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 چکیده

آموزان پسر مجازی بر سالمت روان دانشهای اجتماعی های شبکهتعیین آسیب»هدف این پژوهش 

ی انجام ابود. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش نظریۀ زمینه« از دیدگاه مشاوران مدارس تهران، دبیرستانی

 ،مشاوران مدارس پسرانۀ مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونۀ این پژوهش، شد. جامعۀ آماری این پژوهش

ند گیری هدفممدارس پسرانه مقطع دبیرستان در تهران بودند که به روش نمونهنفر از مشاوران  69تعداد 

با استفاده ، اهاستفاده شد. جهت تحلیل داده افتهیساختارها از مصاحبۀ نیمه انتخاب شدند. برای گردآوری داده

ی شد. محوری و انتخاب، کدگذاری باز، طی سه مرحله آمدهدستبهاطالعات ، ایاز روش نظریۀ زمینه

، های خانوادگیآسیب، های فردیآسیب»از:  اندعبارت کد محوری که 2و ، مقولۀ اولیه 73تعداد  درمجموع

به دست  «به اختالالت روانی ابتالهای دوران بلوغ و احتمال آسیب، های تحصیلیآسیب، های اجتماعیآسیب

« ی و آموزشیهای تربیتآسیب»ی( این پژوهش مقولۀ هستۀ )کد گزینش، آمدهدستبههای آمد. با توجه به یافته

 گیرد.های دیگر پژوهش را دربر میتعیین شد. این مقوله کلیۀ مقوله

 ،دیدگاه مشاوران مدارس، های اجتماعی مجازیشناسی کیفی شبکهآسیب كلیدی: هایواژه
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 مسئلهمقدمه و بیان 

اطی و در عصر حاضر که منجر به پیدایش شبکۀ ارتب با پیشرفت و گسترش صنعت ارتباطات

سرعت و حجم ارتباطات و اطالعات مردمی در سطح جهان ، اطالعاتی گستردۀ اینترنت شد

های اجتماعی جدیدی در فضای آن شکل گرفت که ماهیت ها و شبکهافزایش یافت و گروه

ود. این متفاوت ب ،شدهای اجتماعی گذشته که در فضای حقیقی تشکیل میآن با شبکه

سابقه چندان ، شودتعبیر می« 9های اجتماعی مجازیشبکه»های اجتماعی که از آن به شبکه

آغاز به کار کرد  9113های اجتماعی مجازی در سال طوالنی ندارند و نخستین شبکه

هستند که با  7مبتنی بر وب، های اجتماعیهای شبکه(. سایت6009، و همکاران 6)ساالوی

گذاری اطالعات از طریق اینترنت ها به یکدیگر سبب به اشتراکمردم یا گروه اتصال

های اجتماعی مجازی از بسترهای های شبکهسایتدرواقع  (.9719، شوند )بیات و شهابیمی

 تا دهندمی اجازه افراد بهها (. این شبکه6009، 4الیسون و بویدهستند ) 6وب افزاری نرم

 در حضور به نیاز بدون کهطوریبه، سازند ممکن مجازی طوربه را خود اجتماعی روابط

، 5کراس و بورگاتی) دنباش داشته را ارتباط برقراری امکان، شانموردنظر موقعیت یا جمع

 و هاویژگی با افراد شناسایی، احساسی روابط، کاری مسائل برای توانندمی( و 6007

، موسیقی مانند عالیق گذاریاشتراک به و سرگرمی و تفریح، خود مشابه هایمندیعالقه

های ( شبکه6090) 3(. مساری6097، 2حَمَد) گیرند قرار مورداستفاده سیاست یا هنر، ورزش

ای فض دهندگانارائههای ارتباطی یکی از جدیدترین فناوری عنوانبهاجتماعی مجازی را 

فظ که به کاربران برای ح، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی، های متعدد اقتصادیجهانی در حوزه

سهیم  ها و شریک وتغییر و تکامل سایت، پیدا کردن دوستان جدید، روابط اجتماعی موجود

                                                           

0. virtual social networks 

8. Salawy 
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فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را ، کنند و زمینۀ عضویتها کمک میشدن در تجربه

 دانسته است.، آورندفراهم می

هایی را نیز به همراه دارد آسیب، داردها جدای از محاسنی که فعالیت مداوم در این شبکه

( سالمت 6090) 6کروچر و بوریج، دهد. گیافراد را تحت تأثیر قرار می 9که سالمت روان

های دشوار در موقعیت، کار کردنخوب و مؤثر ، روانی را استعداد روان برای هماهنگ

 اند.پذیر بودن و برای ارزیابی خود تعادل داشتن تعریف کردهانعطاف

 ،آنچه مسلم است این است که سالمت روانی افراد که از اهمیت باالیی برخوردار است

ن تحت تأثیر آثار سوء آ، های اجتماعی مجازیدر شبکه ازحدبیشممکن است با فعالیت 

رو ردهای اجتماعی صرفاً بر مبنای ارتباطات روزیرا در گذشته اساس ایجاد شبکه؛ قرار گیرد

 افراد یک قوم یا قبیله که نسبت به، آشنایان، ای از دوستاند و از مجموعهو چهره به چهره بو

های اجتماعی که در فضای اینترنت شکل شد. ولی شبکهتشکیل می، هم شناخت داشتند

اساس تشکیل آن عدم وجود ارتباطات چهره به چهره ، های اجتماعی مجازی(گیرد )شبکهمی

آن در اغلب موارد نسبت به هم شناخت ندارند و یا اگر  رو است که معموالً کاربراندرو رو

طات در این فضا به ارتبا دادهرخبسیار کم و ناچیز است. البته ممکن است تعامالت ، دارند

ی ابعاد منف ازجملهنیز ختم شود. ، افتدچهره به چهره که خارج از فضای مجازی اتفاق می

ها اشاره کرد که در حال تبدیل به یکی نجاریها و ناهتوان به انواع آسیبفضای مجازی می

، 4؛ ویلیامز6007و  6009، 7شناسانه معاصر هستند )والجرم هایپژوهشاز عناصر مرتبط با 

 ها ممکن است اثرات سوءاین آسیب، (. با توجه به هویت دینی و ملی غنی جامعه ایران6002

جتماعی های ازیرا شبکه، داشته باشد مرزوبومبر روی جوانان و نوجوانان این  یریناپذجبران

 یهاگروه، نوجوانان و جوانان عاطفی و منطقی، عقلی نیازهای زمانهم ارضای با مجازی

 برای این فرصت از مجازی جوامع مؤسسان و کرده جذب خود سمت به را مذکور سنی

                                                           

0. mental health 

8. Gee, Croucher & Beveridge 

3. Wall 

4. Williams 
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 استفاده نهایت، پنهان و نرم قالب در خود اجتماعی مدنظر و سیاسی، فرهنگی مفاهیم انتقال

 (.9791، سوالری برند )نجفیمی را

غلب بنابراین ا؛ ای وابسته به نظام آموزشی آن جامعه استرشد و پیشرفت در هر جامعه

ا . در کشور ایران نیز بکنندمی وپرورشآموزشکشورها ساالنه بودجه هنگفتی را صرف 

ساالنه بودجۀ  ،دارد تأکید هانانساتوجه به بستر فرهنگی و دینی موجود که بر رشد و پرورش 

اما برخی از عوامل وجود دارند که موجب هدر رفتن ؛ شودزیادی صرف تعلیم و تربیت می

ای هشوند. رایج شدن فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکهها میگذاریبخشی از این سرمایه

تواند یکی می، شوندآموز جامعه را شامل میقشر دانش طورمعمولبهکه ، اجتماعی مجازی

در مدارس یک  وپرورشآموزشاز این عوامل در دهه حاضر باشد. از طرفی چون رویکرد 

 انجام چنین روازاین، آموزان استرویکرد آموزشی و تربیتی برای رشد و پرورش دانش

ناسی شآموزان در زمینۀ آسیبی در محیط مدرسه برای کمک به حل مشکالت دانشپژوهش

ش تاکنون پژوهشی با رو، آمدهعملبههای عی مجازی مفید است. با بررسیهای اجتماشبکه

های اجتماعی مجازی بر سالمت روان شناسی شبکهکیفی پیرامون بررسی آسیب

از این لحاظ اهمیت دارد.  پژوهشدر کشور انجام نشده است و انجام این ، آموزاندانش

است به پزشکی که در این زمینه  که برای بررسی یک بیماری بهتر طورهمان درنهایت

بهتر  آموزان نیزبرای بررسی مسائل و مشکالت روانی دانش، مراجعه کنیم، متخصص است

وهش هدف این پژ، بنابراین؛ مراجعه نماییم، مشاوران مدارس هستند کهآناست به متخصص 

دگاه از دی، آموزانهای اجتماعی مجازی بر سالمت روان دانشهای مؤثر شبکهتعیین آسیب»

ای ههای مؤثر شبکهآسیب»است. سؤال این پژوهش بدین شرح است که « مشاوران مدارس

 «؟اندکدماز دیدگاه مشاوران مدارس ، آموزاناجتماعی مجازی بر سالمت روان دانش
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 روش پژوهش

 مبنایی( به انجام) 6ایزمینهو به روش نظریه 9گیری از رویکرد کیفیپژوهش حاضر با بهره

رسید. جامعه پژوهش مشاوران مدارس پسرانه مقطع دبیرستان در شهر تهران بود. نمونۀ این 

که از بین مشاوران مدارس پسرانه ، نفر داوطلب شرکت در پژوهش بودند 69پژوهش تعداد 

شهر تهران به روش هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبۀ نیمه  94و  97دبیرستان مناطق  93

ها و از روش کدگذاری برای تحلیل ابزار پژوهش جهت گردآوری داده انعنوبهساختاریافته 

آوری حداکثری دقیقه طول کشید. برای جمع 90ها استفاده شد. هر مصاحبه حدود داده

ا رسیدن ها تاز دستگاه ضبط صدا استفاده شد. کار گردآوری داده، ترها و بررسی دقیقداده

 طی سه مرحله آمدهدستبههای داده، ایرویۀ نظریۀ زمینه بنا برادامه یافت.  7به اشباع نظری

 بندی شدند.طبقه، محوری و گزینشی )انتخابی(، کدگذاری باز )اولیه(

 های پژوهشیافته

میزان تجربه و توزیع ، سطح تحصیالت ازجملههای نمونه برای اطالع برخی از ویژگی

 9کننده در پژوهش در جدول شرکتاطالعات جمعیت شناختی مشاوران مدارس ، فراوانی

 ارائه شده است.

 در پژوهش کنندهشرکتشناختی مشاوران مدارس . اطالعات جمعیت1جدول 

 

 تحصیالت

 جمع

 (سال) مشاوره تجربه میزان 

 جمع
 کارشناسی

 کارشناسی

 ارشد
 69-65 95-60  دکترا

 به 62

 باال

 69 5 3 1 فراوانی 69 6 90 1 فراوانی

 درصد

 فراوانی
95/46% 29/43% 56/1% 900% 

 درصد

 فراوانی
95/46% 77/77% 90/67% 900% 

                                                           

0.qualitative 

8.grounded theory 

3.theoretical saturation 
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کننده در نفر مشاوران مدارس شرکت 69از تعداد ، دهدنشان می 9که جدول  طورهمان

( تحصیالت کارشناسی %29/43نفر ) 90، ( تحصیالت کارشناسی%95/46نفر ) 1، پژوهش

نندگان کداشتند. میزان تجربۀ مشاورۀ همه شرکت ( تحصیالت دکتری%56/1نفر ) 6ارشد و 

سال  60الی  95( بین %95/46نفر ) 1سال بود. بدین شرح که تعداد  95باالی ، در پژوهش

 62( باالی %90/67نفر ) 5سال تجربه مشاوره و  65الی  69( %77/77نفر ) 3، تجربه مشاوره

 سال تجربه مشاوره داشتند.

از  اندعبارت حول شش کد محوری که، با مشاوران مدارسهای حاصل از مصاحبه داده

، های تحصیلیآسیب، های اجتماعیآسیب، های خانوادگیآسیب، های فردیآسیب»

بندی شده است. در ادامه طبقه« به اختالالت روانی ابتالهای دوران بلوغ و احتمال آسیب

 شود.یمجزا شرح داده مصورت به بندی کدهای محوریهای طبقهجدول

 . کدگذاری عبارات مهم حاصل از مصاحبه با مشاوران مدارس 2جدول 

 های فردیحول کد محوری آسیب

 عبارات / محتوا

باز
ی 

ذار
دگ

ک
ی 

ور
مح

ی 
ذار

دگ
ک

های اجتماعی صرف چیزهایی در شبکه وقتشانای از آموزانی داریم که بخش عمدهدانش - 

 .9(3) شودیمتلف  وقتشانو  خوردینم دردشانکه به  شودیم

ن عقب هایشاکنند، ازنظر تحصیلی از همکالسیها میبا این زمانی که صرف این شبکه -

 افتند.می

ت
 وق

ف
تال

ا
 

ب
سی

آ
ی

رد
ی ف

ها
 

انی، ، به علت ناهمخوشودیم ردوبدلآموزان ها بین دانشاطالعاتی که در فضای این شبکه -

 (.7) کندیمبرای فرد تعارض ایجاد 

ت  (.4) نداردتناسبی  سنشان، با شودیم ردوبدل هاآنسری از این اطالعاتی که بین  کی -
العا

اط

ده
هو

بی
 

 (.9) بشودممکن است فرد پس از مدتی فعالیت از مسیر اخالقی خود منحرف  -

آموزان پس از مدتی فعالیت، هایی که داشتم متوجه شدم برخی از این دانشدر مصاحبه -

ن  ضعیف شده بود. اعتقاداتشان
شد

ت 
سس

ت
ادا

عتق
ا

 

                                                           

 دهد.. عدد داخل پرانتز فراوانی هر عبارت/محتوا را نشان می0
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 هاآن گیریها دارند، انزوا و گوشهآموزان فعال در این شبکهیکی از مشکالتی که دانش -

 (.5) است

ی (.4) کندیمکاهش پیدا  مروربه رامونشانیپبا محیط  هاآنارتباطات  -
رد

ی ف
زوا

ان
 

ون شوند و چهای اجتماعی مواجه میهایی در شبکهآموزان با شخصیتبعضی از این دانش -

 (.6پذیرند )مهم هستند، شخصیت این افراد رو بدون هیچ سانسوری می ازنظرشان

ظرم علتش او پایین بود. به ن نفسعزتگیری بسیار ضعیف و مراجعی داشتم که در تصمیم -

تی ها نبود.ازحد او در این شبکهارتباط با فعالیت بیشبی
صی

شخ
ف 

ضع
 

 (.4شود )آموزان زیاد دیده میصبری در این دانشصلگی و کمحوکم -

 ها در این زمینه ضعیف، ولی این بچهاست مهمگیری خیلی جسارت و توانایی تصمیم -

 (.6هستند. )

 (.6) است نیپائها نفس بعضی از این بچهاعتمادبه -

یی
وانا

ف ت
ضع

ی 
ها

دی
فر

 

 . کدگذاری عبارات مهم حاصل از مصاحبه با مشاوران مدارس 3جدول 

 های خانوادگیحول کد محوری آسیب

 عبارات / محتوا

باز
ی 

ذار
دگ

ک
ی 
ور

مح
ی 

ذار
دگ

ک
 

کم  اشخانوادهتعامالت او با  رفتهرفته، هاآموز تو این شبکهبه علت فعالیت زیاد دانش -

 (.60) شودیم

 فرد از کانون خانواده رها شود. درنهایتممکن است  -

 و 
ط

واب
ش ر

کاه

گی
واد

خان
ت 

مال
تعا

 

ب
سی

آ
گی

واد
خان

ی 
ها

 

ا قرار هالشعاع مبلغان فرهنگی این شبکهآموز تحتخانوادگی دانش ورسومآدابفرهنگ و  -

 (.6) ردیگیم

تعارض به  برای فرد، شودمیها تبلیغ در این شبکه آنچهبین پایبندی به فرهنگ خانواده و  -

ض  (.7) دیآیموجود 
عار

و ت
ش 

چال

گی
رهن

ف
 

زمانی  آن از ندیگویمکنند. شکایت می فرزندشانبرخی از والدین از افزایش پرخاشگری  -

 (.90بیشتر شده ) اشیپرخاشگر، های اجتماعی شدهوارد شبکه فرزندمانکه 

 آنگفت از کرد. برادرش میاش مشاجره میمراجعی داشتم که همش با اعضای خانواده -

 با  .کندیمدائم با ما مشاجره ، که تلگرامی شده موقع
ی

گار
ساز

نا

ده
نوا

خا
 

تند شاکی هس، در فضای خانواده هاآن نابهنجارآموزان از افزایش رفتارهای والدین این دانش -

(4.) 

ی  (.6کنند )پوشش ظاهری را در محیط خانواده رعایت نمی -
رها

فتا
ر

در 
ار 

نج
ابه

ن

ط 
حی

م

ده
نوا

خا
 



 1379 بهار، 33، شمارة نهم سالفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،  45

 

همدلی و صمیمیت فرد با اعضای ، هست اشیگوش یآموز همش سرش تووقتی دانش -

 (.5) شودیمخانواده کم 

اده ممکنه از کانون خانو، رفتهرفتهو  نداردعاطفی فرد وضعیت مناسبی در خانواده  ازنظر -

ی  (.4) بشودطرد 
طف

 عا
گی

خت
سی

گ

ده
نوا

خا
از 

 

 کندیممشکالت خانواده هم افزایش پیدا ، دیآیمآموز به وجود که برای دانش با وضعیتی -

(5.) 

 (.6) است سختآموزانی در خانواده به نظرم کنترل چنین دانش -

 شودیمآموز هم کمرنگ نقش دانش، بشونداعتماد وقتی اعضای خانواده نسبت به فرد بی -

(6.) 

ت 
کال

مش
ش 

زای
اف

ده
نوا

خا
 

 . کدگذاری عبارات مهم حاصل از مصاحبه با مشاوران مدارس 4جدول 

 های اجتماعیحول کد محوری آسیب

 عبارات / محتوا

باز
ی 

ذار
دگ

ک
ی 

ور
مح

ی 
ذار

دگ
ک

 

 نآباعث کاهش روابط اجتماعی واقعی  رفتهرفتهها فرد تو این شبکه ازحدبیشفعالیت  -

 (.3) شودیم

 است شیهایکالسهمهمین سطحی شدن تعامالت فرد با ، نمونه از مشکالتی که هست کی -

(6.) 

سرکی هم به جامعه  کی رسدیمکی ، است اشیگوشی تووقتی طرف همش سرش  -

عی .بکشدپیرامون خودش 
واق

ی 
ماع

جت
ط ا

واب
ش ر

کاه
 

ب
سی

آ
عی

ما
جت

ی ا
ها

 

 (.9) استولی از اجتماع واقعی منزوی ، فعالبینی که در اجتماع مجازی طرف رو می -

ی  (.5) اندزانیگر اطرافشانو از جامعه  است شانیگوش یتو سرشاناین افراد  -
زوا

ان

عی
ما

جت
ا

 

 دگیرمی اش ریو الگوهای بیگانه جا کندیمتغییر  کمکم طورمعمولبهالگوهای این افراد  -

(4.) 

فرد  ها و عقایدجایی برای ارزش گرید، شودیمها تبلیغ های مدیران این شبکهوقتی ارزش -

 و  (.9) شودیمهای فرد دستخوش تغییر اعتقادات و ارزش کمکمو  گذاردینمباقی 
ت

ادا
عتق

ر ا
غیی

ت

گی
رهن

ی ف
وها

لگ
ا

 

 .دارزش اولیه رو ندار آن گریدآموز هنجارهای جامعه برای دانش، وجودنیبااخب  -

جامعه نیست و هنجارشکنی ن مطابق هنجارهای مدرسه و آموزان عملکردشاجور دانشاین -

ن  (.2کنند )می
ست

شک

ی 
رها

جا
هن

عه
جام
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. اندمیبازمسری امور  کاز ی دیگر، زندها دور میاین شبکه در ازحدبیشآموزی که دانش -

ی داشته پذیرتعاون و مسئولیت اشیکالسکارهای  درکه باید  گونهآن ردیگ مثالعنوانبه

 (.7) دندار، دباش

 دنکمشکالت و تعارضات اجتماعی او افزایش پیدا می، فرد حدومرزیابی بی با وجود دوست -

 و  (.7)
ی

ریز
 گ

ت
ولی

سئ
م

عی
ما

جت
ت ا

کال
مش

اد 
یج

ا
 

-نشها در بین داهای مخرب از طریق این شبکهمراجعی داشتم که با نشر تصاویر و فیلم -

 موجب افزایش فساد در مدرسه شده بود.، آموزان

 و  (.6ها اطالعات شخصی افراد رو پخش کرد )از طریق این شبکه شودیمخیلی راحت  -
ساد

ه ف
شاع

ا

بی
یی

رو
آب

 

 . کدگذاری عبارات مهم حاصل از مصاحبه با مشاوران مدارس 5جدول 

 های تحصیلیحول کد محوری آسیب

 عبارات / محتوا

باز
ی 

ذار
دگ

ک
ی 

ور
مح

ی 
ذار

دگ
ک

تماعی های اجشبکهدر  هاآنفعالیت ، آموزاندانشیکی از دالیل ضعف تحصیلی بعضی از  - 

 (.97) است

 (.6ها باعث ترک تحصیلش شد )ش تو این شبکهازحدبیشمراجعی داشتم که فعالیت  -

 .کندآموز کاهش پیدا میبه نظرم همت و تالش تحصیلی دانش -

لی
صی

تح
ت 

اف
 

ب
سی

آ
لی

صی
تح

ی 
ها

 

 (.7) دکنتحصیلی رواج پیدا می کاریاهمالجور مواقع این -

 (.6) شودیم تیاهمکمآموز های تحصیلی برای دانشبا این وضعیت ارزش -

درس  به کالس توجهشانو کاهش  هاآنها باعث مشغولیت ذهنی این شبکه درن افعالیتش -

 (.7) شودیم

کم
جه

تو
 ی

ور 
 ام

به لی
صی

تح
 

ه زمانی برای مطالع ردیگ، ندارگذها میاین شبکه در اآموز بیشتر وقتش روقتی دانش -

 (.90) ددروسش ندار

های شبکه درصرف فعالیت  راگفت روزانه چند ساعت از وقتش مراجعی داشتم می -

 .کنداجتماعی می

ن 
زما

ش 
کاه

عه
طال

م
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های مونآز سؤاالتزمانی که اتفاقی به ، اندفعالها این شبکه درآموزان که بعضی از دانش -

جازی گیرند و در فضای معکس می سؤاالتاز ، کنندقبل از آزمون دسترسی پیدا میکالسی 

 (.6کنند )پخش می

د. بعد کرتو امور اداری کمک می، تو دفتر مدیر ییهاوقتکیآموز داشتیم که دانش کی -

ش پخ یهایهمکالسها رو تو فضای مجازی بین از مدتی متوجه شدیم که بعضی از آزمون

 .کندمی

می
 عل

ت
سرق

 

های . کدگذاری عبارات مهم حاصل از مصاحبه با مشاوران مدارس حول کد محوری آسیب6جدول 

 دوران بلوغ

 عبارات / محتوا

باز
ی 

ذار
دگ

ک
ری 

حو
ی م

ذار
دگ

ک
 

، اههای جنسی تو این شبکهبا دیدن برخی تصاویر و فیلم، دوران بلوغ هستند درآموزان چون دانش -
 (.7) شودمیبیشتر  شانیجنسدچار آشفتگی و افکار  هاآنذهن 

 (.6) دبرتنش درونی رنج می کیآموز از که دانش دیآیمبه نظر ، جنسی ازنظر -

ش 
تن

سی
جن

 

ب
سی

آ
وغ

ن بل
ورا

ی د
ها

 

 (.9) دآموزان خیلی رواج داراین دانش میان ییارضا خودمتأسفانه  -
که خیلی  است ییگراجنسهم، شودمیها تبلیغ این شبکههای بعضی از کانال دریکی از چیزهایی که -

اد  (.5) است مخرب
فس

ج 
روی

ت
سی

جن
 

 (.6) دکنافزایش پیدا می هاآنمشکالت ، با وابستگی به جنس متفاوت -
ن  کنند.سرکوب می ار شانیجنسبرخی از این افراد نیازهای  -

حرا
ب

سی
جن

 

 (.7) شودمیتوجه فرد به مسائل جنسی بیشتر ، هابا وجود فعالیت در این شبکه -
غ  (.94) درسآموز زودتر به سن بلوغ میبه نظر دانش -

لو
ب

س
در

زو
 

 (.5) است حیاییرواج بی شودمیها دیده این شبکه درای که مسئله یک -
ی برقرار رابطه جنس آناشت با دختر دوست شده بود و قصد د کیها با این شبکه درمراجعی داشتم که  -

ف  .کند
حرا

ان
سی

جن
 

-آسیب هانآکنند که برای ها به اطالعاتی دسترسی پیدا میآموزان طی فعالیت تو این شبکهدانش -

 (.7زاست. بیشتر هم دنبال اطالعات جنسی هستند )
 کنند.یم بین هم مبادله ان رسیده رها به دستشاای که از طریق این شبکهها اطالعت جنسیخیلی وقت -

ت 
العا

 اط
ری

گی
فرا

ب
سی

ی آ
نس

ج
 زا

 هانآهایی که در پیوندند که فاسد هستند. مثل گروههایی میآموزان به گروهبرخی از این دانش -
 (.7) شودیمتبلیغ  هاناگردمواد مخدر و انواع روان، مشروبات الکلی

وارد گروهی شده بود که مشروبات الکلی رو تبلیغ های اجتماعی مراجعی داشتم که از طریق شبکه -
 کرد.می

متوجه شدم عضو گروهی است که برندهای  مراجعی داشتم که سیگاری بود. تو جلسات مصاحبه -
 .شودمیگروه تبلیغ  آنمختلف سیگار تو 

یاد
اعت

گ 
رهن

ۀ ف
شاع

ا
 



 43   ... بر سالمت یمجاز یاجتماع های¬شبکه شناسی¬یبآس یفیک یبررس

 

 

 . کدگذاری عبارات مهم حاصل از مصاحبه با مشاوران مدارس 7جدول 

 کدمحوری احتمال ابتال به اختالالت روانی حول

 عبارات / محتوا

باز
ی 

ذار
دگ

ک
ی 

ور
مح

ی 
ذار

دگ
ک

 

 دهدرو به سمت افسردگی سوق می هاآن، آموزانبرخی از این دانش ازحدبیشفعالیت  -

(1.) 

رونی فعالیت بی، دگذرها از حد میاین شبکه درن آموزان وقتی فعالیتشاجور دانشاین -

و ، کسالت، خمودگی، احساس خستگی کمکمو  کندیمکاهش پیدا  هاآن

 (.5) شودمیشایع  هاآندر درخودفروماندگی 

الت دچار مشک، های مجازیبعضی از گروه درمراجعی داشتم که به علت فعالیت زیادش  -

 عاطفی شده بود.

گی
رد

فس
ت ا

الال
خت

ا
 

ل 
ما

حت
ا

تال
اب

 
نی

روا
ت 

الال
خت

ه ا
ب

 

 (.93) است ها خیلی زیاداین شبکه درآموزان فعال دانش میاناضطراب  -

ت  (.4) دید شودمیکه در وجود این افراد  است هاییآسیب ازجملهقراری و آشفتگی بی -
الال

خت
ا

بی
طرا

اض
 

 (.7بعضی از این افراد دچار وسواس باشند ) دیآیمبه نظر  -

پرش افکار ، شودمی ازاندازهشیبن اوقتی فعالیتش، طورمعمولبهها افراد فعال در این شبکه -

 (.7) شودمیهم زیادتر از قبل  هاآنو نشخوار فکری 

ند کرد. بعد از چمراجعی داشتم که از عملکردش در برابر پدر و مادرش احساس گناه می -

 .جلسه مصاحبه متوجه شدم وسواس دارد

ی
کر

س ف
سوا

و
-

 و 
لی

عم ط
ربو

ت م
الال

خت
ا

 

 هانآخوابی و پرخوابی کم، کنندگله می آنها زیاد از مشکالتی که این بچه ازجمله -

 (.5)است که به نظر از حد هنجارش گذشته  است

ا هفضای مجازی بود. یکی از مشکالتش این بود که شب یدیدهمراجعی داشتم که آسیب -

 برد.نمی خوابش

ت
الال

خت
ا

 

ب
خوا

-
ی

دار
بی

 

 هاآنر که با و انگا دگیرنسبت به افراد دور و برش موضع می رفتهرفتهفرد پس از مدتی  -

 (.5) دجنگ دار

ی ند و پرخاشگروشکه زود عصبانی می است نیاآموزان دانش این قبیل یهایژگیواز  -

 (.9کنند )می

مدرسه از دستش عاصی شده بودند. پس  دریکی از مراجعان فرد ناسازگاری بود. همه  -

 .است متوجه شدم دچار اختالل سلوک آناز مصاحبه با 

گر
الل

اخ
ت 

الال
خت

ا
 ،

ل 
نتر

ک

انه
تک

 ،
ک

لو
 س

و
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ین ا درکه  آموزانی استهای دانشفاصله گرفتن از واقعیت و تخیل زیاد از ویژگی -

 (.7ند )هست زیاد فعال، هاشبکه

 گویی و دارند. افکارشان با واقعیت همخوانی زیادی ندارد یبیوغربیعجرهای ها فکاین -

 (.7کنند )زندگی می گریددنیای  در یککه 

ت 
الال

خت
ا

ت
صی

شخ
 

 ورمعمولطبه، کنندها میدرگیر این شبکه ان راکه ذهنشآموزان به علت اینجور دانشاین -

 (.94) کندبه کالس درس کاهش پیدا می هاآنتمرکز و توجه 

 (.6شناخت و یادگیری دچار اختالل هستند ) ازنظرانگار که  -

ار دچبه آن ها هاست که این بچههای این شبکههای عصبی و میگرن از آسیبتیک -

 (.6ند )وشمی

ی
شد

ت ر
الال

خت
ا

-

بی
ص

ع
 

 (.3) شودیمآموزان خیلی دیده استرس بین این گروه از دانش -

رد. کآموزی بود که خیلی از مکانیسم دفاعی انکار استفاده مییکی از مراجعان دانش -

از  ،متوجه شدم از وقتی فعالیتش تو فضای مجازی زیاد شده، والدینش مطرح کردموقتی با 

 .دکناین مکانیسم زیاد استفاده می

انه خ دراز ترس مادرش  ار اشیگوش، دیآیمگفت وقتی مدرسه مراجعی داشتم که می -

 و  کرد.احساس ناامنی می ازحدبیشخیلی  .کندیمپنهان 
ب

سی
ا آ

ط ب
رتب

ت م
الال

خت
ا

س
ستر

ل ا
وام

ع
 زا

 نیازاشیپهای کدگذاری که جدول، های پژوهشبرای فهم بهتر رویۀ کدگذاری داده

شده است.  یبندجمع 9در جدول ، مجزا و با تمرکز بر کدهای محوری آورده شدصورت به

کدهای ، اعم از کدهای باز پژوهشهای این جدول حاوی کلیۀ رویۀ کدگذاری داده

 )انتخابی( است.محوری و کد گزینشی 

 محوری و گزینشی )انتخابی(، . کدگذاری باز8جدول 

 کدهای باز
کدهای 

 محوری

کد گزینشی 

 )انتخابی(

 ضعف -انزوای فردی -شدن اعتقادات سست -هودهیب اطالعات - وقت اتالف

 های فردیضعف توانایی -شخصیتی

های آسیب

ب فردی
سی

آ
 و 

تی
ربی

ی ت
ها

شی
وز

آم
 

ا ناسازگاری ب -چالش و تعارض فرهنگی -تعامالت خانوادگیکاهش روابط و 

 -گسیختگی عاطفی از خانواده -رفتارهای نابهنجار در محیط خانواده -خانواده

 افزایش مشکالت خانواده

های آسیب

 خانوادگی
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تغییر اعتقادات و الگوهای  -انزوای اجتماعی -کاهش روابط اجتماعی واقعی

مسئولیت گریزی و ایجاد مشکالت  -معه شکستن هنجارهای جا -فرهنگی

 آبروییاشاعه فساد و بی -اجتماعی

های آسیب

 اجتماعی

 علمی سرقت -کاهش زمان مطالعه -کم توجهی به امور تحصیلی-افت تحصیلی
های آسیب

 تحصیلی

 -نسیانحراف ج -بلوغ زودرس -بحران جنسی -ترویج فساد جنسی -تنش جنسی

 اشاعه فرهنگ اعتیاد -زاآسیبفراگیری اطالعات جنسی 

های آسیب

 دوران بلوغ

وسواس فکری عملی و اختالالت  -اختالالت اضطرابی -اختالالت افسردگی

 -لوکو س، کنترل تکانه، اختالالت اخاللگر -اختالالت خواب بیداری -مربوط

اختالالت مرتبط با آسیب و  -اختالالت رشدی عصبی -اختالالت شخصیت

 زاعوامل استرس

ه ب ابتالاحتمال 

اختالالت 

 روانی

مقولۀ هستۀ )کد گزینشی یا انتخابی( این پژوهش ، آمدهدستبههای با توجه به یافته

ژوهش را های دیگر پتعیین شده است. این مقوله کلیۀ مقوله« های تربیتی و آموزشیآسیب»

 یهادغدغه ،مصاحبه گیرد. علت تعیین این مقوله به این دلیل است که در کل رونددربر می

کننده در پژوهش بسیار مشهود بود و به نظر تربیتی و آموزشی مشاوران مدارس شرکت

، ارندآموزان دهایی که در زمینۀ تربیت و آموزش دانشرسید این افراد با توجه به دغدغهمی

تربیتی  تر حول مسائلنیز بیش هاآنهای پاسخ کهطوریبه، دهندبه سؤاالت مصاحبه پاسخ می

ی ادر قالب یک مدل زمینه موردپژوهشتبیین پدیده ، آموزان بود. در ادامهو آموزشی دانش

 شود.ارائه می 9در شکل ، و پیامدها است، فرایند یا تعامل، که شامل شرایط
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انی آموزان پسر دبیرستاجتماعی بر سالمت روان دانشهای های شبکهای تبیین آسیب. مدل زمینه1شکل 

 های تربیتی و آموزشیدر قالب آسیب

 مقولۀ هستۀ

 هایآسیب

 تربیتی و آموزشی

 ایشرایط زمینه

کاااهااش روابااط و    -

 تعامالت

اعتقادات، سست شدن  -

 ها و آداب و رسومسنت

بادل ساااریع       - به ت یاز  ن

 اطالعات

نیاز به تفریح و   -

 سرگرمی

 گرشرایط مداخله

-دسااترساای آسااان دانش -

آموزان به ابزارهای ارتباطی     

فتااه                 پیشاااار کی  ی ن ترو ک ل ا

 تاپ()موبایل، تبلت، لپ

نظارت ضااعیف )والدین،  -

کادر مدرساااه، سااااز و کار 

 کنترلی(

ی  بستر فرهنگ فراهم نبودن -

و آمااوزشاااای )خااانااواده،  

 مدرسه، جامعه(

 شرایط علی

 رشد و پیشرفت تکنولوژی-

 گسترش اینترنت-

 پیشرفت و توسعه ابزارهای ارتباطی الکترونیکی:-

 (تاپافزاری )موبایل، تبلت، لپالف( ارتقاء سخت

های  ایجاد و توسعه شبکه)افزاری ب( ارتقاء نرم

 اجتماعی مجازی(

 هاا/کنشهتعامل

 ای به امور تحصیلیکم توجه-

 حد و مرزکنجکاوی بی-

 نگرانی والدین و کادر مدرسه-

 روابط نامتعارف-

 پیامدها

های فردی، خانوادگی، اجتماعی، آسیب-

 تحصیلی

 های دوران بلوغآسیب-

 احتمال ابتالء به اختالالت روانی-
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 گیریبحث و نتیجه

، های خانوادگیآسیب، های فردیکد گزینشی این پژوهش شامل شش کد محوری آسیب

 به ابتالهای دوران بلوغ و احتمال آسیب، های تحصیلیآسیب، های اجتماعیآسیب

 ود.شپرداخته می موردنظراختالالت روانی است. در ادامه به بحث و بررسی پیرامون کدهای 

، اطالعات بیهوده، این کد محوری شامل شش مفهوم اولیه اتالف وقتهای فردی: آسیب

 ود.شهای فردی میضعف شخصیتی و ضعف توانایی، انزوای فردی، سست شدن اعتقادات

 استفاده و اینترنت به افراد گرایش دالیل خصوص ( در6007) 9گروهول پژوهش نتایج

، کننداینترنت می از استفاده صرف را وقت زیادی که افرادی داد نشان، آن از اعتیادآور

اند. این افراد با صرف زمان زیادی برای مواجه مشکالتی با زندگی در که هستند کسانی

دچار  ،عالوه بر اتالف وقت خود، بیهوده است دستیابی به اطالعاتی که در بسیاری از مواقع

 این از استفاده که توان دریافتمی تجربه و وضوحبهشوند. ها نیز میهای این شبکهآسیب

 ها وحجاب و موانع ها وپرده برداشتن میان از با آن نظیر هایشبکه سایر و اجتماعی شبکۀ

 برخی باختن باعث رنگ، همدیگر به محدودیتی هیچ بدون آن اعضای همۀ کردن وصل

پور (. سلیمانی9717، حاجلو و رادبخش، کیان ارثی، پوررجب، است )مرادی شده هاارزش

از  شدن داشت: منزوی عنوان شرح بدین را اجتماعی هایشبکه منفی ( پیامدهای9791)

 ضدتبلیغات ، کذب اخبار و شایعات سریع ترویج و گیریشکل، اجتماع واقعی هایمحیط

ا هافراد. ضعف شخصیتی یکی دیگر از این آسیب خصوصی حریم نقض، شبهات و دین

های فردی اشاره نمود. سازمان توان به ضعف تواناییها میشود. از دیگر آسیبمحسوب می

 قادر افراد آن ضمن داند کهمی بهزیستی از حالتی را روان ( سالمت6009بهداشت جهانی )

، کنند پیدا انطباق عادی زندگی فشارآورهای درک و با را خویش هایتوانایی تا شوندمی

 (.6005، 6هاراسکی سهیم شوند )هرمان و خود جامعه ساختن در، تولیدگری با و

-( که نشان دادند آسیب9714نیا )مالل و ریاحییعقوبی، ها با نتایج پژوهش کیاناین یافته

ه ها است کصرف زمان زیاد در این شبکه، های اجتماعی مجازیزاترین اثر ناشی از شبکه
                                                           

0. Grohol 

8. Herrman & Skehar 
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های ا یافتهها بهماهنگ است. این یافته، تواند به روند تحصیلی دانشجویان آسیب برساندمی

این بود که نوجوانانی که از اعتقادات مذهبی  دهندهنشان( که 6003) 9دسروسیرس و میلر

وردارند و تری برخنیروی بیش از، نسبت به مقابله با فشارهای روانی، تری برخوردارندقوی

رایان  پژوهشبا نتایج  آمدهدستبههای هماهنگ است. یافته، باالتر است هاآنسالمت روانی 

گرا ر برونتبوک بیشکه کاربران شبکه اجتماعی مجازی فیس( مبنی بر این6099) 6و ژنوس

 هاآنر ولی با یافتۀ دیگ، هماهنگ است، اما احساس تنهایی خانوادگی بیشتری دارند، هستند

تری بیش تمالاحبه، کنندهای اجتماعی مجازی استفاده نمیکه افرادی که از شبکهمبنی بر این

های تههای حاصل با یافهمسو نیست. یافته، رو و به لحاظ اجتماعی تنها هستندکم، باوجدان

دی که احساس تنهایی ( که داللت بر این داشت افرا6003) 4( و مسینا6006) 7پژوهش شیهان

، ردندگبه دنبال صمیمیت در اینترنت می، کنند یا از زندگی روزمره خود انزجار دارندمی

 هماهنگ است.

 کننده دررسد از دیدگاه مشاوران مدارس شرکتبه نظر می، هادر تبیین این یافته

وقت  با تلف نمودن، کنندها فعالیت میدر این شبکه ازحدبیشآموزانی که دانش، پژوهش

 موجب، نیست هاآنخود در فضای مجازی و به دست آوردن اطالعاتی بیهوده که مناسب 

 ،سست شدن اعتقادات خویش که بخش اعظم آن برگرفته از بستری دینی و فرهنگی است

عف ضعف شخصیتی و ض، شوند. از طرفی با وابستگی به این فضا موجب انزوای فردیمی

های اجتماعی های فردی شبکهها از آسیبشوند که همه اینخود میهای فردی توانایی

 شود.مجازی محسوب می

 شش مفهوم اولیۀ ۀرندیدربرگهای خانوادگی کدمحوری آسیبهای خانوادگی: آسیب

 ،ناسازگاری با خانواده، چالش و تعارض فرهنگی، کاهش روابط و تعامالت خانوادگی

گسیختگی عاطفی از خانواده و افزایش مشکالت ، خانوادهرفتارهای نابهنجار در محیط 

 خانواده است.

                                                           

0. Desrosiers & Miller 

8. Ryan & Xenos 

3. Sheehan 

4. Messina 
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 میزان و خانوادگی و اجتماعی روابط است و بر گیروقت فعالیتی اینترنت از استفاده 

آموزان در این دهد. فعالیت دانش کاهش را آنو  گذاردمی تأثیر اشبا خانواده فرد تعامل

 طرفکیازشود. می هاآنبرای  یدو فرهنگها موجب به وجود آمدن یک وضعیت شبکه

با فرهنگی که  شدنمواجهاند و از طرف دیگر ای که در آن رشد یافتهفرهنگ بومی

ن . قرار گرفتن در ایاستهای اجتماعی مجازی گران اصلی شبکههدایت ۀوپرداختساخته

به  زیرا در این موقعیت، شودنگی برای فرد میمنجر به ایجاد چالش و تعارض فره، وضعیت

 سطح، تر استاز همه مهم آنچهشود. در سالمت روانی انتخاب بسیار سخت می، وجود آمده

(. بر این 9795، باالی سازگاری و انطباق با محیط و شرایط است )نوابخش و پوریوسفی

اعی های اجتمخانوادگی شبکههای رفتار نابهنجار در محیط خانواده یکی از آسیب، اساس

( معتقد است استفاده از اینترنت موجب ایجاد 9111) 9آید. آفونسومجازی به شمار می

؛ شودیکاهش سالمت روانی م یطورکلبهگسیختگی از خانواده و ، تنهایی، احساس بدبختی

های کههای خانوادگی شبتوان گفت گسیختگی عاطفی نیز از دیگر آسیبمی بنابراین

 شود.جتماعی مجازی محسوب میا

های که شبکه( مبنی بر این9716سپهری و علیزاده )، پورعدلی پژوهشاین نتایج با نتایج  

عتمادی ابی، های روزانه در محیط خانوادهبوک به کاهش فعالیتاجتماعی مجازی نظیر فیس

همسو است. این ، با افراد خانواده شده است رودرروکاهش ارتباطات ، والدین به فرزندان

ثباتی بی، گراییکه درون( مبنی بر این9714ودودی و دالور ) پژوهشهای ها با یافتهیافته

 های اجتماعیعدم توافق سازگاری و کاهش وجدانی بودن با استفاده از شبکه، هیجانی

 مجازی همراه است هماهنگ و همسو است.

( که نشان دادند تعامالت 6003) 6وارتبا نتایج پژوهش دولی و است آمدهدستبهنتایج  

گ و هماهن، آموزان باشندبین خوبی برای سالمت روان دانشتوانند پیشفرزندی می -والد

 همسو است.

                                                           

0. Affonso 

8. Dooly & Stewart 
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، مجازی آموز در فضایدانش ازحدبیشتوان گفت با فعالیت ها میدر تبیین این یافته 

ند و از کاو با اطرافیان خصوصاً اعضای خانواده کاهش پیدا می یرمجازیغروابط و تعامالت 

 که شامل فرهنگ بومی و فرهنگ یدو فرهنگسوی دیگر با قرار گرفتن در یک موقعیت 

عیت شود. این وضدچار چالش در انتخاب و تعارض فرهنگی می، تبلیغی فضای مجازی است

فتارهای نابهنجار در محیط خانواده و بروز ر جهیدرنتمنجر به ایجاد فشار روانی به فرد و 

 ،با افزایش مشکالت در بطن خانواده درنهایتگردد. ناسازگاری او با اعضای خانواده می

 افتد.گسیختگی عاطفی فرد از کانون خانواده اتفاق می

های اجتماعی دارای شش مفهوم اولیه کاهش کد محوری آسیبهای اجتماعی: آسیب

تن شکس، تغییر اعتقادات و الگوهای فرهنگی، انزوای اجتماعی، روابط اجتماعی واقعی

رویی آبو اشاعه فساد و بی، و ایجاد مشکالت اجتماعی یزیگر تیمسئول، هنجارهای جامعه

 است.

با دیگران از عوامل اصلی سالمت روان است.  اعتمادقابلروابط اجتماعی صمیمانه و  

، ندبعدی که در آن شادترین افراد شبیه به هم هستدهد مقایسۀ افراد با سطوح متفاوت نشان می

. افراد سالم استو حمایت خانوادگی در روابط عاشقانه  تیفیباکروابط دوستانه 

، للوید، ؛ سامسون6006، 9تری دارند )کوینیگ و کوهناجتماعی قوی یهایبستگدل

 از که استفاده دهدمی نشان بسیاری انپژوهشگر (. مطالعات6005، 6پتچکوسکی و مانایا

 یطورکلبه و خانواده از دوری و اجتماعی انزوای و تنهایی احساس ایجاد سبب اینترنت

 ازلحاظ اجتماعی (. انزوای9717، زارع و کردی، شود )اوجیمی سالمت روانی کاهش

 با و دارد قرار اجتماعی و سرمایه اجتماعی انسجام، اجتماعی درگیری با تقابل در مفهومی

، زاده اقدمدارد )رسول نزدیکی مفهومی گیریکناره و تنهایی احساس، یگانگیازخودب

کند و (. بر این اساس فرد از ورود به جامعه دوری می9717، پور و سهرابیعدلی، احیایی

رود کند و از وطی می تر در انزوا و تنهایی و سرگردانی در فضای مجازیاوقات خود را بیش

 حد فضای مجازی گاهیبی پذیریانعطاف و عمل رود. وسعتبه اجتماع واقعی طفره می

                                                           

0. Koenig & Cohen 

8. Samson, Lloyd, Petchkovsky & Manaia 
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 خواسته، جوامع دیگر با آشنایی چراکه است. شده جامعه ارکان در تغییرات اساسی به منجر

جامعه  هایارزش و هنجارها که آنجا تا آوردارمغان می به جدید هنجارهای ناخواسته یا

آموزی (. دانش9719، پور کومله و خزاییگردد )ابراهیممی رنگکم محدوده آن در خودی

ی خود های اجتماعدیگر وقتی برای انجام مسئولیت، ها سرگردان استکه مدام در این شبکه

، گذارد. قبول و انجام مسئولیت با تنش و رنج حاصل از آن همراه استباقی نمی

شود ث میاعفعالیت در فضای مجازی با احساس لذت توأم است. همین نکته ب کهیدرصورت

شانه خالی کند. از دیگر ، های اجتماعی خودجویی از مسئولیتکه فرد به دنبال لذت

آبرویی است؛ زیرا فضای مجازی فاقد اشاعۀ فساد و بی، هاهای اجتماعی این شبکهآسیب

توانند هرگونه اطالعاتی را با همدیگر تبادل ابزارهای کنترلی است و کاربران آن آزادانه می

 .کنند

که متغیرهای ( مبنی بر این9717ریاحی و آرمان )، پورشارع پژوهشها با نتایج این یافته

ا و هارزش، مشارکت رسمی، تحصیالت، روابط اجتماعی، احساس تعلق، اعتماد اجتماعی

 هماهنگ است. یاسمی، دوستی تأثیر معناداری بر سالمت روانی افراد دارندهنجارها و نوع

 مجازی فضای که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش ( در9710مویی )ا و آزادی، نژاد

 پژوهشبا نتایج  شدهحاصلهای دهد. یافته قرار تهدید مورد را اجتماعی تواند امنیتمی

وسط بر نسبتاً مت یریتأثهای اجتماعی مجازی که شبکه( مبنی بر این9716کاوسی و کاظمی )

 راستا نیست.هم، گذاردافراد میپذیری و آموزش تعهد و مسئولیت

آموز در انشد هدفمندو غیر  ازحدبیشها گفتنی است که با فعالیت این یافته نییتبدر 

اص های خشود که به علت جذابیتفرد با اطالعاتی روبرو می، های اجتماعی مجازیشبکه

نگی لگوهای فرهها اگران این شبکهخود با احساس لذت برای او توأم است. از طرفی هدایت

د کنند. فرنرم و در قالب محتوایی جذاب در فضای مجازی تبلیغ می یاگونهبهخود را 

ومی اعتقادات و الگوهای فرهنگی ب رفتهرفتهجذب این الگوها شده و ، سرگردان در این فضا

 یرد.گفاصله می، شود و از جامعۀ خود که مزین به این الگوها استوی دستخوش تغییر می

 گیرد وهای اجتماعی خود را نادیده میمسئولیت، شودفرد از جامعۀ خود منزوی میدرواقع 

 ند.ککند. از طرف دیگر روابط او نیز با اطرافیان کاهش پیدا میاز قبول آن شانه خالی می
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وجهی تکم، این کدمحوری شامل چهار مفهوم اولیۀ افت تحصیلیهای تحصیلی: آسیب

 و سرقت علمی است.، اهش زمان مطالعهک، به امور تحصیلی

ای هافت تحصیلی یک نمونه از آسیب، کنندگان در پژوهشبا توجه به دیدگاه شرکت

 وردتوجهمرود. رابطۀ سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی ها به شمار میتحصیلی این شبکه

رد ذهنی کارک، روانی سالم است ازنظرآموزی که ان زیادی قرار گرفته است. دانشپژوهشگر

لکرد ریزی بهتر و بهبود عمتواند با برنامهگیرد. چنین فردی میصورت می خوبیبهاو نیز 

جلوی افت تحصیلی خویش را بگیرد و رشد تحصیلی خود را بهبود ببخشد. ، تحصیلی خود

ذکر  ازاینپیشکه  طورهمانهاست. توجهی به امور تحصیلی نیز یکی دیگر از این آسیبکم

 پرداختن به امور کهدرصورتی، ها با احساس لذت همراه استعالیت در این شبکهف، شد

احساس ، ندتر فعالیت کتحصیلی با رنج و تالش توأم است. هرقدر فرد در فضای مجازی بیش

ر او نسبت تتوجهی بیشبیدرواقع  توجهی وشود که موجب کمتری نصیب او میلذت بیش

ا اتالف وقت ها بفرد در این شبکه ازحدبیشرف دیگر فعالیت شود. از طبه امور تحصیلی می

کند که این خود یکی دیگر از زمان مطالعه فرد نیز کاهش پیدا می درنتیجههمراه است و 

 ر چهه، آموزان است. بر این اساسها بر سالمت روان دانشهای تحصیلی این شبکهآسیب

 را تریکم وقت، فرا گیرد را آن تربیش و کند توجه تربیش فضای مجازی تنوع به انسان

، دهد )باومنمی اختصاص غیرمجازی فضای برای الزم هایمهارت کارگیریبه و کسب به

در برخی از مواقع با سرقت ، آموزان در این فضا(. فعالیت دانش9794، ؛ ترجمه ثابتی6004

ه های کالسی خواستآزمونعلمی نیز همراه است. بدین شرح که ممکن است اطالعاتی مانند 

 آموزان تبادل شود. بدینبین دانش سرعتبهیا ناخواسته در فضای مجازی منتشر شود و 

دیگر آن آزمون فاقد ، آموزانآزمون قبل از اجرای آن بین دانش سؤاالتترتیب با نشر 

 صالحیت علمی است.

 9نگوورمک-راینکویست و آدوروزن، لهرر، دینگ پژوهشهای ها با یافتهاین یافته

رتبط تر با پیشرفت تحصیلی ضعیف م( که نشان دادند سالمت روانی و جسمانی پایین6001)

                                                           

0. Ding, Lehrer, Rosenquist & Audrain-McGovern 



 43   ... بر سالمت یمجاز یاجتماع های¬شبکه شناسی¬یبآس یفیک یبررس

 

 

( که 9795فرد )شعیری و عطری پژوهشهای با یافته، های حاصلراستا است. یافتههم، است

بین سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداری به ، در پژوهشی بر روی دانشجویان

و  های پژوهش ابوالقاسمیبا یافته آمدهدستبههای هماهنگ نیست. یافته، نیاوردند دست

پیشرفت ، ( که نشان دادند سطوح باالی سالمت روانی و خودکارآمدی9719جوانمیری )

 هماهنگ است.، دهندتحصیلی را افزایش می

آموزان در دانش ازحدبیشگفتنی است که فعالیت  آمدهدستبههای در تبیین یافته 

فضای مجازی با اتالف وقت همراه است. از طرفی این اتالف وقت منجر به کاهش زمان 

مور توجهی او به افرد در این فضا منجر به کم ازحدبیشمطالعه و از طرف دیگر فعالیت 

موز آموجب افت تحصیلی دانش، این دو موضوع در کنار هم، درنتیجهشود. تحصیلی می

 شوند.می

هفت مفهوم اولیۀ  ۀدربردارندهای دوران بلوغ کدمحوری آسیبهای دوران بلوغ: آسیب

اگیری فر، انحراف جنسی، بلوغ زودرس، بحران جنسی، ترویج فساد جنسی، تنش جنسی

 زا و اشاعه فرهنگ اعتیاد است.اطالعات جنسی آسیب

ود را بلوغ خ اغلب دوران، ای که دارندآموزان دبیرستانی با توجه به شرایط سنیدانش

آموزان به مسائل جنسی و جنس متفاوت بیشتر از کنند. در این دوران توجه دانشسپری می

در فضای مجازی نیز به تشدید این وضعیت  هاآنفعالیت ، گذشته است. حال با این شرایط

جنسی  به اطالعات یآسانبهدر این فضا ، گفته شد ازاینپیشکه  طورهمانزیرا ؛ زنددامن می

در این  کند وافزایش پیدا می هاآنتنش جنسی  درنتیجهکنند و مخرب دسترسی پیدا می

ی از طریق ها با ترویج فساد جنس. این شبکهکنندشرایط بایستی فشار روانی زیادی را تحمل 

های خاص مسائل جنسی و ایجاد تنش جنسی و فشار روانی در کاربران خود تشکیل گروه

د کنند که پیامرا با بحران جنسی مواجه می هاآن، نوجوانان و جوانان هستند هاآناغلب که 

وابستگی و سرکوب نیازهای ، احساس گناه، ییخود ارضا، ییگراجنسهم طورمعمولبهآن 

توان اشاره نمود که اغلب حاصل قرار ها به بلوغ زودرس میجنسی است. از دیگر آسیب

العات جنسی زودهنگام است. بدین شرح که با قرار گرفتن گرفتن فرد در معرض اط
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به بلوغ  ،فرد زودتر از زمان بهنجار بلوغ، اطالعات جنسی نامتناسب با سن فرد در اختیار او

 ها است.رسد. انحراف جنسی نیز از دیگر آسیبمی

، انسانی تعامل خصوص در که دارند تأکید امر این بر خود هایپژوهشدر  و هاره بولن

 از، کنند اینترنت را صرف بیشتری زمان افراد هرچه که آن هستند از حاکی مسائل

 خطراتی همواره و شودمی کاسته کنندمی سپری اجتماعی هایمحیط درون که یزمانمدت

 سانسور ماهیت ازجمله، کندمی تهدید را جوانان مجازی هایشبکه و اینترنت از جانب

 یا شوندمی مواجه آن با که اطالعاتی دقیق ارزیابی نوجوان در مشکالت و اینترنت نشده

 که افرادی شخصی با مالقاتترتیب  یا شخصی جزئیات افشای از ناشی بالقوه خطرات

 و ناخواسته وقوع نگریهرزه با مواجهه منفی تأثیرات، اندکرده مالقات آنالینصورت به

 دکنندهیتهد و آزاردهنده منابع یا هاسایت با مواجه تأثیرات، جنسی تحریکات تأثیرات

های اجتماعی مجازی به ( معتقد است شبکه9716(. عطار )9717، زارع و کردی، )اوجی

 هاآناند. گاهی خود های مختلفی حریم خصوصی افراد را در معرض تهدید قرار دادهشیوه

 تر الزم برایکنند و گاهی زمینه و بساز اطالعات خصوصی کاربران سوءاستفاده می

های سازند. همچنین یکی از مجاری مزاحمتسوءاستفاده از سوی دیگران را فراهم می

مجازی و جرائم جنسی هستند که از مصادیق حریم خصوصی است. اشاعه فرهنگ اعتیاد نیز 

 یاالحظهمقابلمتغیرهایی که در وابستگی به مواد آسیب  ازجملههاست. این آسیب ازجمله

ماسوله و  کافی، سالمت روان و کیفیت زندگی است )عفتی دیوشلی، کنندمیرا دریافت 

 (.9719، دل آذر

که اینترنت ( مبنی بر این9719بشیر و افراسیابی ) پژوهشبا نتایج  آمدهدستبهاین نتایج 

 شود و بر نوع پوشش و بر شیوۀ محاورۀموجب تقویت میزان ارتباطات با جنس متفاوت می

گی شکربی پژوهشهای ها با یافتههماهنگ است. این یافته، گذاردتأثیر منفی می هاآن

 ،های اینترنتی ترویج فساد جنسی استهای شبکهکه یکی از نقش( مبنی بر این9719)

( 9719پرست رادمرد و جیردهی )حق پژوهشبا نتایج  آمدهدستبههای . یافتهاستهماهنگ 

، شودیم برای نوجوان محسوب اینترنت خطرات جدی از جنسی که سوءاستفادهمبنی بر این

 راستا است.هم
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های بکهدر ش ازحدبیشآموزانی که توان گفت دانشمی شدهحاصلهای در تبیین یافته

، ستا یگذرانخوشطلبی و از روی لذت هاآنکنند و فعالیت اجتماعی مجازی فعالیت می

یق ترویج فساد جنسی از طر هاآنهایی برخورد کنند که کار ها و گروهممکن است به کانال

ها و اطالعات متنی و مواردی از این قبیل باشد. وقتی این اطالعات جنسی فیلم، تصاویر

 شوند ودچار آشفتگی ذهنی می هاآن، گیردآموزان قرار میزا در اختیار این دانشآسیب

؛ ستهای بلوغ زودرس اکه این خود از زمینه، کندافزایش پیدا می هاآنتنش جنسی  درنتیجه

در شرایطی نیستند که بتوانند از راه شرعی آن یعنی ازدواج تنش جنسی  طرفکیازبنابراین 

ممکن ، خود به فضای مجازی حدومرزیبخود را کاهش دهند و از طرف دیگر با ورود 

این  ،وجودنیباا نیز دستخوش آسیب این فضا شود. هاآناست حتی اعتقادات و فرهنگ 

گیرند که ممکن است حتی به انحراف جنسی ختم شود در یک بحران جنسی قرار می افراد

و برقراری رابطه نامشروع با جنس متفاوت  ییگراجنسهم، ییخود ارضاکه از مصادیق آن 

 .است

این کد محوری شامل هشت مفهوم اولیۀ اختالالت به اختالالت روانی:  ابتالاحتمال 

خواب  اختالالت، عملی و اختالالت مربوط-وسواس فکری، اختالالت اضطرابی، افسردگی

الالت اخت، اختالالت شخصیت، و سلوک، کنترل تکانه، اختالالت اخاللگر، بیداری -

 زا است.و اختالالت مرتبط با آسیب و عوامل استرس، عصبی -رشدی

اختالالت  به ابتالحوری احتمال بندی این هشت گروه اختاللی که زیرمجموعۀ کدمطبقه 

-DSMبر اساس کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )، اندروانی قرار گرفته

و نشانگان خلقی و  عالئم( صورت گرفته است. بدین شرح که 6097( ویراست پنجم )5

اعی اجتمهای تحت تأثیر فعالیت در شبکه هاآنآموزانی که سالمت روان رفتاری دانش

ها برداشت و بر مبنای این از مصاحبه آمدهدستبههای از داده، آسیب دیده بود، مجازی

بندی شد. هرکدام از این هشت گروه طبقه، های اختالالت روانی مربوطهکتاب در گروه

ست که ا ذکرانیشا اند.خود شامل اختالالتی هستند که در یک طبقه قرار گرفته، اختالل

این نیست که افراد  ۀمنزلبهاین نشانگان در این هشت گروه از اختالالت  بندیطبقه

ا هبلکه عالئم و نشانگانی که از داده، اندحتمی دچار این اختالالت شده طوربهدیده آسیب
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ه اختالالت ب ابتالاحتمال  بساچهتری داشتند. با این اختالالت همخوانی بیش، به دست آمد

و  عالئمود وج صرفبهکه و دیگر این، دیده وجود داشته باشددیگری نیز برای افراد آسیب

توان برچسب آن اختالل را به فرد زد؛ زیرا نمی، دیدهنشانگان یک اختالل در فرد آسیب

دیده طی چه که فرد آسیباین، مهم است همآنوجود  زمانمدت، عالوه بر وجود نشانگان

 رۀ زمانی این عالئم را داشته است.دو

داند ها میسالمت روانی افراد را یک عامل ضروری برای ملت، سازمان بهداشت جهانی

روانی  هایموضوع اساسی در شیوع بیماری، و پیام کلیدی آن این است که اختالالت روانی

 (.6004، و همکاران 9است )فونک

( که نشان داد افرادی که 9799زاده )پژوهش چاوشهای با یافته آمدهدستبههای یافته 

مانی و اضطراب و شکایات جس، عالئم بیشتری از افسردگی، به اینترنت وابستگی دارند

ایج با نت پژوهشهمسو است. نتایج این ، دهندکارکرد اجتماعی نامناسب از خود نشان می

، دینژناینترنت و روان( مبنی بر وجود رابطه مثبت بین اعتیاد به 9793رشید ) پژوهش

گسون و هل، کامینگ، بنوا، کیسلر، های پژوهش کراتها با یافتههماهنگ است. این یافته

ارتباطات  و جامعه از را افراد، از اینترنت ازحدبیش که استفاده( مبنی بر این6006) 6کراوفورد

 تواندمی هاآن زندگی بر تسلط و اجتماعی تعامالت حذف با و کندمی دور واقعی اجتماعی

تایج با ن پژوهشراستا است. نتایج این هم، افسردگی شود درنهایت و تنهایی احساس موجب

با  یرکلطوبهشناختی از اینترنت ( که نشان داد میان استفاده آسیب9710مسعودنیا ) پژوهش

نت مانند اینترشناختی از های استفاده آسیبخوابی و نیز مؤلفهبروز عالئم اضطراب و بی

 همسو است.، همبستگی مثبت معناداری وجود دارد، اشتغال ذهنی و تعارض

انگان بارز عالئم و نش، گفته شد ازاینپیشکه  طورهمان، آمدهدستبههای یافته نییتبدر 

 در طبقۀ اختالالت روانی، های اجتماعی مجازیدیده از شبکهخلقی و رفتاری افراد آسیب

 مقوله در کدمحوری احتمال عنوانبههر گروه اختالل که ، ده شد. بر این اساسمربوطه قرار دا

ندی برای ب. این نوع طبقهاستشامل این عالئم و نشانگان ، اختالالت روانی جای گرفته است

                                                           

0. Funk 

8. Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson & Crawford 
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ا بدین معنی است که این افراد ب، دیدهآموزان آسیبعالئم و نشانگان خلقی و رفتاری دانش

ز سایر بیش ا، به اختالل مربوطه هاآن ابتالاحتمال ، زی که داشتندتوجه به نشانگان بار

 .استآموزان دانش

فرایند ، شامل یک سری شرایط، (9ای این پژوهش )شکل مدل زمینهای: تبیین مدل زمینه

 شود.و پیامدها است که در ادامه شرح داده می، یا تعامل

 گر است. مداخلهای و زمینه، شامل شرایط علّی موردپژوهشپدیدۀ 

 پیشرفت  ،گسترش اینترنت، یفنّاوراز: رشد و پیشرفت  اندعبارت شرایط علّی این پدیده

-لپ، تبلت ،افزاری )موبایلو توسعه ابزارهای ارتباطی الکترونیکی شامل الف( ارتقاء سخت

 های اجتماعی مجازی(افزاری )ایجاد و توسعه شبکهتاپ( و ب( ارتقاء نرم

 سست شدن اعتقادات، از: کاهش روابط و تعامالت اندعبارت ای این پدیدهشرایط زمینه ،

 و نیاز به تفریح و سرگرمی.، نیاز به تبادل سریع اطالعات، ورسومآدابها و سنت

 آموزان به ابزارهای ارتباطی از: دسترسی آسان دانش اندعبارت گر نیزشرایط مداخله

، ادر مدرسهک، نظارت ضعیف )والدین، تاپ(لپ، تبلت، الکترونیکی پیشرفته )موبایل

 ه(جامع، مدرسه، و فراهم نبودن بستر فرهنگی و آموزشی )خانواده، کنترلی( سازوکار

گر ای و مداخلهشرایط علی بر شرایط زمینه، نمایش داده شد 9که در شکل  طورهمان

رایط علی و بین ش گردیعبارتبهپذیرد. ای تأثیر میاثرگذار است ولی فقط از شرایط زمینه

ر گولی بین شرایط علی و شرایط مداخله، ای یک رابطۀ دوسویه وجود داردشرایط زمینه

اهش )شرایط علّی( بر ک یفنّاوررشد و پیشرفت ، مثالعنوانبهسویه است. یک رابطۀ یک

ش است و از طرفی افراد برای جبران کاه تأثیرگذارای( روابط و تعامالت افراد )شرایط زمینه

ای( به برقراری ارتباط مجازی با دیگران که از مصادیق روابط و تعامالتشان )شرایط زمینه

لّی شوند. در مورد رابطه بین شرایط عمتوسل می، )شرایط علّی( است یفنّاوررشد و پیشرفت 

موزان به آان دسترسی آسان دانش)شرایط علّی( بر میز یفنّاوررشد و پیشرفت ، گرو مداخله

ولی عکس آن ، است تأثیرگذارگر( ابزارهای ارتباطی الکترونیکی پیشرفته )شرایط مداخله

و  ایزمینه، سویه وجود دارد. شرایط علّیبنابراین یک رابطۀ یک؛ پذیر نیستامکان
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اینجا این شرایط کنند. در را مهیا می موردمطالعهسازوکار وقوع پدیده درواقع ، گرمداخله

 هستند. موردنظرهای تربیتی و آموزش پدیده کننده آسیبتبیین

 ،به امور تحصیلی یتوجهکماز:  اندعبارت موردمطالعههای پدیدۀ ها و کنشتعامل

 های نامتعارف.و روابط و دوستی، نگرانی والدین و کادر مدرسه، حدومرزیبکنجکاوی 

 صورت گرفته است.، موردمطالعهها در پاسخ به رویداد پدیده ها و کنشاین تعامل

 از: اندعبارت موردپژوهشپیامدهای پدیده 

 تحصیلی، اجتماعی، خانوادگی، های فردیآسیب 

 های دوران بلوغآسیب 

  به اختالالت روانی ابتالاحتمال 

 است؛ بدین شرح که فعالیت موردمطالعههای پدیده نتایج شرایط و تعامل، این پیامدها

 ها وهای اجتماعی مجازی منجر به بروز تعاملآموزان در شبکهو نامحدود دانش ازحدبیش

نجر به م، ها و شرایطشود. کنار هم قرار گرفتن این تعاملمی، آمد ازاینپیشهایی که کنش

نت س بنا برچون که های پژوهش اینشود. در پایان از محدودیتمی ذکرشدهبروز پیامدهای 

، هایافته برای تعمیم رونیازا، رویکرد کیفی از نمونۀ هدفمند برای انجام پژوهش استفاده شد

های این تهشود از یافبایستی با احتیاط و با در نظر گرفتن جوانب امر عمل شود. پیشنهاد می

در مورد ، و کارکنان مدارس هاآناولیای ، آموزانپژوهش در جهت آگاهی بخشی دانش

آموزان استفاده شود. همچنین های اجتماعی مجازی بر سالمت روان دانشهای شبکهآسیب

ای هپژوهشی نیز با رویکرد کیفی درباره بررسی دیدگاه مشاوران خانواده در مورد خانواده

 های اجتماعی مجازی در کشور انجام شود.دیده از شبکهآسیب
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