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چکيده
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندي با تاكید بر رویکرد بازساازي اتتمااعی
در برنامه درسی ازدیدگاه دانشجویان انجام گرفت .پژوهش از نظر هدف كااربردي و از لحاار روش
توصیفی از نوع پیمایشی(زمینه یابی) می باشد .تامعه آماري شامل كلیاه دانشاجویان دانشاهاه آزاد
اسالمی واحد ساري درسال تحصیلی  1392-93كه تعداد آنها برابار  10080نفار باود .تعاداد
نمونه آماري  375نفر بود،كه به روش نمونه گیري تصادفی ساده و با استفاده از تادول كرتسای و
مورگان انتخاب گردید .ابزار اندازه گیري پرسش نا مه محقق ساخته بود .روایی محتاوایی و صاوري
آن از طریق بررسی نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیات ماورد تيییاد رارار گرفات .و
ضریب پایایی آن با استفاده از آلفاي كرونباخ برابر با  0/70محاسبه گردید .كه ضریب باا و رابال
ربولی است .براي تجزیه و تحلیل دادههاي این تحقیق در بخش آمار توصیفی از تداول ،فراوانی ها،
درصد و نمودار و در بخش آمار استنباطی از آزمون Tو نرم افزار Spssاساتفاده شاده اسات .یافتاه
هاي پژوهش نشان داد،كه اینترنت بر مؤلفههااي حقاوق شاهروندي شاامل (مشااركت در تصامیم
گیريهاي مربوط به تامعه ،آزادي بیان عقیده ،برخوداري از منزلت اتتمااعی ،برخاوداري از امنیات
اتتماعی و دسترسی به امکانات مختلف رفاهی) دانشجویان تاثیر می گذارد.
کليدواژهها :اینترنت ،حقوق شهروندي ،رویکرد اتتماعی ،دانشجویان
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مقدمه
اینترنت یکی از بانفوذترین فناوريهاي تدید ارتباطی است كه همﮥ ابعاد زندگی بشر را تحات تااثیر
عظمت و نفوذ خود ررار داده و همﮥ ابعاد حیات فردي و تمعی ما باه ناوعی متااثر از ایان فنااوري
ارتباطی و سایرتکنولوژي هاست (مساعودي ١٣٨١ ،ص  .( ١٥اینترنات در میاان هماه گاروههااي
اتتماعی اعم از زن و مرد ،پیر و توان ،بی سواد و باسواد از تذابیت خاصی برخاودار است.گساترش
اینترنت ،مانند هر نوآوري دیهري به ایجاد دگرگونی هایی در تنبههاي مختلف زنادگی انجامیاده و
استفاده از آن امري اتتناب ناپذیر شده است؛ به گونهاي كه بدون آن زندگی براي كسانی كاه بادان
خوگرفته اند ،دشوار میشود ( صارمی ١٣٨٤،ص .) ٤در سالهاي اخیر استفاده از اینترنت باه میازان
رابل توتهی گسترش پیداكرده است و باعث گردش سریع اطالعات در سطح تهان و بوتود آمادن
مجموعه وسیعی از اتتماعات مجازي شده است .اینترنت به واسطه ویژگیها و امکاناتی كه در خاود
تاي داده است به رسانه بی بدیلی براي تولید و انتشار اطالعات تبدیل شده است .ارتصاد ،سیاست و
فرهنگ و به ویزه رسانهها ازتمله عرصه هایی بودناد كاه پاز ازروي كارآمادن اینترنات تتییارات
عظیمی به خود دیده است .اینترنت تهان را به تامعهاي شبکهاي تبادیل كارده و باا از باین باردن
فاصلههاي زمانی و مکانی ،به افراد و گروهها این توانایی را داده است كه از اطالعات استفاده كنند و
با انسانهاي سرتاسر كره زمین ارتباط برررار كنند (اركان ١٣٨٦ ،ص  . (١١در چند دهه اخیر حقوق
شهروندي به یکی از پیچیده ترین مساالل سیاسای و اتتمااعی تبادیل شاده و توتاه متفکاران و
سیاستمداران زیادي را به خود تلب كرده است تایهاه حقوق براي حل موفقیت آمیاز مساالل مهام
حکومت داري یعنی نیاز به توزیع عاد نه منابع و حفظ نظم بسیار حیاتی بوده و نقاش مهمای را در
حل برخوردهاي اتتماعی ایفا كرده است .براین اساس آگاهی از حقاوق شاهروندي باه فارد اتاازه
دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را میدهد و منجر به احقاق خود و زندگی بهتر براي خاود و دیهار
اعضاي تامعه میشود .بنابراین میزان آگاهی افراد از حقوق و تعهداتشان و شیوههااي فعاال شادن
آنها در تامعه ،در میزان تحقق شهروندي و ارتقاء آن نقاش ماؤثري دارد .ازمیاان ایان رساانههاا،
اینترنت ابزاري است كه اطالعات مفیدي در زمینههاي مختلف حقوق شاهروندي دراختیاار افاراد و
دانشجویان ررار میدهد .اینترنت به عنوان یک رسانه در دنیاي اطالعاتی با آگاهی در تمایل افراد به
حضور درفضاي اطالعاتی رابطه دارد .روندرو به گسترش دسترسی توانان به فناوري اطاالع رساانی
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در سالهاي اخیر سبب به وتود آمدن تتییرات اتتماعی ،نهرش فکاري و رفتااري درتواناان شاده
است ( رستهاپور ١٣٨٤ص .) ٥٨
احساس شهروندي تنبهاي مهام از شاهروندي اسات كاه نقاش باه سازایی در تحکایم و تقویات
بنیانهاي اتتماعی هر تامعه دارد .شهروند به افرادي اطالق مایشاود كاه تابعیات كشاوري را دارا
میباشند و به تبع این وابستهی از حقوق و مزایایی برخوردار میشوند كه در راانون اساسای و ساایر
روانین عادي در آن كشور به تصویب رسیده است .در وارع میتاوان گفات كاه شاهروندي یکای از
فرآیندهاي تامعه مدرن بوده و به عنوان منزلتی اتتماعی در نهرش به تامعه مدنی تلقای مایشاود
كه به موتب آن امکان برخورداري از حقاوق و رادرت را فاراهم مایكند(توسالی و نجااتی.)١٣٨٣،
شهروندي از مهمترین عرصههاي سیاسی و اتتماعی است كه در طول تاریخ به اشاکال گونااگون
رواج داشته است .حقوق شهروندي در تعریف خود ناظر بر حقوق فردي و رابطه فرد با دولت و دیهار
شهروندان اسات و دربرگیرناده ابعااد سیاسای ،مادنی ،اتتمااعی ،ارتصاادي ،فرهنهای و تنسایتی
میشود(ریتزر2011، 1ص .) 220بنابراین در یک برداشت شهروندي مورعیتی است كه به موتاب
آن شهروند از حقوق مدنی ،سیاسی ،اتتماعی ،ارتصادي ،فرهنهای و تنسایتی برخاوردار مایشاود.
شهروندان به موتب رانون داراي حقوق برابر و یکسان هستند و نظاام سیاسای تامعاه موظاف باه
تثبیت و حمایت از این حقوق و تيمین برابر آن براي تمام شهروندان فارغ از تعلقات راومی ،ناژادي،
فرهنهی ،مذهبی ،تنسیتی و ارتصادي آنان است ( .نوروزي1385 ،ص .) 28از اینجاا ،باه روشانی
درمییابیم كه احراز مقام شهروندي و برخورداري از حق شهروندي ،بستهی به آگاهی و هوشیاري و
شعور سیاسی شهروندان دارد؛ پز اگر مقام شهروندي ،حق آنان اسات و از حقاوق شاهروندي نیاز
برخورداراند ،طبیعتاً باید از حق دسترسی به اطالعات نیاز برخاوردار باشاند ( راانعی راد1389،ص
 .)28لذا از میان مردم دانشجویان رشر ممتاز تامعه هستند كه این گروه در شکل دهی باه آگااهی
مردم ازحقوق شان نقش مؤثري داشته و از توانایی فراوانی در ایجاد تحرک و تریان سازي در افکار
عمومی و مشاركت در امور تامعه برخودارند و در نتیجه به مثابه گروه مرتعی به شمار میروناد كاه
افراد ،نهرشها و رفتارهایشان را از آنان ارتباس مایكنند(خساروانی1385 ،ص  .) 49دانشاجویان
درعصرارتباطات با استفاده از اینترنت اطالعات مفیدي در زمینههاي مختلاف حقاوق شاهروندي در
1. Ritzer
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اختیار افراد ررار میدهند (ساكت  1378ص  .) 49دانشجویان در عصر ارتباطات از شبکه اینترنات
بعنوان یک ابر پایهاه اطالع رسانی ،به شکلهاي مختلف از ربیل دست یابی باه مناابع اطالعاات و
یافتههاي علمی و پژوهشای ،كساب اطاالع از رویادادهاي اتتمااعی ،فرهنهای و سیاسای و باراي
بررراري ارتباط دوستانه و بیان شخصی و یا در شکل گسترده تر ،حركت درگروههاي خبري اساتفاده
میكنند .با رشد شتابان تکنولوژي ارتباطات و اطالعات ،بویژه اینترنت و انتقال پرشتاب فعالیاتهاا و
به طور كلی زندگی فردي و تمعی انسانها به محیطهاي مجازي اهمیتی روزافزون یافتاه و مجاازي
شدن را به نیروي محرک تتییرمحیط زندگی انسانها و ازآن مهم تر به عامل اصالی تتییار الهوهااي
فکري و رفتاري و به معناي دریق تر وتاود انساان تبادیل كارده اسات (اوحادي 1385 ،ص .)9
پژوهشی توسط مجردي ( )1391تحت عنوان " بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر امنیت اتتمااعی
" انجام گرفت ،نتایج یافتهها نشان داد كه بین استفاده از اینترنت و امنیات اتتمااعی رابطاه معنای
داري وتود دارد .منصوري ( )1390تحقیق " بررسی تااثیر اساتفاده از اینترنات و حضاور زناان در
مشاركت اتتماعی دانشجویان دانشهاه آزاد تبریز "را موردبررسی رارار داد ،یافتاههاا نشاان داد كاه
اینترنت باعث افزایش حضور زنان در مشاركت هااي اتتمااعی مای شاود .در تحقیاق اساالم پنااه
( )1388با عنوان " بررسی رابطه بین مکان و میزان استفاده از اینترنات باا مشااركت اتتمااعی "
نتایج نشان داد كه بین مکان و میزان استفاده از اینترنت با مشااركت اتتمااعی رابطاه معنای داري
وتود دارد .سعیدي ( ) ١٣٨٩در پژوهشی با عنوان " رابطه بین میزان استفاده از اینترنت با مشااركت
اتتماعی دانشجویان دانشهاه پیام نور استان كرمانشاه" به این نتیجه رسیده است كه باین اینترنات
ومشاركت اتتماعی رابطه معنی دار وتود دارد .یافته هاي پژوهش مجیدي رهرودي ( )١٣٨9تحات
عنوان" بررسی تاثیر استفاده از اینترنت و منزلت اتتماعی زنان " نشان داده است كه باین اینترنات
ومنزلت اتتماعی زنان رابطه معنی دار وتود دارد.
تحقیق دیهر توسط دیولین ) 2002( 1با عنوان " بررسی تاثیر اینترنت برمشاركت اتتماعی"بیاانهر
این بود كه بین اینترنت و مشاركت اتتماعی رابطه معنی داري وتاود دارد .الیورتاورس) 2002 ( 2
در پژوهشی تحت عنوان "بررسی تاثیر اینترنت وآزادي عقیده بیان افراد" به این نتیجه رسیدند كاه
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بین اینترنت وآزادي عقیده بیان افراد رابطه معنی داري وتاوددارد .هاتاامی و گاالیرز ) 2002( 1در
پژوهشی با عنوان " بررسی تاثیر اینترنت و امنیت اتتماعی افراد" بیان داشتند كاه باین اینترنات و
امنیت اتتماعی افراد رابطه معنی داري وتاود دارد .نتاایج پاژوهش فاالورز )2003( 5باا عناوان "
بررسی تاثیر اینترنت بر منزلت اتتماعی افراد " نشان داد كه بین اینترنت و منزلات اتتمااعی افاراد
رابطه معنی داري وتود دارد.
اونهر )2004( 6در پژوهشی تحت عنوان" بررسی تاثیر اینترنت و برخاورداري از امتیاازات ویاژه "
بیان داشت كه بین استفاده از اینترنت و برخورداري افراد از امتیازات ویژه رابطاه معنای داري وتاود
دارد.
نتایج تحقیق وسثیزن )2005( 7با عنوان" بررسی تاثیر اینترنت برمشاركت اتتماعی افاراد" بیاانهر
این بود كه بین استفاده از اینترنت و مشاركت اتتماعی رابطه مثبت وتاود دارد .چاناگ و واناگ( 8
 ) 2006در تحقیقی كه به بررسی اینترنت و دسترسی به امکاناات مختلاف رفااهی افاراد پرداختاه
بودند ،نشان دادند كه اینترنت باعث دسترسی به امکانات مختلف رفاهی افراد می شود.
لذا با توته به مبانی نظري و پیشینه پژوهش هاي انجاام شاده ،تحقیاق حاضار ،باه بررسای تااثیر
اینترنت بر حقوق شهروندي باا تاكیاد بار رویکارد بازساازي اتتمااعی در برناماه درسای ازدیادگاه
دانشجویان می پردازد .در این پژوهش فرضیه هاي بررسی شده به این شرح مطرح شد.
فرضیه اول  :اینترنت بر مشاركت دانشجویان در تصمیم گیريهاي مربوط به تامعه براساس رویکرد
بازسازي اتتماعی در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
فرضیه دوم  :اینترنت بر آزادي بیان عقیده دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برناماه
درسی تاثیرمی گذارد.
فرضیه سوم  :اینترنت بار برخاوداري از منزلات اتتمااعی دانشاجویان براسااس رویکارد بازساازي
اتتماعی در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
4. Hatamy & galyvz
5.Flowers
6. Unger
7.Westhuizen
8. Chang and Wang
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فرضیه چهارم  :اینترنت بر برخوداري امنیت اتتماعی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی
در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
فرضیه پنجم  :اینترنت بر دسترسی به امکانات مختلف رفاهی دانشجویان براساس رویکرد بازساازي
اتتماعی در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
روش
پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش تمع آوري اطالعات توصیفی از ناوع پیمایشای
(زمینه یابی) می باشد .تامعه آماري این تحقیق شامل كلیه دانشجویان دانشهاه آزاد اساالمی واحاد
ساري درسال تحصیلی 1392-93می باشد ،كه تعداد آنها برابر  10080نفر باود .باراي بارآورد
حجم نمونه در این پژوهش از تدول كرتسی و مورگان استفاده شده است ،بر اساس تادول تعیاین
حجم نمونه از روي حجم تامعه با توته به سطح اطمینان  95درصد و خطاي  5درصد تعداد نموناه
برابر با  375نفر از دانشجویان برآورد گردید .به منظور انتخاب نموناه در پاژوهش حاضار ،از روش
نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده است .تهت تمع آوري دادهها از پرسش نامه محقق سااخته
 25سوالی كه بر اساس متتیرهاي مربوط به مولفه هاي حقوق شهروندي دانشاجویان تنظایم شاده
بود ،مورد استفاده ررار گرفت .كه بر حسب طیف  5گزینه اي لیکرت تنظیم گردید .و هرسوال داراي
پنج گزینه (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،كم ،و خیلی كم ) می باشد .روایی محتاوایی آزماون از طریاق
بررسی نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت مورد تيیید ررار گرفت .براي به دسات آوردن
میزان پایایی ابزار به كار گرفته شده ،یک اتراي آزمایشای بار روي  30نفار از دانشاجویان كاه در
تا معه آماري مورد نظر ررار داشتند ،به صورت تصادفی اترا گردید و ضریب پایایی آن با اساتفاده از
آلفاي كرونباخ برابر با  0/70محاسبه شد كه ضریب با و رابل ربولی است .براي تجزیاه و تحلیال
دادههاي این تحقیق در بخش آمار توصیفی از تداول ،فراوانی ها ،درصد و نمودار و در بخاش آماار
استنباطی از آزمون Tو نرم افزار spssاستفاده شده است.
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يافتههاي
فرضیه اول  :اینترنت بر مشاركت دانشجویان در تصمیم گیريهاي مربوط به تامعه براساس رویکرد
بازسازي اتتماعی در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
تدول : 1خالصه تحلیل آماري فرضیه شماره یک
Tج

Tم

sig

1/96

26/23

1/017 0/000

اختالف میانهین

فاصااله اطمینااان اخااتالف میااانهین 95
درصدي
حد با
حد پایین
۰/993

1/15

با توته به تدول  1نتایج دادهها نشان می دهد،كه مقدار Tمحاسبه شده ( ) T=26/23از مقدار T
تدول بحرانی (  )T =1/96بزرگ تر می باشد .و هم چنین با توته به این كاه میازان معنای داري
این آزمون ( ) sig=0/000كمتار از  0/05اسات .بناابراین مای تاوان بیاان نماود كاه اینترنات
برمشاركت دانشجویان در تصمیم گیريهاي مربوط به تامعه براساس رویکرد بازسازي اتتمااعی در
برنامه درسی تيثیرمی گذارد.
فرضیه دوم  :اینترنت بر آزادي بیان عقیده دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برناماه
درسی تاثیرمی گذارد.
تدول : 2خالصه تحلیل آماري فرضیه شماره دو
Tج

Tم

sig

1/96

18/91

0/79 0/000

اختالف میانهین

فاصله اطمینان اختالف میانهین  95درصدي
حد با
حد پایین
0/875
0/71

با توته به تدول  2نتایج دادهها نشان می دهد،كه مقدار Tمحاسبه شده ( ) T=18/91از مقدار T
تدول بحرانی (  )T =1/96بزرگ تر می باشد .و هم چنین با توته به این كاه میازان معنای داري
این آزمون ( ) sig =0/000كمتر از  0/05است بنابراین می توان بیان نمود كه اینترنت بار آزادي
بیان عقیده دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی تيثیر می گذارد.
فرضیه سوم  :اینترنت بر برخوداري ازمنزلت اتتماعی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی
در برنامه درسی تاثیر میگذارد.

30

پژوهشنامه تربیتی /دانشهاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 39

تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندي با تاكید بر رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان
31
تدول : 3خالصه تحلیل آماري فرضیه شماره سه
sig
اختالف میانهین
فاصله اطمینان اختالف میانهین  95درصدي
Tم
Tج
حد با
حد پایین
1/056
0/91
0/98
0/000
26/59
1/96

با توته به تدول 3نتایج دادهها نشان می دهد،كه مقدار Tمحاسبه شده ( ) T=26/59از مقادار T
تدول بحرانی (  )T =1/96بزرگ تر می باشد .و هم چنین با توته به این كاه میازان معنای داري
این آزمون ( ) sig =0/000كمتر از  0/05است .بنابراین می تاوان بیاان نماود ،كاه اینترنات بار
برخوداري از منزلت اتتماعی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برناماه درسای تااثیر
میگذارد.
فرضیه چهارم  :اینترنت بر برخوداري امنیت اتتماعی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی
در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
Tج

Tم

1/96

37/96

تدول : 4خالصه تحلیل آماري فرضیه شماره چهار
sig
اختالف میانهین
فاصله اطمینان اختالف میانهین  95درصدي
حد با
حد پایین
1/38
1/24
1/31
0/000

با توته به تدول 4نتایج دادهها نشان می دهد،كه مقدار Tمحاسبه شده ( ) T=37/96از مقادار T
تدول بحرانی (  )T =1/96بزرگ تر می باشد .و هم چنین با توته به این كاه میازان معنای داري
این آزمون ( ) sig =0/000كمتر از  0/05است .بنابراین می تاوان بیاان نماود ،كاه اینترنات بار
برخوداري از امنیت اتتماعی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برناماه درسای تااثیر
میگذارد.
فرضیه پنجم  :اینترنت بر دسترسی به امکانات مختلف رفاهی دانشجویان براساس رویکرد بازساازي
اتتماعی در برنامه درسی تاثیر میگذارد.
تدول : 5خالصه تحلیل آماري فرضیه شماره پنج
sig

Tج

Tم

1/96

0/000 23/66

اختالف میانهین
0/91

فاصله اطمینان اختالف میانهین  95درصدي
حد پایین
0/84

حد با
0/993
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با توته به تدول 5نتایج دادهها نشان می دهد،كه مقدار Tمحاسبه شده ( ) T=23/66از مقادار T
تدول بحرانی (  )T =1/96بزرگ تر می باشد .و هم چنین با توته به این كاه میازان معنای داري
این آزمون ( )sig = 0/000كمتر از  0/05است .بنابراین می تاوان بیاان نماود ،كاه اینترنات بار
دسترسی به امکانات مختلف رفاهی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسای
تاثیر میگذارد.
بحث و نتيجه گيري
در مورد فرضیه اول تحقیق ،یافتههاا نشاان دادكاه اینترنات بار مشااركت دانشاجویان در تصامیم
گیريهاي مربوط به تامعه براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی تاثیر میگاذارد .كاه
این نتیجه با نتایج منصوري ( )١٣٩۰كه اینترنات باعاث افازایش حضاور زناان در مشااركت هااي
اتتماعی می شود ،اسالم پناه ( )1388كه میزان استفاده از اینترنت باا مشااركت اتتمااعی رابطاه
معنی داري وتود دارد ،سعیدي ( ) ١٣٨٩كه بین اینترنت و مشاركت اتتماعی رابطه معنی دار وتاود
دارد ،و سثیزن ( ) 2005كه بین استفاده از اینترنت و مشاركت اتتماعی رابطه مثبات وتاود دارد ،و
چن و همکارانش ( )2004كه بین استفاده از اینترنت و مشاركت افراد در تصمیم گیريهاي مربوط
به تامعه رابطه وتود دارد ،همسو است .با توته به این كه اینترنت بر میزان مشاركت دانشجویان در
تقویت ارزشها ،هنجارهاي اخالری ،خالریت و نوآوري و هم چنین مشاركت دانشجویان در انحراف
تامعه تاثیر میگذارد .لذا مشاركت وارعی وآگاهانه دانشجویان تنها در ساایه وتاود و حضاور تادي
گروهها و سازمانهاي تامعه مدنی میسار اسات كاه شاهروندان را نسابت باه حقاوق و وظاایف و
تعهداتشان در برابر ت امعه شهري و توانایی آنان را در كنترل و اداره محیط آگاه سازد .و ایان زماانی
صورت میگیرد ،كه گروهها و سازمانهاي تامعاه مادنی باا تبلیاز ساازي در اینترنات و باا ایجااد
هماهنهی بین عوامل تاثیر گذار در روابط اتتمااعی محایط گارم و صامیمی باراي درونای كاردن
ارزشها و هنجارها در دانشجویان فراهم كنند تا دانشجویان از طریق اینترنت در تصمیم گیريهااي
مربوط به تامعه مشاركت داشته باشد.
در مورد فرضیه دوم تحقیق ،پز از تجزیه و تحلیل تاثیر اینترنت بر آزادي بیان عقیاده دانشاجویان
براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی مورد تایید ررار گرفت .این نتیجه با بررسیهااي
الیور تورس ( ) 2002كه بین اینترنت وآزادي عقیده بیان افراد رابطه معنی داري وتوددارد ،همساو
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است .با توته به این كه اینترنت در تشکیل عقیده و افکار ،تعیین مفاد عقیده ،در انتخاب وسیله بیان
عقیده و افکار ،در اشاعه و انتقال عقیده و افکار دانشجویان تاثیر میگذارد .بنابراین توصیه می شاود
كه سیاستمداران تامعه باید طبق رانون و مقررات تامعه و ارزشها و فرهناگهااي تامعاه ساایت
هایی را فراهم كنند و با تبلیز سازي ایان آزادي را باراي دانشاجویان فاراهم كنناد ،تاا در تصامیم
گیريهاي اتتماعی ،سیاسی ،ارتصادي و غیره كه در ارتباط با تامعه میباشد ،به طور آزادانه افکار و
عقیده خود را بیان و به نقد و بررسی بپردازند تا مشکالت تامعه از این طریق حل گردد.
در مورد فرضیه سوم تحقیق نتایج نشان داد كه اینترنت بر برخوداري ازمنزلت اتتماعی دانشجویان
براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی تاثیر مایگاذارد .نتیجاه ایان تحقیاق باا نتاایج
پژوهش هاي مجیدي رهرودي(  ) ١٣٨9كه بین اینترنت ومنزلت اتتمااعی زناان رابطاه معنای دار
وتود دارد .و فالورز ( )2002كه بین اینترنت و منزلت اتتماعی افراد رابطه معنی داري وتاود دارد،
وسثیزن( )2005كه بین استفاده از اینترنت و مشاركت اتتماعی رابطه مثبت وتود دارد ،هم خاوانی
دارد .با توته به این كه یکی از ابعاد منزلت اتتماعی باراي دانشاجویان شاتل و درآماد مای باشاد.
ایتنرنت در فرصتهاي شتلی و درآمد براي دانشجویان و هم چنین تحصیالت و ارتقاي بهره هوشی
آنان تاثیر میگذارد .لذا پیشنهاد می شود ،كه رسانهها و سیاست مداران تامعه باید با برنامه ریازي
و تبلیز سازي سایت هایی درارتباط با منزلت اتتماعی براي دانشجویان فراهم كنناد تاا دانشاجویان
اطالعاتی در ارتباط با منزلت اتتماعی خویش از طریق این سایتها دریافت كنند.
در مورد فرضیه چهارم تحقیق پز از تجزیه و تحلیل نتاایج ،تااثیر اینترنات بار برخاوداري امنیات
اتتماعی دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی مورد تایید ررار گرفت .ایان
نتیجه با بررسیهاي مجردي ( )1391كه بین استفاده از اینترنت و امنیات اتتمااعی رابطاه معنای
داري وتود دارد و هاتامی وگالیرز (  ) 2002كه بین اینترنت و منزلت اتتماعی افاراد رابطاه معنای
داري وتود دارد ،هم خوانی دارد .با توته به این كه اینترنت بر اعتماد اتتماعی ،همبستهی اتتماعی
بین افراد ،نظم اتتماعی ،انسجام اتتماعی وكارگروهی میان دانشجویان تاثیر دارد .لاذا توصایه مای
شود رسانهها و سیاست گذاران تامعه میتوانند نقش مثبتی در ارتقاي امنیت اتتمااعی دانشاجویان
ایفا كنند و این كار فقط از طریق تبلیز سازي و تلوگیري از سایتهاي غیر اخالرای و باا برگازاري
سمینارها و كنفرانزها در دانشهاهها میتواند فضاي امنیت را براي دانشجویان فراهم كند.
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تحلیل یافته هاي پژوهش بیانهر این بود كاه اینترنات بار دسترسای باه امکاناات مختلاف رفااهی
دانشجویان براساس رویکرد بازسازي اتتماعی در برنامه درسی تااثیر مایگاذارد .نتاایج حاصاله باا
یافتههاي پژوهشی اونهر ( )2002كه بین استفاده از اینترنت و برخورداري افاراد از امتیاازات ویاژه
رابطه معنی داري وتود دارد .چانگ و وانگ (  ) 2006كه اینترنات باعاث دسترسای باه امکاناات
مختلف رفاهی افراد می شود ،هم خوانی دارد .با توتاه باه ایان كاه اینترنات بردسترسای یکساان
ازخدمات آموزشی ،فعالیتهاي علمی،
خدمات رفاهی ،خدمات تفریحی و گردشهري و فعالیتهاي هنري دانشجویان تاثیر مایگاذارد .لاذا
پیشنهاد می شود سیاست مداران تامعه با تقویت سایتهاي مختلف اینترنتی خدمات رفااهی شاامل
( سرگرمی ،آموزشی وعلمی ) براي دانشجویان فراهم سازند.
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