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پاييز  ،١٣٩٧دوره  ،١٦شماره سوم ،ﺻﻔحﻪ٢٦٩-٢٧٨

مقاله پژوهشي

نقش اينترنت بر ارزش هاي خانواده در دانشﺠويان دانشگاه عﻠوم پزشكي تهران

بي بي سادات ﻣيراسماعيﻠي :استاديار ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد دماوند ،تهران ،ايران

كمال اعظم :دانشيار ،گروه اپيدميولوژي و آمارزيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
زهرا يوسﻔي :كارشناس ارشد ،گروه ژنتيك و جمعيت شناسي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران -نويسنده رابط:

z_yousefi2000@yahoo.com
ﻣسﻠم روﻣياني :كارشناس ارشد ،گروه جامعه شناسي ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،واحد شوشتر ،شوشتر ،ايران
تاريخ پذيرش٩٧/٤/١ :

تاريخ دريافت١٣٩٦/٦/٧ :

چكيده

زمينه و هدف :اينترنت ابزاريست كه بسياري از نيازهاي بشر را تامين مي كند اما همين فناوري مي تواند تاثيراتي بر زندگي افراد داشته

باشد .اين مطالعه با هدف بررسي نقش اينترنت بر ارزش هاي خانواده انجام گرفته است.

روش كار :اين مطالعه مقطعي به صورت توصيفي -تحليلي در سال  ١٣٩٤در شهر تهران انجام شد .جامعه پژوهش شامل تمام دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي تهران بود كه اطﻼعات آن از  ٣٨٤نفر به روش پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه جمع آوري گرديد .در اين
مطالعه از پرسشنامه استاندارد يانگ ) (Youngنيز استفاده و داده ها بوسيله نرم افزار  SPSSنسﺨه  ٢٢و آناليز واريانس يكطرفه تحليل

گرديده است.

نتايج :يافته هاي به دست آمده حاكي از ارتباط مثبت و معني دار بين وابستگي دانشجويان به اينترنت ،فضاي صميميت بين كاربران ،آگاهي

و اطﻼع توسط خانواده و ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت وجود داشت ) .(p<٠/٥اما در خصوص متغير "احساس گمنامي در اينترنت"

هيچ رابطه معني داري يافت نشد.

نتيجه گيري :استفاده مداوم از اينترنت و پذيرش مرجع و مجراي دستيابي اصلي براي كسب اطﻼعات از اينترنت باعث تاثيرات منفي در

زندگي و روابط و ارزش هاي موجود در چارچوب خانواده ها گرديده است .لذا ﻻزم است كه دانشجويان توجه بيشتري به استفاده مناسب

و بهينه از آن داشته باشند .همچنين اين نياز را مي طلبد كه مداخله هاي رفتاري و شناختي با هدف تغيير الگوهاي استفاده از اينترنت

انجام گردد.

واژگان كليدي :اينترنت ،ارزش هاي خانواده ،دانشجويان

ﻣقدﻣﻪ
مهمترين

تكنولوژي چندرسانه اي ،اكثر نيازهاي بنيـادين بشـر را

شبكه جهاني

اينترنت ،يكي از

نوآوري هايي است كه بعضي از نظريه پردازان براي

تـأمين مي كند .چنـدان كـه در دوران حاﺿر ،نقش محـوري

تأكيد بر اهميت آن ،تأثيرات اين بزرگراه عظيم اطﻼعاتي را

اينترنـت چنـان اساسـي اسـت كـه بـدون آن امكـان برنامـه

مشابه با تأثيرات اختراع چاپ بر زندگي انسان ها ذكر

ريـزي ،توسـعه و بهره زمينه وري در برنامه هاي فرهنگي،

كرده اند ) .(Mohseni 2001اين رسانه ﻗوي و

اجتماعي ،اﻗتصادي و علمي در جهان آينـده امكـان پذير
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نيروﻣند روﻣياني :كارشناس ارشد ،واحد روابط عمومي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران

 /٢٧٠نيرومند رومياني و همكاران

تأمين نيازهايشان به دنياي مجازي شده اسـت

مسلط ترين فرهنگ تأثيرگذار در جامعه است ) Moeini

) .(Malekahmadi and Jafariyan 2012اعتياد به

 .(2005با توجه به جمعيت جوان كشور و گسترش

اينترنت به نحويست كه ساير فعاليت هاي اجتماعي فرد را

روزافزون كاربران اينترنت در ايران ،از اين رو به تبع آفرينش

تحت الشعاع ﻗرار مي دهد و به افت عملكرد او در

انواع جديد كنش اجتماعي ،اشكال تازه اي از عمل و شيوه

حوزه هاي مﺨتلف شغلي ،علمي ،اجتماعي ،حرفه اي،

هاي جديدي از اعمال ﻗدرت مي آفرينند ).(Ohadi 2001

خانوادگي ،اﻗتصادي و روان شناختي منجر مي شود تا جايي

خانواده به مفهوم محدود آن عبارت است از يك واحد

كه باعث ناديده گرفتن روابط در دنياي واﻗعي و با دوستان

اجتماعى ،ناشى از ازدواج يك زن و يك مرد كه فرزندان

و خانواده مي شود ).(Beheshtiyan 2012

پديد آمده از آنان خانواده را تكميل مى كنند .تعريف ديگرى،

با رشد روزافزون اينترنت و افزايش شمار كاربران

خانواده را گروهى از افراد مى داند كه از راه خون ،زناشويي

اينترنت ،لزوم بررسي تأثير اينترنت احساس ميشود ،اين

و يا فرزندپذيري با يكديگر ارتباط مي يابند و طي يك دوره

ابزار در درون خود دنيايي از اطﻼعات را جاي داده و

زماني نامشﺨص با هم زندگي مي كنند ).(Cohen 2001

چندين رسانه را ،مثل تلويزيون ،وسايل چاپي و تلفن ادغام

فناوري اينترنت در زواياي مﺨتلف زندگي خصوصي و

كرده است .اينترنت داراي خاصيت برﻗراري ارتباط دوطرفه

اجتماعي افراد تاثيرات و تغييرات زيادي را ايجاد كرده است

بوده و كاربران اينترنتي اعم از كل جامعه ميتوانند با افراد

در اكثر خانواده هاي امروزي حداﻗل يك كاربر اينترنت وجود

مﺨتلفي از هر ﻗشري ،نژادي ،و ﻗوميتي به بحث و گفتگو

دارد و در جوامع پيشرفته تر تمام اعضا خانواده استفاده از

بپردازند و در اين فضاي گفتمان با آزادي كامل نظرات خود

اينترنت را امري اجتناب ناپذير مي دانند و جوان امروز به

را بيان كنند و در اين محيط ها يك محيط مجازي خلق

عنوان واحدي از خانواده ديگر محدوديت هاي گذشته را

ميگردد كه در درون آن ميتوان احساسات و عواطف خود

ندارد .هر لحظه در هر كجا كه باشد مي تواند با هر نقطه اي

را بيان كرده ،از كاربران در زمينههاي مﺨتلف راهنمايي

از جهان كه بﺨواهد ارتباط برﻗرار كند و شﺨصيت خود را

گرفت يا خود را به صورت شﺨصيتهاي ديگر معرفي

در ﻗالب او در آورد ).(Azarakhsh 2003

كرد .ﻗاعده كلي حاكم بر اينترنت استفاده از اطﻼعات به

مطالعات اخير محققان نشان ميدهد كه استفاده از

گونه اي آزاد است .رسانه هاي جمعي ،روزنامه ،تلويزيون،

اينترنت ،سبب ايجاد احساس ناكامي ،تنهايي ،اﺿطراب و به

ماهواره و  ...با ورود خود به عرصه جامعه در هر مقطع

طور كلي كاهش سﻼمت رواني ميشود .اشﺨاصي كه از

زماني كه آمده اند تأثير خود را بر ساخت جوامع به

اينترنت بيشتر استفاده ميكنند .عﻼوه بر آنكه بر زندگي

خصوص غيرصنعتي و مصرف كننده اين ابزار بوده اند ،بر

خانوادگي آنها تاثير منفي ميگذارد ،زمان كمتري با خانواده

جا گذاشته اند و روابط اجتماعي بين افراد را دچار تحول

صحبت ميكنند و احساس تنهايي ،افسردگي ،كمبود عزت

و دگرگوني نموده اند ،تحوﻻت و دگرگوني هايي كه آثار

نفس و ...در آنها بيشتر ميشود .اين افراد از جنبههاي مالي و

گاه سازنده و گاه مﺨرب داشته اند ).(Shafaie 2004

جسمي و فرهنگي نيز آسيب هاي بيشتري را پذيرا ميشوند.
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نﺨواهد بود و همين مسأله موجب كشش افراد براي

فرهنگ رسانه اي با برتري رسانه اينترنت فراگيرترين و

نقش اينترنت بر ارزش هاي خانواده در ٢٧١ /...

خانواده ها به اين مسئله مهم توجه خاصي نمايند تا بتوانند

پرسشنامه اعتيـاد بـه اينترنـت يانگ سال  ١٩٨٨توسط

نقش اساسي در رفع مشكل مذكور داشته باشند .در پژوهش

كيمبرلي يانگ طراحي شده كه روشـي ﻗابـل اطمينـان و

حاﺿر سعي بر اين است كه به پارهاي از مسايل موجود در

معتبـر بـراي اندازه گيري اعتياد به استفاده از اينترنت است و

اين زمينه پاسخ داده شود .از اين رو انجام پژوهش هاي

براي سنجش ميزان وابستگي افـراد بـه كـار بـا اينترنـت يـا

جدي در حوزه هاي مﺨتلف متأثر از اينترنت امري

كـامپيوتر توسـط كيمبرلـي يانـگ تهيـه شده است و به روش

ﺿروري بنظر مي رسد و شناخت نقاط ﺿعف و ﻗوت

ليكرت نمره گذاري مي شود).(Young 1998

فناوريهاي نوين ارتباطي بدون مطالعه ،بررسي و تحقيق

براي جمع آوري داده هاي ﻻزم در مورد متغيرهاي به كار

همه جانبه ميسر نيست از رهگذر چنين مطالعاتي است كه

گرفته شده از پرسشنامه و براي جمع آوري اطﻼعات و

مي توان آينده نگري كرد و افق پيش روي جامعه را ترسيم

مطالب از منابع اينترنتي و كتابﺨانه اي استفاده شده است .در

نمود.

تحقيق حاﺿر سعي شده است اين امر مورد توجه ﻗرار گيرد،

روش كار
اين پژوهش از انواع مطالعات مقطعي كه به صورت
توصيفي_تحليلي و با هدف كاربردي انجام شد .جامعه
پژوهش در اين مطالعه شــامل كليــه دانشجويان
دانشگاه علوم پزشكي تهران بود كه طبق آمار به دست
آمـده در سال  ١٣٩٤تعداد  ٣٨٤نفر به عنوان نمونه آماري
وارد مطالعه شدند .جمع آوري اطﻼعات از طريق تكميل
پرسشنامه توسط دانشجويان و تحت نظارت فردي آگاه
صورت گرفت .در ابتدا اهداف مطالعه براي آنان تشريح
شده و داوطلبانه بودن شركت در مطالعه و همچنين ساير
حقوق مشاركت كنندگان مانند اجازه خروج از مطالعه در
هر زمان از مراحل تحقيق نيز به آنان توﺿيح داده شد .ابزار
گرد آوري داده ها پرسشنامه هاي استاندارد مي باشد .اين
پرسشنامه ها شامل اطﻼعات دموگرافيك و سواﻻت مربوط
به پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ ) (Youngسازمان
جهاني بهداشت مي باشد كه در مطالعات متعددي روايي و
پايايي پرسشنامه ها مورد تاييد ﻗرار گرفته است .پرسشنامه

لذا با توجه به سطوح اندازه گيري از روش هاي آمار
توصيفي ،مثل جداول توزيع فراواني و در آمار استنباطي از
جداول دو بعدي استفاده شده است و داده ها نيز با استفاده
از نرم افزار  SPSSمحاسبه شده اند .جهت محاسبه حجم
نمونه از روشهاي آماري و فرمول استفاده شده است كه در
آن  pبرآورد نسبت صفت متغير با استفاده از مطالعات ﻗبلي
 q=١-pاست .چنانچه مقدار  pدر دسترس نباشد ميتوان آن
را مساوي  ٠/٥اختيار كرد ) .(Sarmad et al. 2006حجم
نمونه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه شده است .براي
ارزيابي اعتبار محتوايي سواﻻت پرسشنامه تحقيق بر اساس
نظر متﺨصصان و صاحب نظران در مورد ميزان همانگي
محتواي ابزار اندازه گيري )پرسشنامه( و هدف پژوهش از
طريق فرمول  CVRابتدا از متﺨصصان درخواست شد كه
نظرات خود را براي هرسوال بر اساس طيف سه ﻗسمتي
"سوال ﺿروري است"" ،سوال مفيد است ولي ﺿرورتي
ندارد" و "سوال ﺿرورتي ندارد" اعﻼم نمايند و متغيرهاي
مورد بحث در اين پژوهش عبارتند از -١ :فضاي صميميت
و ابراز احساسات است كه ما اين متغير را از نظريه كنش
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بنابراين ﻻزم است كه در وهله اول مسئوﻻن و در وهله دوم

استاندارد اعتياد اينترنت )،( Internet Addiction Test

 /٢٧٢نيرومند رومياني و همكاران

 -٢ (Emami 2004متغير دوم ما مدت زمان استفاده از

ميزان اطﻼع و آگاهي خانواده از اينترنت  %٢٢/١٣در سطح

اينترنت مي باشد كه ما اين متغير را از نظريه كنش ارتباطي

خيلي كم %٢٦/٦ ،در سطح كم %٢٨/٩ ،در سطح متوسط،

هابرماس استﺨراج كرديم )Armaki and Emami

 %١٠/٧در سطح زياد و  %٧/٨در سطح خيلي زياد مي باشد.

 -٣ (2004متغير سوم ما وابستگي دانشجويان به اينترنت

همچنين پاسﺨگويان رﺿايت از احساس گمنامي در اينترنت

است كه ما اين متغير را از نظريه دي فلور و بال روكيچ

را با  %١٩/٣در سطح خيلي كم %١٤/٦ ،در سطح كم%٢٦/٨ ،

استﺨراج كرديم) -٤ (Vyndal et al. 2008رﺿايت از

در سطح متوسط %١٦/١ ،در سطح زياد و  %١٩/٨در سطح

احساس گمنامي در اينترنت كه ما اين متغير را از نظريه

خيلي زياد نشان دادند .از جمع  ٣٨٤پاسﺨگو ،ارزشهاي

بازداري زدايي اينترنت استﺨراج كرديم )Joinson

خانواده  %٦/٢در سطح خيلي كم %٨/٦ ،در سطح كم%٢٢/٤ ،

.(2003

در سطح متوسط %٣٢/٣ ،در سطح زياد و  %٢٩/٤در
سطح خيلي زياد بود.
با توجه به نتايج فوق ،مي توان گفت بين وابستگي

نتايج
بر اساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش از

دانشجويان به اينترنت و ارزش هاي خانواده رابطه معني داري

كل دانشجويان شركت كننده از جمع  ٣٨٤پاسﺨگو،

وجود دارد .همچنين بين فضاي صميميت و ارزش هاي

 ٢١١نفر  %٥٤/٩مرد و  ١٧٣نفر  %٤٥/١زن مي باشند .تعداد

خانواده ،ميزان استفاده از اينترنت و ارزش هاي خانواده ،ميزان

 ٢٧٤نفر  %٧١/٣مجرد و  ١١٠نفر  %٢٨/٦متأهل بودند.

آگاهي خانواده در استفاده از اينترنت و ارزش هاي خانواده،

جزييات مربوط به مشﺨصات كلي دانشجويان تحت

ميزان آگاهي خانواده در استفاده از اينترنت و ارزش هاي

پژوهش در جدول  ١آمده است.

خانواده ،رﺿايت از احساس گمنامي و ارزش هاي خانواده،

از جمع  ٣٨٤پاسﺨگو ،ميزان وابستگي به اينترنت

بين وابستگي دانشجويان به اينترنت و ارزش هاي خانواده،

عبارتند از %١٦/٤ :در سطح خيلي كم %٢٢/٦ ،در سطح كم،

بين ميزان آگاهي خانواده در استفاده از اينترنت و ارزش هاي

 %٢٢/٦در سطح متوسط %١٦/١ ،در سطح زياد و  %١٧/٤در

خانواده رابطه معني داري وجود دارد .اما بين رﺿايت از

سطح خيلي زياد مي باشد .همچنين پاسﺨگويان اندازه

احساس گمنامي و ارزش هاي خانواده رابطه معني داري

فضاي صميميت در اينترنت را با اين درصدها مشﺨص

وجود ندارد.

كرده اند %١٩/٨ :در سطح خيلي كم %١٣/٨ ،در سطح كم،
 %٣٨/٥در سطح متوسط %١٥/٩ ،در سطح زياد و  %١٠/٤در
سطح خيلي زياد مي باشد .از جمع  ٣٨٤پاسﺨگو ،ميزان
استفاده از اينترنت  %١٤/٣در سطح خيلي كم %١٥/٧ ،در
سطح كم %٣٨/٠ ،در سطح متوسط %١٨/٠ ،در سطح زياد

بحﺚ
يكي از مسايل روز اجتماعي ،اينترنت است .پيشرفت
جوامع همچنان ادامه دارد كه يكي از آن شامل ارتباطات نيز
مي شود و اين وسيله اين امر را آسانتر كرده است و بسياري
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ارتباطي هابرماس استﺨراج نموديم )Armaki and

و  %١٣/٠در سطح خيلي زياد مي باشد .از جمع  ٣٨٤پاسﺨگو

نقش اينترنت بر ارزش هاي خانواده در ٢٧٣ /...

از مشكﻼت را حل نموده است ولي همه وسايل خوب هر

به شكل طبيعي ﻗادر به انجام آن نمي باشد )Joinson

چند جنبه هاي مثبت زيادي داشته باشند باز هم از

.(2003

جنبه هاي منفي مبرا نيستند .هدف از اين پژوهش تعيين
نقش اينترنت بر ارزش هاي خانواده در دانشجويان دانشگاه
داد كه فضاي صميميت و ابراز احساسات است كه ما اين
متغير را از نظريه كنش ارتباطي هابرماس استﺨراج كرديم
فضايي است كه در آن افراد به شيوه عقﻼني بتوانند به بحث
بپردازند و در اين بحث به توافقي برسند )Armaki and
 .(Emami 2004مدت زمان استفاده از اينترنت نيز كه
ما آن را از نظريه كنش ارتباطي هابرماس استﺨراج كرديم.
از اين نظريه هم ميتوان مدت زمان استفاده از اينترنت و
هم طول مدت دسترسي به اينترنت و همچنين مداومت
استفاده از اينترنت را )روزانه ،هفتگي ،ماهانه( به عنوان
متغيرهاي مستقل جهت تأثير اينترنت بر ارزشهاي خانواده
به كار برد ،چرا كه هر كدام از اين عوامل باعث روابط
درون خانواده و در نهايت كاهش ارزشهاي خانواده
ميشود .متغير سوم ما وابستگي دانشجويان به اينترنت
است كه ما اين متغير را از نظريه دي فلوروبال روكيچ
استﺨراج كرديم در الگوي خويش درباره وابستگي به
رسانه ها بر اين باورند كه شرط مهم براي بروز اثرات،
ميزان وابستگي به بعضي رسانه هاي ارتباطي است ،مجرايي
كه مردم براي به دست آوردن اطﻼعات مهم نسبت به آن
احساس وابستگي مي كنند .متغير چهارم ،رﺿايت از
احساس گمنامي در اينترنت مي باشد كه ما آن را از نظريه
بازداري زدايي اينترنت استﺨراج نموديم .ناشناس و گمنام
ماندن يكي از خصوصيات بارز اينترنت به شمار مي رود
بازداري زدايي توانايي بيان خوش به گونه اي است كه فرد

اينترنت تجربه مي شود  %٨٠از معتادان به اينترنت،
بازداري زدايي را تجربه مي كنند .كاربران مزبور گزارش مي
دهند از آن جا كه در اينترنت خودكنترلي موجود در جهان
بيرون وجود ندارد ،از اين رو آنان احساس آزادي بيشتري
كرده به گونه اي رفتار مي كند كه در روابط روزمره اجتماعي،
ممكن نيست .از اين رو پديده بازداري زدايي به مثابه امري
هيجاني و شعف آميز تجربه مي شود كه اينترنت آن را در
دسترس افراد ﻗرار داده است ).(Manteghi 2008
طبق تحقيق گدازگر و مو سي ور كه به برر سي تاثيرات
اســتفاده از اينترنت بر نســبي نگري هنجاري و جهان نگري
دانشـــجويان دانشـــگاه تبريز پرداخته ،اين تحقيق به روش
پيمايشـــي و بر روي  ٢٨٣نفر از دانشـــجويان تحصـــيﻼت
تكميلي دانشــگاه تبريز در رشــته هاي مﺨتلف تحصــيلي به
عمل آمده ا ست).(Godazgar and Mosapour 2004
هر چند متغير وابســـته تحقيق ،ارتباط مســـتقيمي با ب حث
جاري ندارد ،لكن از آن جا كه پژوهش فوق در چارچوب
بررســي اثرات اينترنت اســت به نتايج آن به طور خﻼصــه
اشــاره مي شــود .طي اين مطالعه %٨٦/٩از دانشــجويان به
اينترنت و خدمات آن دســـترســـي داشـــته اند و  %٨٥/٨از
دانشـــجو يان نمو نه از اينتر نت و خد مات آن اســـت فاده
مي كرده انــد .بر اســــاس نتيجــه اين پژوهش اختﻼف
معني داري بين كــاربران و غيركــاربران اينترنــت در مورد
احســاس تعلق به ملل و جوامع ديگر وجود نداشــته اســت
).(Godazgar and Mosapour 2004
همچنين  Tripoliطي مطالعه انجام شده در شهر گيﻼن
روي دانشجويان دختر و پسر نيز به اين نتيجه رسيده بود كه
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علوم پزشكي تهران مي باشد .يافته هاي اين پژوهش نشان

طبق مطالعه منطقي ،در ارتباط بر حسب گمنامي كه در

 /٢٧٤نيرومند رومياني و همكاران

 %٥١متوسط وكيفيت زندگي  %١١دانشجويان نيز نامطلوب

وجود دارد .همچنين اعتياد به اينترنت در دانش آموزاني كه

بوده اســت .در ابعاد درد جســماني ،روابط محيطي ،تامين

ناحيه محل زندگي آنها از لحاظ اﻗتصادي و اجتماعي در

مالي ،مراﻗ بت هاي اجت ماعي و عواطف منفي در بين

وﺿعيت نامطلوبي نسبت به ديگر نواحي ﻗرار داشت بيشتر

دان شجويان دختر و پ سر تفاوت هاي معني داري م شاهده

بود).(Hashemi et al. 2011

گرديد كه در همه اين ابعاد دانشــجويان دختر وﺿــعيت

نادمي نيز در سال  ١٣٨٦در تحقيق خود به بررسي ميزان

ناخوشايندتري گزارش كردند ).(Tripoli et al. 2016

استفاده از اينترنت و پيامدهاي رواني اجتماعي آن در بين

 Shererدر تحقيقات خود بر روي دانشجويان دانشگاهها

دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد پرداخته است كه  %٧٧از

توســط افراد وابســته به اينترنت را  ١١ســاعت در هفته

دانشجويان در معرض خطر اعتياد به اينترنت بودند و در %١٤

شناسايي كرده است .همچنين او در اين تحقيقات دريافت

از دانشجويان ،وابستگي به اينترنت تأثير مهمي بر كاركرد آنان

كه  %٧٢از وابسته ها را مردان تشكيل مي دهند .بر اساس

داشته است و فقط در  %٩از دانشجويان اينترنت تأثيري

نتايج مطالعه  ٥ ،Youngتا  %١٠از جمعيت آنﻼين جهان

نداشته است).(Nademi and Saiedi Rezvani 2006

در زمينه مطالعه وي ،معتاد به اينترنت بوده اند و  %٥٤از

رحماني نيز رساله دكتري خود را با عنوان رابطه وابستگي

معتادان ســابقه افســردگي و %٣٤آنان ســابقه اﺿــطراب و

به اينترنت با هيجان خواهي و پنج عامل بزرگ شﺨصيت در

نگراني داشته اند).(Young 2007

دانشجويان دانشگاه تهران به انجام رسانده است كه با هدف

در مطالعه اي ديگر با عنوان بررسي ميزان و نحوه

پيش بيني وابستگي به اينترنت بر اساس هيجان خواهي ،پنج

استفاده از اينترنت كه در ميان دانش آموزان دبيرستاني شهر

عامل بزرگ شﺨصيت و جنسيت ،همچنين مقايسه وابستگان

تهران انجام گرفته است ،بر اساس نتايج اوليه اين بررسي

شديد و غيروابستگان به اينترنت ،بر اساس هيجان خواهي و

به طور متوسط  ٢٠٠كاربر به طور شبانه روزي در اتاق

پنج عامل بزرگ شﺨصيت دانشجويان انجام شده است.

گفت وگو حضور داشتند .اهداف اين مطالعه آگاهي به

يافته ها نشان داد كه بين وابستگي به اينترنت با نمره كل

ويژگي هاي فردي اجتماعي و خانوادگي كاربران اينترنت،

هيجان خواهي و زيرمقياس هاي بازداري زدايي و حساسيت

ميزان و زمان استفاده كاربران اينترنت ،نحوه استفاده و ميزان

به كسالت رابطه معني داري دارد).(Rahmani 2008

وابستگي به اينترنت در ميان كاربران مي باشند كه به روش
پيمايشي با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت.

همچنين در مطالعه اي كه در تركيه انجام شده است
نشان مي دهد كه تعداد استفاده كنندگان از اينترنت در تركيه

هاشمي نيز در مطالعه خود به بررسي ارتباط وابستگي

طي دوره  ١٩٩٩-٢٠٠٢ميﻼدي از ٤٥٠هزار نفر به  ٤/٩ميليون

به اينترنت و عامل بزرگ شﺨصيت با پيشرفت تحصيلي

نفر افزايش يافته است و حدود  %٧جمعيت تركيه از اينترنت

دانش آموزان پسر و دختر شيراز پرداخته است .يافته هاي

استفاده مي كنند .ميزان رايانه هاي شﺨصي در دست مردم ٤٥

اين پژوهش نشان داد مدت استفاده از اينترنت در پسران

در هزار و بيشتر استفاده كنندگان را جوانان و  %٧٣را مردان

بيش از دختران است و همچنين تفاوت معني داري ميان

تشكيل مي دهند.
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كيفيت زندگي  %٤دان شجويان ب سيار مطلوب  %٣٤مطلوب

دانش آموزان دختر و پسر در نحوه استفاده از اينترنت

نقش اينترنت بر ارزش هاي خانواده در ٢٧٥ /...

خانواده در جوانان معتاد به اينترنت پرداخت ،نشان داد كه

مشكﻼت خود را مطرح كنند و انرژي عاطفي خود را در اين

 ٢١١جوان معتاد به اينترنت و ٢٦٠جوان بدون اعتياد به

محيط ها مصروف نمايند كه اين تﺨليه انرژي احتماﻻ بر

اينترنت بودند .در اين مطالعه از پرسشنامه اعتياد به اينترنت

ارزشهاي خانواده ميتواند مؤثر واﻗع شود .هر چه از اينترنت

يانگ ،مقياس انطباق پذيري و همبستگي استفاده شد

بيشتر استفاده كنيم اين ميزان استفاده احتماﻻ باعث كم شدن

) .(Young 2007نتايج همچنين نشان داد كه گروه معتاد

ارتباط با خانواده ميشود و اين منجر به كاهش ارزشهاي

به اينترنت از لحاظ نمره انطباق پذيري و همبستگي در

خانواده نزد فرد ميشود .همچنين مي توان از اين نظريات در

خانواده به شكل معني داري پايين تر از گروه كنترل بودند.

مورد استفاده از اينترنت به طور مرتب و پراكنده استفاده كرد،

 Jotzنيز در مورد تاثير اينترنت بر زندگي اجتماعي و

بدين صورت كه بين استفاده روزانه ،هفتگي ،و ماهانه از

علمي دانشجويان كه در اياﻻت متحده انجام گرفت نشان

اينترنت و تاثير آن بر ارزش ها اختﻼف معني داري وجود

داد كه اينترنت تاثير مثبتي بر تجربيات علمي درصد باﻻيي

دارد و وابستگي به اينترنت را مطرح كرد .بدين صورت كه

 %٧٩از دانشجويان داشته است و آنها از اينترنت به منظور

كاربر اينترنتي با وابسته شدن به اينترنت فرصت كمتري براي

اهداف مﺨتلف علمي نظير ارتباط با استادان ،انجام كارهاي

پرداختن به خانواده دارد و اين ممكن است باعث كم اهميت

تحقيقاتي و دسترسي به منابع كتابﺨانه استفاده مي كنند.

شده خانواده نزد كاربر اينترنتي و در نتيجه كاهش ارزش هاي

نتايج همچنين نشان داد كه اينترنت تاثير زيادي بر روابط

خانواده شود.

اجتماعي دانشجويان داشته است و آنها از اينترنت بيش از
تلفن براي ارتباطات اجتماعي خود استفاده مي كنند.

تشكر و قدرداني
نويسندگان اين پژوهش ،از تمامي دست اندركاران اين

نتيﺠﻪ گيري

مطالعه ،به دليل حمايت هاي مادي و معنوي از آن ،و از

طبق يافته هاي تحقيق مي توان انتظار داشت محيط

همكاري كليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در

تعامل اينترنت را ميتوان فضايي در نظر گرفت كه كاربران

تكميل پرسشنامه ها همكاري ﻻزم را داشتند ،تقدير و تشكر

به راحتي در آن به گفت وگو ميپردازند كه فضاي

مي نمايد.

صميميت و ابراز احساسات در محيط هاي تعاملي اينترنت
شكل ميگيرد كه از يكديگر تأثير پذيرفته همچنين كاربران
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 Youngهمچنين در مطالعه اي كه به بررسي عملكرد

نيازهاي خود را با هم مطرح كرده ،در آن گروهها مسائل و

 /٢٧٦نيرومند رومياني و همكاران

جدول -١توزيع فراواني پاسﺨگويان بر حسب متغيرهاي مورد بررسي :مطالعه نقش اينترنت بر ارزشهاي خانواده در دانشجويان دانشگاه
علوم پزشكي تهران

متغير

ميزان فضاي صميميت در اينترنت

ميزان استفاده از اينترنت

ميزان اطﻼع خانواده در استفاده از اينترنت

رﺿايت از احساس گمنامي در اينترنت

ارزشهاي خانواده
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ميزان وابستگي به اينترنت
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ABSTRACT
Background and Aim: The Internet is a tool that responds to many human needs, but this
technology can also have an impact on people's lives. This study aimed to examine the role of
the Internet in family values.
Materials and Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study was conducted in
2015 in Tehran, Iran. The research population consisted of all the students of Tehran University
of Medical Sciences, Tehran, the sample size being 384. Data were collected using a
questionnaire, as well as The Young's standard questionnaire, and analyzed by the SPSS
software version 22, the statistical test being one-way analysis of variance.
Results: The findings showed statistically significant positive associations (p<0.05) between
the student's dependence on the Internet on the one hand and the following variables on the
other: intimacy among users, family awareness and information, and the extent to which the
students were using the Internet. However, no statistically significant relationship was found
between Internet use and anonymity on the Internet.
Conclusion: The constant use of the Internet and accepting it as the main reference and channel
for obtaining information have caused negative effects on family life and the relationships and
values within the family framework. Therefore, university students should try to make
optimum, more proper use of the Internet. It is also recommended that responsible authorities
adopt appropriate policies and implement cognitive-behavioral interventions aiming at
changing the patterns of Internet use.
Keywords: Internet, Family Values, University Students
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