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بررسي تأثير استفاده از اينترنت ؛مجازيشناسي فضايآسيب
 بر انزواي اجتماعي دانشجويان

 
 2فرشته محمدزاده يزد*  1علي ربيعي

  چكيده 
جاذبـة  . قشر جـوان اسـت   ويژه به ،جوامع اينترنت در حال دگرگون ساختن سيماي زندگي روزانه

اينترنت باعث شده بسياري از جوانان به جاي تعامل با همساالن و والدين خود، رايانه را برگزينند 
 ،هـدف ايـن مقالـه   . دشـو  كه اين موضوع باعث به وجود آمدن انزواي اجتماعي در ميان آنان مي

از اينترنـت بـر انـزواي    تـأثير اسـتفاده    ،به اين منظور. استي فضاي مجازي ختشنا بررسي آسيب
دانشجو در مقاطع مختلف تحصـيلي بـا بـه كـارگيري پرسشـنامه       220اجتماعي جوانان در ميان 

ها حـاكي از آن   يافته. ساخته و استفاده از پرسشنامة اينترنتي مورد بررسي قرار گرفته است محقق
سـتفادة اجتمـاعي از   كه بيشترين اثر را بـر انـزواي اجتمـاعي دارد، ا    ياست كه يكي از متغيرهاي

درصـد   24نتيجة تحقيق حاكي از آن است كه استفادة اجتماعي از اينترنت با بتاي . اينترنت است
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  مقدمه
شـوند، لـزوم    با رشد روزافزون اينترنت و افزايش شمار كاربراني كه به اينترنـت متصـل مـي   

اينترنـت  . رسـد  ناپذير بـه نظـر مـي    بررسي تأثير اينترنت بر زندگي اجتماعي كاربران اجتناب
اي كـه در درون خـود دنيـايي از اطالعـات را جـاي       عنوان يك وسيلة ارتباطي چند رسانه به

را در درون خود ادغـام كـرده،   ... انه مثل تلويزيون، وسايل چاپي، تلفن وداده و چندين رس
به نحوي كـه اينترنـت در    ،ده استكراي را براي كاربران ايجاد  خصوصيات شرايط پيچيده

. تواند بر مخاطبين خود تأثير خاص خـود را داشـته باشـد    هر محيطي با هر ميزان مصرف مي
گيرنـده   دهنـده و پيـام   دو طرفه عمل كـرده و بـين پيـام    عنوان يك رسانة اينترنت همچنين به

هـاي   اينترنت در مقايسه با ظهور ساير رسـانه « ،به قول جيمز اسلوين. گيرد صورت ميتعامل 
 ،صورت يك پديده گسترش يافته، الگوهاي متفاوت و متـداول ارتبـاطي   الكترونيكي كه به

» ي گسـترده، در هـم آميختـه اسـت    از قبيل راديو و تلويزيون را به شـكل يـك شـبكة تعـامل    
  ). 3: 1380اسلوين، (

نگراني دربـارة جوانـان و تغييـرات فرهنگـي، عمـري بـه درازاي تـاريخ بشـري دارد و         
 .)11: 1388ربيعي، (اي مهم در سطح جوامع بوده است  هنجارگريزي جوانان، هميشه مسئله

ات ارتبـاطي و مـواردي از   ارائـه خـدم   ،هاي آموزشي از قبيل جنبه ،هاي مثبت رغم جنبه علي
اسـتفاده  . هسـت هاي منفـي نيـز    اين دست، اينترنت با توجه به نوع استفاده از آن داراي جنبه

كنترل نشده از رايانـه، تكامـل فيزيكـي و رشـد اجتمـاعي و روانـي جـوان و نوجـوان را در         
عي پيـدا  اي در ساختار زندگي اجتما اينترنت امروزه جايگاه ويژه. دهد معرض خطر قرار مي

تـرين   هاي مختلـف آن ازجملـه بـر بنيـاني     اي است كه تأثيرات زيادي بر جنبه كرده و پديده
علـت   استفاده از اينترنـت بـه   :دهد مطالعات نشان مي. گذاشته است -خانواده -نهاد اجتماعي
تواند بر روابط اجتماعي و خانوادگي و مدت تعامل فرد بـا   مي است،گير  زمان ياينكه فعاليت

  ). 1383جوادي، (نواده اش تأثير بگذارد و حتي آن را كاهش دهد خا
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در مقايسـه بـا   » پهناي باند پايين«اي با  عنوان رسانه فضاي مجازي به :استون معتقد است
 و تعامل چهـره بـه چهـره، فرصـت بيشـتري بـراي دخيـل كـردن فراينـدهاي تفسـير، تخيـل           

ارتباطـات   :همچنـين ميلـر معتقـد اسـت    . آورد آرزوهاي طرفين تعامل در گفتگو، فراهم مي
هاي تعامل را بـا آداب و رسـومي مخصـوص وضـع      الكترونيكي دامنه جديدي از چارچوب

امـا   ،ترنـد نيـاي واقعـي و يـا حضـور فيزيكـي فقير     كند كه اگرچه آشـكارا از تعـامالت د   مي
م نمايانـدن خـود در دنيـاي كنـوني فـراه      هاي جديـدي را در راه ارائـه و   ها و چالش فرصت

با توجه به سرعت تحوالت پيرامـون فضـاي   ). 178-180: 1385، و خطيبي ذكايي(كنند  مي
هـا در   بيني كرد كه اينترنت به تدريج جايگزين روابـط واقعـي انسـان    توان پيش مي ،مجازي

شود و از آنجا كه زندگي اجتماعي براساس همان روابط و ارتباطـات ميـان    زندگي روزمره 
د حـائز  كننـ هايي كه ممكن اسـت ايـن روابـط را تهديـد      شناخت آسيب ،شود انساني بنا مي
سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه آيا ميـان اسـتفاده از اينترنـت و انـزواي     . اهميت است

  . شود اينترنت موجب تضعيف پيوندهاي افراد مياينكه اي وجود دارد و  اجتماعي رابطه
از سـايت آمـار جهـاني اينترنـت      ضرورت اين بحث را با توجـه بـه آمـار گرفتـه شـده     

ميليون نفـر   79ميالدي، ايران با جمعيت حدود  2012توان نشان داد كه تا پايان ماه ژوئن  مي
درصد جمعيـت ايـران بـه     3/53به عبارت ديگر  .است بوده ميليون كاربر اينترنت 42داراي 

 250فقـط   2000دسترسي دارند، اين درحالي است كه در سـال  ) حتي كم سرعت(اينترنت 
  :هاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از فرضيه .1هزار ايراني به اينترنت دسترسي داشتند

  . بين استفادة اجتماعي از اينترنت و انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد. 1
بين استفاده غيراجتماعي از اينترنت و انزواي اجتماعي رابطـه معنـاداري وجـود    . 2

  . دارد
ميـزان سـاعات اسـتفاده از اينترنـت در روز و     (بين وضعيت استفاده از اينترنـت  . 3

  . و انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد) مدت زمان آشنايي با اينترنت
) وضع اشتغال، پايگاه خانواده، سن، تأهل و تحصـيالت (اي  بين متغيرهاي زمينه. 4

  . داردو انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود 
  .بين دينداري و انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد. 5

                                                                                                                                                       
1. http: //www. internetworldstats. com/me/ir. htm 
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  پژوهشپيشينه . 1
منظـور شـناخت تـأثير اجتمـاعي و      كه به ينتايج پژوهش ،روزنامة نيويورك تايمزبه گزارش 

سال انجام گرفته و اينترنت در  خانوار در يك 73نفر در  169شناختي اينترنت بر روي  روان
 :دهـد  گرفـت، نشـان مـي    براي ايجاد ارتبـاط مـورد اسـتفاده قـرار مـي      افراد عمدتاًاين نمونه 

كنندگان در پژوهش با اعضاي خـانواده در   استفاده از اينترنت با كاهش ارتباطات مشاركت
محيط خانه، كاهش اندازه حلقه اجتماعي آنها و افزايش احساس افسردگي و تنهايي همـراه  

، حضـور  استفاده از اينترنت از دست رفتـه  ي كردند كه آنچه باگير لفان نتيجهؤم. بوده است
  ). 15-16: 1383دريفوس، ( ه استفرد براي ديگري بود فيزيكي

را ثابـت  ) علت اينترنـت  به(تر در دانشگاه استانفورد، ايجاد انزوا  مطالعه اخير و گسترده
. فسردگي پاسخ دهـد اما نتوانست به پرسش نقش اينترنت در ايجاد احساس تنهايي و ا ،كرد

شناختي و عاطفي  ملون كه بر موضوعات روان -تحقيق استانفورد بر خالف مطالعه كارنگي
اي از  شناختي گسترده متمركز بود، در حكم تالشي است براي فراهم كردن تصوير جمعيت

ت اينترن ه است كهتأكيد كرد) مدير تحقيق(ناي  .نت و تأثير بالقوه آن بر جامعهكاربرد اينتر
 كند و كابوس جهاني اتميزه در اياالت متحده ايجاد مي را موج گسترده از انزواي اجتماعي

  ). 88 :همان(انگيزد  بدون تماس يا عاطفه انساني را برمي و
پـس   ،گيـر اسـت   دريافـت كـه اسـتفاده از اينترنـت يـك فعاليـت زمـان       » مچ«همچنين 

مـچ در مطالعـه ديگـري بـه ايـن      . اش را كاهش دهد تواند مدت تعامل نوجوان با خانواده مي
ها در زمـاني كـه آناليـن هسـتند، كمتـر بـا هـم صـحبت          درصد خانواده 50نتيجه رسيد كه 

كنندگان تمايل به يادگيري رفتارهـاي ضـد اجتمـاعي در ايـن      درصد شركت 41كنند و  مي
افرادي كه  :است يافتهدر -محقق برجسته در زمينه اعتياد به اينترنت -يانگ . اند مدت داشته

تنها، خسته، بـدون عـزت نفـس و درونگـرا هسـتند       ،كنند بيش از حد از اينترنت استفاده مي
  ). 1383مشايخ، (

بـه وسـيلة   » نقش اينترنت در افسردگي و انزواي اجتماعي نوجوانـان «پژوهشي با عنوان 
 89كـه از   انجـام گرفتـه   2002ايـن تحقيـق در سـال    . اسـت  كريستوفر سـاندرز انجـام شـده   

هـاي فلوريـدا    از يكـي از دبيرسـتان  ) دختـر  52پسـر و   37(آموز سـال آخـر دبيرسـتان     دانش
صـورت   ايـن تحقيـق بـه   . كنندگان از طبقـات متوسـط بـه بـاال بودنـد      شركت. انتخاب شدند

پيمايشي انجام گرفت كه استفاده از اينترنت، كيفيت ارتباط والدين و دوسـتان و افسـردگي   
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. انـد  هاي كابران زياد و كم، مورد مقايسه قـرار گرفتـه   اين تحقيق تنها گروهدر . سنجيده شد
بـا مـادران و دوستانشـان     يدهد كه كاربران كم مصرف رابطـة بهتـر   همچنين نتايج نشان مي

اي بين كاربران كم و زياد اينترنت از نظر ارتباط با پدر  اما هيچ تفاوت قابل مالحظه ،داشتند
اسـتفادة زيـاد از اينترنـت بـا پيونـد       :دهـد  نتـايج نشـان مـي   . نداشت و ميزان افسردگي وجود

ميزان استفاده از اينترنت با افسردگي ارتبـاط چنـداني نـدارد    و ضعيف اجتماعي مرتبط است
  ). 28: 1382ساندرز، (

 2001در سـال  » رواني -وابستگي به اينترنت و بلوغ اجتماعي«تحقيق ديگري با عنوان 
ايـن   حجـم نمونـة   . اسـت  انجـام شـده   1نشگاه استراليا توسط وي وانگدر بين دانشجويان دا

در ايـن تحقيـق داليـل    . انـد  درصـد مـرد بـوده    34درصد زن و  66كه  استنفر  217 تحقيق
ارتباط با  ،)%79(پيدا كردن منابع براي درس و تحقيق : است ترتيباستفاده از اينترنت بدين 

 ،)%10(افـزار   گرفتن نـرم  ،)%25(كشي  وقت ،)%26(استراحت  ،)%40( شغل ،)%59(دوستان 
اثـر   ،محقق ).%1(هاي عاطفي و حمايت) %5/5( سكس ،)%75(بازي  ،)%10(مالقات با مردم 

روابـط در زنـدگي واقعـي، موفقيـت     : كنـد  استفاده از اينترنت را بـدين صـورت مطـرح مـي    
زمينـه   دودانشگاهي، الگوهاي خواب، مالقات با افراد جديد، رضايت شخصي كه فقـط در  

اي بين افراد وابسته به اينترنت و كساني كـه وابسـته    رضايت شخصي و مشاركت فوق برنامه
اجتمـاعي   -همچنين وابستگي به اينترنت از بلوغ رواني. ري بوده استدا انيستند، تفاوت معن

  ). 9- 10: 1383جوادي، ( استو درك خودكارايي مستقل 
سـيما پورشـهرياري بـا عنـوان      تـوان بـه تحقيـق مـه     از تحقيقات داخلي در اين زمينه مي

 اربر وآمـوزان دختـر كـ    مقايسة افسردگي، انزواي اجتماعي و ارتباطـات خـانوادگي دانـش   «
در . اين تحقيق در دو مرحله صورت گرفته است. اشاره كرد» هاي تهران غيركاربر دبيرستان

دهد كه بـين گـروه    و همچنين تحليل واريانس نشان مي tمرحلة اول نتيجة حاصل از آزمون 
كاربران و غيركاربران در سـه متغيـر افسـردگي، انـزواي اجتمـاعي و ارتباطـات خـانوادگي        

ساعت يا  10ميانگين (در مرحلة دوم از ميان كاربران اينترنتي . ري وجود نداردتفاوت معنادا
آمـوز غيركـاربر در سـه     دانـش  25آموز به روش تصادفي انتخاب شده و با  دانش 25، )بيشتر

نتيجه نشانگر تفاوت معنادار بين دو گروه در هر سه . متغير مذكور مورد مقايسه قرار گرفتند
  ). 49: 1386ري، پورشهريا(متغير بود 

                                                                                                                                                       
1. Weei Wang 
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تحليـل  «از تحقيقات ديگر در زمينه انزواي اجتمـاعي تحقيـق مسـعود چلبـي بـا عنـوان       
دهـد كـه متغيرهـاي سـطح توسـعه       هـا نشـان مـي    يافتـه . اسـت » چندسطحي انزواي اجتماعي

ها  اقتصادي ـ اجتماعي منطقه و ثبات ساكنان در سطح ساختي و اعتماد، امنيت و تعدد گروه 
همچنين سـطح  . سطح فردي اثرات مؤثر و معناداري بر روابط اجتماعي دارندها در  و هويت

دهـد   اي بر احساس تنهايي و عجز نشان مي روابط اجتماعي به نوبه خود تأثير مؤثر و كاهنده
  ). 1383چلبي، (

هـاي خـانواده    بررسي تأثير اينترنت بـر ارزش «علي محمد جوادي در تحقيقي با عنوان 
ميـزان پـذيرش در اينترنـت، بيشـتر      :نشان داد» مشهد 3ن دبيرستاني ناحيه آموزا در بين دانش

هـاي خـانوادگي    وارد فضاي صميميت شدن و ميزان استفاده از اينترنت تأثير منفي بر ارزش
از پاسـخگويان، كـاربر اينترنتـي هسـتند و در بـين كـاربران        درصـد  45در اين تحقيق . دارد

در ايـن تحقيـق   . دهند را كاربران پسر تشكيل مي درصد 3/53دختر و  درصد66/46اينترنتي 
بين مكان استفاده از اينترنت و استفادة روزانه و هفتگي و ماهانه از اينترنـت و اهميـت قائـل    

  ). پيشينجوادي، (آموزان به زندگي خانوادگي تفاوت معناداري وجود دارد  شدن دانش
بررسي رابطه احساس تنهـايي بـا   « با عنوان را همچنين مريم مشايخ و همكاران تحقيقي
اي كه از  نتيجه. اند انجام داده »آموزان دبيرستاني نوع استفاده از اينترنت در گروهي از دانش

بين احسـاس تنهـايي و چـت كـردن بـا       :دهد طور خالصه نشان مي پژوهش به دست آمده به
در بـين پسـران تأييـد    اينترنت در بين دختران دبيرستاني رابطه وجود دارد، ولـي ايـن رابطـه    

همچنين در مورد استفاده آموزشي از اينترنت گفته شده كه در روابط اجتماعي . نشده است
مشـايخ،  (شـود   هـيچ نقصـاني يافـت نمـي     ،كننـد  كساني كه از اينترنت استفاده آموزشي مـي 

1383 :43-39 .(  
انـزواي  ارتبـاط بـين افسـردگي و    «تحقيق ديگري كه توسط ايلناز سجاديان بـا عنـوان   

» اجتماعي كاربران اينترنت نوجوان و جوان با مدت زمان روزانـه معمـول كـاربري اينترنـت    
صورت گرفته نيز رابطه مثبت بين افسردگي و انـزواي اجتمـاعي بـا مـدت زمـان اسـتفاده از       

پسر مجرد  ،اكثر كاربران مورد مطالعه. دهد اينترنت در كاربران نوجوان و جوان را نشان مي
منظور بررسي تفـاوت بـين    جهت بررسي اهداف فرعي پژوهش و به. ندهستكرده  و تحصيل

نمرات افسردگي، انزواي اجتماعي و ساعات كار با اينترنت بـا توجـه بـه متغيرهـاي جـنس،      
هـيچ تفـاوت معنـادار آمـاري      :ها نشان داد يافته. اجرا شد tهل، آزمون أت و مدرك تحصيلي
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ي و ميزان كار با اينترنت كاربران با توجه به متغيرهـاي  بين نمرات افسردگي، انزواي اجتماع
به استثناي وجود تفاوت نمرات افسردگي در بين دختران و پسران كـه   ،مذكور وجود ندارد

  ). 33-38: 1385سجاديان، (ميانگين آن در بين دختران بيش از پسران بوده است 
اينترنت بـر انـزواي اجتمـاعي    بررسي اثرات استفاده از «با عنوان  كه در نهايت تحقيقي

دهد كه ميان زمان اسـتفاده از   نشان مي ،توسط منوچهر محسني انجام شده» كاربران اينترنت
اي معنـادار و معكـوس وجـود دارد     اينترنت در طـول شـبانه روز و انـزواي اجتمـاعي رابطـه     

  ). 72 -95: 1385، و همكاران محسني(

  مباني نظري .2
كه اسـتفاده از اينترنـت سـبب ايجـاد احسـاس بـدبختي، انـزواي        كند  آفونسو خاطرنشان مي

دوري از . اسـت طور كلي كـاهش سـالمت روانـي     اجتماعي، تنهايي، دوري از خانواده و به
تنهـايي و  . گوينـد  خانواده و دوستان نوعي حالت رواني است كه به آن انزواي اجتماعي مي

دهنده انزواي اجتماعي هسـتند   نشان) دو بعد(هاي اجتماعي، دو متغير  از دست دادن حمايت
)Affonso, 1999 .(  

عقايد مربوط به تأثيرهاي اينترنت بر كنش متقابـل اجتمـاعي در دو    ،طبق نظريه گيدنز
در يك سمت، ناظران و مفسراني هسـتند كـه دنيـاي اينترنـت را     . گيرند مقوله كلي جاي مي

كنـوني را   چهره به چهرههاي  تعامل دادند كه هاي نوين روابط الكترونيكي مي پشتوانه شكل
تواننـد بـا اسـتفاده از     افراد به هنگام سفر يا كار در خارج، مي. كنند يا تقويت و يا تكميل مي

دوري و جـدايي قابـل    ؛طور مرتب با دوستان و بستگان خويش در ارتبـاط باشـند   اينترنت به
و مناسـبات را نيـز فـراهم    گيـري انـواع نـوين روابـط      اينترنت امكان شكل. شود تر مي تحمل
و  كـرده  هـا بـا هـم مالقـات     توانند در چـت روم  شبكه مي» بي نام و نشان«كاربران : آورد مي

هاي مجـازي گـاه تبـديل بـه      اين تماس. درباره موضوعات مورد عالقه خويش گفتگو كنند
بسـياري از  . انجامـد  مـي  حضـوري هـاي   يا حتي بـه مالقـات   و شود هاي تمام عيار مي دوستي

كاربران اينترنت عضـو اجتماعـات فعـال اينترنتـي هسـتند كـه بـه لحـاظ كيفـي متفـاوت از           
پژوهاني كه اينترنـت را   دانش. اجتماعاتي است كه آنان در دنياي فيزيكي ساكنان آن هستند

كننـد كـه اينترنـت موجـب      اين استدالل را مطرح مي ،دانند افزوده مثبتي به تعامل انساني مي
  ). 680: 1386گيدنز، (شود  هاي اجتماعي مردم مي وسعت و پرمايگي شبكه

او ميان . ورزد در رهيافت نظريه شبكه، گرانو وتر بر اهميت پيوندهاي سست تأكيد مي
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» سسـت «دهاي و دوسـتان نزديكشـان و پيونـ    افـراد مانند پيوندهاي ميان » نيرومند«پيوندهاي 
فـردي كـه از    :عقيـده دارد  وي. شود و آشنايانشان، تمايز قائل مي افرادمانند پيوندهاي ميان 

پيوندهاي سست برخـوردار نباشـد، خـودش را در يـك گـروه سـخت در همبافتـه منـزوي         
اطـالع   بـي  ،گـذرد  تـر مـي   هاي ديگر و نيز در جامعه گسترده يابد و درباره آنچه در گروه مي
كنند و به افـراد گـروه    پيوندهاي سست از انزواي يك گروه جلوگيري مي بنابراين. ماند مي

هرچنـد گرانـو وتـر بـر اهميـت      . تـر بهتـر ادغـام شـوند     دهند تا در جامعه گسـترده  اجازه مي
پيونـدهاي  «سـازد كـه    درنـگ ايـن را نيـز آشـكار مـي      ورزد، بـي  پيوندهاي سست تأكيد مي

از انگيـزه   ،ي مثـال، مردمـي كـه پيونـدهاي نيرومنـد دارنـد      برا .»ارزش نيستند نيرومند نيز بي
در جوامـع ماقبـل نـوين، مكـان بيشـتر بـا       . رساني به يكديگر برخوردارند بيشتري براي ياري

در مـورد خـانواده و   . شد و از همين روي خصـلتي محلـي داشـت    حضور مكاني تعريف مي
ولي خويشـاوندان و از همـه    د،به ميان آورتوان صحبت از پيوندهاي نيرومند  همسايگان مي

صـورت غيرمسـتقيم و    دليل اينكه روابطشان فرامحلي است بيشتر روابط به به ،تر دوستان مهم
با فرارسيدن نـوگرايي، مكـان بـيش از پـيش از     . گيرد از طريق ابزار الكترونيكي صورت مي

اي بـس   كه در محـل حضـور ندارنـد و در فاصـله     محل جدا شد و برقراري روابط با كساني
  ). 574-579: 1374ريتزر، (است  شدهپذير  اند، بيش از پيش امكان دور از ما قرار گرفته
شناسـان بـيم آن دارنـد كـه گسـترش فنـاوري اينترنـت بـه انـزوا و انفـراد            برخي جامعه

يكي از آثار و عواقب دسترسي فزاينده  ،بنا به استدالل آنان. اجتماعي روز افزون منجر شود
به اينترنت در خانوارها اين است كه مردم اوقات مفيد خود را كمتـر بـا خـانواده و دوسـتان     

شدن مرزهاي ميان كـار و خانـه در حـال تصـرف      اينترنت، همواره با تيره و تار. گذرانند مي
  ). 681-683: پيشينگيدنز، (زندگي خانگي است 
هاي اجتماعي محـروم   تواند افراد را از تماس اينترنت به دو دليل مي :دفرئزن عقيده دار

آنكه اين پتانسيل در اينترنـت وجـود دارد كـه بـه واسـطه تعـامالت مجـازي،         نخست. سازد
در معـامالت اقتصـادي بـه چشـم      هاي اجتماعي حقيقـي شـود كـه معمـوالً     جايگزين تماس

هرچه انسان به تنوع همجـواري  ). 1387، آبادي همت(گير است  وقت دوم اينكهخورد و  مي
كـارگيري   مجازي بيشتر توجه كند و بيشتر آن را فراگيرد، وقت كمتـري را بـه كسـب و بـه    

از ). 109: 1384بـاومن،  (دهـد   هاي الزم براي همجواري غيرمجازي اختصـاص مـي   مهارت
دنيـاي   استفاده از شبكه درگيـري فـرد در   :طرفي بعضي چون هربرت دريفوس عقيده دارند
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اين امر به نوبه خود درك فرد از واقعيت و از معناي . دهد فيزيكي و اجتماعي را كاهش مي
هرچه بيشتر از شبكه استفاده  ،رسد در حقيقت به نظر مي. دهد زندگي خودش را كاهش مي

خواهنـد   كشاند كه مـي  هايي مي معناي آن كنيم، ما را به درون دنياي غيرواقعي، تنها و بي مي
  ). 161: 1383دريفوس، (مه دردسرهايي كه بدن ميراث بر آن است بگريزند از ه

  مدل تحقيق. 3

  روش تحقيق. 4
 .پرسشنامه پاسـخ داده شـد   220در تحقيق حاضر، با استفاده از يك پرسشنامه بر خط، تعداد 

بدين طريق . در اين تحقيق جهت بررسي اعتبار يا روايي از اعتبار صوري استفاده شده است
نظران روش تحقيق نشان داده و  آن را به اساتيد و صاحب ،كه پس از تهيه و تنظيم پرسشنامه

  . نهايت با توجه به اظهار نظر آنها به رفع ايراد پرسشنامه اقدام شده استدر 
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براي بررسي پايايي متغيرهاي مورد مطالعه، از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده شـده      
ــراي همــاهنگي  . اســت ــن روش ب ــدازه اي ــزار ان ــي اب ــا   درون ــه پرسشــنامه و ي ــري از جمل گي
سـرمد و  (رود  كننـد، بـه كـار مـي     گيـري مـي   هاي مختلف را اندازه هايي كه خصيصه آزمون

  ). 253: 1384دواس، (در نوسان است  1تا  0و دامنه آن از ) 169: 1380ديگران، 

  متغيرها و مشخصات پرسشنامه .1جدول

 متغيرها
 پرسشنامه

 ضريب پايايي گويهتعداد

  60/0 17 استفاده از اينترنت

  69/0 21 انزواي اجتماعي

  88/0 4 دينداري

  هاي تحقيق يافته. 5
  توصيف متغيرهاي كيفي پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي. 1-5

درصـد   1/88. دهنـد  درصد از آنان را زنان تشكيل مي 42درصد پاسخگويان را مردان و  58
درصــد از پاســخگويان را افــراد متأهــل تشــكيل  9/11افــراد مجــرد و از جمعيــت نمونــه را 

درصـد   1/24درصد مقطع تحصيلي اعضاي نمونه مورد بررسي كارشناسي،  6/65. دهند مي
همچـين  . درصـد  درمقطـع دكتـري هسـتند     3/ 3درصـد كـارداني و    1/7كارشناسي ارشد، 

درصـد غيـر شـاغل     5/53درصـد از حجـم نمونـه شـاغل و      5/46دهنـد كـه    ها نشان مي داده
  .هستند

مربوط به تحصيالت پدر، تحصـيالت بـاالتر از ديـپلم و ديـپلم بـه       هاي دادهدر بررسي 
درصـد و در  5/23 سپس كمتر از ديپلم با  ،بيشترين ميزان را دارا بود 1/28و  1/46ترتيب با 

زان در خصـوص تحصـيالت مـادر نيـز بيشـترين ميـ      . درصـد قـرار دارد   3/2نهايت بيسواد با 
 3/29. درصد قرار دارد 6درصد بوده و كمترين آن بيسواد با  1/38تحصيالت مادر ديپلم با 

درصـد از مـادران    5/26تحصيالت باالتر از ديپلم دارنـد و   ي بامادران ،درصد از دانشجويان
  . دانشجويان تحصيالتشان زير ديپلم است

 2هـزار تـا    900بـين   )درصـد  5/40( مجموع درآمد ماهيانه خانواده بيشتر پاسـخگويان 
التر از درصد از دانشجويان بـا  6/11كه اين ميزان در بين  در حالي ،ميليون تومان بوده است
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شـايان ذكـر اسـت    . هزار تومان است 600تا  300درصد بين  1/19ميليون تومان و در بين  2
  . ن استهزار توما 900تا  600درصد از دانشجويان درآمد خانواده شان بين  8/28كه 

درصــد در منــزل  7/8درصــد در منــزل ملكــي و 4/62در خصــوص وضــعيت مســكن، 
درصد در خوابگـاه بـه سـر     5/11نشين هستند و  درصد اجاره 4/17. كنند رايگان زندگي مي

  . برند مي

  توصيف متغيرهاي كيفي استفاده از اينترنت. 2-5

ا يـك سـؤال از دانشـجويان    بـ ): اجتمـاعي يـا غيـر اجتمـاعي    (نوع استفاده از اينترنـت  ) الف
 در طول شش ماه گذشته كه را هايي خواسته شد كه از ميان انواع امكانات اينترنتي و فعاليت

شـامل   ،شـده بـود   فهرسـت هـايي كـه    فعاليت. گذاري كنند اند عالمت در اينترنت انجام داده
هـاي   اليـت يـابي و انـواع فع   هاي دوست هاي اجتماعي مثل ايميل، چت و سايت انواع فعاليت

گــردي و دانلــود  ، دانلــود كتــاب و مجلــه، وبانــدن اخبــار، تحقيــقغيراجتمــاعي ماننــد خو
 67در خصوص استفاده اجتماعي از اينترنت، ايميل با استفادة هميشگي . موسيقي و فيلم بود

بيشـترين  ) درصـد  7(يـابي   هـاي دوسـت   و سايت) درصد 27(درصد كاربران به نسبت چت 
همچنين در خصوص استفادة غيراجتمـاعي،  . خود اختصاص داده است درصد استفاده را به

 22هركـدام (گـردي و دانلـود موسـيقي و فـيلم      درصـد بـه نسـبت وب    24خواندن اخبـار بـا   
بيشـترين اسـتفاده را داشـته    ) درصد 14(و دانلود كتاب و مجله ) درصد 18(، تحقيق )درصد
  . است

اسـتفاده از   بـراي از آن اسـت كـه افـراد    هـا حـاكي    داده: مكان استفاده از اينترنـت ) ب
اسـتفاده   مراجعه و در منزل براي بيشتريندرصد  83اينترنت در كتابخانه خارج از دانشگاه با 

  . اند مراجعه را داشته درصد كمترين 70از اينترنت با 
آماري كاربران اينترنت جامعـه مـورد    هاي دادهبا توجه به : زمان استفاده از اينترنت) ج
درصد بيشترين مراجعه  1/58بامداد با  12تا  20منظور استفاده از اينترنت بين ساعات  به نظر،

همچنين ميزان . اند درصد كمترين مراجعه را داشته 1/10ظهر با  14تا  صبح  8و بين ساعات 
عـه در سـاعات   درصـد و ميـزان مراج   4/18، 20تا  14مراجعه كاربران به اينترنت در ساعات 

  . استدرصد  4/13صبح،  8تا بامداد  12
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  استفاده از اينترنت توصيف متغيرهاي كمي. 3-5

  توصيف متغيرهاي كمي استفاده از اينترنت، انزواي اجتماعي و دينداري .2جدول 
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دسترس

عداد
ت

 17 16 1 2 10 6 5 3 17 10 14 
از دست
 رفته

8/10 3/41 8/22 7/4 5/6 36/12 4/8 5/5 2/19 7/12 5/6  ميانگين

 ميانه 6 13 19 5 8 13 5 5 24 42 12

 نما 6 10 19 4 10 13 5 5 25 42 14

3/4 46/8 67/5 14/2 52/5 33/4 8/2 65/3 86/4 83/3 3/2 انحراف 
 معيار

44/0- 42/0- 66/0- 4/0 8/1 42/0- 16/0- 58/1 187/0 16/0- 31/0 ضريب 
 چولگي

000/0 16 3 000/0 000/0 000/0 1 1 6 000/0  كمينه 1

 بيشينه 12 20 32 20 15 20 30 13 35 61 18

7 36 20 3 3 10 7 3 16 10 5 25
50 6 13 19 5 8 13 5 5 24 42 12چارك

14 7/47 27 6 2/8 15 10 7 23 16 8 75

اند كـه در   نفر از دانشجويان بوده 220دهد كه حجم نمونة مورد بررسي  نشان مي باالجدول 
نتـايج مربـوط بـه    . تعداد افراد جواب نداده به سؤاالت براي هر متغير متفاوت است ،اين بين

و  6دهـد كـه كمتـرين ميـزان ايـن متغيـر        شاخص كمي متغير استفاده از اينترنـت نشـان مـي   
دهـد كـه متوسـط ميـزان اسـتفاده از       آمارة ميانگين نيز نشان مي. است 32مقدار آن  ينبيشتر

انحراف معيار نيز بيـانگر  . است) متوسط رو به باال( 2/19اينترنت در بين نمونه مورد بررسي 
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ضـريب چـولگي   . است 86/4 آن است كه متوسط پراكندگي استفاده از اينترنت از ميانگين
ميـزان اسـتفاده از اينترنـت     :دهـد  نشان مـي است كه ) 187/0(مثبت و متوسط  به دست آمده

  . تر از ميانگين ياد شده است اعضاي نمونه پايين

  توصيف متغير كمي انزواي اجتماعي. 4-5

هاي متغير وابستة انزواي اجتماعي در اين تحقيق سه شاخص ميـزان روابـط، انـدازة     شاخص
پرسـش ميـزان روابـط فـرد بـا خـانواده،        7بـا طـرح   . تاسـ شبكه و منابع موجـود در شـبكه   

 و 20همسايگان و خويشاوندان سنجيده شـد كـه كمتـرين ايـن ميـزان صـفر و بيشـترين آن        
بـه   -42/0همچنين ضريب چـولگي آن  . است 33/4و انحراف معيار آن  36/12ميانگين آن 

دير مثبت قرار دارند و ها بيشتر حول مقا داده ،دست آمده است كه با توجه به منفي بودن آن
  . اند در سمت راست منحني توزيع شده

نتايج مربوط به شاخص كمي تعداد دوستان كه بيانگر اندازة شـبكة فـرد اسـت، نشـان     
انحـراف معيـار نشـان    . نفر بوده است 5/6، 30تا  0دهد كه ميانگين تعداد دوستان از بازة  مي
ضـريب چـولگي   . اسـت  52/5انگين دهد كـه متوسـط پراكنـدگي تعـداد دوسـتان از ميـ       مي
دهندة اين است كه تعـداد دوسـتان اكثريـت     نشان واست ) 8/1(آمده مثبت و شديد  دست به

  . تر از ميانگين ياد شده است اعضاي نمونه پايين
كـه كمتـرين ميـزان منـابع      شـد پرسش ميزان منابع موجود در شبكه سنجيده  4با طرح 

. بـوده اسـت   35و بيشـترين ميـزان آن    3و مـالي  موجود در شـبكه از نظـر حمايـت عـاطفي     
همچنين انحراف . بااليي است گزارش شده كه رقم نسبتاً 8/22ميانگين اين منابع در جدول 

كه منفي و شديد است، به اين معنا كه منـابع   است -66/0و ضريب چولگي  67/5معيار آن 
  . موجود در شبكة اعضاي نمونة پژوهش حاضر باالتر از ميانگين ياد شده است

الزم به ذكر است كه نتايج مربـوط بـه شـاخص كمـي متغيـر انـزواي اجتمـاعي نشـان         
شـان  ميـانگين نيـز ن  . اسـت   61و بيشـترين مقـدار آن    16دهد كه كمترين ميزان اين متغير مي
. است) باال( 3/41) نفر 220(دهد كه متوسط انزواي اجتماعي در بين نمونة مورد بررسي  مي

دهـد انـزواي اجتمـاعي     اسـت كـه نشـان مـي    ) -42/0(ضريب چولگي به دست آمده منفـي  
  . است) 41/3(اعضاي نمونه باالتر از ميانگين 
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  توصيف متغير كمي دينداري. 5-5

، 18تـا   0كه ميانگين دينـداري از بـازة    دهد نشان مياري نتايج مربوط به شاخص كمي ديند
دهـد كـه متوسـط     انحراف معيار اين شاخص كمي نشان مي. است) متوسط رو به باال( 8/10

ضـريب چـولگي بـه دسـت آمـده منفـي و       . است 3/4 پراكندگي ميزان دينداري از ميانگين
  . استالتر از ميانگين دينداري اعضاي نمونه با دهد نشان مياست كه ) -44/0(متوسط 

  تحليل رگرسيون چند متغيره. 6-5

. استفاده شده است 1رونده منظور بررسي تأثير متغيرهاي مستقل از روش پس در اين روش به
رونــده چنـان اسـت كــه ابتـدا تمــامي     مبنـاي ورود متغيرهـاي مســتقل در روش حـذف پـس    

مـان تمـامي آنهـا مـورد     أتو شوند، سپس اثـرات خـالص يـا    متغيرهاي مستقل وارد معامله مي
آنگاه متغيري كه حذف آن كمترين كاهش غيرمعنادار را در ضـريب  . گيرد بررسي قرار مي

اين كار تا حذف آخـرين متغيـر ضـعيف ادامـه     . شود تعيين داشته باشد، از معادله حذف مي
   .)206: 1389حيدري چروده، (يابد  مي

) R2=  061/0(ضريب تعيين برابر بـا   نتايج آزمون تحليل رگرسيون بيانگر آن است كه
درصـد از   6انـد   اين يافته بدين معناست كه متغيرهاي وارد شده به معادله تنها توانسـته . است

از ميـان كليـه متغيرهـاي وارد    . ندكنرا تبيين ) انزوا(واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته 
هـاي اسـتفاده اجتمـاعي از     تنهـا متغيـر   ،رونـده  شده به معادلة رگرسيون از طريـق روش پـس  

  . اند هشداينترنت، ميزان ساعت استفاده در هر روز و وضعيت اشتغال معنادار 

  آزمون رگرسيون . 3جدول

Sig. t  مدل ضرايب غيراستاندارد ضرايب استاندارد  
Beta Std. Error B

000/0 809/13  109/2 123/29  مقدار ثابت
 استفاده اجتماعي 626/0 213/0 237/0 945/2 004/0

055/0 931/1- 157/0- 136/0 264/0- ميزان ساعت استفاده در هر روز
057/0 92/1- 151/0- 955/0 833/1-  وضعيت اشتغال

  
                                                                                                                                                       
1. Backward 
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بدين ترتيب بر حسب جدول به دست آمـده، بررسـي جهـت تـأثير متغيرهـاي مسـتقل       
روي متغيـر وابسـتة انـزواي اجتمـاعي      237/0دهد كه استفادة اجتماعي از اينترنـت   نشان مي
 ،كننـد  هاي دوستيابي كار مـي  كساني كه با اينترنت از طريق ايميل، چت و سايت. تأثير دارد

  . انزواي بيشتري نسبت به سايرين دارند
در خصوص وضعيت استفاده از اينترنت نيز همچنين ميزان ساعات استفاده در هـر روز  

 بـه عبـارت ديگـر،   . بـر انـزوا دارد   ضـعيفي أثير معكـوس و  دهد كه ت نشان مي -16/0با بتاي 
گذراند و در نتيجـه   هرچه ساعت استفاده بيشتر باشد، فرد وقت خود را بيشتر در اينترنت مي

با توجه به اينكه افراد (  -15/0متغير وضعيت اشتغال با بتاي . كند احساس انزواي كمتري مي
هد كه افراد شاغل نسبت به بيكار انـزواي كمتـري   د ، نشان مي)اند تري داشته شاغل كد پايين

  . دارند

  مدل تحليل مسير. 6

  

  گيري و نتيجهبندي  جمع. 7
طـوري كـه    بـه  ،هاي ديجيتال بسيار فراگير شده است در حال حاضر در دنيا استفاده از رسانه

ها يكـي   ديجيتالي شدن رسانه. كند زندگي بدون آنها سخت و حتي غيرممكن جلوه مي گاه
شـكوفايي  . از پيامدهاي تكنولوژيك ارتباطي است كه در دنياي جديد به وجود آمده است
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هاي ارتباطي معاصر در اكثر سطوح جامعه منجر به انتقال بخش بزرگي از ارتباطـات   وريافن
اين رونـد بـه شكسـتن الگوهـاي سـنتي از      . ي مجازي شده استسنتي چهره به چهره به فضا

بـراي  . هاي انساني به ايجاد دوستي وب و گسترش حجم روابط آنالين رسـيده اسـت   تماس
از اوقات فراغـت خـود را    بسيارياين افراد، اينترنت يك ارتباط طبيعي و محيطي است كه 

  . كنند صرف آن مي
هـاي اجتمـاعي در جهـان امـروز بـه       گرفتاري همچنين يكي از مسائل مهمي كه درباره

آيد، ميزان انزواي اجتماعي و گسستگي حاصل از آن است كه از لحاظ ذهنـي در   چشم مي
پناهي مضاعف و عدم امنيت و اعتماد و از اين طريق احساس محروميت و  انسان احساس بي

كننـده چنـد    ايـن مسـئله بـه خـودي خـود ايجـاد      . كند عدم رضايتمندي از زندگي ايجاد مي
چراكـه از يـك طـرف فـرد را از وارد شـدن بـه روابـط         ،مشكل اساسي براي جامعـه اسـت  

سـازد و از طـرف    كند، محروم مـي  اش را برطرف مي هاي اساسي اجتماعي كه به نحوي نياز
  . برد هاي همبستگي اجتماعي را از بين مي امكان فراهم آمدن زمينه ،ديگر

فرضـية رابطـة بـين اسـتفادة اجتمـاعي از اينترنـت،        3 هاي تحقيق حاضر، از ميان فرضيه
اي  و متغيـر زمينـه  ) ميـزان سـاعات اسـتفاده از اينترنـت در روز    (وضعيت استفاده از اينترنـت  

و ايـن   شـد معنـادار   اسـت، با انزواي اجتماعي كه متغير وابسته در اين تحقيق ) وضع اشتغال(
  . اند فرضيات ثابت شده

درصـد از تغييـرات    24اسـتفاده اجتمـاعي از اينترنـت     ،دهبر اساس نتايج به دسـت آمـ  
افـراد هرچـه بيشـتر از شـبكه      :نظريه دريفوس معتقد است. كند انزواي اجتماعي را تبيين مي

چراكه استفاده  ،استفاده كنند، گرايش بيشتري به خزيدن در دنياي غيرواقعي و تنهايي دارند
دنيــاي فيزيكــي و اجتمــاعي را كــاهش  هــاي اجتمــاعي اينترنــت درگيــري فــرد در از شــبكه

همبسـتگي معكوسـي بـا انـزواي      -16/0ساعات استفاده از اينترنت با ضريب مسـير  . دهد مي
ميـان زمـان    ،نشـان داده اسـت  ) 1385(طور كه نتايج پژوهش محسـني   همان. اجتماعي دارد

معكـوس وجـود    اي معنادار و روز و انزواي اجتماعي رابطه استفاده از اينترنت در طول شبانه
داراي همبسـتگي معكـوس بـا     -15/0اي وضعيت اشتغال بـا ضـريب مسـير     متغير زمينه. دارد

 :دهـد  اين تحقيق نيز مانند بسياري از تحقيقات ديگر نشـان مـي  . متغير انزواي اجتماعي است
  . و انزواي اجتماعي رابطه وجود دارد) در اينجا وضعيت اشتغال(اي  بين متغيرهاي زمينه
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  منابعت فهرس
  منابع فارسي) الف

ــاوه، تهــران   .)1380(اســلوين، جيمــز . 1  :اينترنــت و جامعــه، ترجمــه عبــاس گيلــوري و علــي رادب
  . نشركتابدار

  . نشر ققنوس :عشق سيال، ترجمه عرفان ثابتي، تهران .)1384(باومن، زيگموند . 2
و ارتباطـات خـانوادگي   مقايسـة افسـردگي، انـزواي اجتمـاعي     « .)1386(سـيما   پورشهرياري، مـه . 3

، فصـلنامه مطالعـات   »هـاي تهـران   آمـوزان دختـر كـاربر و غيركـاربر اينترنتـي دبيرسـتان       دانش
  ). تابستان( 2روانشناختي، سال سوم، شماره 

هـاي   بررسي ميزان و نوع استفاده از اينترنـت و تـأثير آن بـر ارزش    .)1383(جوادي، علي محمد . 4
نامـه دوره   مشـهد، پايـان   3هاي مـدارس دولتـي ناحيـه     بيرستانخانواده در بين دانش آموزان د

  . كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي
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