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  اینترنتی و پیامدهاي نامطلوب آن در دانشجویانوضعیت وابستگی 

  

  ت دولتی، مرکز آموزش علمی کاربردي آذین شوشترکارشناسی ارشد مدیری پور،علی کرم
  دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك جواد شیرکرمی،

  دانشجوي دکتري جامعه شناسی، دانشگاه جامع علمی کاربردي استان خوزستان حبیب جاوید،
Emai: J.Shirkarami@yahoo.com 

 
هاي  هاي اجتماعی، از مشخصه شدن، گسترش ارتباطات و شبکه هاي جدیدي نظیر جهانی پدیده - چکیده

این عوامل، در کنار فواید و  .کنند اي در روابط در سرتاسر جهان ایفا می دنیاي جدید است، که نقش برجسته
هاي   یدایش انواعی از پیامدهاي غیرسودمند و ناامنیهایی که در ابعاد مختلف دربر دارند، به پ جویی صرفه

در زمینه دیگر با عالئمی  هاي وابستگی تمامهمچون از حد از اینترنت که  شیب ي استفاده. اند اجتماعی دامن زده
 ها را حائز اهمیت ساخته ریزي در زمینه ارتقاي آگاهی ارتباط، اقتصاد، رفتار و سالمت همراه است، لزوم برنامه

پیامدهاي نامطلوب اینترنت و ارتباط عوارض اینترنتی و سطوح متفاوت  یبررسپژوهش حاضر با هدف . ستا
شیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان  نتایج نشان داد که تفاوت معناداري میان. وابستگی اینترنتی انجام شد

همچنین بین عوارض . ویان متأهل استوجود دارد، و وابستگی اینترنتی در دانشجویان مجرد بیش از دانشج
  . تفاوت وجود دارد) خفیف، متوسط و شدید(استفاده افراطی از اینترنت براساس سطوح وابستگی 

  .اعتیاد اینترنتی، سطوح وابستگی، عوارض وابستگی، دانشجویان زن :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
هاي مختلف زندگی  ف علوم اجتماعی، عرصههاي مختل در دو دهه اخیر به اعتقاد بسیاري از دانشمندان حوزه

عصر . هاي دوران گذشته عملی نیست کارگیري نظریه چنان دگرگون شده که فهم چیستی آن با به انسان آن
شدن، انفجار اطالعات، جامعه  جهانی. نوین حیات بشر معموالً با نظریه و اصطالحات جدیدي قابل تبیین است

اینترنت به عنوان  ).1387؛ ساروخانی و همکاران، 1380اوحدي، (اند  مفاهیم اي برخی از این اطالعاتی و شبکه
هاي مختلف  اش، بخش هها و کارکردهاي متعدد و گسترد بشر، با قابلیتجدید ترین ابداعات  یکی از مهم

  . است هزندگی انسانی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار داد
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، تعداد 1381در سال . هاي جهانی بود ایران براي پیوستن به شبکهمیالدي، مصادف با آغاز حرکت  90دهه 
، آمار 2010کاربران اینترنت در ایران، حدود یک میلیون و هفتصدهزار نفر بود و براساس آمار مربوط به سال 

 است و ایران رتبه اول را در بین کشورهاي میلیون و دویست هزار نفر رسیده 33تعداد کاربران در ایران به 
بندي اتحادیه  است که براساس طبقه 87مندي از اینترنت، ایران داراي رتبه  از نظر بهره. است خاورمیانه داشته

امروزه، ). 1393امین و جمشیدي،  مرادي(جهانی مخابرات، در حد متوسط استفاده از اینترنت قرار دارد 
که به جزیی طوري به  .کنند فا میهاي اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ای شبکه

با توجه به اهمیت فضاي مجازي در توسعه جوامع، در جامعه . اند ناپذیر از زندگی بیشتر مردم تبدیل شده جدایی
هاي  ولی در این رابطه آسیب، است هآوري اطالعات و ارتباطات توجه زیادي شد هاي اخیر به فن ما نیز در سال

کنندگان اینترنت را قشر درصد استفاده 35. یابی آن پرداخت هبه ریش رد کهت داضرور وجدي وجود دارد 
در ). 1384صادقیان، ( دقیقه در هفته است 52شده براي اینترنت  صرفزمان دهند و میانگین  جوان تشکیل می

 فساد و اجتماعی مضرات باعث را بوده، وجودشان ها آن مخالف بسیار اي هاي جدید، عده مواجهه با این پدیده
 دیگر اي عده مقابل، در و هستند ها آن کردن فیلتر و تعطیل بستن، به و مایل دانسته جامعه طبقات براي اخالقی

 مفید و هم الزم اجتماعی هم هاي پیوستگی براي را ها آن وجود شمرده، جدید تمدن از مظاهري را ها آن
بت و منفی بسیاري را بر زندگی ما القاء نموده و در فراگیر شدن استفاده از این پدیده، پیامدهاي مث. دانند می

که بعضاً اصطالحات مرسوم در این  است، تا آنجائی مواردي نیز تبعات گریزناپذیري را بر ما تحمیل داشته
در هر حال، ). 1394ابوترابی و همکاران، (دهند  ها بخشی از فرهنگ محاوره افراد جامعه را تشکیل می شبکه

اي درآمده که بافت اصلی آن را اطالعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل  ورت شبکهجهان جدید به ص
هاي الکترونیکی از اي، تغییر ماهیت اجتماعی به شکل مجازي و معاشرت در پس این جهان شبکه. دهد می

یش نوعی است که باعث پیدا طریق متون الکترونیکی و سیستم چندرسانه به عنوان محیطی نمادین پدید آمده
  ). 1385احمدوند و عطایی، (است  هاي جدید در فضاي مجازي شدهناامنی اجتماعی و جرایم و بزهکاري

باشند  هاي دیگر، داراي پیامدهاي مثبت و منفی می هاي اجتماعی مانند بسیاري از پدیده اما اینترنت و شبکه
ار و دستاوردهاي مثبت آن بهره گرفت و توان از آث ریزي و باال بردن سطح آگاهی عمومی می که با برنامه

اي همگانی رواج یافت و  اینترنت ابتدا در کشورهاي غربی به عنوان رسانه. پیامدهاي منفی را به حداقل رساند
ها، فرهنگ، اقتصاد  بتدریج دیگر کشورها را نیز دربرگرفت و به مثابه ابزاري مؤثر در انتقال و ترویج سیاست

جانبه به استفاده از اینترنت، تبعات و تأثیرات  این تغییر و تحوالت جهانی و گرایش همه. اربرد پیدا کردک... و
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شود و مفهومی پرکاربرد  تعبیر می» انفجار اطالعات«که از آن به است، تا جایی بسیاري در جوامع بشري داشته
 که هستند آنالین فضایی اعی،اجتم هاي شبکه). 1395شایق، (رود  شناسی به شمار می در علم ارتباطات و جامعه

 و عالیق تبادل به فضا این در افراد کنند؛ می تمرکز افراد میان اجتماعی روابط بازتاب و ساخت بر
 رودرروي تعامالت فضاي و عرصه به جدید دهی شکل بر عالوه اجتماعی هاي شبکه. پردازند می هایشان فعالیت

 در. کنند می ایفا تجاري و شغلی تعامالت انجام نحوه رد هم مهمی نقش فردي، میان هاي کنش و اجتماعی
 از ها شبکه گونهاین باالي استفاده ریسک اهمیت، حائز ي نکته اجتماعی، هاي شبکه شناسی آسیب از بحث
 روابط تدریج اجتماعی، به هاي شبکه در مجازي روابط. باشد می فرهنگی و اجتماعی هاي آسیب لحاظ

 روند در صحیح پذیري جامعه عدم نهایت در و اجتماعی انزواي به امر این و کرده رنگ کم را افراد رودرروي
 با روزروزبه را بشر رابطه جدیدتر امکانات ارائه با تواند می محیط این. شد خواهد منجر افراد شدن اجتماعی

  ).    1394اران، ابوترابی و همک(نماید  کمتر و کمتر جامعه در را اشانسانی نقش و کند کمتر خارج دنیاي
اي از  هاي مجازي، در کنار برخی نتایج، داراي طیف گسترده ماهیت باز و نظارت محدود بر شبکه

نوبه خود بخشی از فرآیند تأثیرگذاري در  هاي دنیاي جدید، به پیامدهاي نامطلوب است؛ هر کدام از جلوه
اي، به طور تخصصی تمام تمرکز خود را بر  رههاي ماهوا بعضی از شبکه. اند خانواده را تحت تأثیر قرار داده

گسیختگی در ساختار سامانی و لجام ها، ترویج بی هاي بسیاري از این شبکه اند و پیام برنامه مقوله خانواده نهاده
دادن سقط  باشی به جاي ازدواج و عادي جلوه دادن روابط نامشروع، ترویج فرهنگ هم خانواده، عادي جلوه

امروزه با ورود وسایل و . است تر ساخته ها را گسترده اینترنت، شکاف میان نسل). 1391گی، شکربی(جنین است 
هاي متمادي در کنار  ها شاهد هستیم که والدین و فرزندان ساعت هاي جدید به عرصه خانواده تکنولوژي

هایی  از آن نوع خانوادههایی  ما دیگر کمتر نشانه. نشینند، بدون آنکه حرفی براي گفتن داشته باشند یکدیگر می
دورهم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگی و کاري با هم گفتگو  را داریم که والدین و فرزندان

در شرایط فعلی روابط موجود میان والدین . کرده و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند
هاي زیسته مختلف، زندگی  هاي اجتماعی و تجربه ن تفاوتو فرزندان به سردي گرائیده و دو نسل به دلیل داشت

احساس دانایی و با ) والدین(نسل دیروز . کنند را از دیدگاه خود نگریسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر می
هاي روز است، در برابر آنها واکنش نشان  که خواهان تطابق با پیشرفت) فرزندان(کند و نسل امروز  تجربگی می

   ).1390رحیمی، (دهد  می
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 از اینترنت از موارد مهم و اساسی است که مانند تمامو بدون برنامه و هدف مطلوب از حد  شیب ي استفاده
اعتماد به نفس کاهش ، انزواي اجتماعیخلقی،  اضطراب، کجو  افسردگی نظیردیگر با عالئمی  هاي وابستگی

اقتصادي، هاي  ، بلکه در جنبهنیستاجتماعی  -روانی در حوزه وابستگی تنهااین نوع پیامدهاي . همراه است... و
ریزي در زمینه ارتقاي  بنابراین مدیریت و برنامه. آورد فرد وارد میهاي زیادي را بر  نیز آسیب جسمیفرهنگی و 

  .ها و اجتناب از افسار گسیختگی در این فضا، اهمیت فراوان دارد آگاهی
هاي  فاده بدون برنامه، غیرهدفمند و بیش از حد از اینترنت و پدیدههاي است که مطرح شد، آسیبهمچنان

پژوهش حاضر با هدف بررسی . شود نوظهور وابسته به آن، طیف گسترده و در حال گسترشی را شامل می
  .است وضعیت وابستگی اینترنتی و عوارض و پیامدهاي آن در دانشجویان انجام شده

  
  مبانی نظري و چارچوب پژوهش

که با وجود اینکه عمر بسیار طوالنی ندارند، اما  هستند  اجتماعی  روابط فضاي  از جدیدي  نسل  مجازي، فضاي
 بنابراین، امروزه. طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند اند به خوبی در زندگی مردم رسوخ کنند و به توانسته
ها،  روم هاي کوتاه، چت الکترونیک، پیام پست. است هاي ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته روش

روزانه نزدیک به چند صد . اند هایی براي گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده ها، روش ها و بازي پایگاه وب
کنند و یکی از کاربردهاي اصلی اینترنت، برقراري ارتباط  میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده می

هاي اینترنتی آن است که ارتباط در فضاي مجازي، معموالً  شاید عیب اصلی ارتباط. اجتماعی با دیگران است
  ).1392رحیمی و پرنده، (است ) بهره یا کم(بهره  هاي رودررو بی هاي بصري و شنیداري در تعامل از نشانه

ر هاي مختلف مورد استفاده قرا تواند در حوزه معتقد است که فضاي مجازي می) 1393(حصاري  عین
گیرد؛ از جمله ایجاد روابط دوستانه، پیدا کردن شغل جدید، اخذ و عرضه خدمات و کاال، حمایت شدن از 

هاي  شبکه. هایی درباره مسائل کاري و یا شخصی حل سوي افراد همفکر و دادن یا گرفتن پیشنهادات و راه
راحتی و تنها با خواندن تیترهاي  به انتقال اخبار هستند؛ یک فرد اجتماعی، انقالبی در زمینه سرعت بخشیدن در

است که اخبار به  این موضوع باعث شده. تواند از اخبار روز دنیا اطالع پیدا کند ها می اصلی مطالب در سایت
اگر شما داراي یک شرکت . و فوري به سراسر دنیا منتشر شوند  درنگ وسیله صدها شبکه اجتماعی، بی

و یا کاالي خود را تبلیغ کنید، راهی بهتر از فرستادن پیامتان از طریق خواهید که خدمات  خصوصی هستید و می
در . از مزایاي اصلی این نوع تبلیغ، رایگان بودن و یا هزینه بسیار پایین آن است. یابید هاي اجتماعی نمی شبکه
مختلف از  هاي اجتماعی به عنوان بزرگترین دستاورد اینترنت و فضاي مجازي به دالیل هاي اخیر شبکه سال
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با اقبال ... کاربران و  زمانی مکانی و بی ، آزادي بسیار زیاد، بیهویت بودن جمله نامحدود بودن ارتباطات، بی
هاي نوین ارتباطی در کنار خدماتی که براي سهولت  اما حقیقت آن است که فناوري. اند عمومی مواجه شده

اطالع یافتن کاربران از . اند به جامعه بشري تحمیل نموده هاي بسیاري را نیز اند، آسیب ارتباطات انسانی داشته
تواند در پیشگیري از پیامدها و کاهش اثرات مخرب این  هاي اجتماعی و تهدیدات فضاي مجازي می آسیب

  ).1395شایق، (فضا بسیار مؤثر باشد 
که نتایج نشان  هاي مجازي از دیدگاه دانشجویان پرداخته، شناسی شبکه به آسیب) 1393(انصار  سرمدي

 به  )درصد 16(دوستان  با ارتباط و) درصد 24(سرگرمی  تفریحی و ،)درصد 32(آموزشی  -استفاده علمیداد، 
هاي  همچنین مهمترین آسیب. هاي اجتماعی بوده است هاده دانشجویان از شبکاستف دالیل ترین اصلی ترتیب

هاي فرهنگی، اجتماعی،  بودند از آسیبهاي اجتماعی به صورت کلی به ترتیب عبارت  هناشی از شبک
مشکل اعتیاد اینترنتی را از عوارض زندگی در دنیاي ) 1390(کرمشاهی و همکاران . روانی -خانوادگی و فردي

در پژوهش . کند هاي عادي روزمره با مشکل مواجه می اند، که نظم و پیوستگی را در برنامه متمدن دانسته
ه اینترنت در بین پاسخگویان دختر و پسر معنادار بود و این میانگین در بین مذکور، تفاوت میانگین اعتیاد ب

در مورد استفاده جوانان ) 2006(هاي پژوهش نجفی و نیبلوم  یافته. پاسخگویان دختر بیش از پسران بوده است
زي ایجاد اي تحت عنوان حوزه مجا ایرانی از اینترنت، نشان داد که اینترنت حوزه و جایگاه تخصصی و ویژه

پردازند و این فضاي هاي عمومی و خصوصی، به ابراز خود می کرده است که افراد با گریز از محدودیت
  . است مجازي، هر دو حوزه عمومی و خصوصی را تحت تأثیر قرار داده

هاي  هشبکاي هستند و امروزه شاهد فعالیت انواع متفاوتی از  هاي جهانی داراي طیف گسترده شبکه
فیس  )1 هاي اجتماعی عبارتند از ترین شبکه برخی از مهم. هستیم که تعداد آنها در حال افزایش است اجتماعی

واتس ) 8،  7تلگرام) 7،  6اسنپ چت )6،  5اینستاگرام )5،  4یوتیوب) 4،  3گوگل پالس )3،  2توییتر) 2،  1بوك
  . 8آپ
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انشگاه هاروارد آمریکا طراحی در د 2004بوك یک شبکه مجازي است که در چهارم فوریه سال  فیس
شد، اما دیري نپایید که شبکه مورد توجه همگان در سراسر جهان قرار گرفت و چنان محبوب گردید که تا 

کار و  محکم(نویسی کردند  اندازي آن بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه هاروارد در آن نام آخر هفته دوم راه
طور  هتوانند ب ي است که کاربران اینترنتی از سرتاسر دنیا، میبوك یک صفحه مجاز فیس). 1393حالج، 

گذاري عکس و ویدئو است که این امکان را به  اینستاگرام، یک شبکه اشتراك. درایگان از آن استفاده کنن
بوك، توییتر،  هاي اجتماعی نظیر فیس ها و ویدئوهاي خود را در دیگر شبکه دهد که عکس کاربران خود می

صورت  برنامه اینستاگرام از آغاز تاکنون تغییرات فراوانی داشته است و به. به اشتراك بگذارند  ... تامبلر و
با توجه به تجارب و کاربردها، توجه به نحوه استفاده براي بسیاري از ). پدیا ویکی(شود  پیوسته بروزرسانی می

با ورود . به آن بپیوندند، حائز اهمیت استکاربرانی که در حال حاضر عضو این شبکه هستند و یا قصد دارند تا 
پ براي آ واتس. نمودندبه ایران، موافقان و مخالفان متعددي اقدام به اظهارنظر در خصوص آن آپ  واتسشبکه 

 رمزگذاري سرتاسر واتس؛ کند استفاده می 1ایجاد ایمنی دادوستدهاي بین کاربران از روش رمزگذاري سرتاسر
 باشند) به بعد 1395از فروردین (کاربران فرستنده و گیرنده پیام داراي آخرین نسخه پ وقتی امکان دارد که آ
هاي اخیر در حوزه فضاي مجازي شروع شده و در حال  همچنین فعالیت تلگرام هم در سال ).1395پدیا،  ویکی(

حذف پیام، توان به مواردي نظیر چند مدیره بودن، قابلیت  میتلگرام، از خصوصیات کانال . گسترش است
ها، تصاویر، ویدئوها و  توانند پیام کاربران تلگرام می. تعداد مشاهده، و غیرقابل مشاهده بودن اعضا اشاره کرد

سازندگان تلگرام بر امنیت برنامه خود تأکید بسیاري . تبادل کنند) شود می پشتیبانی ها پرونده انواعهمه ( را اسناد
توانند با پیوستن به  که کاربران میرسان تلگرام هستند به طوري پیام هاي اصلی ها یکی از بخش گروه. دارند
عضو را داشتند ولی  200هاي اولیه قابلیت  گروه. ها به صورت چندطرفه با دیگران ارتباط برقرار کنند گروه
سپس به و  500به  200قابلیت ارتقاي گروه عادي و افزایش اعضا را از  ،هاي جدیدتر با انتشار آپدیت اخیراً

  . 2است گرفتهنفر در دسترس همگان قرار  5000
ها و ارتباطات به خود  ها را در حوزه مطالعات رسانه اي از پژوهش یکی از موضوعاتی که حجم گسترده

ها باعث امیدها و  ها و فناوري در واقع این تأثیر رسانه. ها است است، رابطه بین جوانان با رسانه اختصاص داده
این مباحث به طورکلی دو امر را مورد توجه قرار . است تري درباره تغییرات اجتماعی بوده هاي وسیع ترس

                                                             
1- End-to-end encryption 
2- http://www.sarzamindownload.com/contents/2595/ 
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اي از  کنند و یا چه تأثیري بر آنان دارند و نیز اینکه جوانان چه استفاده ها با جوانان چه می اند؛ اینکه رسانه داده
دادگران و آزاداندیش، (گیرد  را دربر می هاي مثبت تا منفی ها طیفی از دیدگاه این پژوهش. کنند ها می رسانه
اي و ارتباطی ممکن است به نحوي اساسی،  هاي نوین رسانه ها، رواج فناوري براساس برخی دیدگاه). 1390

نحوه درك برخی از جوانان را تغییر دهد، تجربه آنان را از مفاهیم فضا و زمان تغییر و بازتعریف کند و موجب 
براساس . ها، و افراد دور از هم با احتمال بیشتري در اطالعات روزمره آنان داخل شوند شود تا رویدادها، مکان

دهی به یک فرهنگ دیجیتال منحصر  اي به جاي شکل هاي در حال ظهور رسانه ها، اشکال و فناوري این دیدگاه
شوند  ا ترکیب میگیرند و در ارتباطات فرهنگی و روزمره آنه به فرد براي جوانان، توسط خود جوان شکل می

  ).2004، 1اسگرباي(
از مواردي است، ... خوابی، خودشیفتگی، کاهش روابط رودررو، انزوا، بدبینی و  افسردگی، اضطراب، بی

کند و سایر ابعاد زندگی انسان  ریزي از فضاي اجتماعی مجازي بروز می حد و بدون برنامه که بر اثر استفاده بی
بوك توسط  در فیسغیرمتعارف زمان صرف که است  هنشان دادج مطالعات نتای. سازد را دچار اختالل می

که در  نشان داد )2013( 2روزن و همکاران يها هیافت. داردآموزان دبیرستانی با افسردگی رابطه مثبت  دانش
 ي ازعالئم بالینی بیشترکنند،  میآنالین هاي مجازي  صرف شبکهکنندگانی که زمان بیشتري را  شرکت
بوك  یک مطالعه از دانشجویان آمریکایی نشان داد که استفاده شدیدتر از فیس. ی اساسی مشهود استافسردگ

که زمان  یآموزان عالوه بر این، دانش). 2012 ،3لو و همکاران( در آینده مرتبط است بینی افزایش تنهایی پیشبا 
به کسانی که زمان کمتري را نسبت تري  ینیخودباوري پاکنند، از  میصرف  فضاي مجازيبیشتري را در 

   .)2011، 4کالپیدو و همکاران(کنند، برخوردارند  می صرف
معتقدند که بررسی تأثیرات اجتماعی مثبت و منفی اینترنت، به چگونگی ) 2002( 5کیسلر و کاترین

بسیاري از . ارددهند، که از اینترنت استفاده کنند بستگی د گیري از اینترنت و آنچه را که افراد از دست می بهره
هاي جمعی به دلیل داشتن صفحات گوناگون، تنوع رنگ و  ههاي کامپیوتري و استفاده بیش از حد رسان بازي
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شود و  هاي بدون دلیل افراد می شبکه باعث تأثیرات منفی روي مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان و عصبانیت
   .دهد ر میوضعیت تحصیلی کودکان و نوجوانان را نیز تحت تأثیر قرا

جایی که این  از آن. اي براي افراد جوامع مختلف ابداع شد هانداز جدید و تاز با پیشرفت تکنولوژي، چشم
شوند در  کند و باعث می هاي سنی مختلف ایجاد می هاي، هیجانات زیادي را براي گرو هابزارهاي پیشرفته رسان

ها به نوعی تروریسم  هاز این نوع رسان بسیاري،شناسان  وانند، بنابراین رنسراسر دنیا مخاطبان فراوانی را جذب ک
هاي تفریحی  ههاي تصویري، با برنام هاین رسان. کنند فرهنگی یا ترور فرهنگی و خانوادگی در بین جوامع یاد می

  .1دشو سازي سلیقه قشرهاي مختلف یک جامعه می در مدت طوالنی باعث یکسانو کننده براي افراد  و سرگرم
افرادي که طوري ه؛ بانجامد می فردمنزوي شدن  بههاي روانی و اجتماعی این وسایل به مرور زمان  آسیب

در دوران کودکی به دلیل کمبود و نداشتن فضاهاي تفریحی و آموزشی در منزل و محیط خانواده به که 
ی انزواطلبی در آنها ایجاد مند شدند، به مرور زمان نوع ههاي کامپیوتري، اینترنت و تماشاي ماهواره عالق بازي

است که  همطالعات متعدد نشان داد. گردد شود که در نتیجه این انزواطلبی باعث دور شدن آنها از اجتماع می می
جاي  هدهد و در یک خانواده فرزندان ب ادامه این معضالت فردگرایی در جامعه و در بین خانواده را گسترش می

صورت انفرادي در کنار این نوع ابزارها اوقات فراغت را  هر سپري کنند، بآنکه مطالعات فراغت را با یکدیگ
و این افراد  پیوسته و مناسب دارندکه با والدین یا بزرگساالن نزدیک، ارتباطی دختران جوانی . دکنن سپري می

رعکس، دخترانی ب .برند دهند، استفاده مفیدتري از آن می نحوه استفاده مثبت از اینترنت را به آنها آموزش می
کنند، افرادي هستند که خانواده بر کارشان نظارتی ندارد و آنها  که از شبکه اینترنت استفاده منفی می

  .دشون به شبکه وصل میو بدون نظارت، هاي متمادي  ساعت
 مطالعه با "آن اجتماعی -روانی پیامدهاي و اینترنت از استفاده" مورد در) 1385( رضوانی سعیدي و نادمی

 معرض در آنها درصد از 77 که دادند نشان مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان از نفر 200 روي بر
 قرار نفس به اعتماد و ضعف خلقی کج افسردگی، تنهایی، احساس اضطراب، همچون، عالئمی با اینترنتی اعتیاد
 تحقیق این نتایج .است داشته آنها رکردکا بر مهمی تأثیر اینترنت به وابستگی نیز درصد 14 مورد در و دارند

 .است دختر دانشجویان بیشتر از پسر دانشجویان در معناداري نحو به اینترنت به وابستگی داد که نشان همچنان
بررسی ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه "در پژوهشی با عنوان ) 1391(پیرزاده 

، دریافت که حدود هشتاد درصد از دانشجویان داراي وابستگی در حد نرمال هستند و "علوم پزشکی اصفهان
                                                             
1- http://forum.moshaver.co/f27 
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در زمینه عوامل اختالل در عملکرد اجتماعی، اضطراب و . اما مابقی تا حدودي به اعتیاد اینترنتی مبتال هستند
و  40/4مثبت و منفی  67/10، 16/4مثبت و منفی  69/15افسردگی در گروه وابسته به اینترنت به ترتیب مقادیر 

داري مشاهده  به دست آمد، که بین ابعاد سالمت عمومی در هر دو گروه رابطه معنی 21/6مثبت و منفی  42/7
-بنابراین با توجه به تأثیر اینترنت بر ابعاد سالمتی دانشجویان، نظارت و کنترل بر استفاده از اینترنت و آگاه. شد

نقش "با عنوان ) 1392(جو  در پژوهش محمدي. شود ح توصیه میسازي از اثرات مخرب استفاده ناصحی
، نتایج نشان داد که "اینترنت بر انزواي اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

و  بین متغیرهاي میزان استفاده از اینترنت، نوع استفاده، میزان رضایت از اینترنت، استفاده افراطی از اینترنت
هاي تحقیق  همچنین یافته. دار و مثبتی وجود دارد میزان دسترسی به اینترنت با انزواي اجتماعی، ارتباط معنی

هاي علمی و تحقیقی  نشان داد که بیشتر میزان کاربري اینترنت در خصوص چت، ایمیل و جستجو به سایت
شود، بلکه استفاده  انزواي اجتماعی نمیمیزان استفاده از اینترنت به تنهایی منجر به . است اختصاص داشته

در پژوهشی که با عنوان ) 1392(مؤمنی و همکاران . گردد افراطی از اینترنت منجر به وابستگی و تنهایی می
گیرند که بین استفاده از  انجام شد، نتیجه می "بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت ملی کاربران"

هر چه که کاربران بیشتر از اینترنت استفاده کنند، . داري وجود دارد ران، رابطه معنیاینترنت و هویت ملی کارب
هاي ناشی از  آسیب" اي در زمینه مطالعهبه ) 1393( نصب حامدي. گذارد نمره هویت ملی آنان رو به کاهش می

مله کارکردهاي از ج :نشان داداست که نتایج  ختهپردا "هاي اجتماعی و راهکارهاي پیشگیري از آن هشبک
گیري و ترویج سریع شایعات و اخبار، تبلیغات ضد دینی، نقض حریم  اجتماعی مجازي؛ شکل هاي همنفی شبک

هاي  ها و آسیب ههاي واقعی اجتماع، بحران هویت، اعتیاد به شبک خصوصی افراد، انزوا و دور ماندن از محیط
گیري  وانی منجر به انعطاف پذیري هویتی و شکلهاي اجتماعی در بعد ر ههمچنین شبک. سیاسی و روانی است

هاي ملی، اشاعه اطالعات سیاسی و  شود و در بعد سیاسی منجر به تضعیف دولت هاي مجازي جدید می هویت
بررسی "به تحقیقی تحت عنوان ) 1394(حمیدي و همکاران  .شود ها می هکاهش مشارکت سیاسی افراد و گرو

پرداختند، نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و  "کاري تحصیلی اهمال رابطه بین اعتیاد به اینترنت و
اما . کند بینی می کاري تحصیلی را پیش کاري تحصیلی رابطه مثبت بر قرار است و اعتیاد به اینترنت، اهمال اهمال

به اینترنت، خطر طوري که وابستگی کمتر  تر است، به بینی ضعیف در افراد غیرمعتاد به اینترنت، این پیش
  . دهد کاري را بیشتر کاهش می اهمال
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 "میزان استفاد از اینترنت و رفتار و تعامل افراد"در تحقیقی که در زمینه ) 2000(ساندرس و همکارانش 
کنند، در برقراري ارتباط و تماس با والدین  انجام شد، نشان دادند که نوجوانانی که خیلی از اینترنت استفاده می

نتایج این پژوهش نشان داد که . گیري دارند شوند و از نظر اجتماعی منزوي و گوشه ار مشکل میخود دچ
شود که در نهایت به  استفاده افراطی از اینترنت موجب کاهش حمایت اجتماعی و تماس اجتماعی می

ات خود تحت در مطالع) 2001(هامپتون و همکاران ). 1384سعیدي و شکیبا، (انجامد  افسردگی و تنهایی می
هاي نوین  کنند که استفاده از فناوري ، در نتایج خود ابراز می"هاي جدید انزواي اجتماعی و فناوري"عنوان 

هاي جدید،  این فناوري. گردد اطالعاتی و ارتباطی نظیر اینترنت و تلفن همراه موجب انزواي اجتماعی نمی
هاي  ران اینترنت با انتشار تصاویر و مطالب در شبکهکنند و کارب هاي اجتماعی را تسهیل می تعامل و مشارکت

در تحقیقی با ) 2011(کوس و گریفیتس . کنند اجتماعی مجازي صمیمیت بیشتري با دوستان خود بر قرار می
هاي اجتماعی مجازي، کاربران را قادر  گویند که شبکه ، می"هاي اجتماعی آنالین و اعتیادشبکه"عنوان 

فردي، براساس منافع مشترك به تعامل با دوستان و سایر افراد  -هاي عمومی پروفایلسازد تا با ایجاد  می
هاي اجتماعی در اینترنت ممکن است به یک  دهد که اعتیاد به شبکه شواهد مورد مطالعه نشان می. بپردازند

ینش تجربی و این بررسی با در نظر گرفتن ب. روانی بالقوه براي برخی از کاربران تبدیل شود مشکل بهداشت
بررسی انگیزه ) ترسیم الگوهاي استفاده ب) الف: هاي مجازي در ابعاد مفهومی به پدیده نوظهور اعتیاد به شبکه

) بررسی اعتیاد بالقوه و) بررسی عواقب منفی استفاده ه) هاي کاربران د بررسی شخصیت) براي استفاده ج
مربوط به مقاصد  نشان داد که بیشترین موارد استفاده، ها یافته. است کاوش ویژگی اعتیاد و همبودي، پرداخته

رسد که معموالً افراد  عالوه بر این، به نظر می. هاي آنالین ارتباطی است داري از شبکه نگه اجتماعی و عمدتاً
هاي  هاي اجتماعی از شبکه گرا براي جبران خسارت گرا براي افزایش سطح ارتباطات، و افراد درون برون

همچنین ارتباط منفی شامل کاهش مشارکت علمی و اجتماعی در زندگی واقعی . کنند ستفاده میاجتماعی ا
، که "بررسی اثر شبکه اجتماعی بر سالمت روان و پیشرفت تحصیلی"در تحقیقی با عنوان ) 2015(ملیجا . است

به تغییر  21رن است که سرعت ارتباطات حاصل از تکنولوژي در ق به روش پیمایشی انجام شد، بیان داشته
هاي مجازي یکی از اهداف اولیه خود را  تقریباً همه کاربران شبکه. است عمیق تجربیات انسانی منجر شده

هاي  هاي اجتماعی و پیام امروزه ابزارهاي اصلی فعالیت اجتماعی در اینترنت، شبکه. دانند برقراري ارتباط می
اي براي جستجو، استفاده و  هاي مجازي، به وسیله شبکه. است فوري، زندگی انسان را تحت شعاع قرار داده
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هاي اجتماعی  برداري بهتر از شبکه وضعیت موجود باید براي توسعه و بهره. است انتقال اطالعات تبدیل شده
  . بهبود یابد

  
  اهداف و فرضیات

باط عوارض سطوح وابستگی و پیامدهاي نامطلوب اینترنت و ارت یبررسهدف اساسی تحقیق عبارت است از 
با توجه به هدف اصلی پژوهش، در پی . وابستگی اینترنتی) خفیف، متوسط و شدید(اینترنتی و سطوح متفاوت 

  :بررسی فرضیاتی به قرار زیر هستیم
  .میزان شیوع وابستگی اینترنتی بین دانشجویان زن متأهل و مجرد متفاوت است -
  .ستگی تفاوت وجود داردبین نشانگرهاي عوارض اینترنتی براساس سطوح واب -
  

  روش پژوهش
با توجه به . است در این پژوهش، به توصیف و تحلیل وضعیت وابستگی اینترنتی و عوارض آن پرداخته شده

) اي یا علی مقایسه(رویدادي  اینکه سطوح و پیامدهاي وابستگی اینترنتی موردنظر است، بنابراین با رویکرد پس
ي شامل دانشجویان زن رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی استان ایالم آمار جامعه. تطابق بیشتري دارد

. دانشجوي متأهل انتخاب شدند 15دانشجوي مجرد و  15گیري تصادفی ساده، تعداد  بود، و به روش نمونه
نفی اي که بر پایه عوارض و پیامدهاي م ساخته ها از دو پرسشنامه، شامل پرسشنامه محقق جهت گردآوري داده

ریزي و عدم کارایی در مسائل روزمره، اختالف  شامل مواردي نظیر ضعف در برنامه(وابستگی اینترنتی 
خانوادگی و کاهش تعامالت، مسائل و مشکالت جسمی، افت تحصیلی، هویت ساختگی، اختالل در ارتباطات 

. استفاده شد) آي اي تی(گ تنظیم گردید و همچنین از پرسشنامه اعتیاد یان...) اجتماعی و سالمت عمومی و
است و بیشتر بودن نمره فرد نشانه شدت وابستگی اینترنتی است،  100دامنه آزمون وابستگی اینترنتی بین صفر تا 

تر از بیست معمولی، بین بیست تا پنجاه خفیف، بین پنجاه تا هشتاد، متوسط و نمرات  طوري که نمرات پایین به
، و با استفاده از )فراوانی و درصد(با استفاده از آمار توصیفی . دید استبیش از هشتاد، نشانه وابستگی ش

  .شد ها پرداخته ، به تجزیه و تحلیل داده)ANOVAآزمون واریانس یک طرفه ( fمستقل،  tهاي  آزمون
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  ها برحسب سن توزیع فراوانی و درصد آزمودنی: 1جدول 
  درصد تراکمی  درصد کل  فراوانی  سن  جنس

  
  زن

  30  30  9  25تا  20
  53.33  23.33  7  35تا  26
  80  26.67  8  45تا  36
  100  20  6  به باال 46

  -  درصد 100  نفر 30  کل
  

  هاي پژوهش یافته
شود که تفاوت معناداري بین شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان  با توجه به سطح معناداري، مشخص می

بنابراین بین میزان . نشجویان مجرد بیش از دانشجویان متأهل استطوري که وابستگی اینترنتی دا وجود دارد، به
  .شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان مجرد و متأهل تفاوت وجود دارد

  در مورد تفاوت میزان شیوع اعتیاد اینترنتی tنتایج آزمون : 2جدول 
  معناداري  tمقدار  df  تفاوت میانگین  عامل

  1/0  78/2  28  08/27  هلمقایسه دانشجویان مجرد و متأ
بین نشانگرهاي عوارض اینترنتی براساس سطوح «با استفاده از واریانس یک طرفه آنووا این فرض که 

نتایج در جدول . مورد آزمون قرار گرفت» تفاوت وجود دارد) خفیف، متوسط و شدید(وابستگی اینترنتی 
  .قابل مشاهده است و گویاي وجود تفاوت دارد 3شماره 

  طرفه هاي حاصل از تحلیل واریانس یک نتایج داده: 3جدول 

  منبع تغییر
مجموع 
  )ss(مجذورات 

درجه آزادي 
)df(  

 میانگین مجذورات
)Ms(  

 Fمقدار 
سطح 

  معناداري
  5/0  15/4  35  2  70  بین گروهی

  -  -  42/8  27  5/227  درون گروهی
  -  -  -  29  5/297  کل
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عوارض نامطلوب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول  رابطه وضعیت وابستگی اینترنتی در افراد، با
نتایج میزان همبستگی میان سطوح متفاوت وابستگی اینترنتی و عوارض و پیامدهاي . است زیر مطرح شده

  . قابل مشاهده است 4نامطلوب، در جدول شماره 
  نتایج میزان همبستگی میان سطوح وابستگی اینترنتی و عوارض نامطلوب: 4جدول 

 pارزش   ضریب  سطح وابستگی اینترنتی  عامل

  عوارض نامطلوب

  =002/0  28/0  معمولی
  >0001  34/0  خفیف
  >0001  37/0  متوسط
  >0001  39/0  شدید

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي نوین ارتباطی که امکان ارتباط همزمان و نامحدود افراد را فارغ از تعلق مکانی فراهم کرده،  تکنولوژي
این جهان مجازي برخالف دنیاي واقعی، امکانات . است را متولد ساخته» دنیاي مجازي«با عنوان  جهان جدیدي

روزي بودن، سادگی کار، هزینه پایین و گمنام  ساعته و شبانه وچهارشماري نظیر سهولت دسترسی، بیست بی
اخت و به منابع اطالعاتی توان به آسانی به تجارت و آموختن پرد از این طریق می. بودن کاربران را داراست

هاي جدیدي درخصوص  هاي این فضاي اینترنتی، نگرانی ها و مزیت اما به رغم برتري. وسیع دست یافت
گذارد هر روز در حال افزایش  استفاده از آن و تأثیراتی که این تکنولوژي بر ابعاد مختلف زندگی انسان می

هاي  و اخبار در حوزه آزادانه اطالعات، گسترده و ریعنتشار سامروزه، ا). 1392رسولی و آزادمجد، (است 
هاي اجتماعی  شبکه. است را در پی داشته تحلیل انتقادي معلومات و توان، افزایش مختلف عمومی و تخصصی

هر چه پیوند افراد اند و  ها، موجب ارتقاي آگاهی هاي عمومی شده در کنار تسهیل دسترسی به اطالعات و داده
تر  محتملآنها  و ارتباطات ، تعامالتهاي بیشتري داشته باشند ي مجازي اشتراکات و شباهتها هشبک و اعضا در

نظمی، تخریب فردي یا گروهی، عدم  همچنین از میان نتایج و پیامدهاي نامطلوب نیز می توان به بی. بود خواهد
  . اشاره کرد... بندي منظم و باال رفتن احتمال نفوذ به حریم خصوصی و زمان

کنند؟ معتقد است  ها و تهدیداتی را ایجاد می هاي اجتماعی چه فرصت با طرح اینکه شبکه) 1394(مجردي 
توانیم حذف کنیم؛ نگاه محو و حذف، دیدگاهی  گرایانه بیانگر این است که ما تهدیدات را نمی که نگاه واقع

) 2006(هاي پژوهش نجفی و نیبلوم  یافته. گرایانه است آلیستی است و اما نگاه کنترل تهدید، نگاهی واقعایده
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اي تحت عنوان حوزه  در مورد استفاده جوانان ایرانی از اینترنت، نشان داد که اینترنت جایگاه تخصصی و ویژه
  . مجازي ایجاد کرده است

پیامدهاي نامطلوب اینترنت و ارتباط عوارض اینترنتی و سطوح  یبررسپژوهش حاضر با هدف اساسی 
جامعه آماري پژوهش، دانشجویان زن رشته . وابستگی اینترنتی انجام شد) یف، متوسط و شدیدخف(متفاوت 

با توجه به سطح معناداري مشخص شد که تفاوت . آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسالمی استان ایالم بود
نترنتی در دانشجویان طوري که وابستگی ای معناداري میان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان وجود دارد، به

بین عوارض نامطلوب استفاده افراطی از اینترنت براساس سطوح . مجرد بیشتر از دانشجویان متأهل است
همچنین نتایج میزان همبستگی میان سطوح . تفاوت وجود دارد) خفیف، متوسط و شدید(وابستگی اینترنتی 

. دهنده وجود ارتباط قابل توجهی است شانمتفاوت وابستگی اینترنتی و عوارض و پیامدهاي نامطلوب، ن
  .همبستگی مثبت و معناداري بین وابستگی اینترنتی و عوارض و پیامدهاي نامطلوب ناشی از آن برقرار است

اند و در  مشکل اعتیاد اینترنتی را از عوارض زندگی در دنیاي متمدن دانسته) 1390(کرمشاهی و همکاران 
یاد به اینترنت در بین پاسخگویان دختر و پسر معنادار بود و در بین پاسخگویان پژوهش آنها تفاوت میانگین اعت
هاي ناشی از  مهمترین آسیب) 1394(انصار  براساس نتایج پژوهش سرمدي. دختر بیش از پسران بوده است

هاي فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و  صورت کلی به ترتیب عبارت بودند از آسیب ههاي اجتماعی ب هشبک
  . روانی -رديف

ارتقاي سطح آگاهی  ،فرهنگ بومی، ملیو ترویج اي، تقویت  ههاي رسان مقابله با آسیبهاي  هاز بهترین را
از سوي . تترویج الگوهاي مناسب در خانواده و اجتماع اسو ریزي مناسب براي اوقات فراغت  هخانواده، برنام

  .، آثار منفی و مخرب این ابزارها را کاهش دهدخانواده باید با افزایش سطح درك و فهم فرزندان ،دیگر
و گاه  نامتعارفهاي  درصد پرسه زدن اینترنتی جوانان در دنیا در سایت 80 که کارشناسان معتقدند بسیاري از

در ابعاد را جویی نسل جوان و نوجوان  یابی و هویت است که هویت وارديمگیرد و شامل  صورت میجنسی 
  .ندده تحت تأثیر قرار می، اخالقی جنسی و فکري،

 رفتار و نگرش نقش دارند، جامعه سالمتی ارتقاء و حفظ در که گونه همان هاي جمعی، اینترنت و رسانه
اند،  از میان رفته اي رسانه بندهاي و قید از بسیاري که اطالعات عصر در. دهند می قرار تأثیر تحت را مخاطبین
 تشخیص نادرست از را راه درست کند تا کمک او به که باشد ییها توانایی به مجهز که انسان است ضروري

 بتوانیم تا دهیم توسعه ها رسانه با مواجهه در را خود هاي مهارت و اطالعات که ما نیاز داریم بنابراین. دهد
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 هاي اعمال کرده و محتوا، مخاطب، اهداف، استفاده و طریقه مواجه با این پدیده بر روي آنها را الزم کنترل
  .درستی درك کنیم را بشناسیم و به نوظهور

  
  منابع

). 1393(، علی فالح، میثم؛ نژاد حسینی بخش، فاطمه؛ ، سارا؛ امینپرست یزدان، محمد؛ گودرزيابوترابی .1
 www.Prozhe.com: ، سایت هاي اجتماعی بر سالمت روحی و روانی افراد هثیرات شبکأت

 فضاي و سیستم در) IT( اطالعات فناوري نقش). 1385( امیرمسعود عطایی، محمد؛ علی حمدوند،ا .2
 .ارتباطات و اطالعات فناوري مدیریت کنفرانس دومین راهبردي، رویکردي با جرائم مجازي

 بررسی ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم). 1391(پیرزاده، آسیه  .3
  .52-58پزشکی اصفهان، مجله تحقیقات نظام سالمت، سال هشتم، شماره اول، ص 

بررسی اعتیاد به اینترنت و فضاهاي ). 1390(نیا، احمد؛ زبدي، یاسر  کرمشاهی، فائزه؛ پناهی، امین؛ صادق .4
 .یت معلمنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربو خانه دار شهر تهران، پایان) معلم(مجازي در بین زنان شاغل 

بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی تلفن همراه بر ). 1390(دادگران، سیدمحمد؛ آزاداندیش، مریم  .5
 .، چاپ نشده)شهرستان اراك(آموزان دختر مقطع متوسطه  دانش

تأثیر فضاهاي مجازي بر کنش ). 1387(نژاد، عزیزه  ساروخانی، باقر؛ توسلی، غالمعباس؛ سیدعربی .6
هاي علوم اجتماعی، سال دوم، شماره اول،  با تأکید بر اینترنت، مجله پژوهشاجتماعی دانشجوي دختر 

  .131-152ص 
 :هاي مجازي از دیدگاه دانشجویان، بر گرفته از شناسی شبکه آسیب). 1394(انصار، حسن  سرمدي .7

21http://sarmadiansar.blogfa.com/post/ 
 :سایت مجازي، فضاي مزایاي و معایب). 1395( عشرت شایق، .8

 http://www.tahlileiran.ir/a/100327.html 
 .ایران شناسی جامعه انجمن نشست خانواده، مناسبات و زنان رسانه،). 1391( عالیه شکربیگی، .9

 .4تأثیر اینترنت بر کودکان و نوجوانان، مجله الکترونیکی نما، تهران، شماره . )1384(صادقیان، عفت  .10

، کارهاي پیشگیري از آن ههاي اجتماعی مجازي و را ههاي شبک آسیب). 1393( علی ،نصب حامدي .11
 .همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوري اطالعات
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