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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسي آسیبهای رواني -اجتماعي ناشي از بهکارگیری تلفن همررا و انتترنرد ر ایرا
انشجونا بو  .پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربر ی و از لحرا جمر آوری ا هرا ،همبسرتيي اريباشرد.
جااعه آااری ،تمااي انشجونا انشيا آزا اسالاي واحد اسالاشررر اريباشرد کره تعردا آنررا برابرر 58881
اسد .نمونه آااری شاال  388انشجو بو که با روش نمونهگیری تصا في طبقهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش،
شاال نک پرسشنااه احقق ساخته با  15گونه بو اسد .ا ها با استفا از آزاو همبستيي اسپیران ،خي و
و تحلیل وارنانس نکراهه و آزاو شفه اور تجزنه و تحلیل قرار گرفتتد .بر اساس نافتههرا ،رابطره برین ایرزا
استفا از انتترند و تلفن همرا با تعااالت اجتماعي اتفي و اعتا ار ايباشد .رابطه بین ایزا استفا از انتترنرد
و تلفن همرا و وابستيي رواني اثبد و اعتا ار ايباشرد .رابطره برین ایرزا اسرتفا از انتترنرد و افردتحصریلي
اعتا ار نميباشد .رابطه بین ایزا استفا از تلفن همرا و افدتحصیلي اعتا ار اريباشرد .بیشرترنن نروا اسرتفا
انشجونا ز از انتترند و تلفرن همررا ر اروار سررگراي برو اسرد .هر چترین ،انشرجونا ز نسربد بره
انشجونا ار از تلفن همررا بیشرتر بره اتررور سررگراي و تفررنف اسرتفا اريکر نرد .بیشرترنن نروا اسرتفا
انشجونا اجر از انتترند و تلفن همرا ر اوار سرگراي بو اسد .ه چتین ،انشرجونا اجرر نسربد بره
انشجونا اتأهل از تلفنهمرا بیشتر به اترور سرگراي و تفرنف استفا اينمانتد.
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مقدمه

سترسرري برره انتترنررد پدنررد ای رو برره گسررترش اسررد و هررر روز تعرردا بیشررتری از افرررا ر زاررر
استفا کتتدگا آ قرار ايگیرند ( .)Zarbakhsh Bahri & Rashidi, 2013انتترند ،اکترو

ر

اوج انقررالب عررتعتي نجیتررالي 5قرررار ار و هرگونرره انقررالب جدنرردی ،برريگمررا اشرروالت و
گرفتاریهای جدند ايآفرنتد .ونژگيهای اتحصر به فر انتترنرد از جملره؛ سررولد سترسري بره
آ  82 ،ساعته بو  ،سا گي کار ،هزنته پانین ،گمتام بو

کاربرا آ  ،اوجب استقبال عری ار م

ر سراسر جرا شد اسد .از بین رسانههای جمعي و فنآوری جدند ،انتترند برای فر  ،خانوا و
جااعه ،اسانل و اشوالتي را انجا کر که شانسته توجه و عتاند خاص اتفوررا  ،پژوهشريرا و
روا شتاسا اسد ) .(Kiani et al., 2013آخرنن آاارها از تعدا کاربرا انتترند ر انررا نشرا
اي هد که  05رعد ار م از انتترند استفا ايکتتد و  25رعد کاربرا انتترند ر گرو سرتي
 85تا  88سال قرار ارنرد .ارکرز اردنرند توسرعه الري انتترنرد ر آخررنن گرزارش خرو  ،شرمار
کاربرا انتترند ر انرا را تا پانا شش ااهه نخسد سرال  21 ،5385ایلیرو و  1هرزار و  022نفرر
اعالم کر اسد ).(Jalaei Far & Khan Babaei, 2013
توتولوژیهای نونن اطالعاتي و ارتباطي ،تغییررات بسریاری را ر جواار اعاعرر انجرا کرر
اسد و بخشهای اختلف زندگي اجتماعي را تحرد ترأریر خرو قررار ا اسرد .انتترنرد و تلفرن
همرا از ابتدای ظرور خو  ،بسیار سرن تر از رسانههای پیش از خو ر نیا رواج نافترهانرد .افرزانش
گسترش استفا از انتترند و تلفن همرا باعث شد که ر سالهای اخیرر تحقیقرات گسرتر ای ر
اور اررات و کاربر های آ انجام شو  .به لیل جوا بو

انن رسانه هتوز برر سرر ارررات اثبرد و

اتفي آ توافق حاعل نشد و نررات اختلفي ر اور انتترنرد وجرو ار  .گروهري آ را آزا ی
بخررش ،سررو آور و تعرراالي و گرررو نيررر ،آ را شررمن واقعیررد ،تولیررد کتتررد واقعیررد ل ر و
سرکوبگر اي انتد ).)Alavi et al., 2010
آسیبهای نوظرور ،8آسیبهای ارتب با فنآوری جدند اسد که آسیبهای ناشي از اسرتفا
از بازیهای رانانهای ،تلفن همرا و انتترنرد اريتوانرد ،ر انرن اجموعره قررار گیرر و از اروار ی
هستتد که به لیل استفا نااتاسب از آ  ،آسیبهای بسیاری را ر پي اشته اسد .برر اسراس آارار،

1. Digital Industrial Revolution
2. Newfound Trauma
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از نرر تعدا کاربرا انتترنتي ،انرا رتبه اول را ار و  88تا  31ایلیو کاربر ر کشور وجرو ار
که رعد زنا ی از آنرا را نوجوانا و جوانا تشویل اي هتد .آررار اثبرد اسرتفا از انتترنرد ،بره
روز کر

اطالعات ،استفا از اطالب علمي و سترسي به فنآوریهای روز اسد .ااا ،به اروازات
5

8

آ شرراهد گرررانش نوجوانررا و جوانررا برره چررد رومهررا  ،عشررقهررای اجررازی  ،کالهبررر اریهررا و
سوءاستفا از خترا و پسرا با ارانره شخصریدهرای رو رین ،از واج انتترنتري ،3هررز نيراری،2
سرقد اطالعات و اخاذی هستی که از جمله آسیبهای ناشي از استفا ناعحیف از انتترنرد اسرد.
آ چه به عورت کو تای خزند ر حال انجام اسد ،انن اسد که نوجوانا و جوانا

ر اتاق خرو

پا به نیای خطرناکي ايگذارند و خانوا ها با انرن تصرور کره کرو ن و نوجروا نرا جوانشرا

ر

فضای اان خانه اسد از خطراتي که او را تردند ايکتد ،افل هستتد .بازیهای رانانرهای ،از جملره
نير اصا نق بروز آسیبهای نوظرور اسد که نه تترا کو کا را ،بلوه؛ نوجوانا و جوانرا را نیرز
رگیر خو ساخته اسد .ضمن اننکه بسیاری از انن بازیها با اسااي انراني و برای اقابله برا هونرد
انراني تریه و ر کشور نیز توزن شد اسد .کاربر انن بازی علیه هوند خو ايجتيد و خشروند،
افدتحصیلي ،احساس برتر برو  ،بیمراریهرای اسرولتي و سراختاری از جملره آررار نرااطلوب انرن
بازیها اسد .حتي برخي پونانمانيهاني که ر بازار رسانه توزن اريشرو بره عرا یسرازی روابر
ختر و پسر و رواب عاشقانه اتجر ايشو که آرار اتفي بسیاری ر پي ار  .بترابرانن ،برا توجره بره
توسعه انن آسیبها که ارر استقیمي ر بروز آسیبهای اجتمراعي از جملره؛ طرالق ،فررار ختررا ،
خشوند و پرخاشيریها ار  ،باند برنااهرنزی قیق برای پیشگیری و اقابله با انن آسیبها انجرام
شو ) .(Jalaei Far & Khan Babaei, 2013از سوی نير ،بيتر ند توتولوژی و رشد عرتعد
بر ابعا سالاد انسا اؤرر اسد .ااروز  ،رشد چش گیری ر استفا افرط از تلفن همررا وجرو
ار و انن رشد گستر توجه پژوهشيرا را به آرار زنستي ناشي از انن تلفنهای همرا اعطوف
اشته اسد .انن ر حالي اسد که به اررات روا شتاختي و اجتماعي استفا طوالني ادت از انرن
وسیله ارتباطي توجه کافي نشد اسد .بررسي پیشیته پژوهشي نیز اؤند اوار اطرح شد اسد.
وانگ و هموارا ) (Whang et al., 2003عتوا ايکتتد که استفا

یرانطباقى از انتترند با

اشوالت روا شتاختى رابطه اثبد و اعتا ارى ار  .ه چتین ،برین اعتیرا بره انتترنرد و وضرعید
1. Chat Rooms
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روا شتاختى نااساعد از جمله؛ تترانى ،افسر گى و رفتار جبرى رابطه وجو ار  .نمیز و همورارا
) (Niemz et al., 2005رنافتتد که استفا آسیبزا از انتترند و عزت نفس رابطه اعتى اری با
نودنير ارند .بلک و هموارا ) (Black et al., 1999نیز رنافتتد استفا اجبارى از کااپیوتر و
نشانههاى روا پزشوى؛ ه چتین ،پرنشانى روا شتاختى رابطه اعتا اری با نودنير ار  .کرروات و
هموارا ) (Kraut et al., 1998رنافتتد که اسرتفا از توتولروژىهراى ارتبراطى جدنرد همانترد
تلفنهمرا رواب اجتماعى افرا ر حالد واقعى را کراهش ا و اوجبرات کراهش برزنسرتى بره
واسطه تترانى ،افسر گى و انزوا را فراه کر اسد .نانگ ) (Young, 2007عتوا ايکترد کره
اعتا ا به انتترند شتاخدهای بسیار اشولزاني را نسربد بره یراعترا نن ارنرد کره ر اسرتفا
آسیبزا انتترنتي نیز سر

ار  .زنرا ،اوانیزم گرنز روا شتاختي برای اجتتاب از اشوالت ا ران

شد و واقعي را فراه ايکتد .تلفن همرا ر کتار انتترنرد ،از اعرليتررنن نشرانههرای انرن عصرر
جدند هستتد .به نرر پرورتر ) (Porter, 2013اارروز  ،سترسري سررن بره اطالعرات ر چيرونيي
نا گیری انشرجونا  ،انقالبري برهوجرو آور اسرد .از نردگا آاوزشري ،فرنآوری انتترنرد ر
آاوزش ،عالي به نرر ايرسد .ااا ،با شیوا رو به رشد خو ر ادارس ولتي آارنوا به تدرنج تأریر
واقعي خو را نشا اي هد که اسانل عدند ای را ر پي خواهد اشد .ااروز  ،کارکر های تلفرن
همرا نیز ،به سرعد ر حال توسعه اسد بهگونرهای کره ارتبراط ر حرال حرکرد و بردو حضرور
فیزنوي ،تترا نوي از کارکر های ار آ احسوب ايشو  .سترسي انمي بره اطالعرات و تبرا ل
آ  ،ارانه خداات شرری از طرنق آ  ،سرگراي ،5ذخیر اطالعات فرر ی ،تجرارت همررا  ،8پخرش
اوسیقي و فیل  ،عوسبر اری و فریل برر اری ،3گسرترش روابر اتقابرل شررروندا و ولرد و نیرز
گسترش فر ند 2بخش کوچوي از کارکر های رو بره گسرترش آ اريباشرد (Atadokht et al.,

).2014
به طور کلي ،ورو انن وسانل ارتباطي به فضای خانوا همرا با کارکر های اثبتي کره برا خرو بره
اراغا آور اسد ،اوجب گسترش حرن خصوعي اعضای خانوا بهونژ فرزندا شد اسد .برا
ورو تلفن همرا و انتترند به حرن خانوا  ،قلمرو ارتباطي فرزنردا برا نيررا  ،برهطرور کاارل از
نرارت خانوا خارج شد اسد و هرگونره ترالش والردنن ر انرن زایتره بره اثابره ورو بره حررن

1. Entertainment
2. Mobile Commerce
3. Photography & Camerawork
4. Spread Individually
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خصوعي فرزنردا و تجسرس ر اسرانل شخصري آنرا تلقري شرد و اوجبرات جرداني عراطفي و
اجتماعي بین آنا را فراه ايساز  .از پدند هاني که انتترند و تلفن همرا با خو به اراغا آور ،
اخاطراتي بو اسد که بر قلمررو گسرتر اش ،سرانه انرداخد .چترین اخراطراتي ،چترا چره ارور
بي توجري جااعه و حوواد قرار گیر  ،بسي بزرگ و گرا یرقابرل جبررا خواهرد برو  .چررا کره
آسیب های رواني ناشي از کاربری نا رسد و خرالف قرانو  ،اوجرب اخرتالل ر رفترار شررروندا
شد  ،جااعه را ر رسید به فواند بيشمار انرن فرنآوری نرونن ناکرام اريگرذار  .انرن اخرتالالت،
شرروندا را فرسو و ناتوا کر  ،فعالیدهای روزار آنا را اختل ايکتد .آسیبهای اجتماعي
و فرهتيي ناشري از آ  ،اعضرای جااعره را ر رفترار فرر ی برا خرانوا و رفترار اجتمراعي برا نيرر
شرروندا و حوواد اتزلزل و اتأرر از فرهتگهای اتح بیيانه اينمانرد .هتجارهرا و ارزشهرای
اتعللي جااعه رو به زوال رفته ،احساس ااتید و آرااش از جااعه رخد بر اريبترد  .ضرمن انرنکره
آسیب های سیاسي آ  ،اوجب تضعیف اقتدار و حاکمید ولد شد  ،آ را ر انجا وحدت الري
و ااتید اجتماعي و ااتید اطالعراتي چرار چرالشهرای جردی اريکترد .انشرجونا

ر انرن ایرا

بهعتوا نوي از ار ترنن اقشار جااعه و انشيا نیرز از سروی نيرر ،بره عتروا نوري از ارر تررنن
فضاهای آاوزشي از انن قاعد استثتي نیستتد و اسانل نوظررور ر خصروص توتولروژی انتترنرد و
تلفن همرا ر ایا انشا و فضای آاوزشي اذکور اشاعه نافته اسد .بترابرانن ،برا توجره بره اسرانل
اذکور سؤال اعلي پژوهش حاضرر انرن خواهرد برو کره آسریبهرای روانري -اجتمراعي ناشري از
بهکارگیری انتترند ر ایا

انشجونا

انشيا آزا اسالاي اسالاشررر چره اريباشرد هر چترین،

سؤالهای ونژ پژوهش حاضر عبارت اسد از انن که:

 .5ایزا استفا از انتترند و تلفن همرا ر ایا

انشجونا

انشيا آزا اسالاي اسالاشرر چه

رابطهای با کاهش تعااالت اجتماعي ار
 .8ایزا استفا از انتترند و تلفن همرا ر ایا

انشجونا

انشيا آزا اسالاي اسالاشرر چه

رابطهای با ایزا وابستيي رواني ار
 .3ایزا استفا از انتترند و تلفن همرا ر ایا

انشجونا

انشيا آزا اسالاي اسالاشرر چه

رابطهای با افدتحصیلي ار
 .2چه رابطه ای ایا اتغیرهای اوگرافیرک اانترد جتسرید و تأهرل برا نروا اسرتفا
انشيا آزا اسالاي اسالاشرر از انتترند و تلفن همرا وجو ار

انشرجونا
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روش

پژوهش حاضر ،توعیفي و از نوا همبستيي اسد .جااعره آاراری پرژوهش حاضرر ،شراال تمرااي
انشجونا

انشيا آزا اسالاي اسالاشرر ايباشد که تعدا آنرا برابر  58881اسرد کره ر شرش

انشود علوم پانه ،علومانساني ،روا شتاسي و علومتربیتي ،فتي -ارتدسي ،تربیدبدني و اردنرند
و حسابداری اشغول بره تحصریل هسرتتد .پرس از انجرام احاسربات آاراری الزم برر اسراس فرارول
نمونهگیری کوکرا تعدا نمونه  388نفر تعیین شد اسد .شانا ذکر اسد که نمونههای پرژوهش
حاضر از هر و جتسید ز و ار  ،ر اقاط تحصیلي کارشتاسي و کارشتاسي ارشرد ،برا وضرعید
تاهل اجر و اتأهل ر باز سرتي  58ترا  31سرال ،بره عتروا نمونرههرای پرژوهش حاضرر شررکد
کر اند.
جدول.1وضعيتمتغيرهايجمعيتشناختي

متغيرها
جتسید
تأهل
اقط تحصیلي
جم کل

فراوانيمطلق

درصد

ار

883

5/10

ز

571

5/22

اجر

805

01/0

اتأهل

537

32/2

کارشتاسي

381

85/0

کارشتاسيارشد

73

58/2

388

555

طبق ارقام اتردرج ر جردول  %10 ،5جمعیرد نمونره را انشرجونا ارر و  %22جمعیرد نمونره را
انشجونا ز تشویل ا اند %01/0 .جمعید نمونرههرای پرژوهش را انشرجونا اجرر و %32/2
جمعید نمونه را انشرجونا اتأهرل تشرویل ا انرد 85/0 .رعرد جمعیرد نمونره را انشرجونا
کارشتاسي و  %58/2نمونههای پژوهش را انشجونا کارشتاسي ارشد تشویل ا اند.
ر انن پژوهش از روش نمونهگیری تصا في طبقرهای اسرتفا شرد اسرد .بردنن عرورت کره ر
ارحله اول ،از ایا شرش انشرود انشريا آزا اسرالاي واحرد اسالاشررر ،سره انشرود فتري-
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آسيب

ارتدسي ،علوم تربیتي و اشاور و علوم پانه انتخاب شد و ر ارحله بعد از ایا رشتههای اختلرف
هر انشود  ،و رشته به تصا ف انتخاب گر ند اسد.
به اترور جم آوری ا ها از نک پرسرشنااره احقرق سراخته برا  15گونره ر خصروص سرتجش
آسیبهای رواني -اجتماعي اوجو ر زایته پدند های نوظرور ر ارتباط با توتولوژی انتترنرد و
تلفن همرا ر ایا

انشجونا

انشيا آزا اسرالاي اسالاشررر اسرتفا شرد .انرن ابرزار شراال و

بخش اسد؛ بخش اول اربوط به اطالعات اوگرافیک و ایزا استفا و نوا استفا از انتترنرد و
تلفرن همررا بررو اسرد .بخررش وم ،ارای سره بعررد اريباشررد کره عبارتتررد از :کراهش تعررااالت
خانوا گي ،وابستيي رواني و افدتحصیلي که به ترتیب از  50 ،57و  57سؤال تشویل شرد اسرد.
پاسخگوني آ بر اساس لیورت پتج رجهای از خیليزنا تا خیليک

رجهبتردی شرد اسرد .برر

انن اساس ،به گزنته خیليزنا نمر  1و بره گزنتره خیلريکر نمرر  5ا اريشرو  .سرؤاالت بعرد
کاهش تعااالت خانوا گي ر زایته نحو و ایزا تعااالت اجتماعي ،سؤاالت وابسرتيي روانري ر
زایته اصا نق و رفتارهای حاکي از وابستيي به انتترند و تلفن همرا و سؤاالت افدتحصریلي نیرز
ر زایته اسانل و اشوالت تحصیلي ر ترم جاری و گذشته بو اسد.
ر انن پژوهش جرد بررسي رواني عوری و احتواني پرسشنااه از نررات

ترن از اتخصصرا

و کارشتاسا حوز اربوطه برر گرفته شد و گونههای نااتاسب که رواني پرسشنااه را اخردوش
اينمو ند ،حذف و برخي گونههای نير اضافه شدند.
پس از اجرای پرسشنااه برای  15انشجو ،جرد برآور پاناني ،ضررنب آلفرای کرانبراح احاسربه
شد و ضرنب  5/85به سد آاد که ضرنب قابل قبولي اسد.
تجزنه و تحلیل ا های حاعل از انن پژوهش ،پرس از اجررای پرسرشناارههرا از طرنرق نررمافرزار
تحلیرل آارراری  SPSSنسررخه  ،85ر و سررطف توعرریفي و اسررتتباطي انجررام شررد .ر بخررش آاررار
توعیفي از ایانيین ،انحراف استاندار  ،کجي ،کشیدگي و بیشترنن و کمترنن حد نمر و ر سطف
استتباطي نیز از ضرنب همبستيي اسپیران ،خي و و تحلیل وارنانس نکراهه و آزاو شرفه بررر
گرفته شد اسد.
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یافتهها

بر اساس نافتههای به سد آاد از پژوهش حاضر ،رعد قرررابل توجري از جمعید نمونه ()87/5
بیش از چرار ساعد از تلفن همرا استفا اي کتتد ،پس از آ کمتر از نک ساعد با 81/2
رعد ،بین و تا سه ساعد  81/3رعد ،بین نک تا و ساعد  51/5رعد و بین سه تا چرار
ساعد نیز با  7/5رعد قرار ارند.
ه چتین ،رعد قرررابل توجري از جمعید نمونه ( )35/2کمتر از نک ساعد از انتترند استفا
ايکتتد ،پس از آ بیش از چرار ساعد با  85/2رعد ،بین نک تا و ساعد  85/2رعد ،بین
و تا سه ساعد  55/8رعد و بین سه تا چرار ساعد نیز با  50/5رعد قرار ارند.
وضعيتتوصيفيابعادپرسشنامه

جدول.4

متغير

ميانگين انحرافمعيار

كجي

كشيدگي كمتريننمره بيشتريننمره

تعااالت اجتماعي

87/08

2/78

-5/552

5/88

58/55

23/55

وابستيي رواني

33/55

8/02

5/55

5/58

50/55

22/55

افد تحصیلي

35/87

0/17

5/30

5/83

88/55

27/55

طبق ارقام جدول  ،8ایانيین به سد آاد ر اتغیر تعااالت اجتماعي برابر  87/08اسرد .کمتررنن
نمر به سد آاد برابر  58/55و بیشترنن نمرر برابرر  23/55اسرد .اقردار کجري و کشریدگي بره
سد آاد ر انن اتغیر نشا

هتد نراال برو

توزنر اسرد .ایرانيین بره سرد آارد ر اتغیرر

وابستيي رواني برابر  33/55اسد .کمترنن نمر به سد آارد برابرر  50/55و بیشرترنن نمرر برابرر
 22/55اسد .اقدار کجي و کشیدگي به سد آاد ر انن اتغیر نشا

هترد نرارال برو

توزنر

اسد .ایانيین به سد آاد ر اتغیر افد تحصیلي برابر  35/87اسد .کمترنن نمر به سد آارد
برابر  88/55و بیشترنن نمر برابر  27/55اسد .اقدار کجي و کشیدگي به سد آاد ر انن اتغیرر
نشا

هتد نراال بو

توزن اسد.

سؤؤلاا اوا :ایررزا اسررتفا از انتترنررد و تلفررن همرررا ر ایررا
اسالاشرر چه رابطهای با کاهش تعااالت اجتماعي ار



انشررجونا

انشرريا آزا اسررالاي
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رابطهميزاناستفادهازاينترنتوتلفنهمراهباتعامالتاجتماعي

جدول.9

متغيرها

ضريبهمبستگي

سطحمعناداري

انتترند و تعااالت اجتماعي

-5/88

5/555

تلفن همرا و تعااالت اجتماعي

-5/38

5/555

طبق ارقام اتدرج ر جدول  ،3رابطه بین ایزا استفا از انتترند و تعااالت اجتماعي ))r= -5/88
ر سطف  P≤ 5/55اتفي و اعتا ار ايباشد .بتابرانن ،با افزانش ایزا اسرتفا از انتترنرد ،تعرااالت
اجتماعي انشجونا کاهش اينابد .ه چتین ،رابطه بین ایزا اسرتفا از تلفرن همررا و تعرااالت
اجتماعي ( )r= -5/38ر سطف  P≤ 5/55اتفي و اعتا ار ايباشد .بتابرانن ،با افزانش ایزا استفا
از تلفن همرا  ،تعااالت اجتماعي انشجونا کاهش اينابد.
جرد بررسي قیق تر تفاوت ایا تعااالت اجتماعي بر اساس ایرزا سراعات اسرتفا از انتترنرد و
تلفن همرا از آزاو تحلیل وارنانس نکراهه استفا شد اسد .ایزا استفا از انتترند و تلفرن
همرا ر پتج گرو کمتر از نک ساعد 5 ،تا  8ساعد 8 ،تا  3ساعد 3 ،ترا  2سراعد و بیشرتر از 2
ساعد اقانسه شد اسد .ر ا ااه ،جدول اربوط به نتانج آزاو اذکور ارانه ايشو

.

جدول.4آناليزواريانستفاوتدرتعامالتاجتماعي


تعااالت اجتماعي

مجموع
مجذورات
710/813

درجهآزادي
2

ميانگين
مجذورات
588/503

F

8/55

سطح
معناداري
5/5555

جدول  ،2نتانج حاعل از آنالیز وارنانس تفاوت ر تعرااالت اجتمراعي را نشرا اري هرد .بررسري
ارقام اتدرج ر جدول حاکي از آ اسد که ایا تعااالت اجتماعي گرو ها (برا اقردار )F= 8/55
تفاوت اعتي اری وجو ار ؛ نعتي ،با  88رعد اطمیتا ايتوا گفد که بین تعااالت اجتمراعي
گرو ها تفاوت اعتا اری وجو ار  .با توجه بره اعترا ار شرد تفراوت اوجرو ایرا گررو هرا ر
تعااالت اجتماعي ،استفا از آزاو تعقیبي شفه جرد بررسي تفراوت و بره و ایرا گررو هرای
اختلررف اسررتفا شررد اسررد .بیشررترنن ایررانيین کرراهش تعررااالت اجتمرراعي ( )88/80اربرروط برره
انشجوناني اسد که بیش از چرار ساعد از انتترنرد و تلفرن همررا اسرتفا اريکتترد و کمتررنن
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ایانيین ( )80/21اربوط به انشجوناني اسد کره کمترر از نرک سراعد از انتترنرد و تلفرن همررا
استفا ايکتتد .نتانج آزارو شرفه نشرا

ا کره تتررا تفراوت انرن و گررو ر سرطف P≤ 5/55

اعتا ار اسد و انشجوناني که بیش از چرار ساعد از انتترند استفا ايکتتد ،تعااالت اجتمراعي
کمتری را نسبد به انشجوناني که کمتر از نک ساعد از انتترند استفا ايکتتد ،نشا اي هترد.
ااا ،تفاوت اعتا اری ایا سانر گرو ها اشاهد نشد.
سؤؤلاا مو

 :ایررزا اسررتفا از انتترنررد و تلفررن همرررا ر ای را

انشررجونا

انشرريا آزا اسررالاي

اسالاشرر چه رابطهای با ایزا وابستيي رواني ار
رابطهميزاناستفادهازاينترنتوتلفنهمراهباوابستگيرواني

جدول.1

متغيرها

ضريبهمبستگي

سطحمعناداري

انتترند و وابستيي رواني

5/25

5/555

تلفن همرا و وابستيي رواني

5/13

5/555

طبق ارقام اتدرج ر جدول  ،1رابطه بین ایزا استفا از انتترند و وابستيي روانري ( )r= 5/25ر
سطف  P≤5/55اثبد و اعتا ار ايباشد .بترابرانن ،برا افرزانش ایرزا اسرتفا از انتترنرد ،وابسرتيي
رواني انشجونا نیز افزانش اينابد.
طبق ارقام اتدرج ر جدول  ،1رابطه بین ایزا استفا از تلفن همرا و وابستيي روانري ()r= 5/13
ر سطف  P≤ 5/55اثبد و اعتا ار اريباشرد .بترابرانن ،برا افرزانش ایرزا اسرتفا از تلفرن همررا ،
وابستيي رواني انشجونا نیز افزانش اينابد.
جرد بررسي قیقتر تفاوت ایا وابستيي روانري برر اسراس ایرزا سراعات اسرتفا از انتترنرد و
تلفن همرا از آزاو تحلیل وارنانس نکراهه استفا شد اسد .ایزا استفا از انتترنرد و تلفرن
همرا ر پتج گرو کمتر از نک ساعد 5 ،تا  8ساعد 8 ،تا  3ساعد 3 ،ترا  2سراعد و بیشرتر از 2
ساعد بررسي شد اسد .ر ا ااه ،جدول اربوط به نتانج آزاو اذکور ارانه ايشو .
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جدول.6آناليزواريانستفاوتوابستگيرواني


وابستيي رواني

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

732/308

2

583/50

F

7/52

سطح
معناداري
5/555

جدول  ،0نتانج حاعل از آنالیز وارنانس تفاوت ر وابستيي رواني ر گرو های اختلرف را نشرا
اي هد .بررسي ارقام اتدرج ر جدول حاکي از آ اسد که ایا گررو هرای اختلرف (برا اقردار
 )F = 7/52تفاوت اعتي اری وجو ار  .با توجه به اعتا ار شد تفاوت اوجو ایرا گررو هرا ر
وابستيي رواني ،از آزاو تعقیبي شفه جررد بررسري تفراوت و بره و ایرا گررو هرای اختلرف
استفا شد اسد .بیشترنن ایانيین وابستيي رواني ( )30/57اربوط به انشجوناني اسد کره بریش
از چرار ساعد از انتترند و تلفن همرا استفا ايکر ند و کمتررنن ایرانيین ( )80/85اربروط بره
انشجوناني اسد که کمتر از نک ساعد از انتترند و تلفن همرا استفا ايکر ند .نتانج اجررای
آزاو شفه نشا

ا که تترا تفاوت انن و گرو ر سطف  P≤ 5/55اعترا ار اسرد و انشرجوناني

که بریش از چررار سراعد از انتترنرد اسرتفا اريکر نرد ،وابسرتيي روانري بیشرتری را نسربد بره
انشجوناني که کمتر از نک ساعد از انتترنرد اسرتفا اريکر نرد ،نشرا اري هترد .اارا ،تفراوت
اعتا اری ایا سانر گرو ها اشاهد نشد.
سؤؤلاا سؤ

 :ایررزا اسررتفا از انتترنررد و تلفررن همرررا ر ایررا

انشررجونا

انشرريا آزا اسررالاي

اسالاشرر چه رابطهای با افدتحصیلي ار
رابطهميزاناستفادهازاينترنتوتلفنهمراهباافتتحصيلي

جدول.1

متغيرها

ضريبهمبستگي

سطحمعناداري

انتترند و افدتحصیلي

5/58

5/55

تلفن همرا و افدتحصیلي

5/53

5/555

طبق ارقام اتدرج ر جدول  ،7رابطه بین ایزا اسرتفا از انتترنرد و افردتحصریلي ( )r= 5/58ر
سطف  P≤ 5/51نميباشد .ولي ،رابطه بین ایزا استفا از تلفن همررا و افردتحصریلي ()r= 5/53
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ر سطف  P≤ 5/55اعتا ار ايباشد .بتابرانن ،با افزانش ایزا استفا از تلفن همررا  ،افردتحصریلي
انشجونا نیز افزانش اينابد.
جرد بررسي قیقترر تفراوت ایرا افردتحصریلي برر اسراس ایرزا سراعات اسرتفا از انتترنرد و
تلفنهمرا از آزاو تحلیل وارنانس نکراهه استفا شد اسد .ایزا اسرتفا از انتترنرد و تلفرن
همرا ر پتج گرو کمتر از نک ساعد 5 ،تا  8ساعد 8 ،تا  3سراعد 3 ،ترا  2سراعد و بیشرتر از 2
ساعد بررسي شد اسد .ر ا ااه ،جدول اربوط به نتانج آزاو اذکور ارانه ايشو .
آناليزواريانستفاوتافتتحصيلي

جدول.8

افدتحصیلي

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

115/522

2

537/705

F

سطحمعناداري

3/88

5/555

جدول  ،8نتانج حاعل از آنالیز وارنانس تفاوت ر افدتحصریلي ر گررو هرای اختلرف را نشرا
اي هد .بررسي ارقام اتدرج ر جدول حاکي از آ اسد که ایا گررو هرای اختلرف (برا اقردار
 )F= 3/88تفاوت اعتي اری وجو ار  .با توجه به اعتا ار شد تفاوت اوجو ایرا گررو هرا ر
افد تحصیلي ،از آزاو تعقیبي شفه جرد بررسي تفاوت و به و ایا گرو های اختلف اسرتفا
شد اسد .بیشترنن ایانيین افدتحصیلي ( )38/02اربوط به انشجوناني اسرد کره بریش از چررار
ساعد از انتترند و تلفن همرا استفا ايکتتد و کمترنن ایانيین ( )35/58اربوط به انشرجوناني
اسد که کمتر از نک ساعد از انتترند و تلفن همرا استفا ايکتتد .نترانج اجررای آزارو شرفه
نشا اي هد که تترا تفاوت انن و گرو ر سطف  P ≤5/55اعتا ار اسد و انشجوناني کره بریش
از چرار ساعد از انتترند استفا ايکتتد ،افدتحصیلي بیشتری را نسبد به انشجوناني که کمترر
از نک ساعد از انتترند استفا ايکتتد ،نشا اي هتد .ااا ،تفاوت اعتا اری ایا سرانر گررو هرا
اشاهد نشد.
سلاا چهار

استفا

 :چه رابطه ای ایا اتغیرهای اوگرافیک اانتد جتسید ،تأهل و اقط تحصریلي برا نروا

انشجونا

انشيا آزا اسالاي اسالاشرر از انتترند و تلفن همرا وجو ار
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جدول.3جدولتوافقيدودردوجنسيتوتأهلونوعاستفادهازاينترنت

نوعاستفادهازاينترنت

متغير

تحصيلي

سرگرمي

شغلي

ز

%25/7

%13/8

%1

ار

%32/1

%20

%58/2

اجر

%32/2

%05/2

%1/8

اتأهل

%15

%80/8

%83/5

جتسید
وضعید تأهل

طبق ارقرام اتردرج ر جردول  ،8توزنر

خيدو


سطح
معناداري

58/28

5/555

22/20

5/555

انشرجونا برحسرب نروا اسرتفا از انتترنرد (خري و =

 )58/28ر سطف  P≤ 5/55اعتا ار شد اسد .به طوری که نوا استفا

انشرجونا ز از انتترنرد

ر اوار تحصیلي  ،%25/7سرگراي  %13/8و شغلي  %1ايباشرد .نروا اسرتفا

انشرجونا ارر از

انتترند ر اوار تحصریلي  ،%32/1ر اروار سررگراي  %20و ر اروار شرغلي  %58/2اريباشرد.
ه چتین ،توزن

انشجونا بر حسب نوا استفا از انتترند (خري و=  )22/20ر سرطف P≤5/55

اعتا ار شد اسد .بره طروری کره نروا اسرتفا

انشرجونا اجرر از انتترنرد ر اروار تحصریلي

 ،%32/2سرگراي  ،%05/2و شغلي  %1/8اريباشرد .نروا اسرتفا

انشرجونا اتأهرل از انتترنرد ر

اوار تحصیلي  ،%15ر اوار سرگراي  ،%80/8و ر اوار شغلي  %83/5ايباشد.
توافقيدودردوجنسيتوتاهلونوعاستفادهازتلفنهمراه

جدول.11جدول

نوعاستفادهازتلفنهمراه


متغير
جتسید
وضعید تأهل

تماستلفني

سرگرمي

ز

18/8

25/85

ار

77/3

88/7

اجر

18/8

25/8

اتأهل

83/0

50/2

طبق ارقام اتدرج ر جدول  ،55توزن

خيدو

سطحمعناداري


58/18

5/555

85/55

5/555

انشجونا بر حسب نوا استفا از تلفرن همررا (خري و=

 )58/18ر سطف  P≤5/55اعتا ار شد اسد .به طوری که نروا اسرتفا
تلفتي  %18/8و سرگراي  %25/85بو اسد .نوا استفا

انشرجونا ز

ر تمراس

انشجونا ارر ر تمراس تلفتري  77/3و
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سرگراي  88/7بو اسرد .هر چترین ،توزنر

انشرجونا برر حسرب نروا اسرتفا از تلفرن همررا

خي و=  )85/55ر سطف  P ≤5/55اعتا ار شرد اسرد .بره طروری کره نروا اسرتفا
( 
اجر ر تماس تلفتي  %18/8و سررگراي  %25/8برو اسرد .نروا اسرتفا

انشرجونا

انشرجونا اتأهرل ر

تماس تلفتي  83/0و سرگراي  50/2بو اسد.
بحث و نتیجهگیري

بر اساس نافتههرای بره سرد آارد از پرژوهش حاضرر ،برین ایرزا اسرتفا از انتترنرد و تعرااالت
اجتماعي انشجونا رابطه اتفي وجو ار  ،به طروری کره برا افرزانش ایرزا اسرتفا از انتترنرد،
تعااالت اجتماعي انشجونا کاهش اينابد .ه چتین ،بر اساس نافتههای به سرد آارد اشرخ
شد که با افزانش ایزا اسرتفا از تلفرن همررا  ،تعرااالت اجتمراعي انشرجونا کراهش ارينابرد.
ه چتین ،نافته ها نشرا

ا انشرجوناني کره بریش از چررار سراعد از انتترنرد اسرتفا اريکتترد،

تعااالت اجتماعي کمتری را نسبد بره انشرجوناني کره کمترر از نرک سراعد از انتترنرد اسرتفا
ايکتتد ،نشا اي هتد .انشجوناني که بریش از چررار سراعد از تلفرن همررا اسرتفا اريکتترد،
تعااالت اجتماعي کمتری را نسبد به انشجوناني که کمتر از نک ساعد و بین نک تا و سراعد
از تلفن همرا استفا ايکتتد ،نشا اي هتد .ااا ،تفاوت اعتا اری ایا سانر گرو ها اشاهد نشد.
نتانج انرن پرژوهش برا پرژوهش کیراني و همورارا ) )Kiani et al., 2013و نرونس و همورارا
) (Davis et al., 2002ه سو اي باشد.
ااروز  ،انتترند و تلفن همرا ر زنردگي اجتمراعي ،جرای وسرتا و نز نورا را گرفتره و ر
حقیقد جانيزنن روابر

وسرتانه و فراایلي شرد اسرد .افررا ی کره سراعدهرا وقرد خرو را ر

ساندهای انتترنتي ايگذرانتد ،بسیاری از ارزشهای اجتماعي را زنرر پرا ارينرترد .چررا کره فرر ،
فعالیدهای اجتماعي خو را کتار گذاشته و به فعالیردهرای فرر ی روی اريآور  .نترانج پرژوهش
شاندرز 5نشا

ا که استفا زنرا از انتترنرد برا پیونرد ضرعیف اجتمراعي اررتب اسرد .بررعوس

کاربراني که از انتترند کمتر استفا ايکتتد ،بهطرور قابرل االحررهای برا والردنن و وسرتا شرا
ارتباط بیشتری ارند ) .(cited in Saboori Khosroshahi, 2007افرا جااعه به ونرژ جوانرا و
ر انن ایا  ،انشجونا بهطور روزافزو زاا و فرعد بیشتری را با توتولوژی نسبد بره اطرافیرا

1. Shanderz
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و وستا شا عرف ايکتتد .برای بسیاری از ار م جسدوجوی انتترنتي نرک را کترار آارد برا
جااعهای اسد که ارر م آ  ،روز بره روز از همردنير کترار گیرترر اريشروند .ارتباطرات رانانرهای
تأریرات اجتماعي را با نبو

رفتارهای یرکالاري اانترد عرحبد نورر  ،خیرر شرد و اانترد آ

کاهش اي هد.
بر اساس نافتههای به سد آاد از تحلیل سرؤال وم تحقیرق ،برین ایرزا اسرتفا از انتترنرد و
تلفن همرا برا وابسرتيي روانري رابطره وجرو ار و برا افرزانش ایرزا اسرتفا  ،وابسرتيي روانري
انشجونا نیز افزانش اينابد .از سوی نير ،انشجوناني که بریش از چررار سراعد از انتترنرد و
تلفن همرا استفا ايکر ند ،وابستيي رواني بیشتری را نسبد بره انشرجوناني کره کمترر از نرک
ساعد از تلفن همرا استفا ايکر نرد ،نشرا

ا نرد .نافترههرای پرژوهش حاضرر ،ترا حردو ی برا

نافتههای پژوهش نير احققا  ،به انن شرح ه سو اريباشرد :کیراني و همورارا

(Kiani et al.,

) 2013ر پژوهش خو به انن نتیجه سد نافتتد که بخش قابرل تروجري از انشرجونا وابسرتيي
رواني به انتترند ارند .ر پرژوهش بردارونرد و آزا نرام )(Behdarvand & Azadnam, 2013

بین ایزا اسرتفا از انتترنرد و اعتیرا بره انتترنرد ر انشرجونا ارتبراط اعترا اری اشراهد شرد.
ه چتین ،کار ان ) ،(Cardak, 2013اختر ) ،(Akhter, 2013فرانيوس و کیوهوس (Frangos

) ،& Kiohos, 2009کانتي -رااسد و همورارا ) ،(Conti-Ramsden et al., 2010والرک و
هموارا ) ،(Valk et al., 2010نیز ر پژوهشهای خو به انن ار

سرد نافتترد کره هرر چقردر

استفا از انتترند بیشتر باشد وابستيي رواني بره انتترنرد بیشرتر خواهرد برو  .هر چترین ،نیورول و
فلمیتگ ) (Nicol & Fleming, 2010و کونیمورا و توااس )(Kunimura & Thomas, 2000

نیز ر پژوهشهای خو به انن نتانج سد نافتتد که استفا افراطي از تلفرن همررا برا وابسسرتيي
رواني کاربرا آ همرا بو اسد.
نانگ ) (Young, 2007نیز اعتقد اسرد کره اگرر چره ،زارا تتررا عاارل تعیرینکتترد ر تعرنرف
وابستيي رواني به انتترند و تلفن همرا نیسد .ولرى ،عموارا نانرگ وابسرتيا بره انتترنرد و تلفرن
همرا را اننگونه توعیف ايکتد که آنرا اعموال بین  25تا  85رعد از وقد خرو را برا جلسراتى
ر انتترند نا استفا از تلفن همرا عرف ايکتتد و انن کار باعث ايشو  ،اختالالتى ر ایرزا و
زاا خواب فر اور نرر به وجو آند .انن اختالل نا به عبارتي ،وابستيي رواني ،خستيى بیش از
انداز ر بد انجا ايکتد که کارکر رسى و شغلى را تحث تأریر قرار اى هرد و امورن اسرد
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نرام انمتى بد را ضعیف کتد و فر نسبد به بیماریها آسیبپذنری بیشرتری پیردا کترد .خرااوش
بو

تلفن همرا ر اننگونه افرا تحملناپذنر اسد و اوجب ايشو  ،حتري هتيرام خرواب نرا ر

اواق خاعي که گوشي تلفن همرا را خااوش ايکتتد نرا ر حالرد سرووت قررار اري هترد ،بره
استرس و لشور چار شوند .فر وابسته نميتواند از گوشي تلفن همرا خرو ور بمانرد و از هرر
ترفتدی برای استفا
و به نوعي جتو

انمي از آ برر ايجوند .انن نوا اعتیا از عالقه و وابستيي فراترر اريرو

ر سترس بو

تبدنل ايشو .

بررر اسرراس نافتررههررای برره سررد آاررد ر پررژوهش حاضررر ،بررین ایررزا اسررتفا از انتترنررد و
افرردتحصرریلي رابطررهای اشرراهد نشررد .ولرري ،بررین ایررزا اسررتفا از تلفررن همرررا و افرردتحصرریلي
انشجونا رابطه به سد آاد و با افزانش ایزا استفا از تلفن همرا  ،افدتحصیلي انشجونا نیز
افزانش اينابد .انشجوناني که بیش از چرار ساعد از تلفن همرا استفا ايکتتد ،افردتحصریلي
بیشتری را نسبد به انشجوناني که کمتر از نرک سراعد از تلفرن همررا اسرتفا اريکتترد ،نشرا
ا ند .حسرنزا و همورارا ) (Hassanzadeh et al., 2010نیرز ر پژوهشري رابطره اعتیرا بره
انتترند با ونژگيهای شخصیتي و پیشرفد تحصیلي فراگیرا را بررسري کر نرد .برر اسراس نترانج
به سد آاد  ،بین انتترند و پیشرفد تحصیلي رابطه اتفي وجو

اشرد .اخترر )(Akhter, 2013

نیز ر پژوهشي به بررسي ارتباط اعتیا به انتترند و عملور علمي ر ایا
پاکستا پر اخد .نتانج نشا

انشجونا

انشيا های

ا کره رابطره اعتیرا بره انتترنرد بره طرور قابرل تروجري برا عملورر

تحصریلي انشرجونا اتفري برو  .فرانيروس و کیوهروس ) (Frangos & Kiohos, 2009نیرز ر
پژوهشي با عتوا اعتیا به انتترند ر بین انشجونا نوناني به انن نترانج سرد نافتترد کره افررا
اعتا به انتترند چار افد عملورر تحصریلي شردند و بیشرتر بره اتراقهرای گفردوگرو ،وبرالگ
ايپر اختتد .ر تبیین ارتباط اتفي بین استفا آسیبزا از تلفن همرا و عملور تحصیلي ،اوسراکا
) (cited in Ishii, 2011به انن نتیجه رسید که استفا کتتدگا افرط از تلفن همرا ر اقانسه برا
کساني که از تلفن همرا استفا افراطي ندارنرد ،اردت زارا کوترا ترری را بره اطالعره اختصراص
اي هتد .بتابرانن ،وقتي انشجونا به لیل اشغولید زنرا برا تلفرن همررا  ،فرعرد چترداني بررای
اطالعه و انجام توالیف پیدا نوتتد ،افد عملور تحصیلي آنا قابل پیشبیتي و قابل توجیره خواهرد
بو  .از طرف نير ،استفا بیش از انداز انشجونا از تلفن همرا  ،زایته را برای انجرا وابسرتيي
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عاطفي به تلفن همرا فراه کر و از انن طرنق ه باعث انجا اشتغال ذهتي زنا  ،افرد تمرکرز و
ر نراند ،اتجر به افدتحصیلي ايشو .
بر اساس نافتههای به سد آاد ر پژوهش حاضر ،بین جتسید و نوا استفا از انتترند رابطه
وجو ار  ،به طوری کره انشرجونا ز براالترنن ایرزا اسرتفا از انتترنرد از نروا سررگراي را
انشجونا ار قرار ارند .از طرفي نير ،بر اساس نافتههای بره سرد آارد

اشتهاند و پس از آ

ر پژوهش حاضر ،بین جتسرید و نروا اسرتفا از تلفرن همررا رابطره وجرو ار  .برهطروری کره
انشجونا ز باالترنن ایزا استفا از تلفن همرا از نوا سررگراي را نسربد بره انشرجونا ارر
اشتهاند .ه چتین ،بر اساس نافتههای به سد آاد ر پژوهش حاضر ،بین تأهل و نروا اسرتفا از
انتترند رابطه وجو ار  .انشجونا اجر باالترنن ایزا اسرتفا از انتترنرد از نروا سررگراي را
انشجونا اتأهل قرار ارند .شانا ذکر اسد برر اسراس نافترههرای بره سرد

اشتهاند و پس از آ

آاد ر پژوهش حاضر ،بین تأهل و نوا استفا از تلفرن همررا رابطره وجرو ار  .برهطروری کره
انشجونا اجر باالترنن ایزا استفا از تلفرن همررا از نروا سررگراي را نسربد بره انشرجونا
اتأهل اشتهاند .نافتههای پژوهش حسنزا و هموارا ) (Hassanzadeh et al., 2010نیز نشرا
ا که بین انشآاوزا

ختر و پسر از نرر ایزا استفا از انتترند تفاوت اعتا ار وجو ار و

ایانيین استفا

از انتترند ر پسرا براالتر از ختررا اسرد .کیراني و همورارا (Kiani et al.,

) 2013نیز نشا

ا ند که بین اعتیا به انتترند برا اتغیرهرای جمعیردشرتاختي از جملره جتسرید،

وضعید کااپیوتر شخصي ،ساندهای علمي ،وبالگ شخصي ،وبساند شخصي ،گفردوگروی
انتترنتي ،گوش ا

به اوسیقي ،وبگر ی ،وسدنابي ،برازیهرای انتترنتري ،کرار برا وبرالگ،

ادت زاا استفا از انتترند ر روز به ساعد ،ادت زاا استفا از انتترند ر هفته به ساعد
رابطه وجو ار  .اختر ) (Akhter, 2013نیز ر پژوهش خو نشا
ایا

ا که برین اعتیرا بره انتترنرد

و جرتس تفراوت وجرو ار و انرشآاروزا پسرر ،اعتیرا بره انتترنرد براالتری از ختررا

اشتهاند .انن ر حالي اسد که ر پژوهش حاضر ،انشجونا ز از انتترند و تلفن همرا بهعتوا
وسیلهای برای سرگراي بیشتر از انشجونا ار استفا ايکر ند .بر اساس نترانج پرژوهش حاضرر
نیز انشجونا ز  ،اجر و اقط تحصیلي کارشتاسي بیشترنن استفا از انتترند و تلفرن همررا را
برای اسانل سرگراي و تفرنف انتخاب ايکتتد .ر تبیین نافتههای ذکر شد ايتوا به انرن اطلرب
اشار کر که ااروز  ،تقرنبا بیشتر انشجونا به تلفن همرا سترسي ارند و ايتوا چتین عتروا
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کر که استفا از آ همهگیر شد اسد .ااروز  ،به سبب کارکر های اتتوا تلفن همرا از جمله،
پر اخد قبوض ،انتترند ،سرگراي و بازی ،فیل بر اری ،عوسبرر اری و ضرب عردا ،اکثرر قشرر
جوا به انن وسیله گرانش ارند .ارزا شد تریه سی کارت ه سبب شد اسرد کره بسریاری از
افرا بیش از نک نا و سی کارت اشته باشتد و از طرفي ،توسعه روزافزو فنآوریهای ابتتي بر
وب و انتترند نیز از اقوالتي اسد که با گرانش بره اسرتفا افررط از انرن پدنرد نوظررور همررا
ايباشد .هر روز گوشيهاني با قابلیدهای گوناگو به بازار ايآنتد .ااا ،ر کتار انن قابلیدهرای
اتتوا ،نباند از تأریرات اتفي تلفن همرا نیز افل شد .تلفن همررا باعرث اريشرو  ،انشرجونا

ر

اعرض رنافد اطالعاتي قرار گیرنرد کره باعرث اريشرو  ،آنررا ر اعررض آسریبهرای روانري و
اجتماعي اتعد ی قرار بيیرند که هوند آنرا را اخدوش کتد.
بر اساس نافته هرای بره سرد آارد از پرژوهش حاضرر ،بره اسرؤوال و سردانردرکارا اربوطره
توعیههای که ر ذنل آاد اسد ،پیشترا ايشو :

 کارشتاسا و اسؤوال حوز ها و اعاوندهای فرهتيي و آاوزشي به اسرانل ابعرا آسریبهرای
رواني و اجتماعي استفا از انتترند و تلفن همرا توجه بیشتری نمانتد.

 با توجه به ارتباط ایا استفا افررط از انتترنرد و تلفرن همررا باکراهش تعرااالت اجتمراعي،
افزانش وابستيي رواني و افد تحصیلي ر ایا
انشجونا

انشجونا  ،از طرنق آاوزشهای فرهتيري بره

ر انشيا ها ر جرد افزانش بیتش و آگاهي فرهتگ اسرتفا بریتره از انتترنرد و

تلفن همرا اقدااات اقتضي به عمل آند.
سپاسگزاري

تحقیق فوق برگرفته از طرح پژوهشي تحد عتوا «شتاساني آسیبهای روانري -اجتمراعي اوجرو
ر زایته پدند های نوظرور ر ارتبراط برا توتولروژی انتترنرد و تلفرن همررا ر ایرا

انشرجونا

انشيا آزا اسالاشرر» ايباشد که با حماند االي انشيا آزا اسالاي واحد اسالاشرر بره اجررا
رآاد اسد .لذا ،بدنن وسیله از آ واحد انشياهي تقدنر و تشور به عمل ايآند.
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