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چکیده:
سٕذىی در دٕیای اّزٗسی ٛز مغی را تٕ ٚح٘ی تا فضای ّجاسی ٗ ایٖتزٕت درىیز مزد ٙاعت .اػتیاد ت ٚایٖتزٕت ت ٚػٖ٘آ ینی اس آعیة ٛای اجتْاػی
ؽایغ در تیٔ ج٘إآّ٘ ،جة مٖذ ؽذٓ رٕٗذ پیؾزفت رؽذ ٗ تؼاٍی جاّؼّ ٚی ؽ٘د .تزای ریؾ ٚیاتی آعیة ٛای اجتْاػی تایذ ت ٚاٍٗیٔ ٕظاُ اجتْاػی،
یؼٖی خإ٘اد ٙرج٘ع مزد؛ سیزا خإ٘اد ٙاثز تخؼ تزیٔ ٕٜادی اعت م ٚت ٚع٘ر ّغتقیِ ٗ غیز ّغتقیِ تز تزتیت ٗ تؾنیٌ ٘ٛیت فزد اثز ّی ىذارد .در
ْٛیٔ راعتا ،ت ٚتزرعی ٕقؼ خإ٘اد ٙدر اػتیاد دإؾج٘یآ ت ٚایٖتزٕت پزداخت ٚؽذ .تحقیق حاضز اس ٕ٘ع پیْایؾی اعت ٗ جاّؼ ٚی آّاری آٓ دإؾج٘یآ
ّقغغ مارؽٖاعی ٛغتٖذ م ْٕٕٚ٘ ٚىیزی ت ٚرٗػ تصادفی ت٘د ٗ ٙاتشار ّ٘رد اعتفاد ٙدر تحقیق پزعؾٖاّّ ٚحقق عاختّ ٚی تاؽذ ٗ اػتثار ٗ رٗایی آٓ تؼییٔ
ىزدیذ ٗ ٙاعالػات ت ٚدعت آّذ ٙاس آٓ ،ت ٚمْل تغتٕ ٚزُ افشاری ّ٘ ،SPSS - 20رد عٖجؼ ٗ تحَیٌ قزار داد ٙؽذ ٙاعتٕ .تایج تزرعی ٛا حامی اس
آٓ اعت م ٚاختالف ّؼٖاداری ّیآ ّیشآ ارتثاط فزد تا خإ٘اد ٗ ٙاػتیاد ت ٚایٖتزٕت ٗج٘د دارد) P < 0/05( .
تا ٗج٘د ایٖن ٚافزادی م ٚاس جْغ خإ٘ادىی خ٘د ٍذت ّی تزٕذ ،مْتز فضای ّجاسی ایٖتزٕت را ت ٚجْغ دٗعتآ ٗ خإ٘اد ٙتزجیح داد ٗ ٙرغثت ٗ ػالقٚ
ٕؾآ ّی دٖٛذ؛ اّا ارتثاط ّثثت فزد تا خإ٘اد ٙت ٚتٖٜایی ْٕی ت٘إذ ّإغ اس اػتیاد افزاد ت ٚفضای ّجاسی ٗ ایٖتزٕت ؽ٘د .پظ خغز اػتیاد ت ٚایٖتزٕت ٛز
مغی را ّی ت٘إذ ّ٘رد تٜذیذ قزار دٛذ .ا ػتیاد ت ٚایٖتزٕت حتی ّی ت٘إذ ٕاخ٘اعتٕ ٗ ٚاخ٘دآىا ٙدأّ ىیزافزادی تاؽذ م ٚتا خإ٘اد ٗ ٙدٗعتإؾآ راتغٚ
اجتْاػی صْیْی ٗ ّثثتی دارٕذ ٗ اس حْایت ٛای ػاعفی إٜٓا تزخ٘ردار ٛغتٖذ.
کلمات کلیدی :خاوًادٌ ،آسیة اجتماعی ،اعتیاد داوشجًیان ،ایىتسوت

مقدمه
تا ت٘ج ٚایٖن ٚػصز حاضز ،ػصز فٖاٗری اعالػات ٗ ارتثاعات ؽٜزت یافت ٚاعت؛ دعتزعی افزاد ت ٚاعالػات تٕ ٚح٘ی عثة ىزایؼ إٓاآ تا ٚفضاای
ّجاسی ّی ؽ٘د .تا ٗج٘د ّٖافغ تغیار مارتزد تٜیٖ ٚاس ایٔ فضا ،آعیة اعتفاد ٙی ّذاُٗ آٓ ،تحت ػٖ٘آ «اػتیااد تا ٚفضاای ّجااسی» غیاز قاتاٌ إناار
اعت .ایٖتزٕت در اٗاخز د ٚٛی ؽصت ٗ اٗایٌ د ٚٛی ٛفتاد تا اٛذاف دفاػی ٗ دإؾياٛی ٗارد ایزآ ؽذ اّا آّار ٕؾآ ّی دٛذ دعتزعی ت ٚایٖتزٕات،
پذیذ ٙای رٗ ت ٚافشایؼ اعت ٗ ٛز رٗس تؼذاد سیادی اس افزاد در سّز ٙی اعتفاد ٙمٖٖذىآ ایٖتزٕت قزار ّی ىیزٕاذ .ایٖتزٕات در ْٛاّ ٚناآ ٛاا ّإٖاذ
خإّ ،ٚذرع ٗ ٚدإؾيا ٙاعتفادّ ٙی ؽ٘د .در ٗاقغ اّزٗس ٙیادىیزی اعتفاد ٙاس ایٖتزٕت تزای  ْٚٛی افزاد السُ تٕ ٚظز ّی رعذ .آّارٛا ٕؾاآ ّای دٛاذ

در عاً ٛای اخیز تؼذاد مارتزآ ایٖتزٕت در حاً افشایؼ ت٘د ٗ ٙایزآ رتث ٚی اًٗ را در مؾ٘رٛای خاٗرّیإ ٚداؽت ٚاعت ( )1م ٚایٔ ت ٚآّاار تؼٖا٘آ
سٕو خغزی اعت تزای تٜذاؽت عالّت جاّؼ ٚم ٚاْٛیت تزرعی ػ٘اٌّ ّ٘ثز تز پیؾيیزی را ت ٚرٗؽٖی تیآ ّی دارد .اػتیااد تا ٚایٖتزٕات تا ٚػٖا٘آ
ینی اس آعیة ٛای اجتْاػی ؽایغ در تیٔ ج٘إآ ّ٘جة مٖذ ؽذٓ رٕٗذ پیؾزفت رؽذ ٗ تؼاٍی جاّؼاّ ٚای ؽا٘د ٗ تاا ّتغیزٛاای ّتؼاذد سّیٖا ٚای ٗ
ؽخصیتی ارتثاط دارد .تزای ریؾ ٚیاتی آعیة ٛای اجتْاػی تایذ ت ٚاٍٗیٔ ٕظاُ اجتْاػی ،یؼٖای خاإ٘اد ٙرجا٘ع مازد؛ سیازا خاإ٘اد ٙاثازتخؼ تازیٔ
ٕٜادی اعت م ٚت ٚع٘ر ّغتقیِ ٗ غیز ّغتقیِ تز تزتیت ٗ تؾنیٌ ٘ٛیت فزد اثز ّای ىاذارد .تاا ػٖایات تا ٚایٖنا ٚدإؾاج٘یآ تاا ٗرٗد تا ٚدإؾايا ٙتاا
تنٍٖ٘٘صی رٗس ٗ ػَِ ماّپی٘تز آؽٖا ؽذ ٗ ٙؽإؼ تیؾتزی پیذا ّی مٖٖذ م ٚاس ایٖتزٕات اعاتفاد ٙمٖٖاذ ،اّاا در صا٘رت اعاتفاد ٙافزاعای اس ایٖتزٕات،
احتْاً اتتال ت ٚاػتیاد ایٖتزٕت در آٓ ٛا افشایؼ ّی یاتذ ،اػتقاد تز ایٔ اعت م ٚحْایت ٗ إضاثاط ٗاٍاذیٔ ّای ت٘إاذ ٕقاؼ عاپز دفااػی را در ؽانٌ
ىیزی ٗ تذاُٗ اػتیاد داؽت ٚتاؽذ( )2؛ تٖاتزایٔ احتْاً ّی رٗد م ٚداؽتٔ ّزسٛای ارتثاعی تٖٜجار خإ٘ادىی تت٘إذ اس ىزایؼ افزاد ت ٚاػتیاد پیؾايیزی
ْٕایذٍ .ذا در ّغاٍؼ ٚحاضز ،ت ٚتزرعی ٕقؼ خإ٘اد ٙدر اػتیاد دإؾج٘یآ ت ٚایٖتزٕت در ّ٘عغات آّ٘سػ ػاٍی مالٓ ؽٜز تثزیش ،پزداخت ٚؽذ.
روش تحقیق
ایٔ پضٗٛؼ یل ّغاٍؼ ٚت٘صیفی اعت .در پضٗٛؼ ٛای ت٘صیفی ٗضؼیت ّ٘ج٘د ّ٘رد تزرعی قزار ّی ىیزد ٗ ّحقق تا ٚدعاتناری ّتغیزٛاای
تحقیق ْٕی پزداسد .رٗػ ّغاٍؼ ٚدر ایٔ پضٗٛؼ اس ٕ٘ع پیْایؾی اعت ٗ جاّؼ ٚی آّاری آٓ دإؾج٘یآ ّقغغ مارؽٖاعی در ّزاماش آّا٘سػ ػااٍی
مالٓ ؽٜز تثزیش تا حجِ ْٕٕ٘ ، 245 ٚم ْٕٕٚ٘ ٚىیزی ت ٚرٗػ تصادفی ت٘د ْٕٕٚ٘ ،ٙی آّاری تزاعاط جذًٗ تؼییٔ حجِ ْٕٕ٘ ٚاس رٗی حجِ جاّؼاٚ
یا جذًٗ مزجغی ٗ ّ٘رىآ تؼییٔ ؽذ ٙإذ ٗ اتشار ّ٘رد اعتفاد ٙدر تحقیق پزعؾٖاّّ ٚحقق عاختّ ٚی تاؽذ م ٚاػتثار ٗ رٗایای آٓ تؼیایٔ ىزدیاذٗ ٙ
اعالػات ت ٚدعت آّذ ٙاس آٓ ،ت ٚمْل تغتٕ ٚزُ افشاری  ،SPSS - 20تا آسّ٘ٓ مای اعن٘ئز ّ٘رد تجشی ٗ ٚتحَیٌ آّاری قزار ىزفت ٚؽذ.
یافته های پژوهش و بحث
ایٖتزٕت تؼٖ٘آ ٗعیَ ٚای چٖذ رعإ ٚای ٕ ٚتٖٜا مارتزدٛای فزاٗإی در سٕذىی رٗسّز ٙی تؾز دارد ،تَنٗ ٚاجذ ٗیضىی ٛای ّٖحصازتفزدی اعات ماٚ
جذاتیت آٓ را چٖذآ تزاتز ّی مٖذ ٗ ْٛیٔ ٗیضىی ٛا ّ٘جة ّی ؽ٘د افزاد عاػات سیادی را در فضای ّجااسی ایٖتزٕات عاپزی مٖٖاذ ما ٚافاشایؼ
ّذت سّآ اعتفاد ٙاس ایٖتزٕت اس ػالیِ تزٗس یل آعیة اجتْاػی اعت م ٚاّزٗس ٙاس آٓ تؼٖا٘آ یال اخاتالً رٗآ ؽاٖاختی در ػَاِ رٗإؾٖاعای ٗ
پشؽنی یاد ّی ؽ٘د .اػتیاد ت ٚایٖتزٕت ّؾنَی اعت م ٚاّزٗس ٙدر امثز ج٘اّغ ٗ فزٖٛو ٛا ت ٚچؾِ ّی خ٘رد ٗ در عاً ٛای اخیز ػَاٌ ٗ پیاّاذٛای
آٓ ت٘عظ ّحققآ تغ٘ر ىغتزدّ٘ ٙرد تزرعی قزار ىزفت ٚاعت(.)3
تا ت٘ج ٚت ٚیافتٛ ٚای ایٔ پضٗٛؼ م ٚتّٖ ٚظ٘ر تزرعی ٕقؼ خإ٘اد ٙدر اػتیاد دإؾج٘یآ ت ٚایٖتزٕت ص٘رت ىزفت ٚاعتٕ 245 ،فز در ّغاٍؼ ٚؽازمت
مزدٕذ مٕ 124 ٚفز ّذمز ٗ ٕ 121فز ّٕ٘ث ت٘دٕذ .داّٖ ٚی عٖی تیٔ  18تا  24عاً تا ّیإيیٔ ٗ إحزاف ّؼیار اس افزاد ّا٘رد ّغاٍؼا 21±3 ٚتا٘د .تیؾاتز
آٓ ٛا در دٗر ٙاًٗ ّقغغ مارؽٖاعی ( ٗ )%68.9دٗر ٙدُٗ ّقغغ مارؽٖاعی (  )%31.1ت٘دٕذ.
ّغاٍؼ ٚع٘اتق ٗ تحقیقات ىذؽتٕ ٚؾآ ّی دٛذ عثق پضٗٛؼ ػَ٘ی ٗ ْٛنارآ ،تیؾتز اعتفاد ٙمٖٖذىآ اس ایٖتزٕت ج٘إآ ٛغتٖذ ٗ  35درصاذ آٓ ٛاا
در ّحیظ ٛای ىپ ٗ  28درصذ تاسی ٛای ایٖتزٕتی 30 ،درصذ ىفتي٘ ( ، )Chat roomچل مازدٓ پغات اٍنتزٕٗینای ٗ  25درصاذ ٕیاش ّؾاغً٘
جغتج٘ در ؽثن ٚی جٜإی ٛغتٖذ ( ِٛ .)4سّآ تا دعتزعی رٗسافشٗٓ ٗ ىغتزد ٙافزاد تا ٚایٖتزٕاتٕ ،ا٘ع جذیاذی اس اػتیااد یؼٖای اػتیااد تا ٚایٖتزٕات
ت٘ج٘د آّذ ٙمّ ٚؼضٌ رٗ ت ٚرؽذ ػصز اعالػات اعتْٛ .إٖذ إ٘اع دیيز اػتیاد ،اػتیاد ت ٚایٖتزٕت تا ػالئْی چ٘ٓ افغزدىی ،مج خَقای ،تیقازاری،
اس  ِٛىغیختيی رٗاتظ اجتْاػی ٗ افت تحصیَی ْٛزا ٙاعت (ْٛ .)5چٖیٔ احغاط ٕشدینی ٗ صْیْیت ّضاػف تا دیيزآ ٗ تغییز حااالت ػااعفی
ّٖفی اس ّْٜتزیٔ ػ٘اٌّ ٗاتغتيی ایٖتزٕت ت ٚؽْار ّی آیذ ٗ احتْاً ّی رٗد ػاذُ ٗجا٘د راتغا ٚصاْیْی ٗ ّؼٖاادار ٗ اعاعای تاا دیيازآ در دٕیاای
ّجاسی جثزآ ؽ٘د؛ تا ایٔ حاً تیٔ دٗ ىزٗ ٙمارتزآ عاٍِ ٗ مارتزآ تا اػتیااد خفیاف تا ٚایٖتزٕات اس ٕظاز ؽاادماّی ٗ صاْیْیت اجتْااػی تفااٗت
ّؼٖاداری ٗج٘د ٕذارد ،ایٔ در حاٍی اعت مّ ٚیشآ ؽادماّی ٗ صْیْیت ٛز دٗ ىزٗ ٙتّ ٚزاتة تاالتز اس ىزٗ ٙمارتزآ تاا اػتیااد ؽاذیذ تا ٚایٖتزٕات
ت٘دٕذ (ٕ .)6خغتیٔ یافت ٚپضٗٛؼ حاضز حامی اس آٓ اعت م ٚاختالف ّؼٖاداری تزجیح ایٖتزٕت ت ٚجْغ خاإ٘ادىی ٗ دٗعاتآ ٗ ّیاآ ّاذت سّاآ
اعتفاد ٙاس ایٖتزٕت ٗج٘د ٕذارد ( ( ) P > 0.05جذًٗ .)1

جديل: 1زاتطٍ تسجیح فضای مجاشی ایىتسوت تٍ جمع خاوًادگی ي ديستان ( )1ي مدت شمان استفادٌ اش ایىتسوت ()2
P-value
() P > 0/05

مدت شمان استفادٌ اش ایىتسوت ت ٚعاػت ()2

Total

.010

تاالتز

8

6

4

2

مْتز

43

9

6

3

10

9

6

yes

202

12

14

21

47

50

58

no

245

21

20

24

57

59

64

()1
Total

ومًداز: 1زاتطٍ تسجیح فضای مجاشی ایىتسوت تٍ جمع خاوًادگی ي ديستان ( )1ي مدت شمان استفادٌ اش ایىتسوت ()2

اّا تفاٗت ّؼٖاداری ّیآ ّذت سّآ اعتفاد ٙاس ایٖتزٕت ٗ ٍذت تزدٓ فزد اس جْغ خإ٘ادٗ ٙج٘د دارد(  .) P < 0.05سیزا تا ٗج٘د ایٖن ٚافازادی ما ٚاس
جْغ خإ٘ادىی خ٘د ٍذت ّی تزٕذ ،مْتز فضای ّجاسی ایٖتزٕت را ت ٚجْغ دٗعتآ ٗ خاإ٘اد ٙتازجیح داد ٗ ٙرغثات ٗ ػالقإ ٚؾاآ ّای دٖٛاذ؛ اّاا
ارتثاط ّثثت فزد تا خإ٘اد ٙت ٚتٖٜایی ْٕی ت٘إذ ّإغ اس اػتیاد افزاد ت ٚفضای ّجاسی ٗ ایٖتزٕت ؽ٘د .پظ چٖآ دریافت ّای ؽا٘د ما ٚخغاز اػتیااد تاٚ
ایٖتزٕت ٛز مغی را ّی ت٘إذ ّ٘رد تٜذیذ قزار دٛذ .اػتیاد ت ٚایٖتزٕت حتی ّی ت٘إذ ٕاخ٘اعتٕ ٗ ٚاخ٘دآىا ٙدأّ ىیزافزادی تاؽاذ ما ٚتاا خاإ٘ادٗ ٙ
دٗعتإؾآ راتغ ٚاجتْاػی صْیْی ٗ ّثثتی دارٕذ ٗ اس حْایت ٛای ػاعفی إٜٓا تزخ٘ردار ٛغتٖذ (جذًٗ .)2
جديل:2زاتطٍ لرت اش جمع خاوًادگی ( )1ي مدت شمان استفادٌ اش ایىتسوت ()2
P-value
() P > 0/05

.006

مدت زمان استفاده از اینترنت بو ساعت ()2

Total
باالتر

8

6

4

2

کمتر

179

10

16

17

37

52

47

yes

66

11

4

7

20

7

17

no

245

21

20

24

57

59

64

Total

()1

نمودار  : 2زاتطٍ لرت اش جمع خاوًادگی ( )1ي مدت شمان استفادٌ اش ایىتسوت ()2

ْٛ ٗ vander Aaنارآ دریافتٖذ م ٚاعتفاد ٙی رٗسإ ٚاس ایٖتزٕت ت ٚع٘ر غیزّغتقیِ تا عغح پاییٔ رفا ٙفزدی ٗ اعتفاد ٙی اجثااری اس آٓ تاا ٗیضىای
ٛای ؽخصیتی درٕٗيزاییٕ ،اعاسىاری ٗ ثثات ػاعفی پاییٔ ،راتغ ٚتغیار ق٘ی دارد (ّ .)7یشآ رٗ ت ٚرؽذ پضٗٛؼ ٛای ص٘رت ىزفت ٚپیزاّ٘ٓ اػتیااد
ایٖتزٕتیٕ ،ؾآ ّی دٛذ م ٚاختالً اػتیاد ایٖتزٕتی ٕ٘ػی اختالً رٗآ ؽٖاختی  -اجتْاػی اعت م ٚاس ّؾخصٛ ٚای آٓ ،تحٌْ ،ػالئاِ مٖاار ٙىیازی،
اختالالت ػاعفی ٗ اس  ِٛىغیختيی رٗاتظ اجتْاػی اعت ( .)8اعتفادّ ٙفزط اس ایٖتزٕت ٗ افشایؼ تجارب مار تا آٓ ،تاثیز ع٘ئی تز تٜذاؽت رٗإی
دإؾج٘یآ دارد .دإؾج٘یإی م ٚتص٘رت افزاعی اس ایٖتزٕت اعتفادّ ٙی مٖٖذ ،اس ٍحاػ تٜذاؽت رٗإی در رٗاتظ اجتْاػی ّٜاارت السُ را ٕذاؽاتٗ ٚ
احغاط تٖٜایی ّی مٖٖذ ()9
مٖتزً رفتاری در افزاد ّؼتاد ٗ ٕ٘ج٘آ ضؼیف اعت اّا حْایت ٗ إضثاط ٗاٍذیٔ ّی ت٘إذ ٕقؼ عپز دفاػی را در ؽنٌ ىیزی ٗ تذاُٗ اػتیااد داؽاتٚ
تاؽذ .فإو ،ىزیفیتظ ،جٕ٘ش ٗ ّادٓ ،مزات ٗ ْٛنارآ در ّغاٍؼات خ٘د ٕؾآ داد ٙإذم ٚاػتیاد ت ٚایٖتزٕت در دإؾج٘یآ تاػث عزدی رٗاتاظ تایٔ
فزدی ،خإ٘ادىی ،دٗعتإ ٗ ٚاجتْاػی ؽذٕ ٗ ٙیش تاػث تغییز در ٘ٛیت فزدی ٗ اجتْاػی دإؾج٘یآ ؽذ ٙاعت (.)11ٗ10
تٖا تٕ ٚتایج ت ٚدعت آّذ اس تحقیقات قثَیٗ ،ضؼیت تإٔ ٌٛیش ْٛثغتيی ّؼٖاداری تا اػتیاد تا ٚایٖتزٕات ٕاذارد .تاا ایأ حااً تٖٜاایی یال تجزتا ٚی
ػاعفی ٕاراحت مٖٖذ ٙاعت ،اّا تز ػٖصز ؽٖاختی ٕیش تأمیذ دارد؛ ت ٚایٔ ص٘رت م ٚتٖٜایی ٕاؽی اس ایٔ ادراك اعت م ٚارتثاعات اجتْاػی فازد
تزخی اس إتظارات اٗ را تزآٗردْٕ ٙی مٖذٗ .یضىی ٛای خاصی ْٛچ٘ٓ درٕٗيزایی ٗ احغاط تٖٜایی ت ٚاعتفاد ٙی تیؾتز اس ایٖتزٕت ّٖجز ّی ؽ٘د
( .)12اػتیاد ت ٚایٖتزٕت تاثیز ّغتقیِ تز إشٗای اجتْاػی افزاد دارد ٗ ینی اس ػ٘اقة آٓ در خإ٘ار ٛا ایٔ اعت م ٚافزاد اٗقات مْتزی را تا خإ٘ادٗ ٙ
دٗعتآ ّی ىذرإٖذْٛ .چٖیٔ تیٔ تزٗٓ ىزایی تا اػتیاد ت ٚایٖتزٕت راتغّٖ ٚفی ٗج٘د دارد افزاد تزٗٓ ىزا داراى رفتاارى ىازُ ٗ دٗعاتإّ ،ٚازدُ
دٗعتى ،جغ٘رإ ،ٚفؼاً ت٘دٓ ،در جغت ٗ ج٘ی تٜیج ٗ دارای ٛیجآ ٛای ّثثت ّی تاؽٖذ .ایٔ ٗیضىی ٛا ت ٚخا٘تی ٕؾاآ ّای دٖٛاذ ما ٚچازا
راتغة تزٗٓ ىزایی تا اػتیاد ت ٚایٖتزٕت ّٖفی اعت تٖظز ّی رعذ م ٚدرٗٓ ىزاٛا ت ٚدٍیٌ ػذُ ػالق ٚسیاد ت ٚسٕذىی جْؼی ٗ تزجیح تٖٜایی تیؾتز
آّاد ٙىزایؼ ت ٚاػتیاد ت ٚایٖتزٕت تاؽٖذ تا تزٗٓ ىزا ٛا صزف ٗقت سیاد تا ایٖتزٕت السّ ٚاػ دٗری اس رٗاتظ إغإی ّی تاؽذ م ٚتا ٗیضىی ٛای
افزاد تزٗٓ ىزا ّٖغثق ٕیغت (.)13
صْیْیتّ ،حثت ٗ اػتْاد اس ػ٘اٌّ ّ ٗ ِٜتأثیزىذاری ٛغتٖذ م ٚتایذ در تیٔ اػضاای خاإ٘ادٗ ٙجا٘د داؽات ٚتاؽاٖذ .در صا٘رت ػاذُ تزقازاری
ارتثاط ّٖاعة ،تیٔ فزد تا عایز اػضای خإ٘اد ،ٙفاصَ ٚایجاد ّی ؽ٘د ٗ فضای ایٖتزٕت ینی اس تٜتزیٔ ىشیٖٛ ٚا تزای جایيشیٖی ایأ مْثا٘د ّای
ت٘إذ تاؽذ .خزدّ ٙقیاط ٕؾإيآ ػاعفی ْٛثغتيی ّؼٖاداری تا اػتیاد ت ٚایٖتزٕت دارد مّ ٚی ت٘آ آٓ را ایٔ ع٘ر تیاآ مازد ماٗ ٚیضىای ٛاایی
ّإٖذ درٕٗيزایی ،خجاٍتی ت٘دٓ ،سٗدرٕج ت٘دٓ ،اػتْاد تٕ ٚفظ پاییٔ م ٚجشٗ ٕؾإيآ ػاعفی ٛغاتٖذ تاػاث اجتٖااب فازد اس حضا٘ر در جْاغ ٗ

ارتثاعات ّیآ فزدی ّی ؽ٘د ،م ٚایٔ احتْاً ىزایؼ فزد ت ٚایٖتزٕت را تیؾتز ّی مٖاذ .در ایأ پاضٗٛؼ ٕیاش تزرعای دیياز ٕؾاآ ّای دٛاذ ماٚ
اختالف ّؼٖاداری ّیآ ٍذت اس جْغ خإ٘اد ٗ ٙتزجیح فضای ّجاسی ایٖتزٕت ت ٚجْغ خإ٘ادىی ٗ دٗعتآ ٗج٘د دارد ،تذیٔ ّؼٖا ما ٚافازادی ما ٚاس
جْغ خإ٘ادىی ٗ دٗعتآ خ٘د ٍذت ّی تزٕذ ،مْتز ت ٚفضای ّج اسی ایٖتزٕت تزجیح داد ٗ ٙرغثت ٗ ػالقإ ٚؾاآ ّای دٖٛاذ سیازا اس حْایات ٛاای

ػاعفی آٓ ٛا تزخ٘ردار ّی ؽٕ٘ذ ٗ مْتز احغاط تٖٜایی ّی مٖٖذ (جذًٗ.)3
جدول:3رابطه لذت اس جمع خانواده ( )1و تزجیح فضای مجاسی اینتزنت به جمع خانوادگی و دوستان ()2
P-value

Total

() P > 0/05

.001

تزجیج اینتزنت به جمع خانواده
no

yes

179

156

23

yes

لذت اس جمع

66

46

20

no

خانواده

245

202

43

Total

نمودار:3رابطه لذت اس جمع خانواده ( )1و تزجیح فضای مجاسی اینتزنت به جمع خانوادگی و دوستان ()2
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تزاعاط ٕتایج حاصٌ اس ایٔ پضٗٛؼ تّٖ ٚظ٘ر تزرعی ٕقؼ خإ٘اد ٙدر اػتیاد دإؾج٘یآ تا ٚایٖتزٕات اخاتالف ّؼٖااداری ّیاآ ّیاشآ ارتثااط فازد تاا
خإ٘اد ٗ ٙاػتیاد ت ٚایٖتزٕت ٗج٘د دارد (  .) P < 0/05تا ایٖن ٚافزادی م ٚاس جْغ خإ٘ادىی خ٘د ٍذت ّی تزٕذ ،مْتز فضای ّجاسی ایٖتزٕات را تاٚ
جْغ دٗعتآ ٗ خإ٘اد ٙتزجیح داد ٗ ٙرغثت ٗ ػالقٕ ٚؾآ ّی دٖٛذ سیزا اس حْایت ٛای ػاعفی إٜٓا تزخ٘ردار ّی ؽٕ٘ذ ٗ مْتز احغاط تٖٜایی ّای
مٖٖذ؛ اّا ارتثاط ّثثت فزد تا خإ٘اد ٙت ٚتٖٜایی ْٕی ت٘إذ ّإغ اس اػتیاد افزاد ت ٚفضای ّجاسی ٗ ایٖتزٕت ؽ٘د .پظ خغز اػتیاد ت ٚایٖتزٕت ٛاز مغای را
ّی ت٘إذ ّ٘رد تٜذیذ قزار دٛذ .اػتیاد ایٖتزٕت حتی ّی ت٘إاذ ٕاخ٘اعاتٕ ٗ ٚاخ٘دآىاا ٙداّأ ىیزافازادی تاؽاذ ما ٚتاا خاإ٘اد ٗ ٙدٗعتإؾاآ راتغاٚ
اجتْاػی ّثثتی دارٕذ ٗ اس حْایت ٛای ػاعفی إٜٓا تزخ٘ردار ٛغتٖذ؛ تٖاتزایٔ پیؾٖٜاد ّی ؽ٘د پضٗٛؼ ٛای آیٖذ ٙتاز جغاتج٘ در ػ٘اّاٌ ّحیغای ٗ
اجتْاػی تیزٗٓ اس خإ٘دا ٙتامیذ تیؾتزی داؽت ٚتاؽٖذ.

قدردانی
تذیٖ٘یغیَ ٚاس اعتاد ارجْٖذّآ جىاب آقای محمد دادی ت ٚپاط راْٖٛایی ٗ ّغاػذت ٛایؾآ ٗ ْٛچٖیٔ ْٛناری صْیْإ ٗ ٚؽایغت ٚی مَی ٚدإؾج٘یآ
ّ٘عغ ٚآّ٘سػ ػاٍی رتغ رؽیذ م ٚدر اجزای تحقیق یاری ْٕ٘دٕذ ،مْاً تؾنز ٗ قذردإی ت ٚػٌْ ّی آیذ.
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