
 

 
 1397 زمستانسال هفتم/ 

 احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت و جنسیت 

 های مرکز استان گلستان( )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه
 1سینا پیغمبری 

 2رمضان حسن زاده 

 3غالمرضا خوش فر 

 چکیده
و ضعف محسوس در روابط بین فردی است، که به نارضایتی از روابط اجتماعی  احساس تنهایی نارسایی

ای در میزان احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت داشته و در شود. جنسیت، نقش تعیین کنندهمنجر می

ها، مورد استفاده قرار گرفته است. بر این مبنا، هدف اصلیی ایلن مقالله تبیلین     مطالعات مرتبط با رسانه

 بطه بین احساس تنهایی با سطوح اعتیاد به اینترنت با تأکید بر نقش جنسیت است. را
آماری  این مطالعه به صورت مقطعی با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه

 نفر بود. 532هزار و  16ها های مرکز استان گیستان بودند که تعداد آناین پژوهش دانشجویان دانشگاه
نفر تعیین شدند.  385برای تعیین حجم نمونه، با روش برآورد حجم بر اساس جدول کرجسی و مورگان 

های پژوهش ای متناسب استفاده شد. یافتهگیری تصادفی طبقهها از روش نمونهبرای انتخاب نمونه
ر است، در حاکی از آن است که اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پس

قرار دارند. همچنین کنترل  حالی که دانشجویان پسر، بیش از دانشجویان دختر در معرض اعتیاد
ها برحسب جنسیت نشان داد که هم در میان دانشجویان پسر و هم دختر، رابطه منفی و متغیر

ی بین همعناداری بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت وجود داشت. بنابراین جنسیت در رابط
 رود. احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت عامل مهم و اثر گذاری به شمار می

 احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت، جنسیت، دانشجویان. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های آشکار دنیای پلیش روسلت. اینترنلت    های نوین یکی از جیوهاستفاده از فناوری و تکنولوژی

های جدید جهان معاصر، نقش به سزایی در تغییر و بعاد نوپای این فناورینیز به عنوان یکی از ا

تحول زندگی افراد جامعه دارد. اینترنت توانسته با ورود خلود بله سلرعت بله یکلی از ابزارهلای       

جدانشدنی در زندگی انسان تبدیل شود، تا جایی که حلذف آن از املور روزملره زنلدگی املری      

توان با اختراع تیفن دراوایل قرن بیسلتم و تیویزیلون در   تغییر را میآید. این ناممکن به نظر می

 دهه پنجاه مقایسه کرد.

ط میان آدمیان شده است. ها وگسترش روابگر کم کردن فاصیهاینترنت بشارت 

های نوین ارتباطی، که امکان ارتباط همزمان و نامحدود میان افراد را فارغ از مکان  تکنولوژی

درجهان جدید فراهم ساخته است، عامل تولد جهان جدیدی است که با عنوان قرارگیری آنان 

1جهان مجازی
شماری چون معرفی شده است. جهان مجازی برخالف جهان واقعی امکانات بی 

سهولت دسترسی، بیست و چهار ساعته بودن، سادگی کار، هزینه پایین، گم نام ماندن کاربران 

توان به آسانی به تجارت پرداخت، خرید کرد، آموخت، به ، میدر آن را دارد. ازطریق این جهان

ترین اخبار مطیع شد، سرگرم شد، به راحتی و در منابع اطالعاتی وسیع دست یافت، از تازه

عرض چند دقیقه با یک کشور در یک قاره دیگر ارتباط برقرارکرد، هویت جدید و در نهایت یک 

 زندگی دوباره و نو یافت. 

ها و دهد و به هراندازه که این فرصتشماری میهای بیبه کاربران فرصت فضای مجازی

های ناشی از استفاده اینترنت افزایش یابد، کاربران بیشتر به سمت این پدیده نوین خشنودی

های های برتری که اینترنت دارد، با این حال نگرانیسوق خواهند یافت. عیی رغم تمام ویژگی

ه از آن و تأثیراتی که این تکنولوژی بر جسم و روح و روان انسان جدیدی درخصوص استفاد

گذارد وجود دارد. کاربران در پی استفاده روز افزون از اینترنت و زندگی در فضای مجازی به می

مدت طوالنی، نوعی وابستگی کاذب نیز به آن می یابند که دیگر رهایی از آن امری دشوار است 

های نوین اطالعاتی و در رأس آن اینترنت، موجب نوسازی (. رسانه1382)مک کوایل، 

 شوند. فرآیندهای اجتماعی می

معتقد  2الشعاع قرارداده است. بیل گیتسهای زندگی مردم را تحتاین تکنولوژی تمام جنبه

ها و کامپیوترها به یک شبکه است، تحت تأثیر فضاهای مجازی جدید که در آن تیویزیون

ها ها شکل خواهند گرفت و این شبکهبط هستند، عناصر رفتاری انسانجهانی هوشمند مرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دهند. همچنین، استفاده نادرست ممکن است ستون فقرات ساختار اجتماعی ما را تشکیل می

که درمقایسه با نسل قبل، با های زیادی به همراه داشته باشد خصوصاً برای نسیی زیان

 (. 1387، های فراوانی مواجه است )ساروخانی محرک

 یانگ
شناختی، به وجود آمدن حالتی خوشایند که فرد قادر به  اعتیاد را از بُعد روان1

کند. اعتیاد به یک چیز ممکن است موجب دستیابی آن از طریق دیگری نیست، تعریف می

کاهش احساس درد، عدم قطعیت و ناراحتی شده به عالوه از طریق توجه به موضوع اعتیاد آور، 

کند. بدین ترتیب فرد مشکالت ر روی عوامل ناراحت کننده و مشکالت تمرکز نمیذهن، دیگ

الینحل خود را فراموش نموده و هر چند زود گذر و مصنوعی، آرامش، امنیت، موفقیت، تعیق و 

کند اما این کند. بنابراین، اعتیاد حالت خوشایندی را در فرد ایجاد میصمیمت را تجربه می

های خوشایندی را تجربه  واقعی است. از آنجا که فرد در اثر اعتیاد، احساسوضعیت موقتی و غیر

شود. در واقع این حالت الگوی رفتاری اعتیاد را تقویت کند، شدت وابستگی وی بیشتر میمی

دهد: اعتیاد  تعریف دیگری از اعتیاد ارائه می 2(. جان فیییپ اسمیت1385کند )قره آغاجی، می

کستن آن خییی دشوار است. برای مثال، طی ترک اعتیاد به هرویین نوعی عادت است که ش

 این اعتیاد با میل به دارو ادامه خواهد داشت. 

ها کند، قابییت آنمشخصه دیگری که عادات اعتیادی را از عادات غیر اعتیادی متمایز می

، در شوددر تولید احساس مثبت در زمان است که موجب رفع یک احساس منفی در فرد می

(. لفظ اعتیاد 1384آید )حسینی، حالی که عادات غیراعتیادی تنها بر احساس منفی فائق می

های سنتی هم چون اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قمار است. اما گر اعتیاد بیشتر تداعی

های شخصی و  ی جدیدی روبرو شده است. گسترش رایانهاعتیاد از طریق اینترنت با وجه

زایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار منجر به ظهور معضیی به نام اعتیاد اینترنتی شده اف

های های گپ زنی، هرزه نگاری، قمار آنالین و خرید است. اعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق

و اطرافیانش  ها این نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانوادههمچون دیگر اعتیاد شود. اینترنتی می

توانند  های رفتاری، همچون اعتیاد به شبکه اینترنت میسازد. اعتیاد دور و او را منزوی می

 موجب تخریب سالمت، روابط، احساسات و نهایتاً روح و روان فرد شوند. 

توان گفت که هدف تکامیی گفتمان در طول تاریخ، شکل گیری و حفظ صمیمت می

دهد در مورد ارتباطات اجتماعی یاد ا دیگران به انسان اجازه میاجتماعی بوده است. گفتگو ب

های بگیرد و بفهمد که آیا دیگران ارزش اعتماد و همکاری دارند یا خیر. بنابراین گفتگو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها در های اجتماعی بوده است. انساناجتماعی از زمان ظهور انسان سنگ بنای جامعه و سازمان

کنند که به سرعت در حال تغییر است. نظریه یی زندگی میی پرتگاه دنیاحال حاضر در لبه

، 3، اکنون معتقدند که فناوری اطالعات و ارتباطات2و کای شیرکی 1پردازانی مثل شری ترکل

-پردازان، چه رواناجتماعی است. این نظریه -های ارتباطات انسانیشروع از بین رفتن پایه

ها از لحاظ وفان حاضر، اعتقاد دارند که انسانها و یا فییسشناسان سایبری، سایبرنئیستی

ها مشغول سازمان و با همان فناوری اطالعات و ارتباطاتی که دهه عاطفی از هم دورتر شده

 (.1384شوند )گرینفیید، دهی و ساخت آن بودند، اکنون از هم جدا می

ارتباطات در  ( بیان کردند که از زمان معرفی فناوری اطالعات و1998)4کروت و همکاران

-زندگی روزمره، بسیاری بر این باور بودند که، منافع شروع عصر دیجیتال بیشتر است یا زیان

های آن، و آیا تأثیری روی احساس تنهایی و انزوای اجتماعی دارد.در اینجا روابط بین احساس 

های مدل های اجتماعی و همچنین، شبکهتنهایی و اینترنت، ارتباطات آنالین)برخط( گسترده

 ، نشان داده شده است.1رقابتی استفاده از اینترنت و احساس تنهایی، در نمودار 

 
 )نمودار ارتباطات آنالین( 1نمودار

شوند؛ به در بحث احساس تنهایی، بین تنهایی اجتماعی و تنهایی عاطفی تمایز قائل می

این مقیاس را بر روی  طور مثال، عدم رضایت از روابط خانوادگی یا عاشقانه. محققانی که

اند، دریافتند که سطح باالیی از استفاده از اینترنت با سطح پایین کاربران اینترنت اجرا کرده

احساس تنهایی همراه است، و این احتماالً به این دلیل است که، استفاده از اینترنت این نیاز 

ده از اینترنت به افزایش احساس سازد. با این حال، سطح باالیی از استفااجتماعی را برآورده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شود، احتماالً به این دلیل که، افرادی که بیش از حد، زمان خود را تنهایی عاطفی مربوط می

کنند دیگر نه زمان و نه منابع الزم برای ارتباطات آفالین )رو در های آنالین میصرف دوستی

 رو( را در دست نخواهند داشت. 

ی مثبت و معناداری بین احساس تنهایی و استفاده از از سوی دیگر، محققان همبستگ

اند. لذا، میزان احساس تنهایی در مردان بیشتر اینترنت در بین دانشجویان دانشگاهی پیدا کرده

بود از زنان بود و هرچه میزان استفاده از اینترنت باالتر بود، احساس تنهایی نیز باالتر می

ی در میان دانشجویان گزارش شده است که، استفاده(. همچنین، این رابطه 1999، 1)هاگز

ی متوسط دارند، کمی اغراق آمیز بیش از حد از اینترنت در مقایسه با افرادی که سطح استفاده

های مفید استفاده از اینترنت تأثیری بر احساس تنهایی در طول است. از سوی دیگر، ساعت

 رنت بود. زمان نداشت، بیکه وابستگی روانشناختی به اینت

به همین ترتیب، آشکار است که اینترنت خود مضر نیست، بیکه یک ابزار است. سوال این 

است که، آیا منشأ احساس تنهایی در ارتباطات آنالین است، در حالی که نقش منفی استفاده از 

س کند؟ زمانی که ما در حالت آفالین هستیم، احسااینترنت در ارتباطات آفالین نمود پیدا می

بینی کند، و عالوه بر این، احساس تنهایی، تواند مشکالت مربوط به خودش را پیشتنهایی نمی

کند. در واقع یک مطالعه نشان داده کسانی بینی نمیالزاماً تعامالت اجتماعی آنالین را نیز پیش

از اینترنت بیشتری  اند احتماالً استفادهدست آوردهکه بیشترین امتیاز را در احساس تنهایی به

(. به همین 2،2۰13اند )اداچیها و کسب اطالعات در مورد دنیای سرگرمی کردهبرای سرگرمی

شود یا حداقل با احساس تنهایی در ترتیب، احساس تنهایی در مدت آفالین بودن ایجاد می

 (.2۰۰7، 3کند )ویتی و مک لوگینحالت آنالین برابری نمی

ها را از جامعه و ارتباطات اجتماعی واقعی دور ت، انسانی بیش از حد از اینترناستفاده 

تواند موجبات احساس تنهایی و های اجتماعی و تسیط بر زندگی افراد میکرده و با حذف تعامل

(. احساس تنهایی یکی از 1998در نهایت افسردگی را فرآهم آورد )کروت و همکاران، 

ربران اغیب با انتخاب روابط آنالین، که ساختگی و های استفاده از اینترنت است، زیرا کا فرآورده

(. به نقل 1388دهند )سییمی و همکاران، ضعیف هستند، به روابط واقعی زندگی کمتر بها می

های اجتماعی و نیز ی بیش از حد از اینترنت، کاهش فعالیت(، پیامد استفاده1385از چمنی )

(، نیز بیان 1389شود. کفاشی )قعی عنوان میترجیح برقراری ارتباط مجازی به جای ارتباط وا

داشته، که هر چه کاربر اینترنتی احساس کند که در محیط اینترنت بیشتر مورد پذیرش واقع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های خانواده مؤثر واقع خواهد شد و همچنین هر چه شود؛ این موضوع احتماالً بر ارزشمی

طرح کردن موضوعات خود با ی گروهی شوند، باعث مکاربران بیشتر وارد بحث و مناظره

کنند. لذا این امر، های تعامیی اینترنتی شده، و کمتر مسائل خود را با خانواده مطرح میمحیط

 شود. های خانواده میسبب کم اهمیت شدن ارزش

های بین فردی صحیح و مهارت افتد که فرد یک رابطهگرایش به اینترنت زمانی اتفاق می

های اجتماعی، (. گروه دوستان و شبکه2۰۰4ه باشد )یانگ و همکاران،ارتباطی الزم را نداشت

بیشتر از اینترنت هستند. بنابراین، اینترنت تنها به  خود منبعی برای سوق دادن فرد به استفاده

ای با احساس تنهایی خانوادگی و خالء عاطفی ایجاد شده از جانب خانواده ای مقابیهعنوان شیوه

 (. 1388حساس تنهایی اجتماعی )سییمی و همکاران، کند، نه اعمل می

میییارد نفر کاربر داشته است )مجیه ی دنیای  7/2درحدود  2۰۰7اینترنت، در ماه مارس 

این تعداد کاربر به  2۰15( که در سال 2۰۰7به نقل از ویتی و مک لوگین، ;2۰۰7اینترنت، 

توانند بهکامی و تعامالت اجتماعی، می میییارد نفر افزایش یافته، به این ترتیب اینترنت 2/3

هایی پیرامون مزایا و معایب پژوهش روانی و احساس تنهایی را به تصویر بکشند و زمینه

 (. 2۰15، 1استفاده از این تکنولوژی جهانی را فراهم آورند )جیکوب و دویدسون

هایی و (، کاربرد تئوری شخصیت در ارتباط بین احساس تن2۰۰۰) 2هامبرگر و آرتزی

های شخصیتی و عاطفی کاربران اینترنت را بررسی کردند و نتایج بررسی آنها اینترنت، ویژگی

ی بیش از حد گرایی و احساس تنهایی به استفادههای خاص همچون دروننشان داد که ویژگی

(، جایگزین شد. مطابق با این 1998شود؛ لذا، مدل کروت و همکاران )از اینترنت منجر می

های های اجتماعی، دسترسی آنالین و الگو، افراد تنها، به دلیل گسترده بودن شبکهمدل

ی آن، به احتمال بیشتر به سمت اینترنت و استفاده افراطی از آن کشیده ارتباطی تغییر یافته

شوند. از سوی دیگر بر اساس مدل ارائه شده در خصوص احساس تنهایی، افرادی که می

های منفی وارد مسیر بینیکنند، به دلیل این که با انتظارات و پیشربه میاحساس تنهایی را تج

شوند در برخورد با مسائل اجتماعی دچار مشکل خواهند بود )هوروتیز و گفت و شنود می

 (. 1979، 3فرنچ

توان فرض کرد که (، می2۰۰۰های احساس تنهایی و مدل هامبرگر و آرتزی )از تیفیق مدل

آورد. احساس تنهایی دارند، اینترنت یک محیط اجتماعی آرمانی فراهم می برای افرادی که

ها به کاربرانِ تنها گمنامی آنالین، حضور نداشتن فیزیکی دیگران و رودررو و واقعی نبودن تماس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-، خود1زدایی نند. ارتباطات اینترنتی، بازداریدهد تا تعامالت اجتماعی خود را کنترل کاجازه می

ای برای ممارست و کند و همچنین عرصهرا تسهیل می2گری یمیت و خود عرضهافشایی، صم

آورد. اینگونه تسهیالت آنالین، در ترکیب با کاهش اضطراب های ارتباطی فراهم میبهبود مهارت

تر عرضه کنند. به عالوه برخی از افراد تنها، دهند تا خود را آرمانیاجتماعی، به افراد تنها اجازه می

رنت را به عنوان راه فراری برای کاهش استرس و احساسات منفی مرتبط با احساس تنهایی در اینت

 (. 2۰۰3مارتین و شوماخر،  -؛ به نقل از ماراهان 2۰۰۰، 3گیرند )بوتنظر می

اند که مطابق با آن، افرادی که احساس تنهایی تحقیقات اخیر بیشتر مدلی را تایید کرده

اینترنت گرایش بیشتری دارند و این مسئیه، بروز مشکالتی از قبیل کنند به استفاده از می

کاهش سالمت روان، کاهش روابط اجتماعی، غفیت در انجام مسولیت های مربوط به خانواده، 

؛ ویتی و مک الفیین، 2۰۰7شود )برای مثال، هاردی و تی، شغل و تحصیالت را موجب می

این دو فرضیه در تبیین ارتباط بین احساس تنهایی (. بنابر 2۰۰3آرتزی، -؛ هامبرگر وبن2۰۰5

ی افراطی از اینترنت به احساس و استفاده از اینترنت پیشنهاد شده است. اول این که استفاده

ی افراطی تر به اینترنت و استفادهشود و دوم این که افراد تنها، به احتمال قویتنهایی منجر می

های متعدد در ارتباط با تأثیر احساس تنهایی بر کاربرد از آن گرایش دارند. عیی رغم پژوهش

اند و تحقیقات در این اینترنت، محققان به ماهیت چند بعدی احساس تنهایی کمتر توجه کرده

 زمینه نادر است. 

(، انجام شده که حاکی از 1382هایی )برای مثال مشایخی و برجعیی،در ایران نیز پژوهش

حساس تنهایی و چت کردن در اینترنت بوده است، اما این مطیب ارتباط منفی معنادار بین ا

دیگری است. همچنین تحقیق خاصی  بینی کنندهبررسی نشده که کدام یک از این دو پیش

-پیرامون تأثیر ابعاد احساس تنهایی بر استفاده از اینترنت انجام نشده است. با توجه به سنخ

ایز بین احساس تنهایی عاطفی )فقدان صمیمیت و (، و تم1973نگاری پس از احساس تنهایی )

های اجتماعی(، به نزدیکی عاطفی با دیگران( و احساس تنهایی اجتماعی )فقدان روابط و شبکه

رسد تأثیرگذاری انواع مختیف احساس تنهایی بر استفاده از اینترنت متفاوت باشد نظر می

 (.1388)سییمی و همکاران، 

-کند که، افزایش موقتی احساس تنهایی بعد از چتع اشاره می(، به این موضو2۰۰9)4هوو

های آنالین با دیگران نسبت به افرادی که تعامالتی به صورت رودررو دارند وجود دارد. عالوه بر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این، تعداد این افراد در میان افراد با میزان احساس تنهایی زیاد با مبالغه بیان شده است. در 

ها را با تفکیک میان هدف از (، انجام دادند، این یافته2۰13)1مکاراندیگری که لی و ه مطالعه

ای که از میان دانش آموزان کند. در نمونهارتباط به عنوان یک غریبه یا آشنا مشخص می

ای بین ارتباط آنالین و ها، هیچ نوع رابطهمدارس متوسطه گرفته شد؛ در زمان ارتباط با غریبه

د؛ اما بر خالف انتظارات، محققان در هنگام چت با آشنایان نزدیک با احساس تنهایی وجود ندار

تأثیرات منفی احساس تنهایی روبرو شدند. در تحقیق دیگری که توسط اونگ و 

(، انجام شد، دریافتند که دانش آموزانی که وقت بیشتری را به چت کردن با 2۰11)2همکاران

کردند احساس ها چت میادی که با غریبهدادند، نسبت به افرآشنایان نزدیک اختصاص می

تنهایی بیشتری داشتند؛ که این امر ناشی از کاهش زمان صرف شده در روابط خانوادگی را 

 داد. نشان می

ای از جهان به درصد قابل مالحضه 4و سیناویبیو 3شبکه های اجتماعی مانند: اینستاگرام

های اجتماعی به فراوانی استفاده از شبکهارتباطات دسترسی دارند، تحقیقات در مورد اثرات 

 های روانشناختی به سرعت درحال افزایش است، به ویژه در مورد احساس تنهایی ومتغییر

 اعتیاد به اینترنت.

افرادی که باالترین امتیاز را در تنهایی دارند، احتمال بیشتری دارد که اطالعات فردی و  

تری در کنند. درحالی که آنهایی که امتیاز پایین ارتباطی خود را در فضای آنالین منتشر

دهند )السگف و گیرند کمتر میل به انجام چنین اقدامی را نشان میاحساس تنهایی می

ای از افشای اطالعات (. این تمایز، ممکن است به دلیل یک ترس عمیق ریشه2۰14، 5نییسن

ار سوتفاهم کرده و باعث شخصی به صورت ناشایست باشد و دوستان اجتماعی فرد را دچ

گیری آنان شود. درحالی که اطالعات مبتنی بر واقعیت باعث برقراری ارتباطات بیشتر و فاصیه

 شود. بدون ریسک می

عالوه بر این افرادی که احساس تنهایی بیشتری دارند به طور مثال در فیسبوک، اطالعات 

یقت. زیرا این افراد بیشتر به امید کنند تا حقشخصی خود را بیشتر به صورت دروغ بیان می

های حمایت اجتماعی از مخاطبین خود هستند. از آن طرف افرادی که بیشتر، ایجاد پاسخ

ارتباطات اجتماعی به این  گذارند واطالعات خود را از طریق فیسبوک در اختیار دیگران می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-ر این حس را تجربه میطریق دارند در مقایسه با افراد دیگر که احساس تنهایی دارند، کمت

 (.2۰13کنند؛ اما میزان رضایت آنها در فیسبوک اغیب کمتر از همتایانشان است )جین و پارک،

و  مقوله همان بیان برای عام طور به که جنس یواژه با و است اجتماعی ایمقوله جنسیت،

-کنش ها،نقش رفتارها، شامل و باشدمی متفاوت رود،می کار به زیست شناسی دیدگاه از فقط

-مرد می و زن دو جنس عهده به جامعه بر حاکم فرهنگ است، که اجتماعی هایاندیشه ها و

 بیش و کم آمادگی شناسی،جامعه نظر از نگرش یا تیقی (. طرز1383گذارد )نرسیسیانس، 

 مردان عقاید و رفتار خاص، مورد این در و است زیادی عقاید رفتارها و منشأ که است پایداری

 که از دلخواهانه اطالعات و باورها رشته یک از این نگرش شود.می شامل را زنان به نسبت

 مردان اعمال و رفتارها به عاطفی حالت شود ومی است متأثر شناختیِ نگرش، مردانه یجنبه

 فعالیت و اشتغال مورد در ذهنی و باورهای عقاید آن، پرتو در که دهدمی زنان به نسبت جامعه

 از حمایت عدم یا و طرفداری تحصییی آنها، ارتقای سیاست، در آنان مشارکت زنان، دیاقتصا

 جامعه یک افراد نگریستن شیوه ی جنسیتی (. نگرش1374)خالقی مقدم،  گیردمی شکل آنان

 مقررات یا و دین عقل، با آن از بخشی تنها دارد که امکان است زنان حقوق و هاتوانایی به

 (. 1388)ساروخانی،  باشد سازگار محیی

برای چندین دهه، مقاالتی منتشر شده که زنان از سن مدرسه تا بزرگسالی، سطح باالتری 

(. این به ویژه در مواردی 1،2۰۰8اند )اسکافاز احساس تنهایی را به نسبت مردان گزارش کرده

زنان است که در زنان، اضطراب احساسی و انزوای اجتماعی دیده شده است. در حالی که 

ی دوستان اجتماعی و آشنایان و اند که تمایل به احساس تنهایی، مربوط به دامنهگزارش کرده

های اجتماعی با والدین و اعضای ی قوی تری با تنهایی و تجربههمکارانشان است؛ مردان رابطه

بودن های اجتماعی نشان داده است که زیاد خانواده و دوستانشان دارند. تجزیه و تحییل شبکه

شود ها در مردان باعث تنزل در تعداد روابط اجتماعی و بین فردی میارتباطات در این شبکه

های اجتماعی از در حالی که برای زنان کیفیت روابط رودررو و بین فردی بجای روابط در شبکه

 اهمیت بیشتری برخوردار است.

سوال اصیی تحقیق این  با توجه به مطالب فوق، هدف پژوهش حاضر پر کردن این خالء و

است که چه ارتباطی بین احساس تنهایی با سطوح اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان 

ی بین احساس تنهایی با های مرکز استان گیستان وجود دارد؟ آیا جنسیت در رابطهدانشگاه

 اعتیاد به اینترنت تأثیرگذار است؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Skaff 
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 فرضیه ها

 ه اینترنت رابطه وجود دارد.( بین احساس تنهایی با اعتیاد ب1

 پذیرد.ی بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت بر حسب جنسیت تغییر می( رابطه2

 شناسیروش

های مرکز استان گیسلتان انجلام شلد. روش تحقیلق بله      این پژوهش، میان دانشجویان دانشگاه

حاظ زمان از نوع مقطعی و لحاظ ماهیت از نوع پیمایشی، و به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به ل

های مورد نیلاز آن بلا اسلتفاده از ابلزار پرسشلنامه      ها از نوع کمی بود که دادهبه لحاظ نوع داده

هلای  آماری برای تحییل دادهها و اطالعات آن با استفاده از بسته نرم افزارآوری شده و دادهجمع

ی آملاری تحقیلق را دانشلجویان    معله انلد. جا مورد پردازش و تحییل قرار گرفته 1عیوم اجتماعی

نفر بوده اسلت. نمونله    16532دهند که تعداد آنها های مرکز استان گیستان تشکیل میدانشگاه

نفر دانشجو بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگلان تعیلین شلدند.     385آماری شامل 

بودنلد. بلرای انتخلاب    ن آزملودنی ملردا   134آزملودنی بلانوان و    251الزم به توضیح است کله  

ای متناسب بر حسلب جنسلیت و دانشلکده    گیری تصادفی طبقههای آماری از روش نمونه نمونه

 استفاده شد.

 پرسشنامه استفاده شد: 2های پژوهش نیز از به منظور اندازه گیری متغیر

(: SELSA-S) عاطفی بزرگساالن -فرم کوتاه شدة مقیاس احساس تنهایی اجتماعی

ی متغیر مستقل احساس تنهایی از  مقیاس فرم کوتاه شده مقیاس احسلاس تنهلایی   در مطالعه

(، استفاده شلد. ایلن   2۰۰4) 2اجتماعی و عاطفی بزرگساالن به وسییه دی توماسو، برانن و بست

( ، 3،6،8،1۰گویلله و سلله زیللر مقیللاس احسللاس تنهللایی رمانتیللک )      14مقیللاس شللامل  

(، اسللت و احسللاس تنهللایی عللاطفی از  2،4،7،11،14( و اجتمللاعی )1،13،5،9،12خللانوادگی)

آید. گفتنی اسلت کله در ایلن    های رمانتیک و خانوادگی به دست میمجموع نمرات زیر مقیاس

دهلد. در  مقیاس، با افزایش نمره افراد، نمره آنها در عامل کیی احساس تنهایی افزایش نشان می

( 5(، و کلامالً ملوافقم )نملره    1ت )نملره  مقایسه با هر دسته، گزینه پنجم که کامالً مخالفم اسل 

دست آوردن نمره در هر یک از این ابعلاد ایلن مقیلاس نشلان دهنلده حلس بیشلتر        هستند. به

 احساس تنهایی در آن است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

2
 DiTommasso E, Brannen, C, Best LA 
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گویه دارد و برای  2۰این پرسشنامه  ی اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ:پرسشنامه

 1996یا کامپیوتر توسط کیمبرلی یانگ در سال  سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت

 وضعیت نهایی، نمره تعیین از شود. پستهیه شده است و به روش لیکرت نمره گذاری می

 عدم دهنده نشان 2۰ از کمتر نمره شود:می مشخص صورت زیر به مطالعه مورد کاربران

 دهنده نشان 5۰-79نمره  و طبیعی کاربر دهنده نشان 2۰-49بین  نمره ،)کاربر غیر(وابستگی

است. این آزمون  شدید اعتیاد دهنده نشان 8۰-1۰۰نمره  خطر و در معرض افراد خفیف اعتیاد

(، به فارسی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. روایی و پایایی این 1383توسط اورنگ )

(، پایایی 2۰۰4های چندی ذکر شده است. به عنوان مثال، ویدیانتو )پرسشنامه در پژوهش

را گزارش کرد. عیوی و همکاران  89/۰مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ را بررسی و عدد 

(، در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشنامه پنج عامل )صرف زمان بیش از حد در 1388)

اینترنت (، )استفاده از اینترنت جهت کسب آرامش درونی(، )برجستگی(، ) استفاده مرضی از 

اند و عالوه بر این، برای روم( و )بی توجهی به وظایف شغیی و تحصییی( را استخراج نموده چت

(، r=74/۰( و سه نوع پایایی بازآزمایی)r=5/۰این پرسشنامه دو نوع روایی محتوایی و  افتراقی )

 44(، را بررسی و بهترین نقطه برش بالینی آن را r=82/۰( و تنصیف )a=88/۰همسانی درونی)

(، در پژوهش خود به منظور تعیین پایایی پرسش 1387اند. عسگری و مرعشیان )ر کردهذک

را  97/۰و  97/۰نامه مذکور با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تصنیف، به ترتیب ضرایب  

 گزارش کردند.

 هایافته

 ای(های توصیفی)متغیرهای زمینه. یافته1جدول 

 متغیر هاگزینه اوانیفر درصد میانگین انحراف معیار

- - 
 زن 251 2/65

 جنسیت
 مرد 134 8/34

- - 
 مجرد 299 7/77

 وضع تأهل
 متأهل 86 3/22

82691/۰ 4/22 

2/12 47 19-17 

 گروه سنی
7/58 226 22-2۰ 

4/17 67 25-23 

7/11 45 &<26 
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س مونث و مابقی درصد از پاسخگویان این تحقیق را جن 2/65بر اساس جدول باال، 

دهند. به عبارت دیگر دو سوم باشند را جنس مذکر تشکیل میدرصد می 8/34پاسخگویان که 

  7/77دهند. از بین کل پاسخگویان، نمونه تحقیق را زنان و یک سوم را مردان تشکیل می

درصد است را  3/22درصد از پاسخگویان این تحقیق را مجردین و مابقی پاسخگویان که 

های سنی مختیفی قرار داشتند که دهند. همچنین، دانشجویان در گروهین تشکیل میمتاهی

 بوده است.  7/58سال و با درصد  22تا  2۰بیشترین آنان سنی بین، 

 ( میزان اعتیاد به اینترنت 1

میزان اعتیاد به اینترنت در این پژوهش بر مبنای پرسشنامه یانگ، ملورد سلنجش قلرار گرفتله     

این ابزار سنجش، سه سلطح از اعتیلاد بله اینترنلت در میلان پاسلخگویان قابلل         است. براساس

شناسایی است که همانند یک طیف از عدم اعتیاد به اینترنت تا معتلاد بله اینترنلت را گلزارش     

دهد. جدول ذیل توزیع فراوانی دانشلجویان ملورد مطالعله را بلر حسلب سلطوح اعتیلاد بله         می

 دهد.اینترنت نشان می

 . توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطوح اعتیاد به اینترنت2جدول 

 سطوح اعتیاد به اینترنت
 کل مردان زنان

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/27 1۰5 2/17 23 7/32 82 عدم اعتیاد به اینترنت

 66 254 9/76 1۰3 2/6۰ 151 در معرض اعتیاد به اینترنت

 8/6 26 6 8 2/7 18 معتاد به اینترنت

 1۰۰ 385 1۰۰ 134 1۰۰ 251 کل

شود، بیشترین درصد پاسخگویان در معرض اعتیاد به همانطور که در جدول باال مشاهده می

درصد از آنان  3/27درصد از آنان اعتیاد به اینترنت دارند و  7اینترنت قرار دارند و صرفاً حدود 

دهد که اعتیاد به ختر و پسر نشان میی بین دانشجویان دمعتاد به اینترنت نیستند. مقایسه

اینترنت در میان دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است، در حالی که دانشجویان پس 

بیش از دانشجویان دختر در معرض اعتیاد هستند. همچنین عدم اعتیاد به اینترنت در میان 

 دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر است. 

 شود.ها پرداخته میهای آماری مناسب به آزمون فرضیهتفاده از روشدر این قسمت با اس

 فرضیه اول( بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.
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 . رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت3جدول 

 متغیر

 مستقل

 متغیر

 وابسته
 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 ۰۰۰/۰ **-23۰/۰ ینترنتاعتیاد به ا احساس تنهایی

ی منفی و معناداری بین احساس تنهایی شود، رابطههمانطور که در جدول باال مالحضه می

 و اعتیاد به اینترنت وجود دارد.

ه اینترنت بر حسب جنسیت تغییر ی بین احساس تنهایی با اعتیاد بفرضیه دوم( رابطه

 پذیرد. می

 تیاد به اینترنت به تفکیک جنسیتی بین احساس تنهایی و اع. رابطه3جدول

 متغیر

 مستقل

 متغیر

 وابسته

متغیر 

 کنترل

های گزینه

 متغیر کنترل

ضریب همبستگی 

 اسپیرمن

سطح 

 داری معنی

احساس 

 تنهایی

اعتیاد به 

 اینترنت
 جنسیت

 ۰۰۰/۰ **-325/۰ مرد

 ۰۰6/۰ **-173/۰ زن

 ۰۰۰/۰ **-23۰/۰ کل

دهد که در ستگی اسپیرمن و شدت آن نشان میی مقدار آزمون ضریب همبمالحظه

ی بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت، منفی و معنادار است، لکن بررسی مجموع رابطه

ی بین احساس تنهایی با اعتیاد به شدت رابطه به تفکیک جنیست حاکی از آن است که رابطه

 تر از زنان است. اینترنت در میان مردان قوی

 گیریجهبحث و نتی
های ارتباط جمعلی،  با توجه به مباحث مطرح شده، فرآیند میزان استفاده و تأثیرپذیری مخاطبانِ رسانه

ی آن با موضوع نشان از دخالت عوامل مختیفی دارند. در میان عوامل تأثیرگذار، احساس تنهایی و رابطه

 ای دارد. اعتیاد به اینترنت اهمیت ویژه
لعه خود با موضوع مطالعه اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام نور (، در مطا1391پیرزاده )

درصد آنان اعتیاد خفیف به  3/8درصد دانشجویان کاربر طبیعی و  7/91اصفهان؛ بیان داشت که 

دهد که بین احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت (، نشان می1389همکاران ) و زادهاینترنت دارند. حسن

های پژوهش حاضر در تضاد است. همچنین، مثبت معناداری وجود دارد، که این نتیجه با یافته رابطه

 زا از اینترنت و تنهایی پیدا نکردند. (، رابطه معناداری بین استفاده آسیب2۰13اداچی و همکاران )
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اعتیاد به (، در مورد احساس تنهایی و 1999و همکاران ) ای که هاگزنتایج پژوهش حاضر با مطالعه

ها دریافتند که سطح باالی استفاده از اینترنت با سطح پایین احساس اینترنت انجام دادند همسوست. آن

های اجتماعی را دهد که استفاده از اینترنت سطحی از نیازتنهایی همراه است و این موضوع نشان می

شود زیرا اس تنهایی عاطفی میسازد. با این حال اعتیاد به اینترنت باعث افزایش احسبرآورده می

(، با موضوع اعتیاد به اینترنت و 2۰۰2ارتباطات رو در رو کاهش پیدا کرده است. در تحقیق هامبرگر )

های احساس تنهایی نیز بیان شده است که، مردم با استفاده از ترجیح شخصی خود، از اینترنت به روش

عامل بین شخصیت و استفاده از اینترنت به احتمال زیاد کنند. بنابراین، نتایج این تمختیفی استفاده می

در میان افراد مختیف متفاوت است و به همین ترتیب تأثیر بر سالمت کاربر هم یکسان نیست. یکی از 

برای این  خصوصیات شخصیتی که بر نفوذ اینترنت تأثیر گذاشته است، برونگرایی و روان رنجوری است.

های مربوط به اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی و بی نظمی و روان هنفر از پرسشنام 89مطالعه، 

کرد که استفاده ( استدالل میaمقایسه شد. مدل ) (b)و  (a)رنجوری را تکمیل کردند. نتایج در دو مدل 

کرد که کسانی که همیشه تنها هستند، به ( استدالل میbشود و مدل )از اینترنت منجر به تنهایی می

 کنند.حساس تنهایی، وقت خود را صرف اینترنت میدلیل ا

های اجتماعی، (، بیان شده است که گروه دوستان و شبکه1388سییمی و همکاران ) در تحقیق

ی بیشتر از اینترنت هستند. بنابراین، اینترنت تنها به عنوان خود منبعی برای سوق دادن فرد به استفاده

کند، خانوادگی و خالء عاطفی ایجاد شده از جانب خانواده عمل می ای با احساس تنهاییای مقابیهشیوه

ی وضعیت اعتیاد (، با موضوع مقایسه139۰در تحقیق حسینی بهشتیان )نه احساس تنهایی اجتماعی. 

های دولتی شهر تهران، نتایج حاکی از آن بود که، به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه

های فنی مهندسی، اعم از دختر و یش از پسران به اینترنت معتادند؛ دانشجویان رشتهدختران دانشجو ب

ها به اینترنت معتادند؛ دانشجویان غیرخوابگاهی بیش از دانشجویان خوابگاهی ی رشتهپسر، بیش از بقیه

ینترنت و درصد پسران( به ا 3/8درصد دختران و  5/9درصد دانشجویان معتاد ) 9/8به اینترنت معتادند؛ 

اند. همچنین، در پژوهش سیدی اصل و درصد از آنها در معرض خطر ابتال به اعتیاد اینترنتی 8/1۰

ها (، با موضوع مقایسه اعتیاد اینترنتی دانشجویان بر حسب محل سکونت و جنس، یافته1391همکاران )

 (. p= 989/۰وجود ندارد ) نشان داد که بین اعتیاد اینترنتی دانشجویان مذکر و مونث تفاوت معناداری
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 منابع

 ( .2۰۰4اورنگ ، طیبه .)پس از پایان دوره بررسی دالیل روانشناختی چت در تهران .

 کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه تهران.

 ( .بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه پیام2۰12پیرزاده .)  نور

از  Retrieved(. 5)7ظام سالمت, اصفهان واحد کهندژ. تحقیقات ن
http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/318 

 ( .اعتیاد به اینترنت در یزد. 1385چمنی، امیررضا .)3۰. فصینامه اصول بهداشت روانی ،

 .22-35صص 

 (. رابطه بین 1389ن؛ صالحی، محمد؛ رضایی کیاسری، عییرضا )حسن زاده، رمضا

استفاده افراطی از تکنولوژی )اعتیاد به اینترنت و اس ام اس و وضعیت آموزشی و روانی 

تا  69از صفحه  ; 3, شماره   1, دوره   1389:   پاییز  روانشناسی تربیتیدانش آموزان. 

 . 81صفحه 

 ( مقایسة وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین 139۰حسینی بهشتیان، سید محمد؛ .)

پژوهشنامة زنان، پژوهشگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران. 
، ص 139۰، سال دوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان عیوم انسانی و مطالعات فرهنگی

42-23. 

 ( .تحییل جامعه شناختی رابطه اینترنت و ا1384حسینی، سیدحسن .) عتیاد به مواد

، دوره اول، شماره پیاپی فصینامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتمخدر. 

 .1-17، صص3و2

 ( 1374خالقی مقدم، محمد؛ ،)مجموعه مقاالت نگرش فرهنگی کشور نسبت به زنان .

زن، چهارمین گردهمایی سیمای زن در جامعه: زن و توسعة فرهنگ، وزارت فرهنگ و 

 ی، وزارت عیوم، تحقیقات و فناوری.ارشاد اسام

  ( 1378ساروخانی، باقر  ،)تهران: نشر اطالعات.جامعه شناسی ارتباطات جمعی ، 

 ( .1388ساروخانی، باقر و میرساردو، طاهره .)تهران: فرهنگ جامع جامعه شناسی ،

 سروش.

  ( 1387سییمی، عظیمه  .)مدل عیی پیرامون پیشایندها و پیامدهای احساس تنهایی ،

 پایان نامه کارشناسی ارشد.

http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/318
http://hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/view/318
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 ( ارتباطات اینترنتی در 1388سییمی، عظیمه؛ جوکار، بهرام و نیک پور، روشنک .)

زندگی : بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. 

 .81-1۰2(، 3)5، مطالعات روانشناختی

 مقایسه اعتیاد (. 1391به؛ )سیدی اصل، سید تیمور؛ احمدی، مجتبی؛ خیاطان، طی
. نخستین کنگره میی فضای اینترنتی دانشجویان بر حسب محل سکونت و جنس

 مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید، تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

 ( رابطه بین ویژگی های شخصیتی و اضطراب 1387عسگری، پرویز؛ مرعشیان، فاطمه .)

یافته های به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. کامپیوتر با اعتیاد 
 ; 7, شماره   2, دوره   1387:   تابستان  نو در روان شناسی )روان شناسی اجتماعی(

 . 35تا صفحه  23از صفحه 

 ( 1389عیوی, سیدسیمان؛ محمدرضا مرآثی؛ فرشته جنتی فرد و مهدی اسالمی .)

وانپزشکی با اعتیاد به اینترنت دردانشجویان دانشگاه های شهر بررسی ارتباط عالئم ر

 (.2) 17 مجیه پزشکی بالینی ابن سینا.اصفهان، 

 ( .1385قره آغاجی، سامان .)5، ص1599. روزنامه همبستگی، شماره اعتیاد به اینترنت. 

 ( بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده، 1389کفاشی، مجید .)پژوهش اجتماعی 

،2(3،)78-57. 

 ( .اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن. 1384گرینفیید، دیوید .)آورد نور فصینامه ره ،

 .48-51، صص 12شماره 

  مشایخ مریم، برجعیی احمد. بررسی رابطه احساس تنهایی با نوع استفاده از اینترنت در

 .44-39:( 1) 5 ;1382. تازه های عیوم شناختیگروهی از دانش آموزان دبیرستانی. 

 ( .1382مک کوایل، دنیس .)ترجمه مهدی منتظر قائم. تهران: مرکز مخاطب شناسی ،

 مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

 ( 1383نرسیسیانس، امیییا؛ ،)تهران: سازمان میراث فرهنگی مردمشناسی جنسیت ،

 کشور، معاونت پژوهشی، پژوهشکده مردمشناسی.
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