شاابکه هااای ا عملکاارد مبتناای باار جتماااعی وا قتصااادی، سیاساای،ا

 اشاااتباه، توقعاااات از مااای تاااوان  برخاااوردار اسااات زیاااادی بسااایار اهمیااات از کاااه  اجتمااااعی شااابکه هاااای محااادودیت هاااای

 .کرد جلوگیری غیرمنطقی یهای رنتیجه گی و اطالعات آلودگی

 تبلیغاااات بیاااان مااای کناااد  کاااه«  اطالعاااات آلاااودگی کااااربردی تحلیااال»  عناااوان باااا مطالعاااه ای ( در2014)24دی فاااالیا

ه  ه کنناااد طالعاااات گمااارا جعلااای ا وب ساااایت هاااایی و سیاسااای، و قتصاااادی، جتمااااعی،ا ه کنناااد  ا گمااارا تبلیغاااات دولااات،

 انتقااادی دیااد باارای داشااتن کااه، ماای کنااد تأکیااد. دی فااالیا. ماای شااوند ردمماا زناادگی بااه رساااندن آساایب باعااث کااه انااد

 و فیلساااوفان کماااک باااا آلاااودگی اطالعاااات مفهاااوم عمیاااق در  باااه بایاااد موجاااود، اطالعاااات کیفیااات و صاااحت باااه نسااابت

 اطالعات پرداخت.  متخصصان

 

 پژوهش اتفرضي

 .استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های اجتماعی تأثیر معناداری دارد .1

 استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های اقتصادی تأثیر معناداری دارد. .2

 استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های سیاسی تأثیر معناداری دارد. .3

 استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های فرهنگی تأثیر معناداری دارد. .4

 

 روش تحقيق

 گااردآوری اباازار.  گردیااد میاادانی اجاارا شاایوه بااه کااه اساات یتوصاایف نااوع نظاار از و کاااربردی هاادف، نظاار از تحقیااق ایاان   

خاااود محقاااق سااااخته بااارای اساااتفاده از تلگااارام، آسااایبهای اجتمااااعی، فرهنگااای، اقتصاااادی و  پرسشااانامه عاااات اطاااال

.  اسااات باااوده 80/0کرونبااااه بااارای پرسشااانامه  آلفاااای روش از اساااتفاده باااا آماااده بدسااات پایاااایی ضاااریباجتمااااعی باااود. 

                                                           
21 Chamberlian 
22 Lewandowsky 
23 Schoen 
24 Fallis 
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آن از اسااااتید و متخصصاااان امااار کماااک گرفتاااه شاااده و پاااا از اعماااال نظااار آنهاااا روایااای آن ماااورد بااارای سااانجش روایااای 

  تایید قرار گرفت.

 ماااورد سااااده تصاااادفی گیاااری نموناااه روش و باشاااند مااای دانشاااجویان دانشاااگاه هاااای شاااهر ایاااالم تحقیاااق، آمااااری جامعاااه

 ورین spss افااازار نااارم از اسااتفاده باااا ه هاااا دادپرسشااانامه مااورد اساااتفاده قااارار گرفاات و  200تعاااداد گرفاات.  قااارار اسااتفاده

 تحلیل شدند. و تجزیه  20

 

 

 تجزیه و تحليل 

 آمار استنباطی

در آمااار اسااتنباطی، ابتاادا مشااخص کناایم کااه آیااا سااواالت از روایی)سااازه( و پایااایی مناسااب برخااوردار هسااتند و چنانچااه 

ی ناارم افاازار از مساایر تحلیاال تحقیااق حااذف سااواالت ضااعیف و باای ربااط وجااود داشااته باشااند بااا نمااایش اطالعااات خروجاا

 .گردد می

 تحليل عاملی 

کننااده یااک هااای تبیااینبناادی متغیرهااا و مؤلفااهتااوان بااه دسااتهتحلیاال عاااملی روشاای اساات کااه بااا اسااتفاده از آن ماای

شااوند. بااار شاادن هاار هااای معرفاای شااده، تأییااد یااا رد ماایهااا یااا دسااتهمفهااوم پرداخاات. در تحلیاال عاااملی تأییاادی، عاماال

تغیاار مشاااهده بااه یااک متغیاار پنهااان در ماادل هااای تاییاادی دارای زیربنااای محکاام نظااری و تجرباای اساات و براساااس م

 داده های گردآوری شده تنها وزن چنین ارتباطی مشخص می شود.

بااا اسااتفاده از تحلیاال عاااملی باار مبنااای داده هااای تجرباای ماای تااوان شااواهدی باارای ارزیااابی اعتبااار مقیاااس هااای تعریااف 

هااای اسااتاندارد بااه لحاااظ علماای ساااخت مقیاااس سااط محقااق بااه دساات آورد و یکاای از اهااداف اصاالی کاااربرد آنهاااشااده تو

اساات. بنااابراین پژوهشااگر بااا تحلیاال عاااملی قصااد دارد تخمااین بزنااد کااه داده هااای گااردآوری شااده تااا چااه حااد حمایاات 

روش حااداکثر درساات نمااایی  کننااده ماادلی اساات کااه بااه لحاااظ نظااری تاادوین شااده اسااتی.در تحلیاال عاااملی تاییاادی از

باشااد ضااعیف تلقاای ماای کناایم  4/0اسااتفاده ماای کناایم. چنانچااه نمااره عاماال هااای بدساات آمااده باارای هاار عاماال کمتاار از 

در واقااع سااوال بااا نمااره عاماال ضااعیف نتوانسااته اساات بخااوبی آن عاماال را بساانجد و بایااد حااذف شااود و مجااددا تحلیاال 

بااارای آزماااون تحلیااال عااااملی  spssدر ایااان پاااژوهش از برناماااه . دعااااملی بااارای بررسااای ثباااات باااین ساااواالت انجاااام شاااو

 تاییدی استفاده شده است. 

 : بارهاي عاملی تایيد شده هر یک از عامل هاي تحقيق1جدول 

 وزن بار عاملی متغیرها

86/0 استفاده از تلگرام  

98/0  

65/0 آسیب های سیاسی  

78/0  

68/0 آسیب های اجتماعی  

90/0  

74/0  

69/0  

89/0  

http://www.rassjournal.ir/


 244-260، ص 1395  تابستان، 6رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
72/0 سیب های اقتصادیآ  

66/0  

83/0  

81/0  

86/0 آسیب های فرهنگی  

82/0  

75/0  

 

 آزمون سوال اول

 آیا استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های اجتماعی تأثیر معناداری داردی

 

 برای پاسخ به سؤال فوق فر  آماری زیر تدوین شده است:

 

0H  :ندارد. معناداری تأثیر اجتماعی های آسیب ایجاد در تلگرام از استفاده 

1H: دارد. معناداری تأثیر اجتماعی های آسیب ایجاد در تلگرام از استفاده 
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 آمده است:زیر نتایج مربوط به آزمون رگرسیون در جدول

 

 واتسون-، آماره دوربين R2: 2جدول

R2 واتسون-آماره دوربين  

225/0  816/1  

 
قاارار گیاارد فاار  صاافر پذیرفتااه شااده و در غیاار اینصااورت فاار  صاافر رد ماای شااود. از  5/2یااا  5/1در بااازه  آماااره دوربااین واتسااون

قاارار دارد خطاهااا مسااتقل از یکدیگرناادو ماای تااوان از  5/2یااا  5/1در فاصااله  816/1 ندوربااین واتسااو dآنجااایی کااه مقاادار آماااره 

 شد لذا برقراری مدل رگرسیون خطی قابل قبول است.می با 1و  0بین  2R= 225/0همچنین ضریب رگرسیون استفاده کرد.

 
 : تحليل واریانس3جدول

 F p-value ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل

124/6 124/6 رگرسيون  
607/10  001/0  

577/0 114/ 315 باقيمانده  
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 439/120 مجموع

 
 اجتماااعی هااای آساایب ایجاااد در تلگاارام از سااتفادهابیااانگر آن اساات کااه  = p-value  001/0طبااق جاادول فااوق در سااطح معناااداری 

 معنی دار می باشد و فر  خطی بودن برقرار است. 607/10برابر  F دخالت دارد و مقدار آماره

 

 ضيه اولفري برانتایج حاصل از آزمون رگرسيون : 4جدول 

 

 ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد 

 نشده
T sig 

B خطای معیار Beta 

مبداعرض از   362/1  355/0  

225/0  

835/3  000/0  

 های آسیب ایجاد

 اجتماعی
332/0  102/0  257/3  001/0  

 

 
، اثار معنااداری بار اساتفاده از تلگارامنتیجاه گرفات کاه  تاوان مای درصاد 5در ساطح خطاای ( =000/0p-valu)مقدار سطح معناداری

اساتفاده گردیاده اسات و ایان بادان معنای اسات کاه باا افازایش  225/0برابار ( βدارد، بر این اساس ضاریب بتاا )آسیب های اجتماعی 

  می شود.تایید و فر  یک  ردمی یابد، لذا فر  صفر  افزایش اجتماعی های آسیب، از تلگرام

 

 آزمون سوال دوم
 آیا استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های اقتصادی تأثیر معناداری داردی

 

 تدوین شده است: برای پاسخ به سؤال فوق فر  آماری زیر

 

0H  :.استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های اقتصادی تأثیر معناداری ندارد 

1H: .استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های اقتصادی تأثیر معناداری دارد 

 

 











0:

0:

1

0

xy

xy

H

H





 
 آمده است:زیر  نتایج مربوط به آزمون رگرسیون در جدول
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 واتسون-دوربين، آماره  R2: 5جدول 

R2 واتسون-آماره دوربين  

098/0  081/2  

 

قاارار گیاارد فاار  صاافر پذیرفتااه شااده و در غیاار اینصااورت فاار  صاافر رد ماای شااود. از  5/2یااا  5/1آماااره دوربااین واتسااون در بااازه 

دو ماای تااوان از قاارار دارد خطاهااا مسااتقل از یکدیگرناا 5/2یااا  5/1در فاصااله  081/2 ندوربااین واتسااو dآنجااایی کااه مقاادار آماااره 

 می باشد لذا برقراری مدل رگرسیون خطی قابل قبول است. 1و  0بین  2R= 098/0همچنین ضریب رگرسیون استفاده کرد.

 
 : تحليل واریانس6جدول 

 F p-value ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل

211/8 رگرسيون  211/8  

540/18  000/0 290/75 باقيمانده   
443/0  

501/83 مجموع  

 
 اسااتفاده از تلگاارام در ایجاااد آساایب هااای اقتصااادیبیااانگر آن اساات کااه  = p-value  000/0طبااق جاادول فااوق در سااطح معناااداری 

 معنی دار می باشد و فر  خطی بودن برقرار است.540/18برابر  Fدخالت دارد و مقدار آماره 

 
 فرضيه فرعی دومنتایج حاصل از آزمون رگرسيون براي : 7جدول 

 

ب استاندارد نشدهضری  
ضریب استاندارد 

 نشده
T sig 

B خطای معیار Beta 

889/1 عرض از مبدا  601/0  
314/0  

142/3  002/0  

552/0 آسيبهاي اقتصادي  128/0  306/4  000/0  

 

 
یب اساتفاده از تلگارام در ایجااد آسانتیجاه گرفات کاه  تاوان مای درصاد 5در ساطح خطاای  (=000/0p-valu)مقدار ساطح معنااداری

گردیاده اسات و ایان بادان معنای اسات کاه باا افازایش  314/0برابار ( β، بار ایان اسااس ضاریب بتاا )های اقتصادی اثر معناداری دارد

  می شود.تایید و فر  یک  ردمی یابد، لذا فر  صفر  افزایشآسیبهای اقتصادی ، میزان استفاده از تلگرام

      

 آزمون سوال سوم

 ایجاد آسیب های سیاسی تأثیر معناداری دارد؟ آیا استفاده از تلگرام در

 برای پاسخ به سؤال فوق فرض آماری زیر تدوین شده است:
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0H  :.استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های سیاسی تأثیر معناداری ندارد 

1H :.استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های سیاسی تأثیر معناداری دارد 
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 آمده است:زیر  تایج مربوط به آزمون رگرسیون در جدولن

 

 واتسون-، آماره دوربين R2: 8جدول

R2 واتسون-آماره دوربين  

066/0  406/1  

 
قرار گیرد فر  صفر پذیرفته شده و در غیر اینصورت فر  صفر رد می شود. از آنجایی که مقدار  5/2یا  5/1آماره دوربین واتسون در بازه 

همچنین  قرار دارد خطاها مستقل از یکدیگرندو می توان از رگرسیون استفاده کرد. 5/2یا  5/1در فاصله  406/1 نبین واتسودور dآماره 

 می باشد لذا برقراری مدل رگرسیون خطی قابل قبول است. 1و  0بین  2R= 066/0ضریب

 
 : تحليل واریانس9جدول 

 F p-value ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل

يونرگرس  623/11  623/11  

046/14  000/0 846/163 باقيمانده   
828/0  

469/175 مجموع  

 

 
دخالت دارد و استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های سیاسی (بیانگر آن است که  = p-value  000/0طبق جدول فوق در سطح معناداری) 

 ن برقرار است.معنی دار می باشد و فر  خطی بود 046/14برابر  Fمقدار آماره 

 

 فرضيه سومنتایج حاصل از آزمون رگرسيون براي : 10جدول 

 

 ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد 

 نشده
T sig 

B خطای معیار Beta 

عرض از مبدا        937/4  425/0  
257/0  

614/11  000/0  

457/0 ایجاد آسیب های سیاسی  122/0  748/3  000/0  
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استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های سیاسی نتیجه گرفت که  توان می درصد 5در سطح خطای  (=000/0p-valu)مقدار سطح معناداری

استفاده از تلگرام، آسیب های گردیده است و این بدان معنی است که با افزایش  257/0برابر ( β، بر این اساس ضریب بتا )تأثیر معناداری دارد

  می شود. تاییدو فر  یک  رد صفریابد، لذا فر  می  افزایش سیاسی
 

 آزمون سوال چهارم

 آیا استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های فرهنگی تأثیر معناداری داردی

 برای پاسخ به سؤال فوق فر  آماری زیر تدوین شده است:

 

0H  :.استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های فرهنگی تأثیر معناداری ندارد 

1H: گرام در ایجاد آسیب های فرهنگی تأثیر معناداری دارد.استفاده از تل 
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 آمده است:زیر  نتایج مربوط به آزمون رگرسیون در جدول

 

 واتسون-، آماره دوربين R2: 11جدول 

R2        واتسون-آماره دوربين  

053/0  274/2  

 
 مقدار که آنجایی از. شود رد می صفر فر  اینصورت غیر در و شده پذیرفته صفر ر ف گیرد قرار 5/2 یا 5/1 بازه در واتسون دوربین آماره

 می 1 و 0 بین R2=053/0 ضریب همچنین. از یکدیگرهستند مستقل خطاها دارد قرار 5/2 یا 5/1 در فاصله 274/2 واتسون دوربین d آماره

 لذا برقراری مدل رگرسیون خطی قابل قبول است. باشد

 
 ل واریانس: تحلي12جدول 

 F p-value ميانگين مربعات مجموع مربعات مدل
374/4 رگرسيون  374/4  

367/4  003/0 906/78 باقيمانده   
467/0  

280/83 مجموع  

 

 
 

 و دارد دخالتاستفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های فرهنگی  است آن بیانگر ( p-value = 003/0 معناداری) سطح در فوق جدول طبق
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 .است برقرار بودن خطی فر  و باشد می دار معنی 367/4 برابر F آماره مقدار

 
 چهارم نتایج حاصل از آزمون رگرسيون براي فرضيه: 13جدول 

 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

 نشده
T sig 

B معیار خطای  Beta 

565/3 عرض از مبدا  301/0  
229/0  

846/11  000/0  

244/0 آسیب های فرهنگی  800/0  061/3  003/0  

 
استفاده از تلگرام در ایجاد آسیب های فرهنگی نتیجه گرفت که  توان می درصد 5در سطح خطای  (=003/0p-valu)مقدار سطح معناداری

آسیب های استفاده از تلگرام،  گردیده است و این بدان معنی است که با افزایش 229/0( برابر β، بر این اساس ضریب بتا )اثر معناداری دارد

  می شود. تایید و فر  یکرد یابد، لذا فر  صفر  میافزایش فرهنگی 

 

 نتيجه گيري

آسیب شناسی استفاده از تلگرام در دانشجویان دانشگاه های ایالم می باشد. بنابراین با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول،  هدف از این مطالعه

شتر شود، گرایش بسمت جنبش های منفی اجتماعی، فاصله بین نسل ها، افزایش جرات و اگر استفاده از تلگرام در طول روز بیشتر و بی

جسارت ارتکاب جرم، کم رن  شدن باورهای مذهبی، منزوی شدن و آسیب های جسمی مثل مسایل چشم و گوش و کمر و غیره افزایش می 

روز بیشتر و بیشتر شود، تبلیغ کاالهای خارجی، زیرسوال بردن کاالهای  یابد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم، اگر استفاده از تلگرام در طول

یشتر داخلی، لوکا گرایی، تبلیغ مد و تجمل گرایی افزایش می یابد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم، اگر استفاده از تلگرام در طول روز ب

یش می یابد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه چهارم، اگر استفاده از تلگرام در و بیشتر شود، جنا  گرایی و ضدیت با دولت و انتقاد از دولت افزا

 .طول روز بیشتر و بیشتر شود، انتقال فرهن  بیگانه، پورنوگرافی و هرزه نگاری، ترویج زبان بیگانه و تغییر در طرز پوشش افزایش می یابد

اجرا شود. حمایت دولتمردان از شبکه های اجتماعی اینترنتی  و ای تدوین شبکه اتارتباط حوز  در روزآمد و نیاز مورد قوانین بنابراین بایستی

بومی و دارای گرایش های ارزشی و در عین حال دارای جذابیت های الزم می تواند امر مهمی برای ترویج شعائر اسالمی از دریچه شبکه های 

رد ارتباط میان جوانان با جنا مخالف یکی از مواردی است که در صورت ایجاد اجتماعی اینترنتی باشد. عالوه بر این دغدغه خانواده ها در مو

شبکه های اجتماعی مذهبی بر طرف شده و سبب استفاده اقشار مذهبی مایل به حضور در فضای سایبر از جوامع مجازی سالم خواهد شد. 

ترش سبک زندگی اسالمی تلقی شود. راهکار بهتر آن است شبکه های اجتماعی متناسب با قوانین اسالمی می تواند یکی از راهکارهای گس

که عزمی برای حضور جوانان در شبکه های اجتماعی اینترنتی از طریق اطالع رسانی مناسب و توصیه به اعضای تشکل های خودجوش مردمی 

هنگی و سیاسی حاکم بر نطام جمهوری برای عضویت در این شبکه ها ایجاد شود. در این حالت است که می توان انتظار داشت ارزش های فر

 اسالمی ایران به سایر اعضا به ویژه جوانان منتقل شود.
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