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چکیده
وابستگی شديد به هر وسیله و ابزار میتواند انسان را دچار آسیب سازد ،لذا هدف از اين مطالعه بررسی میزان
وابستگی به تلفن همراه و اينترنت با بیگانگی اجتماعی دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد است.
روش پژوهش حاضر پیمايشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجويان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی گناباد بودند ( 900دانشجو) که در سال تحصیلی  8381-8389مشغول به
تحصیل بودند .با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده  050دانشجو بهعنوان نمونه پژوهش با استفاده از فرمول
کوکران محاسبه و انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه بیگانگی اجتماعی و پرسشنامه وابستگی به
تلفن همراه و اينترنت جمعآوری گرديد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-22و با استفاده از ضريب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون و آزمونهای  tمستقل مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .پژوهش نشان داد که
بین میزان وابستگی به تلفن همراه و اينترنت با بیگانگی اجتماعی در دانشجويان ارتباط معنیداری وجود دارد.
همچنین نتايج نشان داد که بین میزان وابستگی به تلفن همراه و اينترنت با میزان احساس بیقدرتی ،بیاحساسی،
بیاحترامی ،انزوای اجتماعی ،نفرت فرهنگی و نفرت از خود ارتباط معنیداری در دانشجويان وجود دارد.
آموزش الزم ،مناسب و معقول میتواند شیوه درست استفاده از موبايل و اينترنت را به دانشجويان بیاموزد تا
آنان را از استفاده و وابستگی شديد و غیرمعقول به اين ابزارها بر حذر دارد و آسیبهای وارده را کاهش
دهد.

واژههای کلیدی :بیگانگی اجتماعی ،دانشجویان ،موبایل ،وابستگی به تلفن همراه ،وابستگی به
اینترنت
 .1استاديار علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی گنابادaratarodi1387@yahoo.com ،
 0کارشناسی ارشد پژوهشگری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد ،شهرستان گناباد ،ايران
mrz.rajabi61@gmail.com
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مقدمه
از آسیبهای وارده بر جوانان ،بهعنوان سرمايهی هر جامعه ،بیگانگی اجتماعی است و
درصورتیکه زمینههای پويايی و شادابی اين قشر مهم جامعه فراهم نشود و دچار هر آسیبی
گردند ،میتوانند فالکت و هالکت يک ملت يا جامعه را رقم بزنند .پس اگر زمینهها و
بسترهای الزم برای پويايی ،شادابی و خالقیت اين قشر مهم ناديده گرفته شود ،پیوندهای
الزم بین اين قشر و اجتماع برقرار نخواهد شد ،بهاحتمالزياد آنها در برابر بیماری و
مسئلهی مهم اجتماعی به نام بیگانگی اجتماعی آسیبپذير میشوند به خاطر آنکه تخصص
و فردگرايی خصلت ذاتی جوامع درحالتوسعهی امروزی است و احتمال بروز مسئلهی
بیگانگی اجتماعی در آن به نسبت از جوامع سنتی بیشتر است و ازآنجايیکه به خاطر آنکه
قشر جوان مهمترين قشر جامعه محسوب میشوند ،پرداختن به مسئله بیگانگی اجتماعی
دانشجويان و وابستگی رسانهای آنان حیاتی به نظر میرسد .از طرفی عوامل متعددی در
ايجاد بیگانگی اجتماعی مؤتر دانسته شدهاند .اين در حالی است که روند رو به گسترش
وسايل ارتباطی بهويژه تلفن و اينترنت در سالهای اخیر روابط چهره به چهره اجتماعی را
قوياً تحت تأتیر قرار داده است .آن چنانکه در ايران در سال  ،8383دسترسی به تلفن تابت
 80درصد و در سال  8389بیش از  880درصد و در حد اشباع و ضريب نفوذ تلفن همراه
 99درصد و در سال  8389به باالی  880درصد و همچنین ضريب نفوذ اينترنت 35 ،8383
و در سال  8389برابر با  80درصد بوده است (ايران آنالين.)8381 ،
با ورود به عصر اطالعات و جامعه شبکهای در بیشتر حوزهها شاهد تحوالت تکنولوژيکی
گوناگونی هستیم .اينترنت بهمثابه رسانه جديد و يکی از مهمترين دستاوردهای انقالب
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ارتباطات در قرن حاضر است .ازجمله پديدههای جديدی که بر اتر ادغام فناوریهای
مختلف ارتباطی در سالهای اخیر شکلگرفته ،شبکههای اجتماعی مجازی است .اين شبکهها
با عضوگیری رايگان از کاربران توانستهاند در جريان سازیهای مختلف نقش اساسی بر
عهده داشته باشند (کیا.)0080 ،
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شبکههای اجتماعی مجازی نسل جديدی از وبهای اينترنتی هستند که در اين وب
سايتها کاربران اينترنتی حول محور مشترکی بهصورت مجازی دور يکديگر جمع شده و
اجتماعات آنالين را تشکیل میدهند .اين شبکهها همچنین نسل جديدی از فضای روابط
اجتماعی هستند که با اينکه عمر خیلی زيادی ندارند توانستهاند بهخوبی در زندگی مردم جا
باز کنند (ماليی.)0081،
اين شبکهها قلمرو وسیع و بديعی است که برای ساکنان خود امکانات ،آزادیها،
فرصتها ،آسیبها و محدوديتهای نوينی را به همراه دارد و در جنبههای مختلف زندگی
افراد تأتیرگذار است .يکی از جنبههايی که از اين فضا تأتیر میپذيرد ،بیگانگی اجتماعی
است (ساها .)0008،واژهی بیگانگی 8که محسنی تبريزی ( )8390از قول ريموند ويلیامز 0آن
را از دشوارترين واژگان فرهنگ لغت میداند و بهعنوان يکی از مفاهیم اصلی و عمدهی
جامعهشناسی ،روانشناسی و روانشناسی اجتماعی مطرح گرديده ،بهطور گستردهای در
علوم انسانی برای تبیینی از اشکال و انواع کنشها و واکنشها نسبت به جريانات ،واقعیتهای
پیرامونی ،فشارهای روانی و تحمیالت اجتماعی به کار میرود و با زندگی اجتماعی امروز
سخت عجین است (حسینی .)8388،دوران مدرنیته و جامعهی سرمايهداری همچنان که
بهپیش میرود ،چالشهای اساسی را برای افراد جامعه به وجود میآورد .چالشهايی که
ممکن است فرد را از جامعه دور کند و درنهايت نوعی انزوا و تنهايی را برای فرد پديد
آورد (وکیلی .)8389،چالش و مسئلهی بیگانگی از خود و بیگانگی از اجتماع در افراد تا
آن اندازه دارای اهمیت است که بسیاری از ناهنجاریها و کجرویهای اجتماعی ازجمله
خودکشی ،اعتیاد به مواد مخدر با ازخودبیگانگی و بیگانگی اجتماعی رابطه دارند
استفاده از شبکههای اجتماعی میتواند حوزههای مختلف فرهنگی ،فردی ،اجتماعی و
روانی افراد و جامعه را تحت تأتیر قرار دهد .با توجه به اينکه دانشجويان در زمره بزرگترين
طیف مخاطبان و فعاالن شبکه به شمار میآيند و در فضای دانشگاه به علت وجود امکانات
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1. Alienation
2. Raymond Williams
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برای استفاده از اينترنت با فضای سايبری آشنا شده و اين فضا جهتگیریهای شناختی،
عاطفی ،فرهنگی و عملی آنها را تحتالشعاع خود قرار میدهد و نتیجه و پیامد آن
تأتیرگذاری روی تمام جوانب زندگی ازجمله بیگانگی اجتماعی آنان است ،لذا با توجه به
نتايج تحقیقات انجام شده و نقش محوری شبکههای اجتماعی مجازی در ايجاد تغییراتی در
بیگانگی اجتماعی ،مسئله اصلی در پژوهش حاضر آن است که به بررسی رابطه میزان استفاده
از تلفن همراه و اينترنت با بیگانگی اجتماعی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گناباد ،بهمنظور يافتن پاسخ سؤاالتی همچون میزان رابطه بین میزان وابستگی به موبايل و
اينترنت با میزان احساس بیقدرتی ،احساس بیهنجاری ،احساس بیمعنايی ،انزوای اجتماعی،
تنفر فرهنگی و تنفر از خود در دانشجويان ،بپردازد.

روش
با توجه به موضوع و اهداف تحقیق ،روش اجرای پژوهش پیمايشی از نوع همبستگی و از
نظر هدف کاربردی و نحوه گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری گرديد.
جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کلیه دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گناباد که در سال تحصیلی  8381-89در دانشگاه مشغول به تحصیل بودند و تعداد
آنها برابر با  900نفر بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و از طريق فرمول
کوکران تعداد  050نفر بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
سؤالهای مورداستفاده در پرسشنامه حاضر سؤالهای بسته بود .ابزار گردآوری دادهها
دو پرسشنامه بیگانگی اجتماعی بنی فاطمه ( )8388جهت ارزيابی بیگانگی اجتماعی
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دانشجويان با مقیاسهايی همچون احساس بیقدرتی ،احساس بیهنجاری ،احساس
بیمعنايی ،انزوای اجتماعی ،تنفر فرهنگی و تنفر از خود بود که شامل  88سؤال میشد که
بر اساس طبق لیکرت  5درجهای طراحی شده بود .پرسشنامه دوم پرسشنامه بررسی میزان
وابستگی به تلفن همراه (موبايل) مورنو 8که در سال ( )0008تهیه شده بود که شامل
مشخصات جمعیت شناختی و نحوه استفاده از تلفن همراه و اينترنت است که شامل 00
1. Moreno
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سؤال در مورد وابستگی به تلفن همراه و اينترنت است که در سه حیطه شامل :تحمل
محرومیت  9سؤال (سؤاالت  8تا  ،)9اختالل عملکرد زندگی  1سؤال (سؤاالت  1تا  )83و
اجبارم اصرار  9سؤال (اجبار– اصرار (سؤاالت  83تا  )00طبقهبندی و نمرهگذاری شد .هر
يک از سؤاالت ،چهار گزينه خیلی زياد ،زياد ،متوسط و کم دارد که امتیازات بهصورت
معتادان به تلفن همراه و اينترنت ،استفادهکنندگان شديد و متوسط مشخص گرديد .نمره
بیشتر يا مساوی  ،90اعتیاد 13-18 ،استفاده شديد و کمتر از  13استفاده متوسط در نظر
گرفته شد.
پرسشنامهها دارای دو بخش سؤاالت عمومی که اطالعات کلی و جمعیتشناختی در
رابطه با پاسخدهندگان شامل سؤاالتی از قبیل جنسیت ،وضعیتترم تحصیلی ،رشته تحصیلی
و بخش دوم سؤاالت تخصصی در رابطه با مؤلفههای پژوهش برای سنجش هر يک از عوامل
اصلی پژوهش شامل وابستگی به تلفن همراه ،اينترنت و بیگانگی اجتماعی دانشجويان از
گزارههايی استفاده شد که با توجه به مؤلفههای اشارهشده در ادبیات تحقیق استخراج شد.
در جدول  ،8سنجههای مربوط به متغیرها نشان داده شده است.
جدول  .1سنجههای مربوط به متغیرها
متغیر

ابعاد

مقیاس

جامعهشناختی

تحصیالت ،پايگاه اجتماعی و اقتصادی ،درآمد

سؤال چندگزينهای

احساس بیقدرتی ،احساس بیهنجاری ،احساس

طیف لیکرت  5گزينهای

بیمعنايی ،انزوای اجتماعی ،تنفر فرهنگی ،تنفر از خود

(از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم)

وابستگی به موبايل

تحمل محرومیت ،اختالل عملکرد زندگی و اجبار -

طیف لیکرت  5گزينهای

و اينترنت

اصرار

(از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم)

بیگانگی اجتماعی

تفسیر پرسشنامه :امتیازات بهصورت معتادان به تلفن ،استفادهکنندگان شديد و
استفادهکنندگان متوسط طبقهبندی شد .نمره کمتر از  :13نشانگر استفاده متوسط از تلفن
همراه ،نمره بین  13تا  18نشانگر استفاده شديد از تلفن همراه و نمره بزرگتر يا مساوی 90
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نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده و بهصورت زير امتیازبندی شده است.

اعتیاد در نظر گرفته شد.
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در پژوهش خزاعی ( )8380پايايی پرسشنامه بیگانگی اجتماعی با استفاده از ضريب
آلفای کرونباخ  %80به دست آمده است و روايی پرسشنامه به روش تحلیل عاملی تعیین و
پس از ترجمه به تأيید  3نفر از اساتید مربوطه دانشگاه نیز رسیده بود (خزايی .)0083،در اين
تحقیق بهمنظور تعیین روايی پرسشنامه از روايی محتوا استفاده شده است .همچنین جهت
تعیین پايايی از روش آلفای کرونباخ استفاده گرديد و میزان پايايی پرسشنامه وابستگی به
موبايل  0/13به دست آمد .برای آزمودن برازش منطقی اندازهها ،محققین از دو معیار روايی
و پايايی در تحقیقات بهره گرفتند .به اين طريق که مطالعات زيادی از طريق مطالعه کتابها،
پاياننامهها و مقاالت به عمل آمد ،بهطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورداستفاده در
تحقیق و چگونگی اندازهگیری آنها روشن گرديد .پس از ترجمه پرسشنامه از مقاالت
التین ،پرسشنامه ابتدايی در اختیار متخصصان قرار گرفت تا اصالح و تأيید شد که درنهايت
پرسشنامه نهايی تدوين گرديد .در اين پژوهش از آلفای کرونباخ بهمنظور پايايی استفاده
گرديد .قبل از توزيع همه پرسشنامهها 30 ،نفر در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار
آنان قرار گرفت .پس از جمعآوری آنها ،ضريب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار
 SPSS-22محاسبه گرديد .پس از گردآوری دادهها بهصورت کمی ،با توجه به اهداف
پژوهش و سؤاالت مطرحشده ،دادهها با استفاده از روش آماری بررسی میانگین t،مستقل و
پیرسون و تحلیل واريانس مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها
در اين بخش به بررسی متغیرهای زمینهای (جنسیت ،رشته و ترم تحصیلی) بهصورت توصیفی
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پرداخته میشود .بر اساس دادههای موجود پژوهش اکثر دانشجويان زن ( 53/1درصد) و
کمترين مرد ( 35/0درصد) بودند.
جدول  .0توزیع فراوانی نمونهها برحسب رشته و ترم تحصیلی
رشته تحصیلی
پرستاری
مامايی
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ترم تحصیلی
فراوانی

درصد

ترم

فراوانی

درصد

53

08/1

اول

8

3 /1

08

88/1

دوم

31

85/0
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ترم تحصیلی

رشته تحصیلی
علوم اجتماعی

38

80/3

سوم

38

85/1

برق

09

80/1

چهارم

59

00/1

حسابداری

33

89/1

پنجم

01

80/0

کامپیوتر

15

01

ششم

55

00

هفتم

81

9 /0

هشتم

3

8 /1

نهم

0

0 /1

جمع کل

050

800

جمع کل

050

800

بر اساس دادههای موجود در جدول  0اکثر دانشجويان موردبررسی در رشته کامپیوتر
( 01درصد) و کمترين آنها در رشته برق ( 80/1درصد) بودند .اکثر پاسخگويان درترم
چهارم تحصیلی ( 00/1درصد) بودند
و کمترين آنها درترم نهم ( 0/1درصد) بودند.
برحسب مدت استفاده از موبايل برحسب سال ،تعداد  10نفر ( )%38نمونه آماری کمتر
از  8سال ،تعداد  13نفر ( )%03بین  8تا  0سال و تعداد  80نفر ( )%3نمونه آماری بیشتر از 1
سال بود که از موبايل استفاده مینمودند .برحسب متوسط تعداد تماسهای دريافتی در روز
نیز توسط دانشجويان شرکتکننده  33نفر ( )%33نمونه آماری بین  8تا  5تماس و  3نفر ()%3
نمونه آماری بیش از  01تماس را در روز گزارش دادند .بیشترين تعداد تماسهای ارسالی
در طول روز بین  5تا  80تماس بوده است .برحسب طول مدت تماسها بهطور متوسط تعداد
 39نفر ( )%39نمونه آماری طول تماس کمتر از  5دقیقه و  8نفر ( )%8معادل نمونه آماری
طول تماس  08تا  30دقیقه داشتند .وضعیت کاربران اينترنت برحسب پرسشنامه اعتیاد به
جدول  .3توزیع فراوانی کاربران اینترنت
وضعیت کاربران

فراوانی

درصد فراوانی

کاربر معمولی

85

%85

کاربر در معرض خطر

31

%31

کاربر معتاد

39

%39

جمع

050

%800
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جدول  3نشان میدهد که  85نفر ( )%85از نمونه آماری کاربران معمولی اينترنت31 ،
نفر ( )%31از نمونه آماری کاربران در معرض خطر و  39نفر ( )%39از نمونه آماری بهعنوان
کاربران معتاد شناخته شدند .ضمناً از  050نفر  850نفر به دلیل کاربران در حد کم و خیلی
کم بودند و نمرات پايینتری از دامنه لحاظ شده را کسب نمودند که در جدول لحاظ
نگرديد.
جدول  .4توزیع فراوانی وابستگی به تلفن همراه
وضعیت کاربران

فراوانی

درصد فراوانی

معتاد

31

%31

استفاده شديد

35

%35

استفاده متوسط

88

%88

جمع

050

%800

جدول  3نشان میدهد که  88نفر ( )88%از نمونه آماری جزء گروه استفاده متوسط تلفن
همراه 35 ،نفر ( )35%از نمونه آماری جزء گروه استفاده شديد تلفن همراه و  31نفر ()31%
از نمونه آماری بهعنوان کاربر معتاد شناخته شدند .ازآنجايیکه سطح سنجش متغیرهای
موردبررسی فاصلهای بوده ،لذا از آزمون رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده گرديد.
ضمناً از  050نفر  850نفر به دلیل استفاده در حد کم و خیلی کم بودند و نمرات پايینتری
از دامنه لحاظ شده را کسب نمودند که در جدول لحاظ نگرديد .نتايج به دست آمده نشان
داد که بین میزان وابستگی به اينترنت و موبايل با بیگانگی اجتماعی در بین دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد رابطه وجود دارد.
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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جدول  .5شاخصهای مدل
R

مجذورات R

مجذورات  Rتعديلشده

0/15

0/083

0/31
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جدول  .6معناداری مدل رگرسیون برای پیشبینی بیگانگی اجتماعی
مدل

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

آماره F

مقدار احتمال

رگرسیون

509/8

3

818/3

1/33

0/000

باقیمانده

3839/3

031

00/09

کل

5335/3

038

جدول  .7ضرایب مدل
مدل

بتای غیراستاندارد

خطای استاندارد

بتای استاندارد

آماره t

مقدار احتمال

تابت

0.38

0.09

-

9.01

0.000

بیگانگی اجتماعی

0.35

0.05

0.30

5.01

0.000

ضريب همبستگی بین وابستگی به اينترنت و تلفن همراه با بیگانگی اجتماعی دانشجويان
برابر با  0/15بود .به عبارتی با توجه به مجذور  Rتعديلشده ،وابستگی به اينترنت و تلفن
همراه قادر است  0/31تغییرات میزان بیگانگی اجتماعی را تبیین کند .با توجه به جدول
معناداری مدل رگرسیون چون مقدار احتمال يا سطح معناداری به دست آمده کمتر از 0/05
است ،بنابراين نتايج به دست آمده قابلتعمیم به جامعه است ،به عبارتی فرضیه پژوهش
پذيرفته میشود .همچنین ضرايب مدل بیانگر اين است که متغیرهای وابستگی اينترنت و
موبايل تأتیر مثبت معناداری بر بیگانگی اجتماعی دارد ( p>0/05و  .)B<0برای بررسی رابطه
میان وابستگی به اينترنت و موبايل با بیگانگی اجتماعی از ضريب همبستگی پیرسون استفاده
شد.

بحث و نتیجهگیری
گوناگونی هستیم .اينترنت بهمثابه رسانه جديد و يکی از مهمترين دستاوردهای انقالب
ارتباطات در قرن حاضر است و پیامد آن تأتیر روی تمام جوانب زندگی ازجمله بیگانگی
اجتماعی و خصوصاً در دانشجويان است ،لذا مسئله اصلی در پژوهش حاضر آن است که به

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و اينترنت بر بیگانگی اجتماعی دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گناباد بپردازد.
جهت بررسی بین میزان وابستگی اينترنت و موبايل با بیگانگی اجتماعی در بین
دانشجويان از آزمون رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده شد .ضريب همبستگی بین
وابستگی اينترنت و موبايل با بیگانگی اجتماعی دانشجويان برابر با  0/15بود .به عبارتی ،با
توجه به مجذور  Rتعديلشده ،وابستگی اينترنت و موبايل قادر است  0/31تغییرات میزان
بیگانگی اجتماعی را تبیین کند .با توجه به معناداری مدل رگرسیون چون مقدار احتمال يا
سطح معناداری به دست آمده کمتر از  0/05است ،بنابراين نتايج به دست آمده قابلتعمیم به
جامعه است و به عبارتی فرضیه پژوهش پذيرفته میشود .همچنین ضرايب مدل بیانگر اين
است که متغیرهای وابستگی به تلفن همراه و اينترنت تأتیر مثبت معناداری بر بیگانگی
اجتماعی دارد ( p>0/05و  .)B <0نتايج پژوهش در اين سطح از فرضیه با نتايج پژوهشهای
دستجردی ( ،)0083علیزاده و همکاران ( ،)8383اجاق ( ،)8385افراسیابی ( )8383و الرسن
( )0009همسو است و با نتايج پژوهش حاضر ازاينجهت يکسان است و آن را تأيید میکند.
همچنین از نظر میزان وابستگی به تلفن همراه و اينترنت با میزان احساس بیقدرتی،
بیهنجاری ،بیمعنايی ،انزوای اجتماعی ،تنفر فرهنگی و تنفر از خود که از مؤلفههای
بیگانگی اجتماعی است ،در دانشجويان رابطه وجود داشت که نتايج پژوهش با نتايج تحقیق
کو و پارکز ،)0080( 8سازمند و همکاران ( ،)0083ياسمینژاد و همکاران ( ،)8388املین

0

( )0083و پاولسکانا و پوتمسکا )0088( 3از اين رهگذر همخوان است .به نظر میرسد
دانشجويانی که نمره اعتیاد به اينترنت و تلفن همراه آنها باالتر است ،از اضطراب ،ناهنجاری،
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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در خود به گوشی تلفن همراه و اينترنت روی میآورند و تالش میکنند با مکالمه و ارسال
پیام ،بهصورت وسواس گونه و بیاختیار بهطور موقتی از اضطراب ،احساس بیمعنايی و
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وابستگی ،تنهايی و تنفر از خود را کاهش دهند که اين سبب مشکالت فوق میگردد و
درمجموع منجر به بیگانگی اجتماعی در دانشجويان میشود .امروزه جامعه ما با فقدان
تدريجی معانی يا جايگزينی آنها مواجه است .يک بعد از جدايی افراد از نظام اجتماعی
بهواسطه همین بیمعنايی اجتماعی تعريف شده است و بخشی از بزهکاری ،سرخوردگی،
پوچگرايی ،مصرف انواع قرصهای روانگردان و مخدر ،عدم گرايش به کار ،عدم تمايل
به تحصیل به سبب همین بیمعنايی با بیگانگی اجتماعی است (محمدی.)8383 ،
در مواجهه با پديده بیگانگی اصلیترين و مهمترين استراتژی افراد تحصیلکرده رابطه
عملگرايانه با زندگی واقعی مادی و اجتماعی است .جهتگیریهای ارزشی آنان
(ارزشهای غايی) به ترتیب بر محوريت رفاه و آسايش ،کسب آرامش درونی ،تداوم رشد
و پیشرفت در زندگی و لذتبردن از زندگی قرار دارد .ارتباطهای خانوادگی و ارتباطهای
محیط کار بهوسیله اين قبیل روابط افزايش پیدا میکند و بیشتر میشود .در مورد ابزارهای
ارتباطی جديد مانند شبکه اينترنت و شبکههای اجتماعی تحت وب جهانی و برنامههای تلفن
همراه ،بايد گفت که آنها اگر برای موارد استفاده واقعی خودشان به کار روند يعنی انتقال
فوری اخبار و يا آموزش ،بسیار مفید خواهند بود؛ اما اگر قرار باشد جای روابط دوستانه و
انسانی را بگیرند بايد گفت که چنین منظوری به دست نخواهد آمد .اينترنت ،تلفن همراه و
تمام امکانات و فرصتهای موجود اين رسانهها همچون شبکههای اجتماعی بهگونهای
طراحیشدهاند که بهنوعی میتوانند به دلیل جذابیتهايی که دارند ،اعتیادآور باشند و کاربر
را وابسته خود کنند .خطر وابستگی افراد به شبکههای اجتماعی مهمترين مسئلهای است که
میبايست آن را جدی بگیريم ،بسیاری از کاربران آنقدر وابسته اين شبکههای اجتماعی
شبکه های اجتماعی بسیاری از نیازهای کاربران را فراهم کرده است و در نبودش ،کاربر
احساس خأل میکند .ارتباط از طريق شبکههای اجتماعی باعث میشود که نوعی بیگانگی
بین استفادهکنندگان از اين وسايل با ديگران ايجاد شود و افراد در ذهن استفادهکننده از اين
برنامههای نوين ارتباطی بهصورت يک شماره و يا يک اسم تبديل شوند و حالت مجازی
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میشوند که در نبود آن دچار وسوسه میشوند و احساس نیاز شديد میکنند چراکه اين

پیدا کنند و از حالت واقعی خارج شوند؛ اما در پژوهش حاضر رابطه معناداری را با بیگانگی
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اجتماعی و ابعاد آن بهعنوان يکی از فراگیرترين و مؤترترين وسايل ارتباطجمعی که همیشه
دارای اهمیت بوده ،اما با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرايط اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی کشور و جهان ،هرروز به اين ضرورت افزوده میشود را به دست آورديم .امروزه
بیشتر جوانان زمان زيادی از شبانهروز را به تماشای برنامههای ماهوارهای اختصاص میدهند
و سستی نظام بیشتر خانوادههای ايرانی و بهتبع آن دور شدن از سنتها و فرهنگ جامعه بیشتر
از همیشه مشاهده میشود .برخی کارشناسان معتقدند امروزه افراد جامعه وسايل ارتباطجمعی
ساده ،همانند تلويزيون و يا ويديو را جوابگوی نیازهای خود نمیدانند ،به همین علت همیشه
به دنبال راهی هستند که با وسايل مختلف با دنیای بیرون در ارتباط باشند .در کل نتايج
بررسی حاضر حاکی از اين است که با باال رفتن وابستگی به تلفن همراه و اينترنت بهطور
کل بیگانگی اجتماعی در دانشجويان افزايش میيابد که خود تبعات نامناسبی را در همه
حوزههای زندگی و تحصیلی و ساير موارد برای آنان به دنبال دارد ،لذا به نظر میرسد
تمهیداتی مناسب و درخور ،شايسته و بايسته میبايست از طرف دستاندرکاران و مسئولین
مربوطه برای رفع اين مشکل و يا حداقل کاهش مضرات اين روند انديشیده شده و اجرا
گردد تا خدايی نخواسته شاهد مشکالت و عواقب خطرناکی برای آينده جوانان میهن
اسالمی نباشیم و بتوانیم دين خود را هرچند کم به نسل فردای کشورمان ادا نمايیم ،لذا در
اين راستا پیشنهادهايی ارائه میگردد.

پیشنهادهای کاربردی
 آموزش و تشويق دانشجويان به استفاده درست و مناسب از موبايل و اينترنت و گنجاندنسال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

آن در برنامهريزی درسی و آموزشی -پژوهشی آنان جهت استفاده بهینه و کاربردی
 بهکارگیری راهکارهای افزايش اعتماد اجتماعی در جوانان برای تقويت میزان اعتماد وهمبستگی اجتماعی جهت جلوگیری از وابستگی افسارگسیخته و اعتیاد و شیدايی گونه به
رسانههای نوين.
 افزايش و عمق بخشیدن به گرايشها و آموزههای درست مذهبی جوانان به روش و شیوهدرست ،زبان و شیوايی درست ،در مکان و زمان درست
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 ايجاد و تقويت حس مثبت انديشی و مشارکت اجتماعی جوانان در قالب برگزاریکالسها و دورههای آموزشی توسط روانشناسان اجتماعی و روانکاوان مبتنی بر جلوگیری
از بحران هويت و ازهمگسیختگی اجتماعی
، ناتوانی، فنون ارتباطات جمعی و مديريت اضطراب، آموزش مهارتهای جامعهپذيری در قالب برگزاری همايشها و کالسهای خاص توسط سازمان ملی،جوانان... يأس و
.ورزش و جوانان

تقدیر و تشکر
از معاونت و مديريت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی گناباد و دانشجويان شرکتکننده
.در مطالعه حاضر کمال تقدير و تشکر را داريم

81  بهار،81  شماره،سال پنجم
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