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ي هدف پژوهش حاضر تحليل ابعاد هويت :چکیده

دانشجويان دانشگاه کاشان و ارتباط آن با ميزان اعتياد 

همبستگي بود.  -اينترنتي بود. نوع تحقيق، توصيفي

جامعه آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه کاشان بود 

نفر  220تعداد  ،که از ميان آنها به روش تصادفي طبقه اي

به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطالعات 

گويه در چهار  45اين تحقيق، پرسشنامه هويت با  در

گويه در طيف پنج  20مولفه و تست اعتياد به اينترنت با 

درجه اي ليکرت بود. روايي پرسشنامه ها به صورت 

محتوايي تاييد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده 

در سطح استنباطي انجام گرفت. نتايج  spssاز نرم افزار

ميانگين ابعاد هويت باالتر از حد متوسط اما نشان داد 

کاشان پايين تر ميزان اعتياد اينترنتي دانشجويان دانشگاه 

همچنين بين ابعاد هويت )فردي،  از حد متوسط بود.

ارتباطي، اجتماعي و جمعي( با اعتياد اينترنتي، ارتباط 

 معناداري وجود داشت. 

طي، هويت، هويتت فتردي، هويتت ارتبتا     کلمات کلیدي:

 هويت اجتماعي، هويت جمعي، اعتياد اينترنتي.

Dr. Hamid Rahimi , Mobina Ghoraba,  

Akram Dehbashi  

Abstract  : : The purpose of this research 

was to analyze identity dimensions in 

students of Kashan University and its 

relationship with internet addiction. This 

study was conducted within a descriptive-

correlation approach. The statistical 

population included the students in Kashan 

university, from which 220 individuals 

were selected through classified random 

sampling. The "identity questionnaire 

AIQ" with 45 item in four components and 

"test of internet addiction (IAT)" with 20 

items in terms of Likert 5 scale were used 

as the research instruments. The content 

validity of the questionnaires were 

confrimed.  The obtained data were 

analyzed by SPSS in infrential level. The 

findings showed that the mean of identity 

components were above the average and 

mean of internet addiction was lower than 

average. In addition, there was a significant 

relationship between identity dimensions 

(personal, communicative, collective and 

social) and internet addiction . 
Key words: Internet addiction, identity, 

personal identity, social identity, 

communicative identity, collective identity 
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 مقدمه

 اين است. در عصر اين هاي ويژگي از مکان و زمان فشردگي و ديجيتالي هاي فناوري توسعه

 هاي و حوزه منازل به شخصي هاي رايانه سپس و يابند مي راه جامعه به ها رايانه ابتدا فرآيند

 د.دهن مي منازل عبور وسط از را اطالعات بزرگراه و شوند مي وارد ها خانواده و افراد خصوصي

 به را افراد به اينترنت، هزينه کم نسبتاً و آسان دسترسي و تلفن خطوط به ها رايانه شدن وصل

 قرار تأثير تحت زندگي ما را مختلف هاي جنبه همه، اين و ساخته متصل جهاني و انبوه اطالعات

)فريدمن، اينترنت و ديگر فناوري هاي اطالعاتي، دنيا را مجبور به پذيرش خود کرده اند  دهد. مي

(. 34، 2005، کوو، 5، 2000(. جوانان بيشترين کاربران اينترنت هستند )بولين و هاره، 2008

استفاده از اينترنت، اثرات عميقي بر ارزش هاي جوانان گذاشته و موجب شده تا به نيازهايي که 

(. 16، 1387، قبالً خانواده پاسخ مي داد، امروزه از سوي اين رسانه جديد جواب داده شود )ربيعي

در اين ميان غرب با بهره گيري از فناوري هاي مختلف از جمله اينترنت و ماهواره و عرضه آن به 

کشورهاي ديگر در مسير سردمداري تمدن اطالعاتي قرار گرفته است و از رهگذر يکپارچه سازي 

 (. 1996ارزشي، فرهنگ خود را بر ديگر کشورهاي جهان مي گستراند )امين، 

 اعتياد اينترنتيي ن با دسترسي گستردة افراد به اينترنت، شاهد نوع جديدي از اعتياد يعنهمزما

اينترنتي، ، اعتياد انواع ديگر اعتياد نيز هستيم که مسئلة خاص عصر اطالعات است. همانند تمامي

که از  اجتماعي است -اختالل اعتياد اينترنتي نوعي اختالل روانشناختي .است نوعي اختالل

و حتي آسيب ديدن هويت  گسيختگي روابط اجتماعيهم از و اختالالت عاطفي هاي آنشخصهم

. به وضوح مشخص است که اينترنت مي تواند مورد حسن استفاده يا سوء استفاده است افراد

 (. 2007)اعتياد اينترنتي( قرار گيرد )سولر، 

يطره دارند، اين اجتماعات مجازي در دوره جديد که اينترنت و ارتباطات الکترونيک در جامعه س

 آن اثرات اطالعاتي و جامعه ظهور که است دليل همين هستند که هويت افراد را مي سازند. به

است. دانشجويان در فضاي  گرفته قرار نظران صاحب ساير و شناسان جامعه توجه مورد بسيار

ت، با فضاي سايبر آشنا مي شوند و دانشگاه به دليل وجود امکانات براي استفاده از رايانه و اينترن

اين فضا، جهت گيري هاي شناختي، عاطفي و عملي آنها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. 

چنين فضايي موجب شده است تا در اوضاع کنوني پرداختن به موضوع هويت دانشجويان کاربر 

 اجد اهميت مبدل شود. اينترنت و عوامل اثر گذار بر تغييرات آن، به موضوعي در خور توجه و و

هويت در زمره موضوعاتي است که در نظريه ها و ديدگاه هاي جامعه شناختي مورد توجه ويژه 

اي قرار گرفته و به شيوه هاي متفاوتي درباره آن مفهوم سازي شده است. به همين جهت، 
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دوران  اشتغال نظري و عملي به هويت، به مشخصه اصلي آثار نظري و تجربي جامعه شناسي در

 (. 109، 2004معاصر مبدل شده است )تايلور و اسپنسر، 

 و شود خوانده مي شخصيتي هويت نام به آن روانشناختي بعد است. مختلف ابعاد داراي هويت

 با هويت است و خودش روانشناختي فيزيکي و فرد به منحصر هاي ويژگي از تعريف فرد شامل

هاي  گروه در عضويت و تعلق فرد براساس که ريفيتع به اجتماعي هويت دارد. تفاوت اجتماعي

 ابعاد، اين از است. برخي مختلفي هاي شامل هويت و دارد داللت کند، مي خودش از اجتماعي

 و شخصيتي هويت مجموع از فردي هويت ديني است. هويت و قومي هويت هويت خانوادگي،

 در بودن يکسان کيفيت يعني هويت ديگر به عبارتي شود. مي تشکيل اجتماعي فرد هاي هويت

 (.1999، 1)هکمان شرايط همه و زمان در هر بودن نيز يکسان و ماهيت و ترکيب ذات،

 انسان است. و ثابت مشخص شده از پيش انتسابي، از عوامل متأثر بيشتر سنتي، هويت در جوامع

 دارد. لذا ودوج مختلف هويت ابعاد در بيشتري مکانيکي( و انسجام )انسجام يکديگرند شبيه ها

 مسأله اساساً کمتر شوند و نمي دگرگوني و تغيير دچار چندان يابي هويت لحاظ به جامعه افراد

 بيشتر و يابي، متعدد هويت منابع جديد، درجوامع اما آيد. مي بوجود هويت بحران نام به اي

 هويت لذا عضو هستند. متعددي اجتماعي قشرهاي و ها گروه در ها انسان زيرا است. اکتسابي

 کند.  مي بروز هاي هويتي چالش و هويت مسأله که اينجاست است. تغيير معرض در ها انسان

 ها، مسأله ديدگاه از ديگر بيش نمادين، مقابل نظريه کنش شناختي، جامعه هاي ديدگاه ميان در

 به اهاديدگاه، معن اين بر اساس است. قرار داده تحليل و مطالعه مورد را آن گيري و شکل هويت

 2ميد گيرد. جرج مي شکل ديگران با متقابل روابط در جريان به طور خاص هويت و طورکلي

 ميد نظر دهد. به مي ارائه هويت زمينه در بديعي ديدگاه، نظريات اين برجسته پرداز نظريه

 شکل جامعه درسطح و ديگران با تعامل در شمارد بر مي خود براي که فرد هايي ويژگي مجموعه

 درباره او تصور يا فرد هويت شدن، اجتماعي مختلف در مراحل و يادگيري زبان با يرد.گ مي

 (.279، 1377گيرد)ريترز،  مي شکل خودش

 دروني با و اجتماعي تعامل جريان ( معتقد است که خود در قالب هويت فرد در1995مانفردکان )

 بيست آزمون هويت، تشناخ براي او .گيرد مي شکل خود به نسبت شدن نگرش هاي ديگران

 با تماس در را خودشان معموالً افراد، که بود معتقد و ساخت مطرح اي )من کيستم( را جمله

 (.2003، 3ديگران مي شناسد )دوران

                                                 
1-Hekman 

2- George Mid 

3-Duran 
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 به خودش مي نسبت فرد آگاهي را هويت و کرده تأکيد هويت تشکيل در فرد نقش گيدنز بر

 از برداشت است. در اين نزديک هويت از کان تبرداش به دارد هويت از گيدنز که داند. برداشتي

 در فرد خود نقشي که و فردي بعد بر اما شده لحاظ فردي ابعاد هم و اجتماعي ابعاد هم هويت،

 بيشتري تأکيد متغير هويت، و پويا جنبه بر و دارد هويت بازسازي و گيري شکل در مدرن دنياي

 و توجه مورد دوران جديد در را هويتي يها چالش و روانشناختي هاي جنبه گيدنز است. شده

 هاي فناوري و نتيجه گسترش جديد دوران را ويژگي هويت در بازانديشي و است قرارداده تحليل

 (.1384داند )گيدنز،  مي فرهنگي و اقتصادي شدن جهاني و ارتباطاتي اطالعاتي،

رباني آن. از نظر او، جان تاملينسون معتقد است که هويت، بيشتر محصول جهاني شدن است تا ق

مفهوم هويت در قلب تصورات فرهنگي معاصر ما جاي گرفته است. حرکت به سمت جهاني شدن، 

مبتني بر رشد سريع رسانه ها و فناوري ارتباطي است. وي هويت را يکي از ابعاد قابل توجه 

ريق رسانه زندگي اجتماعي نهادي شده در مدرنيته و محصول ايجاد و ابقاء تعمدي فرهنگ از ط

ها مي داند. هويت راهي خاص و مدرن براي سازمان دهي تجربه فرهنگي است. جهاني شدن در 

 (.155، 1387حقيقت هويت را ايجاد مي کند )تاملينسون، 

هويت فردي هويت هر فرد مجموعه متشکلي از هويت فردي، ارتباطي، اجتماعي و جمعي است. 

قشها و هويت هاي اجتماعي که انتخاب هاي حرفه اي، عبارت است از اکتشاف و تعهد نسبت به ن

مذهبي، سياسي و اخالقي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. هويت جمعي، توانايي کار با جمع يا 

گروه به گونه اي که فرد قادر به ابراز عقايد و نظرات خود و پذيرش عقايد و نظرات ديگران و 

که اين هويت منجر به ارضاي نياز تعلق، احترام و رعايت قوانين و مقررات زندگي جمعي باشد 

 اجتماعي، فرهنگي، اي از خصوصيات و مشخصاتمجموعه ،هويت اجتماعيامنيت مي شود. 

 (.2002، 1)چک کندهمانندي اعضاي آن داللت مي زيستي است که بر يگانگي يا و رواني، فلسفي

از نيازهاي  ه نوع نياز کاربر )اعمبه هر حال با رشد فراگير اينترنت در زندگي بشري که هم

وابستگي بيش از اندازه به  اجتماعي، عاطفي، معرفتي، جنسي و...( را تأمين مي کند، يک نوع

 جدايي زندگي واقعي از دنياي مجازي مي گردد اينترنت براي کاربر ايجاد مي کند که منجر به

 هويت شان، و ارزش ها ازي،با فضاي مج آنان تعامل جريان همچنين در. (2003، 2)موراهان

 آينده نسل ملتى با و قوم فرهنگ هر اتصال حلقهيي که مي شود. ارزش ها تغييراتي دستخوش

عالوه بر اين، با مواجه کند.  هويت بحران با را جوامع مي تواند مهم اين از غفلت و هستند

است از اينترنت  توجه به اينکه دانشجويان و جوانان در حال ساختن هويت خويش هستند ممکن

                                                 
1- Check 

2- Morahan 
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به منظور تسکين اضطراب حاصل از تغييرات رشدي، جستجوي متناوب راه حل ها به منظور حل 

مشکالت، استحکام بخشيدن به انتخاب هاي خويش و شايد مهمتر نشان دادن خود و تفکرشان 

درباره اينکه چه کسي هستند يا خواهند شد، استفاده کنند. در اين ميان عواملي از قبيل 

سرگرمي، تسکين تنش ها، همراهي با فرهنگ جمعي، آموختن درباره جهان، هيجان خواهي و 

دوري از تنهايي، عوامل برانگيزاننده دانشجويان در استفاده از اينرنت و شبکه هاي مجازي هستند 

بر اين اساس، مساله هويت دانشجويان نيز به عنوان بيشترين کاربران اينترنت، (. 2009)لرنر، 

تحليل ابعاد هويتي دانشجويان دانشگاه تر در معرض خطر است. لذا هدف تحقيق حاضر، بيش

 بود. کاشان و ارتباط آن با ميزان اعتياد اينترنتي

 پیشینه تحقیق

دانشتگاهي،   بتر زنتدگي   منفي تبعات اينترنتي داراي اعتياد که داده ( نشان1997) 1مطالعه شر

درصتد   80نشان داد که  (1999)يونگ است.  ي بودهاجتماع زندگي اي و حرفه عملکرد و کاري

شتان را صترف امتور و     ستاعت از وقتت   38 ،از پاسخگوياني که معتاد به اينترنت بودند، در هفتته 

تتر از  اينترنتت را جتذاب   ،افراد محتيط مجتازي   .کننداهداف غيراداري و غيرکاري در اينترنت مي

اليتن شتدن قترار    قبيل افراد تحت تسلط نياز به آن دانند. زندگي روزانه اينشان ميواقعيت روزانه

هاي متتأثر از اعتيتاد اينترنتتي، مدرسته، ختانواده، کتار و روابتط        ترين حوزهدارد. همچنين، عمده

ين نتيجه رسيد که بروز اعتياد اينترنتي ريشته در هفتت   ه اب (1996) هستند. عالوه بر اين، يونگ

از زنتدگي زناشتويي، فشتارکاري، مشتکالت متالي، عتدم        دليل اصلي دارد که عبارتند از نارضتايي 

(. دانتش  2000)چبي و همکتاران  امنيت، اضطراب، دعواهاي خانوادگي و زندگي محدود اجتماعي

زندگي آنها تأثير  جريان عادي و مطالعات بر اينترنت اند که داشته اذعان اينترنتي معتاد آموزان

به ايتن نتيجته رستيدند کته هتر چته        (2000 ) 3ن و هرييبول(. 2،2000است )چو گذارده منفي

جوانان زمان بيشتري را با اينترنت سر کنند، در مقابل از ميزان زماني که صرف محيط اجتمتاعي  

جوانتان معتتاد بته اينترنتت هماننتد ستاير        عتالوه  شان خواهند کرد، کاسته خواهد شد. بهواقعي 

 تند. فعاليتت هتاي اعتيتادآميز متردان،    هاي اعتيادي مشخص هست معتادان، دچار عالئم و شاخصه

آميز زنتان نيتز عمومتاً    عموماً بازي هاي پرخاشگرانه، سايت هاي هرزه نگاري و فعاليت هاي اعتياد

. گرانه، دوستيابي و يا گاليته از شتوهران در اتتاا هتاي چتت استت       حمايت تشکيل دوستي هاي

و ارتبتاط بتا گتروه همستاالن از     ( به اين نتيجه رسيد ضعف در پيونتدهاي ختانوادگي   2004)4ليم

                                                 
1-Scherer 

2-Chou 

3-Bullen & Harré 

4-Lim 
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عوامل مهم و انکارناپذير اعتياد به اينترنت در نوجوانان است. در حقيقت نوجوانتاني کته از تمتاس    

هاي اجتماعي کناره گيري مي کنند از اينترنت به عنوان ابزاري براي فرار از واقعيت استفاده متي  

تفاده از اينترنت، رشتد هويتت و اضتطراب    ( در تحقيقي با عنوان اس2004) 1مازلين و مور نمايند.

اجتماعي در بين جوانان دريافتند که در افرادي که بيشتر از اينترنت استفاده متي کننتد ستطوح    

( 2005) 2هونتگ  باالتري از اضطراب اجتماعي و فقدان هويت يتافتگي مشتاهده متي شتود. چتي     

رستيد   نتيجته  ايتن  به تايواني آموزان اينترنتي دانش در اعتياد متغيرهاي تأثيرگذار درپي کشف

هتاي   بتازي  بته  آنهتا  اعتياد و عمده هستند اينترنتي دچار اعتياد به دختران از بيش که پسران

( در پژوهشي دريافتند کته بتا افتزايش زمتان     2009) 3هالند و همکاران است. اينترنتي اي رايانه

چتت، ميتزان هويتت کتاربران     استفاده از اينترنت به منظور انجام فعاليت هايي چون وب گردي و 

( به بررسي رابطه حضتور در فضتاي   1385ذکايي )(. 1383کاهش مي يابد )به نقل از سلطاني فر، 

مجازي و هويت مدرن پژوهشي در بين کاربران اينترنتي جتوان پرداختت. يافتته هتاي حاصتل از      

اربران ايرانتي،  پيمايش در بين کاربران اينترنت باعث شکل گيري و تقويت هويت مدرن در بين ک

خصوصاً کاربران جوان ميشود. به همان سان، ميزان دستيابي به هويت متدرن در فضتاي مجتازي    

نيز خود، تابعي از ميزان مصرف، نوع مصرف و نحوه ارايه و مديريت خود کتاربر ايرانتي در فضتاي    

عي کتاربران  ( به بررسي اثرات استفاده از اينترنت بتر انتزواي اجتمتا   1385مجازي است. سهرابي )

اينترنت پرداخت و دريافت ميان زمان استفاده از اينترنت در طول شتبانه روز و انتزواي اجتمتاعي    

( در تحقيقي دريافت سالمت عمتومي  1388رابطه اي معنادار و معکوس وجود دارد. ناستي زايي )

کتاربران   کاربران معتاد به اينترنت )خصوصاً در زير مقياس هاي اضطراب و افسردگي( نستبت بته  

عادي در معرض خطر بيشتري بود، اما کاربران معتاد به اينترنت و کاربران عادي از نظر جستماني  

در وضعيت يکساني قرار داشتند و اختالل در کارکردهاي اجتماعي دو گتروه تفتاوت معنتي داري    

ي ( در تحقيق با عنوان بررسي رابطه بتين تتاثيرات مصترف رستانه اي رو    1391هرسيج )نداشت. 

هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهان دريافت همبستگي معنتاداري ميتان ابعتاد کيفيتت و     

( دريافتت  1394کميت رسانه هاي جمعي با ابعاد هويت اجتماعي پاسخگويان وجود دارد. گنجي )

هاي نوين ارتباطي و تمايل به ارتباط دوستي و جنسي خارج از چارچوب که بين اعتياد به فناوري

ها و کاهش دينداري، افزايش احساس بيگانگي اجتماعي و اده، گرايش به غرب، تضعيف ارزشخانو

 .هويتي در جامعه، رابطة مستقيم وجود داردبي

 

                                                 
1-Mazalin & Moore 

2-Chih-Hung 

3-Hauland & et al  
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 سواالت تحقیق

ميتتانگين ابعتتاد هويتتت )فتتردي، ارتبتتاطي، اجتمتتاعي و جمعتتي( و وضتتعيت اعتيتتاد اينترنتتتي  -1

 دانشجويان دانشگاه چگونه است؟

 ابعاد هويت و اعتياد اينترنتي رابطه اي وجود دارد؟آيا ميان  -2

 روش تحقیق

از آنجايي که محقق در اين پژوهش به بررسي کم و کيف و چگونگي شرايط فعلتي پديتده اعتيتاد    

اينترنتي در ميان دانشجويان و ارتباط آن با هويت آنان متي پتردازد توصتيفي همبستتگي استت.      

شجويان دانشگاه کاشان بود که تعتداد انهتا براستاس اعتالم     جامعه آماري در اين پژوهش کليه دان

نفر بود که نمونه آماري از طريق فرمول حجم نمونه کوکران و با استتفاده   7345آمورش دانشگاه 

بته منظتور جمتع آوري    نفر محاسبه شد.  220از روش تصادفي طبقه اي متناسب با حجم حدود 

 :استفاده نمود اطالعات محقق از دو پرسشنامه

درجته اي ليکترت استت. ستواالت      5ستوال و بته صتورت مقيتاس      45پرسشنامه هويتت شتامل   

پرسشنامه به ارزيابي شاخص هاي هويتت شخصتي، هويتت ارتبتاطي، هويتت اجتمتاعي و هويتت        

جمعي مي پردازد. روايي پرسشنامه ابعاد هويت از طريق روايي سازه بتا استتفاده از روش تحليتل    

ت و طي آن دو گزينه حذف گرديد و بقيه سواالت بار عاملي بتااليي  عاملي مورد سنجش قرار گرف

داشتند. روايي پرسشنامه اعتياد اينترنتي توسط متخصصان علوم اجتمتاعي و تربيتتي بته صتورت     

محتوايي مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ابعاد هويت از طريق ضتريب آلفتاي کرونبتا  و    

ضريب همبستگي با استفاده از روش بازآزمايي براي  بعتد  ت آمد: روش بازآزمايي به شرح زير بدس

بتوده و ضتريب آلفتاي    81/0، بعتد جمعتي  72/0، بعد ارتباطي  77/0، بعد اجتماعي 77/0شخصي 

، بعتد  86/0، بعتد اجتمتاعي   84/0کرونبا  براي هرکدام از ابعاد به شرح زيتر بتود، بعتد شخصتي     

 . 68/0، بعد جمعي  92/0ارتباطي

سوال بتوده و بتر حستب مقيتاس پتنج درجته اي        20اعتياد اينترنتي يانگ مشتمل بر  پرسشنامه

 مقتدار  شتده و  محاسبه 72/0با   برابر تنصيف روش به پرسشنامه اينليکرت طراحي شده است. 

 با پرسشنامه را اين محتوايي روايي (1389)همکاران  و علوي است.71/0با برابر آن کرونبا  آلفاي

 افتراقتي و روايتي   1/0 برابر را آن روايي همزمان و کرده ارزيابي مناسب صصانمتخ از اهيونظرخ

ضترايب پايتايي    از طريق پايايي پرسشنامه اعتياد اينترنتي محاسبه نموده اند. 62/0  با برابر را آن

محاسبه شده با استفاده از روش بازآزمايي و روش همساني دروني )آلفاي کرونبا ( بته شترح زيتر    

، 76/0ضريب همبستگي با استفاده از روش بازآزمايي براي استفاده آموزشي از اينترنتت  مي باشد:

و ضريب آلفاي کرونبا  براي  84/0، استفاده ارتباطي از اينترنت 74/0استفاده تفريحي از اينترنت 
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و استتتفاده ارتبتتاطي از  75/0، استتتفاده تفريحتتي از اينترنتتت70/0 استتتفاده آموزشتتي از اينترنتتت

 بود. 73/0نتاينتر

 یافته ها

ميتتانگين ابعتتاد هويتتت )فتتردي، ارتبتتاطي، اجتمتتاعي و جمعتتي( و وضتتعيت اعتيتتاد اينترنتتتي  -1

 دانشجويان دانشگاه چگونه است؟

 ( مقایسه میانگین ابعاد هویت و اعتیاد اینترنتی1جدول)
 سطح معناداري t ميانگين تعداد متغير

 043/0 3/3 27/3 220 شخصيهويت 

 036/0 52/3 44/3 220 طي هويت ارتبا

 04/0 43/3 37/3 220 هويت اجتماعي 

 049/0 3 01/3 220 هويت جمعي 

 064/0 15/2 95/2 220 اعتياد اينترنتي

( نشان داد ميانگين ابعاد هويت باالتر از حد متوسط است اما ميزان اعتياد اينترنتي 1جدول)

 ي باشد.دانشجويان دانشگاه کاشان پايين تر از حد متوسط م

 آيا بين ابعاد هويت و اعتياد اينترنتي رابطه اي وجود دارد؟ -2

 ( رابطه میان ابعاد هویت و اعتیاد اینترنتی2جدول )

سطح  ضريب همبستگي تعداد متغير

 معناداري

 شخصيهويت 

ي
رنت

نت
 اي
اد
تي
اع

 

220 25/0- 000/0 

 000/0 -255/0 220 هويت ارتباطي 

 156/0 -096/0 220 هويت اجتماعي 

 046/0 -135/0 220 هويت جمعي 

( همبستگي منفي و معناداري ميان اعتياد اينترنتي و هويت فردي را نشان مي دهد. 2جدول )

محاسبه شده که در سطح  -255/0ضريب همبستگي اعتياد اينترنتي و هويت ارتباطي برابر با 

اد اينترنتي داراي رابطه معکوس اين همبستگي معنادار است. هويت ارتباطي و اعتي 01/0خطاي 

 -096/0با يکديگر مي باشند. ضريب همبستگي اعتياد اينترنتي و هويت اجتماعي برابر با 

اين همبستگي معنا دار نيست و مفهوم آن اين است که  01/0محاسبه شده که در سطح خطاي 

ستگي اعتياد اينترنتي و اجتماعي و اعتياد اينترنتي رابطه معناداري با يکديگر ندارند. ضريب همب

اين همبستگي معنادار  01/0محاسبه شده که در سطح خطاي  -135/0هويت جمعي برابر با 
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است و مفهوم آن اين است که هويت جمعي و اعتياد اينترنتي داراي رابطه معکوس با يکديگر 

 مي باشند.

 ( تحلیل رگرسیون خطی با ابعاد هویت و اعتیاد اینترنتی3جدول)

 

 مدل

ضرايب  رايب استاندارد نشدهض

 استاندارد 

t  سطح

 معناداري
B  خطاي

 استاندارد

Beta B  خطاي

 استاندارد

 000/0 427/5  48/22 009/122 مقدار ثابت

 009/0 089/0 -37/0 372/0 033/0 شخصيهويت 

 042/0 808/0 -28/0 227/0 183/0 هويت ارتباطي

 005/0 88/1 -53/0 224/0 42/0 هويت اجتماعي

 008/0 55/0 -44/0 245/0 135/0 هويت جمعي

( نشان داد در پيش بيني ميزان اعتياد اينترنتي دانشجويان، همه ابعاد هويت نقش 3جدول)

 تعيين کننده دارند و مي تواند در مدل رگرسيوني قرار گيرند.

 بحث و نتیجه گیري

ستت امتا ميتزان اعتيتاد اينترنتتي      ( نشان داد ميانگين ابعاد هويت باالتر از حد متوسط ا1جدول )

کاشان پايين تر از حد متوسط مي باشد. اين نتايج نشان مي دهد کته ميتزان   دانشجويان دانشگاه 

براستاس گتزارش   اعتياد اينترنتي در شهر کاشان نسبت به ميانگين کشوري پايين تر است. چون 

 درصتد  60، 89ترنتت در ستال   تعتداد کتاربران اين  ، مرکز آمار از کاربران اينترنت در سال گذشتته 

. شايد علت بتاال بتودن ابعتاد هويتت شخصتي، ارتبتاطي، جمعتي و        اندتحصيالت دانشگاهي داشته

اجتماعي و پايين بودن اعتياد اينترنتي در دانشگاه کاشان، بته ختاطر فضتاي فرهنگتي و متذهبي      

 بودن دانشجويان دانشگاه کاشان و شهر کاشان باشد.  

آن زنتدگي متي    شان با ديگران وابسته به فضاي مادي بود کته در  روابط در گذشته هويت افراد و

گستترش تکنولتو ي هتاي     کردند، مکان عنصري تعيين کننده بود. اما در حال حاضر بته واستطه  

ديگر به مکان محلي و  ،بين رفته و فرد هاي زمان و مکان از نوين اطالعاتي و ارتباطي، محدوديت

مرزهاي جغرافيايي را طي کند و بتا جهتان بزرگتتري در     مي تواند بومي خود وابسته نيست. بلکه

تکنولو ي هاي جديد بر زندگي جوانان بي تأثير نبتوده استت. بته نظتر متي       ارتباط باشد. بنابراين

تغييرات ديگتري ماننتد طتوالني شتدن دوره      رسدکه در کنار ظهور تکنولو ي و رسانه هاي جديد

يافتن سبک زندگي براي جوانان، از هم پاشتيدگي شتبکه    تجواني و نوجواني، فردي شدن، اهمي
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از جمله زمينه هاي اصلي هستند که شرايط جديدي را پتيش روي   هاي سنتي و نوسازي شهري

 .اند جوانان قرار داده

( همبستگي منفي و معناداري ميان اعتياد اينترنتي و هويتت فتردي را نشتان    2همچنين جدول )

در پيش بيني ميزان اعتياد اينترنتي دانشجويان، همه ابعتاد هويتت   ( نشان داد 3مي دهد. جدول)

نقش تعيين کننده دارند و مي تواند در مدل رگرسيوني قرار گيرند. مفهوم آن اين است که هويت 

فردي و اعتياد اينترنتي داراي رابطه معکوس با يکديگر مي باشند يعني افراد داراي نمرات پتايين  

تعداد بيشتري براي ابتال بته اعتيتاد اينترنتتي دارنتد. در زمينته هويتت       در آزمون هويت فردي اس

ارزش هاي شخصيتي و استانداردهاي اخالقي براي فرد مهم است، اهتداف  شخصي مي توان گفت 

و آرزوهاي آينده براي فرد حائز اهميت است، احساسات، عواطف، عقايد و افکار در نزد فرد جايگاه 

ه فرد درباره خودش مهم است. هر فردي که در جامعه واقعتي در زمينته   بااليي دارد و نظر و عقيد

اهداف و آرزوها ناکام مانده، احساسات و عواطفش سرکوب شده و عقايدش مورد بي توجهي واقتع  

گشته، براي دستيابي به هويت خودش به دنياي مجازي و از جمله اينترنت روي آورده و به نتوعي  

 است.دچار اعتياد اينترنتي گشته 

محاسبه شده که در سطح  -255/0ضريب همبستگي اعتياد اينترنتي و هويت ارتباطي برابر با 

اين همبستگي معنادار است. هويت ارتباطي و اعتياد اينترنتي داراي رابطه معکوس  01/0خطاي 

با يکديگر مي باشند يعني افراد داراي نمرات پايين در آزمون هويت ارتباطي داراي استعداد 

(، 1996نتايج تحقيق با نتايج تحقيق تامپسون ) شتري براي ابتال به اعتياد اينترنتي هستند.بي

( همسويي و 1385( و سهرابي )2000بولين ) ،(1998(، يونگ )2004(، ليم )2000چبي )

افرادي که مستعد اعتياد اينترنتي هستند، به ( دريافتند 2000چبي و همکاران )مطابقت دارد. 

شوند، تنها، کمرو و خجالتي و دچار افسردگي يا انواع ديگر اعتياد و ملول مي سادگي خسته

به اين نتيجه رسيدند که هر چه جوانان زمان بيشتري را با اينترنت سر  ن و هرييبول. هستند

شان خواهند کرد، کاسته خواهد کنند، در مقابل از ميزان زماني که صرف محيط اجتماعي واقعي 

به اين نتيجه رسيد ضعف در پيوندهاي خانوادگي و ارتباط با گروه همساالن از  (2004ليم )شد. 

عوامل مهم و انکارناپذير اعتياد به اينترنت در نوجوانان است. در حقيقت نوجواناني که از تماس 

هاي اجتماعي کناره گيري مي کنند از اينترنت به عنوان ابزاري براي فرار از واقعيت استفاده مي 

در بعد هويت ارتباطي، داشتن روابط رضايتبخش، محرمانه و حمايتي براي فرد اهميت  .نمايند

زيادي دارد، داشتن ارتباط گروهي با ديگران در جايگاه بااليي قرار دارد، مايل هستند تجربيات 

شان را با ديگران به اشتراک گذارند و براي ديگران دوست خوبي باشند. فرد با هويت ارتباطي 
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سعي مي کند براي داشتن يک رابطه محرمانه و رضايتبخش، به اشتراک گذاشتن تجربيات پايين 

  شان با ديگران و داشتن ارتباط گروهي با ديگران به دنياي مجازي اينترنت پناه آورند.

محاسبه شده که در سطح  -096/0ضريب همبستگي اعتياد اينترنتي و هويت اجتماعي برابر با 

تگي معنادار نيست و مفهوم آن اين است که هويت اجتماعي و اعتياد اين همبس 01/0خطاي 

در بعد هويت اجتماعي، داشتن فيزيک مناسب مانند اينترنتي رابطه معناداري با يکديگر ندارند. 

قد، وزن و فرم بدن براي فرد مهم است، شهرت، رفتارهاي اجتماعي و جذابيت براي فرد جايگاه 

يت و تاثير گذاري روي ديگران براي فرد حائز اهميت است. فرد با بااليي دارد، داشتن محبوب

هويت اجتماعي پايين براي کسب اطالعات در زمينه فرم بدن، کسب شهرت و محبوبيت و 

 اذعان اينترنتي معتاد دانش آموزانتاثيرگذاري روي ديگران به دنياي مجازي روي مي آورد. 

است  گذارده منفي تأثير آنها زندگي ن عاديو جريا مطالعات بر اينترنت اند که داشته

 بر منفي تأثيرات که اينترنت، داده نشان دبيرستاني آموزان روي دانش (. پژوهش2000)چو،

 و ن)لي  است داده افزايش را اجتماعي آنها ارتباطات اما داشته، آنان زندگي روزمره و مطالعات

 (.1999تساي، 

محاسبه شده که در سطح  -135/0ت جمعي برابر با ضريب همبستگي اعتياد اينترنتي و هوي

اين همبستگي معنادار است و مفهوم آن اين است که هويت جمعي و اعتياد  01/0خطاي 

اينترنتي داراي رابطه معکوس با يکديگر مي باشند يعني افراد داراي نمرات پايين در آزمون 

در بعد هويت جمعي، نژاد و تي دارند. هويت جمعي، استعداد بيشتري براي ابتال به اعتياد اينترن

قوميت، مذهب، محل سکونت و يا تولد، احساسات نسبت به جامعه، احساس غرور در مورد کشور، 

فعاليت هاي سياسي و زبان و لهجه نزد فرد از اهميت زيادي برخوردار است. افراد با هويت ضعيف 

اينترنت باشند. در بعد اعتياد  در زمينه هويت جمعي سعي مي کنند براي هويت يابي خود در

اينترنتي مي توان گفت که دانشجويان اکثر اوقات، مشغول کار با اينترنت هستند، ايميل ها را 

بيشتر از ساير کارهاي ضروري ديگر چک مي کنند، افراد آنالين بودن را به بيرون رفتن با ديگران 

که ( دريافت 1394گنجي )وند. اما ترجيح مي دهند و هنگام آفالين بودن دچار افسردگي مي ش

هاي نوين ارتباطي و تمايل به ارتباط دوستي و جنسي خارج از چارچوب بين اعتياد به فناوري

ها و کاهش دينداري، افزايش احساس بيگانگي اجتماعي و خانواده، گرايش به غرب، تضعيف ارزش

 .هويتي در جامعه، رابطة مستقيم وجود داردبي

 از استفاده ميزان آن، بين اساس بر و است پژوهش متغيرهاي بين رابطه وجود از حاکي نتايج

 از زياد استفادة با که معنا اين به شود. مي ديده رابطه جوانان هويت در ابعاد و اينترنت

 زياد استفادة با ويژه به و تفريحي و هاي آموزشي جنبه مانند مختلفي مقاصد براي اينترنت

 و دهند توجه  نشان مي و اهميت نزديکان، کمتر و اجتماع يطمح و خود به ارتباطي،



 اکرم دهباشي. مبينا غربا .دکتر حميد رحيمي 

 

1394بهار و تابستان، 11، شماره 6دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال   

 

82 

 استفاده براي را زيادي هزينة و وقت آنان شود. مي اشکال دچار کلي به آنان هويت درنتيجه،

 هم نتايج، اين اساس بر است. اهميت با بسيار دوره اين در که گيرند مي کار از اينترنت به

 مشکل اين حل براي بايد جامعه شناسان و ناسانهم روان ش ارتباطات و علوم متخصصان

 طوالني در آسيب اين از بروز تا کنند را اتخاذ هايي سياست و تدوين را هايي ريزي برنامه

 کنند. جلوگيري مدت

هاي  هويت بين فرا و ندارند هويت مفاهيم و تعاريف از درستي درک دانشجويان اکثر امروزه

آموزشي يا کارگاه  کالس هاي شود مي پيشنهاد لذا نند.دا نمي را جمعي و اجتماعي شخصي،

 نمايند. برگزار زمينه اين در هايي

وجود دارد.  ما جامعه در که است واقعيتي هويت و اينترنت از استفاده بين منفي رابطه وجود

سطح مدارس  در شود مي پيشنهاد لذا شود. مي هويت تضعيف اينترنت باعث از استفاده يعني

 ضروري غير و نادرست استفاده از ارتباطي گونه وسايل اين آموزش پيامدهاي با ها و دانشگاه

 آنها جلوگيري شود. 

آگاهي نوجوانان به گردد،  هاي ملّي و ديني در توليد محتواي اينترنتي ايجادنظام ارزشي و انگاره

احدهاي درسي ويابد،  خصوص دختران از نحوه مقابله با تهديدات و مخاطرات اينترنتي افزايش

منظور پيشگيري  اجباري به دانشجويان جهت آشنايي و کاربري صحيح از کامپيوتر و اينترنت به

 .ارائه شود از پيامدهاي منفي استفاده ناصحيح از آن

 پيش جهت خطر معرض در اشخاص اينترنت، کاربران شخصيت با ارزيابي شود، مي پيشنهاد

دانشگاه هاي  در پژوهش اين شود، مي پيشنهاد شوند. اينترنت شناسايي به اعتياد از گيري

 شود. توجه و تحقيق اينترنت، به گرايش افراد رواني داليل و ديگر

 هاي با روش کيفي مطالعات اينترنت، به اعتياد درباره بيشتر بررسي منظور به همچنين

 در جامعه اينترنت هب اعتياد با مرتبط عوامل ديگر تا شود اينترنت انجام به معتادين با مصاحبه

 شوند. مشخص

همچنين به ساير پژوهشگران توصيه مي شود که به بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي يا تيپ 

هاي شخصيتي با وضعيت هاي هويت و اعتياد به اينترنت بپردازند. نقش برنامه درسي پنهان در 

 هويت ملي و ديني دانشجويان نيز بررسي گردد.

که در ارتباط با اين تحقيق وجود داشت، محدود بودن دامنه تحقيق به ازجمله محدوديت هايي 

دانشجويان، محدود بودن دامنه تحقيق به دانشگاه کاشان و عدم امکان تعميم به مراکز و سازمان 

 هاياز پرسشنامه صرف هاي ديگر تحقيق استفادههاي آموزشي ديگر بود. از جمله محدوديت

داده ها و عدم همکاري  مقطعي جمع آوري و متغيرها، بررسي براي ارزيابي خودگزارش دهي
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همچنين اين پژوهش به نقش برخي از دانشجويان در پاسخگويي به سئواالت پرسشنامه بود. 

عوامل فرهنگي بر متغير هاي مورد نظر نپرداخته است چرا که عامل فرهنگ بر هويت افراد موثر 

 است.
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