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بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به اینترنت
(مورد مطالعه :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال )
مانلی مولی زاده
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چکیده
تاثیرپذیری گسترده زندگی انسان در عصر حاضرر از فنراوری هرای نروین در ابعراد مختلرف فرردی و
اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از جوامع است .با توجره بره اثررات هرویتی و شخصریتی
اینت رنت بر زندگی انسان و همگام با رشد سریع و روزافزون این فناوری نیاز به بررسی در جنبره هرای
مختلف حضور آن در زندگی روزمره افراد خصوصاً قشر جوان ضروری به نظر می رسد .هدف تحقیرق
حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به اینترنت در بین دانشجویان دانشرگاه آزاد اسرالمی
واحد تهران شمال می باشد .در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و شیوه گردآوری داده هرا
استفاده از پرسشنامه است.جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی می باشد کره برا اسرتفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه  380نفر تعیین شد .به منظور انجام نمونره گیرری از روش نمونره گیرری
احتمالی خوشه ای چند مرحله ای استفاده کردیم .برر اسراس یافتره هرای پرژوهش برین متغیرهرای
مستقل ارتباطات اقناعی و اکتساب الگوها و متغیرر وابسرته گررایش بره اینترنرت ارتبراد معنراداری
مشاهده نشد .اما بین متغیرهای مستقل مشاهده رفتار الگوهرا ،نروآوری و تبلیغرات و متغیرر وابسرته
گرایش به اینترنت رابطه معناداری مشاهده شرد و بره عبرارتی فرضریات مربرود بره ایرن متغیرهرای
مستقل تایید شدند.
کلید واژگان :ارتباطات اقناعی ،اکتساب الگوها ،مشاهده رفتار الگوها ،نوآوری ،تبلیغرات ،گررایش بره
اینترنت

 .1کارش ناس ارشد پژوهشگری در علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال maneli7@yahoo.com
کارشناس ارشد بیمه های اتکایی کشتی و پی اند آی ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه و بیان مسئله
اینترنت به عنوان ابر رسانه ،یک دنیای مجازی ساخته است که همچنان که کاستلز گفته این دنیرای
مجازی جزیی از زندگی واقعی انسان عصر اطالعات می باشرد .در حقیقرت انسران عصرر الکترونیرک
بخشی از تجارب خود را از این دنیا کسب می کند و از یک طرف دیگر همراه با عوامرل و فرن آوری
های دیگر باعث شده است که پهنه عملکردهای اجتماعی یا روابط اجتماعی و یا حتی مخاطرات بره
قول گیدنز جهانی شود (براتکاسن .)37:1380،آنچه که جامعه در غرب با آن درگیر است ناخودآگراه
جامعه ما نیز با آن درگیر یا حداقل آشنا است .از طرف دیگر نسلی که به فرن آوری هرا خرو نگرفتره
است با سوءظن به این ابزار می نگرد و احساس می کند که این فن آوری هرا برین او و نسرل جروان
فاصله می اندازد و با نگرانی به رشد این پدیده می نگررد (سریامک  .)12:1377،حرال مری خرواهیم
بدانیم مشکل اساسی جوانان در استفاده از این پدیده جهانی چیسرت همران طرور کره مری دانیرد
جدیدترین رسانه جمعی در دنیای کنونی اینترنت است .اینترنت که به سادگی و فقط با وجرود یرک
سیستم کامپیوتری ،یک خط تلفن و یک مودم به خانه ها راه می یابد نکات مثبت و منفری فراوانری
دارد(جواهری .)59:1386،برتری اینترنت نسبت به سایر رسانه ها در این است که در اینترنت مرتن،
عکس ،فیلم ،موسیقی و هر آنچه که نیراز داریرم وجرود دارد و مشرکل همرین جاسرت .در اینترنرت
جدیدترین تصاویری که به ذهن بشر خطور می کند وجود دارد .استفاده از اینترنت فقط این نیسرت
که افراد صرفاً به خاطر مجموعه نوین فرن آوری هرای ارتبراطی خرود ابرزار دیگرری افرزوده باشرند،
اینترنت روش زندگی افراد را دگرگون می سازد (گیلوری .)63:1380،نقرش کرامپیوتر و اینترنرت در
فروپاشی مبانی فرهنگی و ارزشی کاربران در مواردی بیشتر از تلویزیرون و شربکه هرای مراهواره ای
است.در تلویزیون عمدتاً القا فرهنگی یا بی فرهنگی به مخاطبان صورت می گیرد و مخاطرب عمردتاً
نمی تواند از تلویزیون به صورت باز تکراری موضوع مورد نظر دست کم در یک برنامه اسرتفاده کنرد.
این در حالی است که کاربران کامپیوتر از طریق اینترنرت بره همران مشرکل تنروع و درک زدایری و
سرگردانی استفاده کنندگان روبه رو می شوند به عالوه کامپیوتر این امکان را فراهم می کند تا کاربر
موضوعات و تصاویر مورد نظر را به نحو دلخواه ذخیره سازد و تغییرر دهرد و هرر زمران کره بخواهرد
استفاده بکند(حسینی .)16:1378،فردی که از اینترنت استفاده می کند گر چره اطالعرات بره روز و
جدیدی به دست می آورد لکن دچار تغییر هویت و چند شخصریتی مری شرود(کازنو .)25:1387،او
می تواند بر خالف زندگی روزمره چندین هویت و شخصیت متفاوت برای خود ایجاد کند و این مری
تواند به مرور زمان به اختالل هویت منجر شود .عالوه بر این مسئله وقتی بغرنج می شرود کره آمرار
اعالم می کند  75درصد از خانواده هرای ایرانری نظرارتی برر اسرتفاده از اینترنرت در فرزنردان خرود
ندارند(شاه محمدی.)26:1384،
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اهمیت و ضرورت پژوهش
بی تردید اینترنت یک رسانه فرا گیر می باشد که چه بخواهیم وچه نخواهیم بر کشورها چیرره مری
شود .بنابراین باید مثل سایر کشورها برنامه ریزی صحیحی در تعامل با این فناوری داشرت .اینترنرت
محصول علمی و فنی بشراست و مانند هر ابزار دیگری می تواند کاربردهای مثبت یرا منفری داشرته
باشد (رفیع پور .)27:1382،آنچه مهم است ،باال بردن کارکرد مثبرت در ابعراد مختلرف و جلروگیری
کامل یا کاستن از آثار منفی این رسانه مهرم جهرانی اسرت (سریف .)44:1379،بره یقرین مرا بررای
دستیابی به توسعه سریع و همه جانبه و ایجاد تمدن اسالمی و عقب نمانردن از قافلره علرم و تمردن
بشری  ،نیازمند استفاده از تکنولوژی و فن آوری های پیشرفته هستیم ،که یکی از مهم ترین آن هرا،
شبکه جهانی اینترنت است که در همه زمینره هرای علمری ،تحقیقری ،هنرری ،سیاسری ،تراریخی و
مذهبی می توان از آن بهره برد (خرم.)11:1376،
اینترنت به عنوان وسیله ارتباطی جدید در جهان امروز ،حاکمیت خود را به اثبرات رسرانده انرد .بره
طوری که توانسته است در مدت زمانی کوتاه در سراسر گیتی گسترش یابرد و از مرزهرای زمینری و
هوایی کشورها ،بدون گذرنامه عبور کرده وخود را به جهانیران تحمیرل کنرد (شراوردی.)23:1383،
شناخت تاثیر اینترنت در عصر ارتباطات و اطالعات از آنجا الزم و ضروری به نظر می آید که اکثریت
جمعیت کشور ما را جوانان تشکیل می دهند و با توجه به روحیه کنجکاو و جسرتجوگر ،جوانران بره
طور قطع بیشترین استفاده کننده این دو پدیده نسبتاً جدید هستند (دوپویی.)10:1379،
پیشینه پژوهش
عنوان تحقیق :بررسی تاثیر اینترنت بر تفاوت های فرهنگی بین جوانان و بزرگساالن در شهر بهشهر
محقق :رضا اعظم زاده ارائره :دانشرگاه آزاد اسرالمی (تهرران مرکرزی ) دانشرکده علروم اجتمراعی و
روانشناسی تهران  .1385هدف پژوهش تاثیر اینترنت بر جوانان و بزرگساالن در شهر بهشرهر اسرت.
در این پژوهش از روش مصاحبه ،مشاهده مشارکتی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان می دهرد
اینترنت به عنوان پدیده ای جدید تراثیر زیرادی را برر جوانران دارد و جوانران از اینترنرت عرالوه برر
سرگرمی برای کارهای تحقیقی هم استفاده می کننرد .اینترنرت تراثیر کمری برر بزرگسراالن دارد و
بزرگساالن کمتراز اینترنت استفاده می کنند .
عنوان تحقیق :تاثیر جهانی شدن ارتباطات الکترونیک بر فرهنگ سیاسی کشورهای در حال توسرعه
با نمونه جمهوری اسالمی ایران محقق :رضا حاجی حسینی ارائه :دانشگاه آزاد اسالمی واحرد تهرران
مرکزی ،دانشکده علوم سیاسی ،تهران  .1384هدف پژوهش بررسی تراثیر جهرانی شردن ارتباطرات
الکترونیک بر فرهنگ سیاسی کشورهای در حال توسعه می باشد .
روش نمونه گیری  :ابزار اندازه گیری براساس تکمیل پرسشنامه از طریق محاسبه حضوری در میدان
مطالعه با انتخاب یک نمونه  400نفری در شهر تهران ازافراد باالی  14سال می باشرد  .نتیجره ایرن
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که رسانه های الکترونیک به ویژه اینترنت و ماهواره به علت اختصاص بیشترین حجم از فعالیت خود
به خبر ،فیلم و موسیقی همچون دیگر وسایل ارتباد جمعی می توانند بره عنروان نهرادی از جامعره
مدنی ،جایگاه نسبی خود را در روند همگون سازی فرهنگی ،برا همگررا سراختن ذائقره و ترجیحرات
فرهنگی در بینندگان داشته باشند .پدیده ای که در بطرن خرود بررای جامعره ایرانری نروعی تحرول
فرهنگی به دنبال داشته است و ضعیتی که بیانگر افرزایش امکران انتخراب در راه و رسرم زنردگی و
الگوی مصرف در حوزه سیاست است.
چارچوب نظری
نظریه ارتباطات اقناعی از کارل آیور هاولند()theory Persuasive communication
بر اساس این نظریه ارتباطات مبتنی بر رویکردهای اقناعی است .به دیگر سخن هر ارتباد گر مبتنی
بر عناصر ارتباطی چون جذابیت ،نوع پیام ،جاذبه های جسارت و ترس ،پیام یک طرفره و دو طرفره،
نگرش و تغییر آن ،منبع پیام ،مقصد پیام ،نوع بازخورد و  .....به ارسرال ارتبراطی خرود مبرادرت مری
ورزد .این نظریه تحولی را در افکار افراد ایجاد و انگیزه آن ها را برای انجام کارها بیشتر می کنرد .در
جنگ دوم جهانی کارل هاولند با همکاری فرانک کاپرا مجموعه فیلم های هفرت قسرمتی چررا مری
جنگیم برای اقناع سربازان آن جنگ ساختند تا از آن طریق بتوانند انگیزه آنران را بررای رفرتن بره
میدان نبرد سرعت ببخشند (فلسفی .)14:1364،بعدها هاولند با همکراری مظفرر شرریف اقنراع گرر
ترکی االصل موفق شدند آزمایشات اقناعی در خصوص نگرش شناسی را به عنوان متغیر وابسرته بره
انجام رسانند .در این زمینه و سال های پس از آن بود که در مکتب ییل نظریه اقناع شکوفا شد و در
بخش ارتباطات این مکتب که محل دائمی آن دانشگاه ییل بود معرفی شد .بعد از آن ریچارد پتری و
جان کاسیوپو به عنوان شاگردان قدیمی این مکتب به نضج -گسترش -این نظریه و ادبیراتی کرردن
آن همت گماردند(کوپر .)37:1381،امروزه نظریه اقناع یکی از کالسیک ترین نظریه های ارتباطرات
جمعی می باشد که سرچشمه های نظری آن به الگوهای تزریقی سوزنی و الگوی پیام اثر بخش مری
رسررد .سررنت روایررت ایررن نظریرره بالغرری روان شررناختی و نشررانه شناسررانه اسررت (.عبرراس مقرردم
.)174:1375،
لیبرت و اسپیگر
لیبرت واسپیگلر در تبیین نقش فرد در تبعیت از الگو و یادگیری مشاهده ای ایرن فرآینرد را در سره
مرحله بررسی کرده اند  :مشاهده  ،اکتساب و پذیرش.
)1مشاهده
مشاهده الگو امری بدیهی در یادگیری مشاهده ای است و بدون مشاهده رفتار الگو ،اکتساب صرورت
نمی گیرد ،الگو می تواند به صورت زنده ارائه شود یا غیر زنده یا به صورت فریلم ،ویردئو یرا داسرتان
های مصور و...
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)2اکتساب
اکتساب موارد مشاهده شده ،دومین مرحله یادگیری مشاهده ای مستلزم توجه به سرنخ هایی اسرت
که الگو ارائه کرده است تا از طریق آن بتواند پیام های مورد نظر در رفترار الگروی مشراهده شرده را
تشخیص دهد .از نظر بندروا الگوهایی که از نظرسن و جنس با مشاهده گر شباهت دارند یا مشراهده
گر آن ها را به عنوان افراد الیق ،صمیمی ،گرم و قدرتمند می شناسد بیشتر مرورد توجره قررار مری
گیرند.
از نظر بندورا ،افراد به الگوهایی توجه می کنند که به کارآمدی مشرهورند و کسرانی را انتخراب مری
کنند که در کارهایشان موفق اند و به آن هایی که به طور مکرر تنبیه می شوند بی اعتنا می ماننرد .
توجه انتخابی فرد ،تحت تاثیر تقویت های پیشین او نیز قرار دارد  ،یعنی تقویرت هرای پیشرین مری
تواند یک آمایه ادارکی در فرد ایجاد کند که موجب توجه به الگو شود (.هرگنهان والسرول : 1993 ،
.)242
)3پذیرش
پس از مشاهده الگو و اکتساب آن ،پذیرش معنی پیدا می کند .برای اندازه گیری پذیرش ،یادگیرنده
در شرایطی قرارداده می شود که می تواند آزادانه رفتار سرمشق را راهنمای عمل خود قرار دهد .اگر
یادگیرنده از رفتار سرمشق استفاده کرد معلوم می شود که به مرحله پذیرش رسیده است و در ایرن
صورت است که فرد تمایل بیشتری به انجام عمل خاص را دارد .پذیرش می تواند به چهار شرکل رخ
دهد .تقلید یا تقابل ،هر یک از این موارد نیز می تواند به طرور مسرتقیم یرا غیرمسرتقیم روی دهرد.
تقلید متضمن تکرار رفتار سرمشق گیری به صورت مستقیم انجام می گیرد .در حالی کره در تقابرل،
رفتاری مخالف آنچه الگو انجام داده است بروز می کند (کیا .)32:1383،وقتی که سرمشق گیری بره
صورت مستقیم انجام می گیرد ،مشاهده کننده به همان صورتی که سرمشق رفتار کرده است ،رفترار
می کند.در صورتی که مشاهده کننده درست در جهت مخالف عمل کند ،تقابرل بره شرکل مسرتقیم
انجام گرفته اسرت ) .(Thornton,1999:106ممکرن اسرت یادگیرنرده در معررم مجموعره ای از
رفتارهای فشرده کلی قرارگیرد .در این جا تقلید بره صرورت غیرمسرتقیم انجرام مری گیررد و رفترار
یادگیرنده فقط شباهت هایی به رفتار الگرو دارد ولری در تقابرل غیرمسرتقیم ،یادگیرنرده بره نحروی
متفاوت از الگو رفتار می کند(.کدیور.)173:1378،
گابریل تارد
گابریل تارد نظریه تقلید را بنیان نهاد .تارد -قاضی فرانسوی  -با بررسی طبیعت جنایت های مختلف
تقلید را علت واقعی و اساسی وقوع جرایم اجتماعی اعالم کرد و دامنه آن را تا آن جا وسعت بخشرید
که جامعه بدون تقلید را غیرقابل تصور دانست(کلی.)22:1386،
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تارد مشاهده کرد که میزان تطابق افراد با یک اندیشه جدید اغلب تابع یک منحنی  sشکل است در
ابتدا افراد کمی با ایده جدید خو می گیرند ،سپس میزان تطابق به دلیل مقایسه زیرادی از افرراد برا
نوآوری افزایش می یابد .و این افراد به دلیل همین تطابق گرایش قوی تری برای انجام امور رایرج در
جامعه را دارند(الرنس.)33:1374،
نظریه قوانین تقلید  40سال بعد از پیدایش پایه و اساس نظریه معروف نشر نرو آوری هرای راجررز و
نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندروا تشکیل شد.
نظریه همگان را گابریل تارد ارایه کرد .او معتقد است عصر ما نه عصر انبوه خلق بلکه عصرر همگران
یا همگان ها است.وی همگان را ناشی از وسایل ارتباد جمعی می داند.
خصوصیات همگان و افراد آن:
 -1جمع نامجاور است.
 -2کنش و واکنش های دور شکل می گیرد(پراکنده بودن جمع)
 -3عقالنیت و همفکری همگان
 -4به جوامع صنعتی اختصاص دارد
 -5روزنامه واحدی مطالعه می شود
 -6افراد پیوند روحی ،روانی و معنوی دارند
 -7همدیگر را نمی بینند،صدای هم را نمی شنوند.
 -8در یک سرزمین وسیع و هر کدام در خانه خود نشسته اند.
 -9هر گروه با هم اراده مشترکی دارند.
 -10قابل شمارش نیستند.
 -11نامتجانس است(.آلن.)74:1371،
نظریه امپریالیسم فرهنگی :ارزیابی دوباره از هربرت شیلر
در این نظریه استدالل شیلر به راه های تاثیر محصوالت رسانه ای وارداتی روی گیرندگان خود در
جهان سوم و جاهای دیگر مربود می شود .اساس بحث شیلر این است که برنامه های که برای یک
سیستم تبلیغاتی بازرگانی ساخته می شود قطعاً ارزش های مصرف گرایی را چه در خود برنامه ها و
چه در آگهی های تبلیغاتی که پایه مالی سیستم را تشکیل می دهد ،ترویج می کند و چنین ارزش
هایی به نوبه خود نیاز تولید می کند و انگیزه های مصرف گرایی را بین بینندگان به چنان شیوه
هایی تقویت می کند که این بینندگان اسیر یک سیستم تولید و مبادله کاال که در غرب مستقر
است ،می شوند(تامپسون) 141:1379،
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فرضیات پژوهش
 -1اگر ارتباطاتی که مبتنی بر رویکردهای اقناعی است در بین افراد جامعه بیشتر شود پرس میرزان
گرایش جوانان به اینترنت بیشتر می شود.
 -2اگر اکتساب الگوهای مشاهده شده در بین افراد جامعه بیشتر شود پس میزان گرایش جوانان بره
اینترنت بیشتر می شود.
 -3اگر مشاهده رفتار الگوها در بین افراد جامعه بیشتر شود پس میزان گرایش جوانران بره اینترنرت
بیشتر می شود.
 -4اگر نوآوری در بین افراد جامعه بیشتر شود پس میزان گرایش جوانان به اینترنت بیشتر می شود.
 -5اگر آگهی های تبلیغاتی در اینترنت بیشتر شود پس گرایش جوانان به اینترنت بیشتر می شود.
مدل علی تحقیق
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺭ
ﺭﻭﻳﮑﺭﺩﻫﺎی ﺍﻗﻧﺎﻋﯽ

+

ﮔﺭﺍﻳﺵ ﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ

+
+

ﺍﮐﺗﺳﺍﺏ ﺍﻟﮕﻭﻫﺎی
ﻣﺷﺎﻫﺩﻫ ﺷﺩﻩ
ﻣﺷﺎﻫﺩﻫ ﺭﻓﺗﺍﺭ ﺍﻟﮕﻭﻫﺎ

+
ﺁﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺗﺑﻠﻳﻐﺎﺗﯽ ﺩﺭ
ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺕ

روش تحقیق
تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از مصاحبه همراه با پرسشنامه انجام گرفت.
جامعه آماری
شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال می باشد کره براسراس
اطالعات کسب شده از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تعداد دانشجویان در این دانشرگاه  5872نفرر مری
باشد.
حجم نمونه
با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  383نفر به دست می آید .
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فرمول کوکران
2

t pq
d2
= 'n
1 t 2 pq
1+
(
)− 1
N d2

 :Pوجود صفت=0/05
 =Qعدم وجود صفت =0/05
 :Tدر سطح اطمینان  %95برابر است با 1/96
 :Dدقت احتمالی را  %5برآورد کردیم.
 :Nحجم جامعه آماری = 5872
در فرمول زیر ' 383،nبه دست آمده،نسبت ' nبه  Nبیش از  %5شد که با جایگذاری در فرمول زیرر،
حجم نمونه اصالح شدوبه عدد  380رسیدیم:

روش نمونه گیری

'n
'n
1+
N

=n

از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای چند مرحله ای استفاده کردیم .با توجه به این که  4مقطرع
تحصیلی مختلف در این دانشگاه وجود دارد پس در مرحله اول جامعه آماری ما بره  4قسرمت بررای
نمونه گیری تقسیم می شود و بعد در هر سال تحصیلی با توجه به تعداد کرالس هرا پرسشرنامه هرا
توسط دانشجویان پر می شود.
روش های آماری مورد استفاده در تحقیق
در بخش آمار توصیفی ،برای هر یک از سواالت پرسشنامه جدول یک بعدی به همراه تفسیر آورده
شده است .با جمع کردن سواالت مربود به هر متغیر ،ستونی با عنوان شاخص مربود به آن متغیر
در برنامه  spssساختیم ..در بخش آمار استنباطی به بررسی آزمون فرضیه ها پرداختیم .برای آزمون
فرضیه ها از روش رگرسیون تک متغیره استفاده کردیم .برای انجام عملیات آماری روی متغیرهای
تحقیق از شاخص سازی استفاده کردیم که در صفحه بعد به توضیح آن می پردازیم.
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آمار توصیفی
جداول یک بعدی مربوط به متغیرهای تحقیق
جدول شماره  -1توزیع فراوانی و درصدی متغیر ارتباطات اقناعی
فراوانی

درصد تراکمی

درصد

درصد خالص

فراونی

فراوانی

کم

100

26.0

26.0

26.0

متوسط

200

53.0

53.0

79.0

زیاد

80

21.0

21.0

100.0

کل

380

100.0

100.0

تفسیر :ارتباطات اقناعی بیشتر افراد در حد متوسط می باشد که  ٪53جمعیت کل را تشکیل می
دهد.
جدول شماره  -2توزیع فراوانی و درصدی متغیر اکتساب الگوها
درصد

درصد خالص

درصد

فراوانی

فراونی

فراوانی

تراکمی

کم

120

32.0

32.0

32.0

متوسط

180

47.0

47.0

79.0

زیاد

80

21.0

21.0

100.0

کل

380

100.0

100.0

تفسیر :اکتساب الگوهای بیشتر افراد در حد متوسط می باشد که  ٪47جمعیت کل را تشکیل می
دهد.
جدول شماره  -3توزیع فراوانی و درصدی متغیر مشاهده رفتار الگوها
فراوانی

درصد تراکمی

درصد

درصد خالص

فراونی

فراونی

کم

220

58.0

58.0

58.0

متوسط

80

21.0

21.0

79.0

زیاد

80

21.0

21.0

100.0

کل

380

100.0

100.0
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تفسیر :مشاهده رفتار الگوهای بیشتر افراد در حد کم می باشد که  ٪58جمعیت کل را تشکیل
می دهد.
جدول شماره  -4توزیع فراوانی و درصدی متغیر نوآوری
فراوانی

درصد تراکمی

درصد

درصد خالص

فراونی

فراونی

کم

100

26.0

26.0

26.0

متوسط

90

24.0

24.0

50.0

زیاد

190

50

50

100.0

کل

380

100.0

100.0

تفسیر :تاثیرگذاری تبلیغات شبکه های ماهواره ای بر نحوه انتخاب بیشتر افراد در حد زیاد می
باشد که  ٪50جمعیت کل را تشکیل می دهد.
جدول شماره  -5توزیع فراوانی و درصدی متغیر تبلیغات
فراوانی

درصد تراکمی

درصد

درصد خالص

فراونی

فراونی

کم

80

21.0

21.0

21.0

متوسط

260

68.0

68.0

89.0

زیاد

40

11.0

11.0

100.0

کل

380

100.0

100.0

تفسیر :میزان گرایش بیشتر افراد به تبلیغات اینترنت در حد متوسط می باشد که  ٪40جمعیت
کل را تشکیل می دهد.
آمار استنباطی
آزمون فرضیه ها از آنجا که فرضیه ها به صورت علی بودند ،برای آزمون آن ها از روش رگرسیون
استفاده شده است .نتایج آزمون رگرسیون به این صورت می باشد:
 -1با توجه به نتای ج آزمون رگرسیون در مورد رابطه میان متغیر مستقل یعنی ارتباطات اقناعی با
متغیر وابسته یعنی گرایش به اینترنت ،سطح معناداری در جدول  Anovaبیشتر از 0.05شد
( )0.896یعنی با اطالعات موجود  H0تایید و  H1ابطال می شود؛ در واقع آزمون رگرسیون به رد
فرضیه اول (اگر ارتباطات اقناعی افزایش یابد ،گرایش افراد به اینترنت افزایش می یابد) انجامید.
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جدول شماره  -6خالصه مدل
مدل

R

مربع R

1

).019(a

.000

خطای تخمین

مربع  Rتعدیل
شده

4.64244

-.020

 .aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :ارتباطات اقناعی
جدول شماره ANOVA(b) -7

جمع مربع ها

df

رگرسیون

.373

1

.373

باقی مانده

1034.507

378

21.552

کل

1034.880

379

مدل

میانگین

F

سطح
معناداری

مربع
.017

).896 (a

 .aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :ارتباطات اقناعی
 .bمتغیر وابسته :گرایش به اینترنت
 -2با توجه به نتایج آزمون رگرسیون در مورد رابطه میان متغیر مستقل یعنی اکتساب الگوها با
متغیر وابسته یعنی گرایش به اینترنت ،سطح معناداری در جدول  Anovaبیشتر از
0.05شد()0.555یعنی با اطالعات موجود  H0تایید و  H1ابطال می شود؛ در واقع آزمون رگرسیون
به رد فرضیه دوم (اگر اکتساب الگوها در بین افراد بیشتر شود ،گرایش افراد به اینترنت افزایش می
یابد) انجامید.
جدول شماره  -8خالصه مدل
مدل

R

 Rمربع

1

).085(a

.007

مربع R

خطای تخمین

تعدیل شده
 .aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :اکتساب الگوها

-.013

4.6262
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جدول شماره ANOVA(b) -9

مدل

df

جمع مربع ها

F

میانگین
مربع

رگرسیون

7.562

1

7.562

باقی مانده

1027.318

378

21.402

کل

1034.880

379

سطح
معناداری

.353

).555 (a

.aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :اکتساب الگوها
 .bمتغیر وابسته :گرایش به اینترنت
 -3با توجه به نتایج آزمون رگرسیون در مورد رابطه میان متغیر مستقل یعنی مشاهده رفتار الگوها
متغیر وابسته یعنی گرایش به اینترنت ،سطح معناداری در جدول  Anovaکمتر از
0.05شد( )0.034یعنی با اطالعات موجود  H0ابطال و  H1تایید می شود؛ در واقع آزمون رگرسیون
به تایید فرضیه سوم (اگر مشاهده رفتارالگوها در بین افراد بیشتر شود ،گرایش افراد به اینترنت
افزایش می یابد) انجامید.
در جدول خالصه ی مدل ،میزان مربع  0.072 ،Rشده است یعنی متغیر مستقل(مشاهده رفتار
الگوها) به میزان  0.072توانایی تبیین متغیر وابسته(گرایش به اینترنت) را دارد .با توجه به این که
ضریب  βدر جدول ضرایب استاندارد 0.301 ،شده است ،نشان دهنده این است که رابطه متوسطی
میان مشاهده رفتار الگوها با گرایش به اینترنت وجود دارد .عالمت مثبت ضریب  βدر ضرایب
استاندارد نیز نشان می دهد که رابطه مثبت و مستقیمی میان مشاهده رفتارالگوها و گرایش به
اینترنت وجود دارد ،پس می توان گفت اگر مشاهده رفتار الگوها زیاد باشد ،گرایش به اینترنت
افزایش می یابد .با توجه به جدول ضرایب رگرسیونی( )coefficientsمعادله خطی جهت پیش بینی
متغیر وابسته (گرایش به اینترنت) به صورت زیر می باشد:
 ،aعدد ثابت ( )constantو  ، b1میزان  Bدر جدول ضرایب رگرسیونی می باشد و  x1متغیر
مستقل در اینجا مشاهده رفتار الگوها می باشد.
Y= a + b1x1
)مشاهده رفتار الگوها( Y= ۳٤٫۱+0.258

جدول شماره  -10خالصه مدل
مدل
1

R

 Rمربع

مربع R
تعدیل شده

).301(a

.091

.072

 .aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :مشاهده رفتار الگوها

خطای تخمین
4.42774
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جدول شمارهANOVA(b) -11

مدل جمع مربع ها

df

F

میانگین
مربع

رگرسیون

93.844

1

93.844

باقی

941.036

378

19.605

سطح
معناداری

4.787

).034(a

مانده
کل

1034.880

379

.aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت):مشاهده رفتار الگوها
 .bمتغیر وابسته :گرایش به ماهواره
 -4با توجه به نتایج آزمون رگرسیون در مورد رابطه میان متغیر مستقل یعنی نوآوری متغیر وابسته
یعنی گرایش به اینترنت ،سطح معناداری در جدول  Anovaکمتر از 0.05شد()0.026یعنی با
اطالعات موجود  H0ابطال و  H1تایید می شود؛ در واقع آزمون رگرسیون به تایید فرضیه سوم (اگر
مشاهده نوآوری در بین افراد بیشتر شود ،گرایش افراد به اینرنت افزایش می یابد) انجامید.
در جدول خالصه ی مدل ،میزان مربع  0.075 ،Rشده است یعنی متغیر مستقل(نوآوری) به میزان
 0.075توانایی تبیین متغیر وابسته(گرایش به اینترنت) را دارد .با توجه به این که ضریب  βدر
جدول ضرایب استاندارد 0.201 ،شده است ،نشان دهنده این است که رابطه متوسطی میان نوآوری
با گرایش به اینترنت وجود دارد .عالمت مثبت ضریب  βدر ضرایب استاندارد نیز نشان می دهد که
رابطه مثبت و مستقیمی میان نوآوری و گرایش به اینترنت وجود دارد ،پس می توان گفت اگر
نوآوری زیاد باشد ،گرایش به اینترنت افزایش می یابد .با توجه به جدول ضرایب
رگرسیونی( )coefficientsمعادله خطی جهت پیش بینی متغیر وابسته (گرایش به اینترنت) به
صورت زیر می باشد:
 ،aعدد ثابت ( )constantو  ، b1میزان  Bدر جدول ضرایب رگرسیونی می باشد و  x1متغیر
مستقل در اینجا نوآوری می باشد.
Y= a + b1x1
)نوآوری ( Y= ۲٦٫۱+۰.254
جدول شماره  -10خالصه مدل
مدل

R

 Rمربع

مربع  Rتعدیل شده

خطای تخمین

1

).201(a

.091

.075

4.42774

.aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :نوآوری
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جدول شمارهANOVA(b) -11

df

میانگین مربع

F

رگرسیون

93.844

1

93.844

4.787

باقی مانده

941.036

378

19.605

کل

1034.880

379

مدل جمع مربع ها

سطح
معناداری
).026(a

.aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :نوآوری
 .bمتغیر وابسته  :گرایش به ماهواره
 -5با توجه به نتایج آزمون رگرسیون در مورد رابطه ی میان متغیر مستقل یعنی تبلیغات متغیر
وابسته یعنی گرایش به اینترنت  ،سطح معناداری در جدول  Anovaکمتر از 0.05شد()0.034یعنی
با اطالعات موجود  H0ابطال و  H1تایید می شود؛ در واقع آزمون رگرسیون به تایید فرضیه سوم
(اگر مشاهده تبلیغات در بین افراد بیشتر شود ،گرایش افراد به اینرنت افزایش می یابد) انجامید.
در جدول خالصه مدل ،میزان مربع  0.061 ،Rشده است یعنی متغیر مستقل(تبلیغات) به میزان
 0.061توانایی تبیین متغیر وابسته(گرایش به اینترنت) را دارد .با توجه به اینکه ضریب  βدر جدول
ضرایب استاندارد 0.247 ،شده است ،نشان دهنده این است که رابطه متوسطی میان نوآوری با
گرایش به ماهواره وجود دارد .عالمت مثبت ضریب  βدر ضرایب استاندارد نیز نشان می دهد که
رابطه مثبت و مستقیمی میان مشاهده رفتار الگوها و گرایش به اینترنت وجود دارد ،پس می توان
گفت اگر مشاهده رفتار الگوها زیاد باشد ،گرایش به ماهواره اینترنت افزایش می یابد .با توجه به
جدول ضرایب رگرسیونی( )coefficientsمعادله خطی جهت پیش بینی متغیر وابسته (گرایش به
اینرنت) به صورت زیر می باشد:
 ،aعدد ثابت ( )constantو  ، b1میزان  Bدر جدول ضرایب رگرسیونی می باشد و  x1متغیر
مستقل در اینجا نوآوری می باشد.
Y= a + b1x1
)تبلیغات ( Y= 12.727+0.289

جدول شماره  -12خالصه مدل
مدل

R

 Rمربع

مربع  Rتعدیل شده

خطای تخمین

1

0.247

0.061

0.058

6.70797

.aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :تبلیغات
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جدول شماره Anova (b) -13
مدل

جمع مربع ها

df

رگرسیون

916/609

1

916/609

باقی مانده

14129/02

378

44/997

کل

15045/63

379

میانگین

F

سطح
معناداری

مربع
20/371

)0/000(a

.aمتغیر پیش بینی کننده (عدد ثابت) :تبلیغات
 .bمتغیر وابسته :گرایش به اینترنت
جدول شماره  -14ضرایب رگرسیونی
مدل

ضرایب رگرسیونی غیر
استاندارد
B

Std. Error

(عدد ثابت)

34.103

2.184

تعداد افراد
خانواده

.258

.118

ضرایب رگرسیونی
استاندارد شده

t

سطح
معناداری

Beta

.301

15.618

.000

2.188

.034

متغیر وابسته :گرایش به اینترنت
تحلیل مسیر
برای رسیدن به مدل زیر از روش تحلیل مسیر تلفیقی (ترکیب تحلیل مسیر تاییدی و اکتشافی)
استفاده شده است.
تبلیغات
0.86
0.65
نوآوری  .0/33اکتساب الگوها  0/82ارتباطات اقناعی  -0/54گرایش به اینترنت
جمع بندی و نتیجه گیری
همان طور که پیش تر نیز بدان اشاره شد فضای مجازی و اینترنرت زمینره جدیردی بررای برقرراری
ارتباطات و فرصت های جدیدی را نیز برای نمایش شخصیت در اختیار کاربران قررارداده اسرت کره
براساس نظریه گافمن افراد از آن برای ارائه تصویری مطلوب و قابل پذیرش از خرویش بره توصریف
تکنیک ها و امکاناتی چون وجود فضای مجازی یا اتاق گفتگو استفاده می کنند .توصیف مجازی کره
کاربران از ویژگی های رفتاری و شخصیتی خود در فضای چت روم ارائه می نمایند را مری تروان بره
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میدان ها و عرصه هایی تصور کرد که در این عرصه ها کاربران برای ابراز وجود از ترفندهای متفاوتی
استفاده می کنند .به عبارت دیگر اینترنت با همه خوبی هرایش و فوایردش ،از کاسرتی هرا و آسریب
هایی نیز برخوردار است .در واقع اینترنت به مثابه یک تیغ دولبه است که در راستای استفاده بهینره
از آن توسط جوانان باید فرهنرگ سرازی شرود.همان طرور کره در آزمرون فرضریات مشراهده شرد،
متغیرهای مشاهده رفتار الگوها ،نوآوری و تبلیغات به عنوان متغیرهای اثر گذار بر دالیل گررایش بره
اینترنت در بین جوانان شناخته شدند .افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تشویق نهادها و سازمان ها بره
بهره گیری هر چه بیشتر از این پدیده ،زمانی مایه افتخار است که متولیان امرر درخصروص مسرایل
فرهنگی و تقویت فرهنگ بومی و همچنین تقویت خرده فرهنگ ها برنامه ریزی هایی را انجرام داده
باشند تا در تقابل و تبادل فرهنگی در موضع ضعف قرار نگیریم و در فرآیند فرهنگ پذیری ،سرانجام
کارمان تخریب فرهنگ بومیمذهبی مان نباشد ،زیرا فرهنگ دارای خاصیت انتقرال اسرت .از طریرق
فرهنگ ،خصوصیات و صفات انسان ها و جامعه از نسلی به نسل دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگرر
منتقل خواهد شد.
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