
 

 

 یگانگیب با ینترنتاستفاده از تلفن همراه و ا یزانرابطه م یبررس

 یاندانشجو ی دراجتماع

 2رجبی ضیهمر، 1علیرضا عطاردی
 شناسیمطالعات دانش

 800تا  888ص ، 81بهار ، 81شماره ، پنجمسال 

 80/89/89تاريخ دريافت: 

 18/88/81تاريخ پذيرش: 
 یدهچک

 یزانم یمطالعه بررس يناز ا لذا هدف، کندانسان را دچار آسیب  تواندیموابستگی شديد به هر وسیله و ابزار 

 بوده اداحد گنابواسالمی دانشگاه آزاد  ياندانشجو یاجتماع یگانگیبا ب ينترنتبه تلفن همراه و ا یوابستگ

 ويانشجدان یپژوهش شامل تمام ی. جامعه آمارودب یهمبستگپژوهش حاضر پیمايشی و از نوع . روش است

به  مشغول 8181-8189 تحصیلی که در سال دانشجو( 988بودند )گناباد  یدانشگاه آزاد اسالم یکارشناس

با استفاده از فرمول  پژوهشونه نم عنوانبهدانشجو  058 ساده یتصادف یریگنمونه . با استفاده ازتحصیل بودند

به  یوابستگ و پرسشنامه یاجتماع یگانگیها با استفاده از پرسشنامه بکوکران محاسبه و انتخاب شدند. داده

 يببا استفاده از ضر و SPSS-22 افزارنرمبا استفاده از  هادادهد. گردي آوریجمع ينترنتتلفن همراه و ا

پژوهش نشان داد که  قرار گرفت. وتحلیلتجزيهمستقل مورد  t یهانآزموو  یونرگرس، یرسونپ یهمبستگ

وجود دارد.  یعنادارمارتباط  ياندر دانشجو یاجتماع یگانگیبا ب ينترنتهمراه و ا تلفنبه  یوابستگ یزانم ینب

، احساسیبی، قدرتییباحساس  یزانبا م ينترنتبه تلفن همراه و ا یوابستگ یزانم ینبنتايج نشان داد که  ینهمچن

 .رداوجود د ياندر دانشجو یمعنادارارتباط  و نفرت از خود ینفرت فرهنگ، یاجتماع یانزوا، احترامیبی

شیوه درست استفاده از موبايل و اينترنت را به دانشجويان بیاموزد تا  تواندیممناسب و معقول ، الزم آموزش

 وارده را کاهش یهابیآسو  حذر داردبزارها بر به اين ا غیرمعقولآنان را از استفاده و وابستگی شديد و 

 دهد.

 بستگی بهاو، به تلفن همراه یوابستگ، یلموبا، یاندانشجو، یاجتماع یگانگیب: یدیکل هایواژه

   ینترنتا

                                                           

1. گناباد،  یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکی،دانشکده پ يه،گروه علوم پا ی،علم اطالعات و دانش شناس ياراستاد

 aratarodi1387@yahoo.com يرانگناباد، ا

 کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد، شهرستان گناباد، ايران 0
mrz.rajabi61@gmail.com 
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 مقدمه

 بیگانگی اجتماعی است و، جامعه هر یهيسرما عنوانبه، وارده بر جوانان یهابیآساز 

و دچار هر آسیبی  نشود فراهم جامعه مهم قشر نيا یو شاداب یيايپو هاینهیزم کهدرصورتی

 و هانهیزم اگر پس د.بزنن رقم را جامعه اي ملت کي هالکت و فالکت توانندیم، گردند

 وندهاییپ، شود گرفته دهيناد مهم قشر نيا تیخالق و یشاداب، يیايپو برای الزم بسترهای

 یمسئله و مارییب برابر در هاآن اديزاحتمالبه، شد نخواهد برقرار اجتماع و قشر نيا نیب الزم

 و تخصص آنکه خاطر به دشونیم ريپذبیآس یاجتماع یگانگیب نام به یاجتماع مهم

 یمسئله بروز احتمال و است امروزی یتوسعهدرحال جوامع یذات خصلت يیفردگرا

 کهآن خاطر به کهيیجاازآن و است شتریب یسنت جوامع از نسبت به آن در یاجتماع یگانگیب

 یاجتماع یگانگیب مسئله به پرداختن، شوندیم محسوب جامعه قشر نيترمهم جوان قشر

 در متعددی عوامل یطرف از .رسدیم نظر به یاتیح آنان یارسانه یوابستگ و انيدانشجو

 گسترش به رو روند که است یحال در نيا. اندهشد دانسته مؤتر یاجتماع یگانگیب جاديا

 را یاجتماع هرچه به چهره روابط ریاخ هایلسا در نترنتيا و تلفن ژهيوبه یارتباط ليوسا

 تابت تلفن به یدسترس، 8183 سال در رانيا در چنانکه آن .است داده قرار ریتأت تحت اًيقو

 همراه تلفن نفوذ بيضر و درصد و در حد اشباع 888از بیش  8189درصد و در سال  80

 35، 8183 نترنتيا نفوذ بيضردرصد و همچنین  888به باالی  8189ل در سا و درصد 99

 .(8181، ت )ايران آناليناس بودهدرصد  88برابر با  8189و در سال 

 یکيها شاهد تحوالت تکنولوژحوزه شتریدر بی اا ورود به عصر اطالعات و جامعه شبکهب

انقالب  یدستاوردها نيترهماز م یکيو  ديرسانه جد مثابهبه نترنتيا. میهست یگوناگون

 یهایکه بر اتر ادغام فناور یديجد یهادهيپد ازجمله. استارتباطات در قرن حاضر 

ها شبکه نياست. ا یمجاز یاجتماع یهاشبکه، گرفتهشکل ریاخ یهادر سال یمختلف ارتباط

بر  یمختلف نقش اساس یهایساز انياند در جراز کاربران توانسته گانيرا یریبا عضوگ

 (.0880، )کیاد نعهده داشته باش
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 وب نيا در که هستند ینترنتيای هاوب از یدينسل جد یمجاز یاجتماع یهاشبکه

 و شده معج گريکدي دور یمجاز صورتبه یمشترک محور حول ینترنتيا کاربران هاتيسا

 بطارو یفضا از یديجد نسلهمچنین  هاشبکه نيا. دهندیم لیتشک را نيآنال اجتماعات

 جا مردم یگزند در خوبیبه اندتوانسته ندارند یاديز یلیخ عمر نکهيا با که هستند یاجتماع

 .(0881، )ماليی کنند باز

، هارصتف، هایآزاد، ساکنان خود امکانات یاست که برا یعيو بد عیقلمرو وس هااين شبکه

افراد  یلف زندگمخت یهارا به همراه دارد و در جنبه ینينو یهاتيو محدود هابیآس

است  یاجتماع یگانگیب، رديپذیم ریفضا تأت نيکه از ا يیهااز جنبه یکياست.  تأتیرگذار

آن را از  0( از قول ريموند ويلیامز8198که محسنی تبريزی ) 8بیگانگی یواژه .(0888، )ساها

ی يکی از مفاهیم اصلی و عمده عنوانبهداند و دشوارترين واژگان فرهنگ لغت می

ر علوم ای دگسترده طوربه، اجتماعی مطرح گرديده شناسیروانو  شناسیروان، یشناسجامعه

های یتواقع، ها نسبت به جرياناتها و واکنشانسانی برای تبیینی از اشکال و انواع کنش

رود و با زندگی اجتماعی امروز فشارهای روانی و تحمیالت اجتماعی به کار می، پیرامونی

 که همچنان یدارهيسرما یجامعه و تهیمدرن دوران (.8188، )حسینی ستا سخت عجین

 که يیهاچالش .آوردیم وجود به جامعه افراد برای را یاساس هایچالش، رودیم شیپبه

 آورد ديپد فرد برای را يیتنها و انزوا ینوع درنهايت و کند دور جامعه از را فرد است ممکن

 اندازه آن تا افراد در اجتماع از یگانگیب و خود از یگانگیب یمسئله و چالش. (8189، )وکیلی

، یخودکش ازجمله یاجتماع یهایروکج و هایناهنجار از ارییبس که است تیاهم دارای

 .(8118، )ستوده دارند رابطه یاجتماع یگانگیب و یگانگیازخودب با مخدر مواد به ادیاعت

و  یعاجتما، یفرد، یمختلف فرهنگ یهاوزهح تواندیم یاجتماع یهااستفاده از شبکه

 نيترگدر زمره بزر انيدانشجو کهنيقرار دهد. با توجه به ا ریافراد و جامعه را تحت تأت یروان

ات دانشگاه به علت وجود امکان یو در فضا نديآیمخاطبان و فعاالن شبکه به شمار م فیط

، یشناخت یهایریگفضا جهت نيا آشنا شده و یبريسا یبا فضا نترنتياستفاده از ا یبرا

                                                           

1. Alienation 

2. Raymond Williams 
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آن  امدیو پ جهیو نت دهدیالشعاع خود قرار مرا تحت هاآن یو عمل یفرهنگ، یعاطف

وجه به لذا با ت، آنان است یاجتماع یگانگیب ازجمله یتمام جوانب زندگ یرو گذاریریتأت

 یراتییتغ جاديدر ا یمجاز یاجتماع یهاشبکه یانجام شده و نقش محور هایپژوهش جينتا

 یزانه مرابط یدر پژوهش حاضر آن است که به بررس یاصل مسئله، یاجتماع یگانگیبدر 

 یاد اسالمدانشگاه آز ياندانشجودر  یاجتماع یگانگیبا ب ينترنتاستفاده از تلفن همراه و ا

 ليموبا ی بهتگوابس زانیم نیبهمچون میزان رابطه  یسؤاالتيافتن پاسخ  منظوربه، واحد گناباد

 یاانزو، يیمعنایباحساس ، یهنجاریباحساس ، قدرتیبیاحساس  زانیم با نترنتيو ا

 .بپردازد، انيد در دانشجوخو ازنفر ی و تفرهنگ تنفر، یاجتماع

 روش

 ازنظرهمبستگی و  نوع از پیمايشی پژوهش یاجرا روش، قیتحق اهداف و موضوع به توجه با

ه جامع .ديگردی آورجمع پرسشنامه از ستفادها با هاداده یگردآور نحوه هدف کاربردی و

واحد  یاسالم زادآدانشگاه  یمقطع کارشناس انيدانشجو هیکل رندهیدربرگپژوهش  یآمار

 رابرب هاآن تعداد و بودند لیتحص به مشغول دانشگاه در 8181-89 یلیتحص سال درکه  گناباد

وکران ک فرمول طريقاز  ساده وتصادفی  یریگنمونه روش از استفاده بود که با نفر 988 با

 .شدند انتخاب آماری پژوهش نمونه عنوانبهنفر  058 تعداد

ا هابزار گردآوری داده. بود بسته یهاسؤالدر پرسشنامه حاضر  مورداستفاده یهاسؤال

( جهت ارزيابی بیگانگی اجتماعی 8188ی بنی فاطمه )اجتماع یگانگیب دو پرسشنامه

 احساس، یهنجاریب احساس، یقدرتیاحساس بی همچون يهااسیمقدانشجويان با 

 که شدمی سؤال 88شامل  که بودد خو ازتنفر  و یفرهنگ تنفر، یاجتماع یانزوا، يیمعنایب

پرسشنامه دوم پرسشنامه بررسی میزان  بود. شده یطراح یادرجه 5 کرتیل طبق بر اساس

 که شامل تهیه شده بود (8880که در سال ) 8وابستگی به تلفن همراه )موبايل( مورنو

 08 شامل که و اينترنت است همراه تلفن از استفاده نحوه و جمعیت شناختی مشخصات

 تحمل :شامل حیطه سه در که است و اينترنت همراه تلفن به وابستگی مورد در سؤال

                                                           

1. Moreno 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853216300438#bbb0140
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 ( و81تا  1 سؤاالت) سؤال 1 یزندگ عملکرد اختالل، (9تا  8 سؤاالت) سؤال 9 محرومیت

 هر .شد یگذارنمره و یبندطبقه( 08تا  83 سؤاالتاصرار ) –)اجبار سؤال 9 اصرارم راجبا

 صورتبه امتیازات که داردمتوسط و کم ، زياد، زياد خیلی گزينه چهار، سؤاالت از يک

 نمره. گرديد مشخص متوسط و شديد کنندگاناستفاده، و اينترنت همراه تلفن به معتادان

 نظر در متوسط استفاده 11 از کمتر و شديد استفاده 11-18، تیاداع، 98 مساوی يا شتریب

 .شد گرفته

ر د یشناختیتو جمع یکه اطالعات کل عمومی سؤاالتدو بخش  یدارا هاپرسشنامه

 رشته تحصیلی ،تحصیلی ترمتیوضع، جنسیت یلاز قب یسؤاالتشامل  دهندگانپاسخرابطه با 

وامل از ع يکسنجش هر  پژوهش برای یهاؤلفهمدر رابطه با  یتخصص سؤاالتدوم  و بخش

 از يانانشجود یاجتماع بیگانگیو  اينترنت، به تلفن همراه وابستگیپژوهش شامل  یاصل

. شد خراجاست تحقیق ادبیات در شدهاشاره یهامؤلفه به توجه با که شد استفاده هايیگزاره

 .است شده داده نشان متغیرها به مربوط هایسنجه، 8 جدول در

 متغیرها به مربوط هایسنجه .1جدول 

 مقیاس ابعاد متغیر

 یانهيچندگز سؤال درآمد، اقتصادی و اجتماعی پايگاه، تحصیالت یشناختجامعه

 اجتماعی بیگانگی
  احساس، یهنجاریب احساس، یقدرتیاحساس ب

 دخو از رتنف، یتنفر فرهنگ، یاجتماع یانزوا، يیمعنایب

 ایگزينه 5 لیکرت طیف

 (مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از)

 ايلموب به وابستگی

 نترنتيو ا

 -اجبار و زندگی عملکرد اختالل، محرومیت تحمل

 اصرار

 ایينهگز 5 یکرتل یفط

 مخالفم( کامالًموافقم تا  کامالً)از 

 ده است.زير امتیازبندی ش صورتبهطیف لیکرت بوده و  بر اساسپرسشنامه  یگذارنمره

ديد و ش کنندگاناستفاده، معتادان به تلفن صورتبهرسشنامه: امتیازات تفسیر پ

: نشانگر استفاده متوسط از تلفن 11شد. نمره کمتر از  یبندطبقهمتوسط  کنندگاناستفاده

 98 يا مساوی تربزرگنشانگر استفاده شديد از تلفن همراه و نمره  18تا  11نمره بین ، همراه

 .اعتیاد در نظر گرفته شد
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( پايايی پرسشنامه بیگانگی اجتماعی با استفاده از ضريب 8180پژوهش خزاعی ) در

به روش تحلیل عاملی تعیین و  به دست آمده است و روايی پرسشنامه %80آلفای کرونباخ 

(. در اين 0881، نفر از اساتید مربوطه دانشگاه نیز رسیده بود )خزايی 1 ديیتأپس از ترجمه به 

از روايی محتوا استفاده شده است. همچنین جهت  تعیین روايی پرسشنامه منظوربهتحقیق 

 به کرونباخ استفاده گرديد و میزان پايايی پرسشنامه وابستگی یآلفاتعیین پايايی از روش 

 یاراز دو مع پژوهشگران، هااندازه منطقی برازش آزمودن آمد. برای به دست 13/8موبايل 

مطالعه  قياز طر يادیز به اين طريق که مطالعات. گرفتندهره ب هاپژوهشدر  يايیو پا يیروا

مهم  یرهایو متغ یمکامل مفاه طوربه، آمد عمل به مقاالت و هانامهپايان، هاکتاب

 رسشنامهپ ترجمه از پس. يدروشن گرد هاآن گیریاندازه یو چگونگ یقدر تحق مورداستفاده

شد  ديیتأ اصالح و تامتخصصان قرار گرفت  اریدر اخت يیابتدا پرسشنامه، التین مقاالت از

پايايی  منظوربهگرديد. در اين پژوهش از آلفای کرونباخ  تدوين نهايی پرسشنامه درنهايت که

نفر در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه  18، هاپرسشنامه همه توزيع از قبل. استفاده گرديد

ضريب آلفای کرونباخ با استفاده از ، هاآنآوری در اختیار آنان قرار گرفت. پس از جمع

 به توجه با، یکم صورتبهها داده یگردآور ازپس محاسبه گرديد.  SPSS-22 افزارنرم

 t، نیانگیم یبررس یآمار روش ازاستفاده  باها داده، شدهمطرح سؤاالت و پژوهش اهداف

 قرار گرفت. وتحلیلتجزيه مورد انسيوار لیتحل و رسونیپ و مستقل

 هاتهافی

 یفیتوص صورتبه( یلیتحص ترمو  رشته، تی)جنس یانهیزم یرهایمتغ یبررس به بخش نيدر ا

 و( درصد 1/53) زن انياکثر دانشجوپژوهش موجود  یهابر اساس داده .شودیم پرداخته

 .بودند( درصد 0/35) مرد نيکمتر

 و ترم تحصیلی برحسب رشته هانمونهی فراوان عیتوز .0جدول 

   ترم تحصیلی   یلیرشته تحص

 درصد یفراوان ترم درصد یفراوان پرستاری

 1/1 8 اول 1/08 53 

 0/85 11 دوم 1/88 08 يیماما
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   ترم تحصیلی   یلیرشته تحص

 1/85 18 سوم 3/80 18 یعلوم اجتماع

 1/00 59 چهارم 1/88 09 برق

 0/80 01 پنجم 1/89 33 یحسابدار

 00 55 ششم 01 15 وتریکامپ

 0/9 81 هفتم   

 1/8 3 هشتم   

 1/8 0 نهم   

 888 058 جمع کل 888 058 جمع کل

 ترویکامپ رشته در موردبررسی انياکثر دانشجو 0موجود در جدول  یهابر اساس داده

 درترم انياکثر پاسخگو .بودند( درصد 1/88) برق رشته در هاآن نيکمتر و( درصد 01)

 ندبود( درصد 1/00) یلیتحص چهارم

 .بودند( درصد 1/8) نهم درترم هاآن نيکمتر و 

 کمتر آماری ( نمونه%18) نفر 18 تعداد، سال برحسب موبايل از استفاده مدت برحسب

 1 از بیشتر آماری نمونه (%1نفر ) 88 و تعداد سال 0 تا 8 نیب( %03نفر ) 13 تعداد، سال 8 از

وز ر در یدريافت هایتماس تعداد متوسط برحسب. کردندمی استفاده ليموبا از که بود سال

 (%1نفر ) 1 و تماس 5 تا 8 بین آماری نمونه (%31نفر ) 31 کنندهشرکتنیز توسط دانشجويان 

 ارسالی هایتماس تعداد بیشترين .دادند در روز گزارش را تماس 01 از بیش آماری نمونه

 متوسط تعداد طوربه هاتماس مدت طول برحسببوده است.  تماس 88 تا 5 بین روز طول در

 آماری نمونه معادل (%8نفر ) 8 و دقیقه 5 از کمتر تماس طول آماری نمونه (%19نفر ) 19

 به عتیادا نامهپرسش برحسب اينترنت کاربران وضعیت .داشتند دقیقه 18 تا 08 تماس طول

 .استزير  ورتصاينترنت به 
 اینترنت کاربران فراوانی توزیع .3 جدول

 فراوانی درصد فراوانی کاربران وضعیت

 %85 85 عمولیم کاربر

 %11 11 خطر معرض در کاربر

 %39 39 معتاد کاربر

 %888 058 جمع
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 11، اينترنت معمولی کاربران آماری نمونه ( از%85) نفر 85 که دهدیمنشان  1 جدول

 عنوانبه آماری نمونه از (%39نفر ) 39 و خطر معرض در کاربران آماری نمونه از (%11نفر )

نفر به دلیل کاربران در حد کم و خیلی  858نفر  058از  ضمناً. شدند شناخته معتاد کاربران

 يد.که در جدول لحاظ نگرد کردندتری از دامنه لحاظ شده را کسب کم بودند و نمرات پايین
 همراه تلفن به وابستگی فراوانی توزیع .4 جدول

 فراوانی درصد فراوانی کاربران وضعیت

 %11 11 معتاد

 %35 35 شديد استفاده

 %88 88 متوسط استفاده

 %888 058 جمع

 تلفن متوسط استفاده گروه جزء آماری نمونه از (88نفر )% 88 که دهدیمنشان  3 جدول

 (11نفر )% 11و  همراه تلفن شديد استفاده گروه جزء آماری از نمونه (35%نفر ) 35، همراه

 یرهایسطح سنجش متغ کهيیازآنجا. شدند شناخته معتاد کاربر عنوانبه آماری نمونه از

 .رديدگاستفاده  زمانهمساده مدل  یخط ونیلذا از آزمون رگرس، بوده یافاصله موردبررسی

 یترنيیپاکم بودند و نمرات  یلیدر حد کم و خ استفاده یلنفر به دل 858نفر  058از  ضمناً

ان ت آمده نشنتايج به دس .يدکه در جدول لحاظ نگرد کردنداز دامنه لحاظ شده را کسب 

 انيدانشجو نیب در یاجتماع یگانگیب با ليموبا و نترنتيابه  یوابستگ زانیم نیبداد که 

 .دارد وجود رابطه گناباد واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 مدل یهاشاخص .5 جدول

R مجذورات R مجذورات R شدهليتعد 

15/8 881/8 11/8 
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 یاجتماع یگانگیب ینیبشیپ یبرا ونیرگرس مدل یمعنادار .6 جدول

 احتمال مقدار F آماره مجذورات نیانگیم Df مجذورات مجموع مدل

 888/8 31/1 1/818 1 8/589 ونیرگرس

   89/08 031 3/3819 ماندهیباق

    038 1/5335 کل

 مدل بیضرا .7 جدول

 احتمال مقدار t آماره استاندارد یبتا استاندارد یخطا راستانداردیغ یبتا مدل

 8.888 9.01 - 8.89 8.38 تابت

 8.888 5.81 8.10 8.85 8.15 یاجتماع یگانگیب

 انيدانشجو یاجتماع یگانگیب با تلفن همراه و نترنتيابه  یوابستگ نیب یهمبستگ بيضر

 ن همراهتلف و نترنتيا ی بهوابستگ، شدهليتعد R مجذور به توجه با یعبارت به. بود 15/8 با برابر

 مدل یمعنادار لجدو به توجه با. کند نییتب را یاجتماع یگانگیب زانیم اترییتغ 11/8 است قادر

 نيبنابرا، است 85/8 از کمتر آمده دست به یمعنادار سطح اي احتمال مقدار چون ونیرگرس

. شودیم تهرفيپذ پژوهش هیفرض یعبارت به، است جامعه به میتعمقابل آمده دست به جينتا

 مثبت ریتأت ليموبا و نترنتيا یوابستگ یرهایمتغ که است نيا انگریب مدل بيضرا نیهمچن

 هب وابستگی میان رابطه بررسی . برای(B>8 و p<85/8) دارد یاجتماع یگانگیب بر یمعنادار

 .شد هاستفاد پیرسون همبستگی ضريب از اجتماعی بیگانگی با موبايل و اينترنت

 یریگجهینتو بحث 

 یکيتکنولوژ تحوالت شاهد هاحوزه شتریب در یاکهشب جامعه و اطالعات عصر به ورود با

 انقالب یدستاوردها نيترمهم از یکي و ديجد رسانه مثابهبه نترنتيا. میهست یگوناگون

 یانگگیب ازجمله یزندگ جوانب تمام یرو ریتأت آن امدیپ و است حاضر قرن در ارتباطات

 به هک است آن حاضر پژوهش در یاصل مسئله لذا، است در دانشجويان خصوصاًو  یاجتماع

 آزاد دانشگاه انيدانشجو یاجتماع یگانگیب بر تلفن همراه و اينترنت از استفاده میزان یبررس

 .بپردازد گناباد واحد یاسالم
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 نیدر ب یاجتماع یگانگیبا ب ليو موبا نترنتيا یوابستگ زانیم نیبی بررس جهت

 نیب یهمبستگ بيضر شد. استفاده نزماهم مدل ساده یخط ونیاز آزمون رگرس انيدانشجو

 با، یعبارت به. بود 15/8 با برابر انيدانشجو یاجتماع یگانگیب با ليموبا و نترنتيا یوابستگ

 زانیم راتییتغ 11/8 است قادر ليموبا و نترنتيا یوابستگ، شدهليتعد R مجذور به توجه

 اي احتمال ارمقد چون ونیرگرس مدل یمعنادار به توجه با. کند نییتب را یاجتماع یگانگیب

 به میتعمقابل آمده دست به جينتا نيبنابرا، است 85/8 از کمتر آمده دست به یمعنادار سطح

 نيا انگریب مدل بيضرا نیهمچن. شودیم رفتهيپذ پژوهش هیفرض یعبارت به و است جامعه

 یگانگیب بر یمعنادار مثبت ریتأت به تلفن همراه و اينترنت یوابستگ یرهایمتغ که است

های پژوهش جيبا نتا. نتايج پژوهش در اين سطح از فرضیه (B >8 و p<85/8) داردی اجتماع

 الرسنو  (8183افراسیابی )، (8185اجاق )، (8183علیزاده و همکاران )، (0883دستجردی )

 .کندیم ديیتأيکسان است و آن را  جهتنيازاو با نتايج پژوهش حاضر  است( همسو 0889)

، یقدرتیاحساس ب زانیبا م تلفن همراه و اينترنت ی بهوابستگ زانیم ازنظر همچنین

 یهامؤلفهی و تنفر از خود که از تنفر فرهنگ، یاجتماع یانزوا، يیمعنایب، یهنجاریب

 تحقیق تايجن با پژوهش داشت که نتايج رابطه وجود انيدر دانشجو، بیگانگی اجتماعی است

 0املین، (8188) همکاران و نژادياسمی، (0881) همکاران و سازمند، (0888) 8پارکز و کو

 رسدی. به نظر ماست از اين رهگذر همخوان (0888) 1پوتمسکا و پاولسکانا ( و0881)

، ناهنجاری ،از اضطراب، باالتر است هاآنو تلفن همراه  ينترنتبه ا اعتیادکه نمره  يانیدانشجو

 هاآنو کاهش  کنترل یبرا احتماالًو  بردندیرنج م ترییشب انزوای اجتماعی و تنفر، يیمعنایب

سال با مکالمه و ار کنندیو تالش م آورندیم یروو اينترنت تلفن همراه  یبه گوش در خود

و  يینامعیباحساس ، اضطراباز  یموقت طوربه اختیاریوسواس گونه و ب صورتبه، یامپ

و  گرددیممشکالت فوق  سبب که اين را کاهش دهند تنهايی و تنفر از خود، وابستگی

 فقدان با ما جامعه امروزه .شودیم دانشجويان در منجر به بیگانگی اجتماعی درمجموع

                                                           

1. Koo, Park 

2. Emelin 

3. Pawlowska, Potembska 
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 یاجتماع نظام از افراد يیجدا از بعد کي. است مواجه هاآن ینيگزيجا اي یمعان یجيتدر

، یدگرخورس، یبزهکار از یبخش و است شده فيتعر یاجتماع يیمعنایب نیهم واسطهبه

 ليتما عدم، کار به شيگرا عدم، مخدر و گردانروان یهاقرص انواع مصرف، يیگراپوچ

 .(8183، محمدی) است یاجتماع یگانگیب با يیمعنایب نیهم سبب به لیتحص به

 رابطه کردهلیتحص افراد استراتژی ترينمهم و تريناصلی بیگانگی پديده با مواجهه در

 آنان ارزشی هایگیریجهت. است اجتماعی و مادی واقعی زندگی با گرايانهعمل

 شدر تداوم، درونی آرامش کسب، آسايش و رفاه محوريت بر ترتیب به( غايیهای )ارزش

 هایاطارتب و خانوادگی هایارتباط. دارد قرار زندگی از بردنلذت و زندگی در پیشرفت و

 ابزارهای مورد در. شودمی بیشتر و کندمی پیدا افزايش روابط قبیل اين وسیلهبه کار محیط

 تلفن هایامهبرن و تحت وب جهانی اجتماعی هایشبکه شبکه اينترنت و مانند جديد ارتباطی

 انتقال يعنی روند کار به خودشان واقعی استفاده موارد برای اگر هاآن که گفت بايد، همراه

 و تانهدوس روابط جای باشد قرار گرا اما بود؛ خواهند مفید بسیار، آموزش يا و اخبار فوری

لفن همراه و ت، اينترنت نخواهد آمد. دست به منظوری چنین که گفت بايد بگیرند را انسانی

 یاگونهبههای اجتماعی شبکهها همچون موجود اين رسانه یهافرصتتمام امکانات و 

ند و کاربر باش ادآوریاعت، دنهايی که دارتوانند به دلیل جذابیتمی ینوعبهکه  اندشدهیطراح

ای است که ترين مسئلههای اجتماعی مهمرا وابسته خود کنند. خطر وابستگی افراد به شبکه

اجتماعی  هایقدر وابسته اين شبکهبسیاری از کاربران آن، جدی بگیريم بايست آن رامی

ن اي چراکهکنند شوند و احساس نیاز شديد میشوند که در نبود آن دچار وسوسه میمی

اربر ک، های اجتماعی بسیاری از نیازهای کاربران را فراهم کرده است و در نبودششبکه

 یگانگیب یکه نوع شودیباعث م یاجتماع یهاشبکه قيکند. ارتباط از طراحساس خأل می

 نيکننده از اشود و افراد در ذهن استفاده جاديا گرانيبا د ليوسا نيکنندگان از ااستفاده نیب

 یازو حالت مج شوند لياسم تبد کي ايشماره و  کيصورت به یارتباط نينو یهابرنامه

 یگانگیرا با ب یاما در پژوهش حاضر رابطه معنادار؛ شوندخارج  یو از حالت واقع کنند دایپ

 شهیهمکه  یجمعارتباط ليوسا نيمؤترترو  نيرتریاز فراگ یکي عنوانبهابعاد آن و  یاجتماع

و  یاجتماع، یاقتصاد طيدر شرا یاساس راتییاما با گذشت زمان و تغ، بوده تیماه یدارا
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. امروزه را به دست آورديم شودیضرورت افزوده م نيهرروز به ا، کشور و جهان یاسیس

 دهندیم اختصاص یاماهواره یهابرنامه یرا به تماشا روزشبانهاز  یاديجوانان زمان ز شتریب

 شتریب امعهج فرهنگ و هاسنت از شدن دورآن  تبعبه و یرانيا یهاوادهخان شترینظام ب یو سست

 یجمعارتباط ليوسا جامعه افراد امروزه معتقدند کارشناسان یبرخ. شودیم مشاهده شهیهم از

 شهیمه علت نیهم به، دانندینم خود یازهاین یجوابگو را ويديو اي و ونيزيتلو همانند، ساده

کل نتايج  در .باشند ارتباط در رونیب یایدن با مختلف ليوسا با هک هستند یراه دنبال به

 طورهبکه با باال رفتن وابستگی به تلفن همراه و اينترنت  است نيابررسی حاضر حاکی از 

ه که خود تبعات نامناسبی را در هم ابديیمکل بیگانگی اجتماعی در دانشجويان افزايش 

 درسیملذا به نظر ، رد برای آنان به دنبال داردزندگی و تحصیلی و ساير موا یهاحوزه

مسئولین  و اندرکاراندستاز طرف  ستيبایمشايسته و بايسته ، تمهیداتی مناسب و درخور

مربوطه برای رفع اين مشکل و يا حداقل کاهش مضرات اين روند انديشیده شده و اجرا 

آينده جوانان میهن  گردد تا خدايی نخواسته شاهد مشکالت و عواقب خطرناکی برای

لذا در  ،کم به نسل فردای کشورمان ادا نمايیم هرچنداسالمی نباشیم و بتوانیم دين خود را 

 .گرددیم ارائه يیهاشنهادیپاين راستا 

 یکاربرد هاییشنهادپ

آموزش و تشويق دانشجويان به استفاده درست و مناسب از موبايل و اينترنت و گنجاندن  -

 پژوهشی آنان جهت استفاده بهینه و کاربردی -درسی و آموزشی ريزیبرنامهآن در 

و  تماداع یزانم يتدر جوانان برای تقو یاعتماد اجتماع يشافزاراهکارهای  یریکارگبه -

جهت جلوگیری از وابستگی افسارگسیخته و اعتیاد و شیدايی گونه به  یاجتماع همبستگی

 نوين. یهارسانه

ه به روش و شیوجوانان  یمذهب های درستو آموزه هاشيگرا يش و عمق بخشیدن بهافزا -

 در مکان و زمان درست، زبان و شیوايی درست، درست
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جوانان در قالب برگزاری  یو مشارکت اجتماع يشیحس مثبت اند يتو تقو يجادا -

ی مبتنی بر جلوگیرو روانکاوان  یتوسط روانشناسان اجتماع یهای آموزشها و دورهکالس

 یاجتماع یختگیگسازهمو  يتبحران هو از

، یناتوان، اضطراب يريتو مد یفنون ارتباطات جمع، یريپذجامعه یهامهارتآموزش  -

 یهای خاص توسط سازمان ملو کالس هاشيهمادر قالب برگزاری ، جوانان غیرهو يأس

 ن.جواناو  ورزش

 تقدیر و تشکر

 کنندهتشرکو دانشجويان  از معاونت و مديريت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی گناباد

 در مطالعه حاضر کمال تقدير و تشکر را داريم.
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