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  مقدمه  - 1- 1

 ها ملموس بود و با کسانی ارتباطکردند و ارتباطات بین آنها در دنیایی واقعی زندگی میروزگاري انسان

 ترین تغییر دنیاي معاصر که شالوده تغییرهاي آیندهنون مهم، اما اکحضور داشتندداشتند که در یک مکان با هم 

 هایی مانند مکان داشتن، دارايسازد، رقابتی شدن دنیاي واقعی و مجازي است. دنیاي واقعی با ویژگیجهان را می

- شود و دنیاي مجازي با بینظام سیاسی خاص بودن، محبوس بودن و طبیعی بودن از دنیاي مجازي متمایز می

 ترین تغییرشود. مهمنی، دستیابی آسان به آخرین اطالعات، تکثر داشتن و هم زمانی از دنیاي واقعی جدا میمکا

- و از راه دور جایگزین روابط انسانی چهره به چهره شده آوريفن دنیاي مجازي این است که روابط انسانی با واسطه

  ).1392است (زندوانیان، حیدري، باقري و عطارزاده، 

اند مجازي نسل جدیدي از فضاي روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادي ندارند، توانستهفضاي 

هاي اجتماعی متفاوت در فضاي به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاري در سنین مختلف و از گروه

کنند. امروزه این طریق با هم ارتباط برقرار میهاي بسیار دور در دنیاي واقعی، از اند و از فاصلهمجازي کنار هم آمده

هاي ارتباطی با دیگران از طریق فضاي مجازي به خصوص اینترنت افزایش یافته است. پست الکترونیک، روش

اند. روزانه هایی براي گسترش و حفظ روابط اجتماعی شدهها، روشها و بازيها، وب پایگاههاي کوتاه، چت رومپیام

کنند و یکی از کاربردهاي اصلی اینترنت، هارصد میلیون نفر در سراسر دنیا از اینترنت استفاده مینزدیک به چ

توان یافت که ساعتی از وقت خود را صرف استفاده پس کمتر کسی را میبرقراري ارتباط اجتماعی با دیگران است. 

هاي مجازي آن است که د عیب اصلی ارتباطشای از فضاي مجازي نکند و رفتار و افکارش تحت تأثیر آن قرار نگیرد.

هاي رو در هاي بصري و شنیداري در تعاملارتباط در فضاي مجازي، اساساً بر متن استوار است و بنابراین، از نشانه

ها و است. مردم در آن دوستیفضاي مجازي مرز جدیدي در ارتباطات اجتماعی ایجاد کرده بهره است.رو بی
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رو  گویند که در دنیاي واقعی و رو دردهند و چیزهایی میکنند و در آن کارهایی انجام میمیهایی ایجاد دشمنی

  ).2007، 1کنند (استفانسکو و همکارانهرگز مطرح نمی

 اینهایی دارد. ها و محدودیتها، آسیبدر هر حال فضاي مجازي، قلمروي وسیع، بدیع و بکر است که فرصت

 مجازي دنیاي باشد، متوجه واقعی ها در دنیايانسان دیدنآسیب  از مراقبت متوجه رهاهشدا کهآن از بیش روزها

 محتوا پخش تولید و فرآیند بودن ارزان و مرزيبی بودن، ايشبکه تصویر، و صدا متن، انتقال باالي سرعت .است

 قرار متعددي خطرات و آسیب در معرض مجازي فضاي کاربران است شده سبب نبودن)، یا بودن ارزشمند از (فارغ

 ).1393پور، اند (تقیگذاشته دنیا این به پا مادي، و لطمات روانی کردن وارد و استفاده سوء قصد به که بگیرند

 فضاي مجازي .کاست نخواهد مجازي فضاي امکانات و هامثبت شبکه کارکردهاي از وجههیچ به موضوع این البته

 که دارد دنبال به را آن به خطر اعتیاد آن، از نادرست و حد از بیش استفاده ماا است، ضرريبی ابزار خود خودي به

 رها افرادي به را هاانسان مجازي، اعتیاد است. ایجاد کرده جامعه روانی بهداشت براي را ايعمده مشکل پدیده این

 وريبهره فضاي مجازي، از از حد بیش استفاده نتیجه در .گذاردمی آنان تأثیر اجتماعی روابط بر و کرده تبدیل شده

 شوند.می کاري کم دچار و روندمی کار محل به تأخیر با آنان آید.می فضاي مجازي، پایین کاربران بازده کاري و

 این اند.مسأله این تبعات دیگر از ماهیچه، و پشت کمر، درد چون عالیمی همراه به و چاقی جسمی تحرك عدم

). به هر حال 2003، 2(سز شوندمی اختالل عالیم دچار فضاي مجازي، از گیريکناره صورت در کاربران حتی

 دهنده، شود. فضاي مجازي، اطالعمی ترشایع آن به مردم روزانه دسترسی افزایش با همزمان مجازي، اعتیاد پدیده

 به تواندمی منافع، این کهطوری به معتادند، آن به مردم از بسیاري اما است؛ کننده گرم سر و غنی منابع داراي مفید،

 هر همانند نیز آن امکانات و مجازي ). دنیاي2002، 3شود (فریز تبدیل رفتاري و روانی هاينابهنجاري و هاآسیب

 به همین دلیل کند.می ایجاد را تهدیداتی و هافرصت آگاهی کاربرانش، و شناخت میزان به بسته دیگر، پدیده

 مناسب به کارگیري الزمه است و قرارگرفته توجه مورد پردازاننظریه سوي از وینن ايرسانه بعنوان فضاي مجازي

  است. مستمر و صحیح آموزش از یادشده، برخورداري امکانات

                                                
1 - Stefanesco & et al 
2
 - Seth  

3
 - Ferris 
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 و سطح نوجوانان و جوانان در بویژه فرهنگی و اجتماعی هاي مختلفزمینه و تأثیرات فضاي مجازي و دالیل

 سریع گسترش به توجه با و داده را افزایش موضوع اهمیت جامعه عمومی تحوالت در آن اجتماعی غیر قابل نقش

 کنش گوناگون پیرامون اشکال مطالعه ضرورت آن، جوان جمعیت ترکیب باالي و ایران در فضاي مجازي کاربران

 جتماعی،ا علوم مختلف هايحوزه دانشمندان از اعتقاد بسیاري به اخیر . در دههنمایدمی ایجاب را جوانان اجتماعی

 هاينظریه بکارگیري با آن چیستی و فهم که شده دگرگون چنانآن اجتماعی انسان زندگی مختلف هايعرصه

 شود. جهانیمی تبیین جدیدي اصطالحات و نظریه با بشر معموالً حیات نوین عصر عملی نیست. آن از قبل دوران

 رشد با اند.مفاهیم این از برخی ايشبکه امعهج اطالعاتی، جامعه مدرنیسم، پست انفجار اطالعات، شدن، عصر

 و فردي زندگی طورکلی و به هافعالیت پرشتاب انتقال و اینترنت بویژه اطالعات، و ارتباطات هايتکنولوژي شتابان

 محرك نیروي به را شدن مجازي و یافته افزونروز اهمیتی مجازي، هايمحیط و سایبر فضاهاي به انسان جمعی

 تردقیق معنائی به و رفتاري و فکري تغییر الگوهاي اصلی عامل تر بهمهم آن از و انسان زندگی محیط تغییر

 حاصل چگونگی همان که است دیگران با جدید اجتماعی روابط آفرینش موجب تبدیل کرده است و» وجود انسان«

نژاد، لی و سیدعربیاست (ساروخانی، توس به خصوص اینترنت مجازي فضاهاي از متأثر اجتماعی هايکنش

1388.(  

شود تا به شناسایی عوامل مؤثر در استفاده بیمارگونه از فضاي مجازي پرداخته در پژوهش حاضر سعی می

  شود.

  بیان مسئله  - 2- 1

کنیم که شاید نشانه حرکت به فراسوي دوره صنعتی اي از تغییر و تحول پرشتاب زندگی میما امروزه در دوره

ها بر آن آید این نام یکی از بهترین نامنین عصر را عصر تغییرات پرشتاب نامید. و به نظر میتوان چباشد که می

ترین تغییر این هاي زندگی بشر کشیده شده است. مهمآوري آغاز گردیده و به تغییر در تمامی عرصهباشد که از فن

اي را تکنولوژیکی کامپیوترهاي شبکههاي است، فضایی که به نحو آشکار زیر ساخت» 1فضاي مجازي«عصر، ظهور 

به شمار » هاي مجازيمکان«سازد و در عین حال فضاي، دربر دارد و ارتباطات دیجیتالی را در سطح دنیا ممکن می

است،  هاي نوین ممکن شدهآوريکنند و این ارتباط توسط فنها افراد با یکدیگر ارتباط برقرار میرود که در آنمی

                                                
1
 - virtual space 
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 هامجازي نه تنها زیر ساخت ابزار ارتباطات دیجیتالی است بلکه اقیانوس اطالعاتی است که انسان در حقیقت فضاي

 ها در عصر حاضر). در واقع انسان1389بخشند (نصیري، کنند و آن را توسعه میها را کنترل میدر آن، زیر ساخت

 هاي جدیدتري را به ماو پیش برویم چهرهکنند؛ که هرچه در درون آن به جلزندگی می» فضایی دو جهانی شده«در 

است ). در این میان، عرصه تعامالت روزمره انسان دستخوش تغییرات بسیاري شده1383نماید (عاملی، عرضه می

ترین تغییري را که در این فضا شکل گرفته تغییر در روابط انسانی است به نحوي که میزان اي که مهمگونه به

بندي رایج تعامالت انسانی سخن به میان آورد. اما در فراسوي توان از تغییر در تقسیمه میبه حدي است ک تغییرات

اند و بدیهی است که این ها با برخورداري از خصوصیات و تنوع فرهنگی قرار گرفتهآورانه، انسانساختار فن این

نه  برخوردي را با تحوالتی که در عرصه کنونی قابل تعمق باشد که جوامع انسانی و دست کم افراد چگو سؤال در

  ).1389دهد، خواهند داشت (نصیري، هاي آنان روي میها و فعالیتآگاهی، نگرش، روابط، ارزش عرصه

 زمره استفاده در افراد از تريبیش هر روز تعداد و است گسترش به رو ايپدیده به فضاي مجازي، دسترسی

 اساس برخرید.  در مراکز حتی و مدرسه درخانه، دارد: حضور جا همه گیرند. فضاي مجازي درمی آن قرار کنندگان

فضاي  به نسبت کاربران مجموعه از درصد 3/24 ،نفر 800 روي ) بر1387معیدفر و همکارانش ( پژوهش نتایج

 نتایج .ندآن دار از را استفاده ترینبیش جوانان، فضاي مجازي کاربران در بین .اندداشته اعتیاد حاد صورت به، مجازي

 هر از بیش، جوانان میان در فضاي مجازي از استفاده که است آن نشانگر متحده ایاالت شده در انجام تحقیقات

 سال دارند. در فضاي مجازي از وسیعی استفاده که هستند دیگري سنی گروه نیز سنی دیگري است. کودکان گروه

دنیاي  ).1389هویدا و امیدي،  ،تبریزي اند (محسنیشده 1سایبر فضاي وارد کودك میلیون 77 از بیش،  2005

-نمی تأثیر آن بر و ندارند دسترسی آن به قدرت و مراجع معلمان که کندمی ایجاد را ايگلخانه آزاد فضاي مجازي

شناسد (میرزائیان، باعزت و نمی جغرافیایی مرز که است دنیاي ارتباطات در عظیم انقالبی فضاي مجازيگذارند. 

  ).1390ر، خاکپو

 اعتیاد«عنوان  با ايپدیده اخیر هايسال در شده هاي آن سببجذابیت و فضاي مجازي فراوان کاربردهاي

 با فضاي مجازي به ) اعتیاد2009( 4) و بیون و همکارانش2007( 3مهنه به اعتقاد فالح .یابد ظهور »2مجازي

                                                
1
 - cyberspace 

2   - virtual addiction 
3
 - Fallah Mehaneh 

4
 - Byun & et al 
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 فضاي مجازي از 1و بیمارگونه استفاده نامعقول یا جازيفضاي م از حد از بیش استفاده از ناشی اختالل نظیر عباراتی

نماید.  فراهم را افراد روان و روح در نهایت و احساسات روابط، سالمت، تخریب زمینه تواندمی شود کهمی تعریف

 فردگرایی افسردگی، اضطراب، از قبیل: عالئمی با نیز فضاي مجازي به اعتیاد دیگر اعتیاد، انواع تمامی همانند

 اختالل ،گریزياجتماع و طلبیعزلت ،تنهایی احساس گیري وکناره وسواسی، تفکرهاي قراري،خلقی، بیکج، مفرط

 به اعتماد ضعف، مشارکت به میلیبی، ارتباطات و تعامالت کاهشاجتماعی و  روابط گسیختگی هم از و عاطفی

 آمدن پایین مفرط، و خستگی خوابیاز: بی عبارتند آموزان نیزدانش میان این عالئم در .است همراه آن نظایر و نفس

 مشکل، بودن جدي انکار از فضاي مجازي، استفاده عدم هنگام در رنجیزود دوستان، با کم وقت صرف نمرات،

 دروغ و است تربیش و بهتر کالسی از دروس گیرند،می فضاي مجازي یاد در چه آن که این بر مبنی تراشیدلیل

 هیجانی، وضعیت یعنی شخص، یک روانی که وضعیت زمانی در فضاي مجازي. شده صرف نزما درباره گفتن

 بیند،می آسیب فضاي مجازي از زیاد استفاده وسیله به اجتماعی، و ايآموزشگاهی، حرفه تعامالت همچنین و روانی

  شده است. اعتیاد دچار شخص

 جدید جهان در مکانی تعلق از فارغ افراد را دنامحدو و همزمان امکان حضور که ارتباطی نوین هايتکنولوژي

 جهان برخالف مجازي جهان. است ساخته متولد را »2مجازي جهان«عنوان  با جهان جدیدي، است ساخته فراهم

 کاربران و گمنام ماندن، پایین هزینه، کار سادگی، بودن ساعته 24، سهولت دسترسی چون بیشماري امکانات، واقعی

 وسیع اطالعاتی منابع به، آموخت، کرد خرید، پرداخت به تجارت آسانی به توانمی دوم جهان این در. داراست را

 ،برقرارکرد ارتباط دیگر قاره یک در یک کشور با به راحتی و شد سرگرم، شد مطلع اخبار ترینتازه از، دست یافت

 هايفرصت کاربران به جازيم فضاي در بودن. کرد شروع را جدیدي زندگی یک نهایت و در یافت جدیدي هویت

، افزایش یابد استفاده از فضاي مجازي از ناشی هايخشنودي و هافرصت که این هر اندازه به و دهدمی بیشماري

  .)1392یافت (رسولی و آزادمجد،  خواهند سوق نوین پدیده این سمت به تربیش کاربران

اي از تعاریف نمادین افزار نیست بلکه مجموعهاي از سخت)، فضاي مجازي فقط مجموعه2001( 3از نگاه بل

کنند. فضاي مجازي در واقع نامی است که تعداد زیادي از اي از عقاید و باورها را رد و بدل میاست که شبکه

                                                
1 - pathological 
2
 - virtual world 

3
 - Bell 
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 مجازي فضاي است: معتقد 2). استون2005، 1گیرد (هولمزهاي جدید ارتباطی را دربر میآوريکابردهاي امروز فن

 کردن دخیل براي تريبیش فرصت چهره، به چهره با تعامل مقایسه در» پهناي باند پایین«با  اينهرسا عنوان به

 ارتباطات است: معتقد 3میلر آورد. همچنینمی فراهم گفتگو، در تعامل طرفین و آرزوهاي تخیل تفسیر، فرایندهاي

 از آشکارا اگرچه که کندوضع می وصمخص رسومی و آداب با را تعامل هايچارچوب از جدیدي دامنه الکترونیکی

 نمایاندن و ارائه راه در را جدیدي هايچالش و هااما فرصت فقیرترند، فیزیکی حضور یا و واقعی دنیاي تعامالت

) نیز معتقد است فضاي مجازي 1384دهقان ( ).1385کنند (ذکایی و خطیبی، فراهم می کنونی دنیاي در خود

هاي شخصی را با هاي متعدد و حتی رایانهاي در اندازههاي مختلف رایانهه شبکهیک شبکه گسترده جهانی است ک

  کند.افزارهاي گوناگون و با قراردادهاي ارتباطی به یکدیگر وصل میافزارها و نرماستفاده از سخت

به  یکی از مفاهیم اساسی دیگر که در ارتباط تنگاتنگ با موضوع بحث قرار دارد مفهوم جهانی شدن است.

ها در یک بخش ) جهانی شدن فرایندي است که از طریق آن حوادث، تصمیمات و فعالیت1992( 4عقیده مک گرو

 5باشد. واترزهاي کامالً دور کره زمین داشتهتواند پیامدهاي مهمی براي سایر افراد و جوامع در بخشاز جهان می

 6از زمان و فضا یا فشردگی زمان و فضاست. شولتدارد جهانی شدن به معناي تجربه متفاوتی ) بیان می1995(

- داري، عقلدارد جهانی شدن پوششی است که طی آن ساختارهاي اجتماعی مدرنیته (سرمایه) نیز اظهار می2000(

گردد. جهانی هاي قدیمی و بومی نابود مییابد و فرهنگگرایی، صنعتی شدن و ...) در سرتاسر جهان گسترش می

شد. به این ترتیب مفهوم جهانی شدن میخوانده» سازيمستعمره«ه چندین قرن در جهان سوم شدن همانی است ک

  ).1392شود (بذرافشان و رفیعی، وجو میچون اقتصاد، مدرنیته و ارتباطات جهانی جستدر عواملی هم

 زندگی هايجنبه تمام تکنولوژي است. این اجتماعی فرآیندهاي نوسازي موجب اطالعاتی، نوین هايرسانه

-تلویزیون آن در که جدید مجازي فضاهاي تأثیر تحت است معتقد 7است. بیل گیتس قرارداده الشعاع تحت را مردم

و  گرفت خواهند شکل هاانسان رفتاري عناصر هستند، مرتبط جهانی هوشمند جهانی شبکه به یک کامپیوترها و ها

 مجازي واقعیت حد تا مجازي واقعی دهند. فرهنگمی لتشکی را ما اجتماعی ساختار فقرات ستون هااین شبکه

                                                
1
 - Holmes 

2
 - Aston 

3 - Miler 
4
 - Mc Graw 

5 - Waters 
6
 - Schulte 

7
 - Bill Gates 
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 دارد. استفاده زیادي نهفته نیروي مانسطح دانش بردن باال براي آن از مناسب استفاده که شودمی واقع قبول مورد

با  قبل، نسل با در مقایسه که نسلی براي باشد، خصوصاًداشته همراه به زیادي هايزیان است ممکن نادرست

 شگرف تحوالت و تغییر شاهد اخیر هايدهه در ).1388مواجه است (ساروخانی و همکاران،  فراوانی ايهمحرك

 گذارد.بجا می جوامع در را مهمی اقتصادي و اجتماعی فرهنگی، تأثیرات که هستیم رسانیاطالع آوريفن عرصه در

 برانگیزترین چالش و ن تحوالتتریمهم جمله از شدن جهانی مسأله و دیجیتالی شدن و اطالعاتی انفجار

مندي درست اي و بهره). سواد و مهارت رایانه2000، 1(اسلوین است روبرو آن با بشري جامعه که است محورهایی

از ابزارهاي ارتباطی، شرط مقدماتی اجتماعی شدن ارتباطات کامپیوتري و پیشبرد اهداف جوامع در فضاي مجازي 

  ).2003، 2است (وارشر

و مضرات فضاي مجازي، تمام جوامع را فرا گرفته است. فضاي مجازي نیاز به فعالیت آشکار و  بحث فواید

نمایان ندارد. ممکن است فردي یک هفته از خانه بیرون نیاید ولی با هزاران نفر ارتباط برقرار کند. جداي از خوبی یا 

د بیندیشیم که چگونه حداکثر استفاده مثبت را از بدي آن، مهم این است که با واقعیتی انکارناپذیر روبرو هستیم و بای

اصل که  این بنابر نیست. چون عملی آوريفن پذیرش عدم گفت، توانمی قطع طور ). به1391آن ببریم (میدانی، 

 است. مرتبط آن کاربرد ه نحو به آن بدي و خوبی و باشد بد یا خوب تواند، می»نفسه خنثی استآوري فیفن«

 راه در هم و دقیقه در چند انسان هزاران نابودي راه در توانمی هم اتم، انرژي چون ايپدیده زا که طورهمان

 هاي جدیدينگرانی، هاي فضاي مجازيمزیت و هابرتري رغم ). به1385زاده، کرد (قاسم استفاده بیماران نجات

 حال در روز هر گذاردمی انسان گیزند مختلف بر ابعاد تکنولوژي این که تأثیراتی و آن از استفاده خصوص در

 وابستگی نوعی، طوالنی مدت به آن در زندگی و فضاي مجازي از روزافزون استفاده پی در کاربران .است افزایش

(استفانسکو و همکاران، است  دشوار امري آن از رهایی کنند کهمی پیدا کرده و بیمارگونه از آن استفاده آن به کاذب

اضطراب  تنهایی، ناکامی، احساس سبب از فضاي مجازي، استفاده بیش از حد که دهدمی ننشا مطالعات .)2007

 جهان در آموزاندانش روابط که حال عین در از طرفی، شود.می آموزانروانی دانش سالمت کاهش کلی طور به و

عملکرد  افت احتمال و شودمی کاسته جهان واقعی در آنان روابط دامنه از مقابل در یابد،افزایش می مجازي

                                                
1
 -  Slovin 

2
 - Warschauer 
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 اختالل استفاده بیش از حد هايشناختی نیز، نشانه– رفتاري از دیدگاه ).2005، 1رود (سامسونآموزشی آنان نیز می

 استفاده متوقف کردن در ناتوانی ضعیف، تکانه کنترل فضاي مجازي، درباره وسواسی افکار شامل از فضاي مجازي،

 که مواقعی این، در بر عالوه است، فرد دوست تنها فضاي مجازي که باور ینا همه، از ترمهم و فضاي مجازي از

 زیاد مخارج صرف کردن و بینیپیش را گرفتن تماس آینده بار فضاي مجازي بودن، فکر به نیست، برقرار تماس

 کردن داج دیگر، عمده هستند. مشکل اختالل این دیگر هاينشانه نیز، آن مربوط کارهاي فضاي مجازي و درباره

فضاي  از استفاده درباره گناه نوعی احساس نهایت در و فضاي مجازي است دوستان در نفع به خود دوستان از فرد

 اختالل این دیگر هاينشانه آن، داشتن سرّي نگه و شده صرف وقت درباره دوستان به گفتن دروغ و مجازي

 چرا کنند، متوقف را آن توانندنمی نیست، پسند مورد ماعینظر اجت از کارشان دانندمی که حالی در افراد این هستند.

تر با پیچیده ).1390انجامد (فیروزبخت، می تربیش هاينشانه نتیجه در و کمتر خودارزشی به خود، خود به که

موجب خارج شدن روابط افراد خانواده از حالت  استفاده از فضاي مجازي،شدن روابط اجتماعی و افزایش روزافزون 

جا تري به طور غیرمستقیم شده است و از آنگیري روابط پیچیدهساده چهره به چهره و تغییر شکل آن در قالب شکل

و سوء  مئکنند، همین امر زمینه جرا توانند هویت یکدیگر را شناساییگونه روابط طرفین به درستی نمیکه در این

 کند، وارد جامعه به را هاییآسیب تواندمی میان این در که آنچه ).1388(باستانی،  شودمی مجازيهاي استفاده

 از دارد، که شناختیروان خصوصیات جهت به آموزدانش قشر و هاستآسیب این از یک هر به جامعه افراد گرایش

% جمعیت کل کشور را 20آیند، چرا که طبق آمارهاي موجود حدود هاي جامعه به شمار میاثرپذیرترین گروه

بنابراین قبل از آنکه اقدامی در جهت جلوگیري و ). 1392(زندوانیان و همکاران،  دهدان تشکیل میآموزدانش

عوامل مؤثر در استفاده بیمارگونه از فضاي مجازي ها صورت پذیرد، باید پیشگیري از گرایشات آنان در دام این آسیب

ها اقدامات و آموزان به این آسیبتالي دانششناسایی تا مسئولین نظام آموزشی بتوانند نسبت به پیشگیري از اب

 آموزانبه دنبال این هستیم تا علل گرایش دانش پژوهشه دهند. بر این اساس در این ئاي اراراهکارهاي پیشگیرانه

 اي براي مقابله با گرایشکارهاي پیشگیرانهفضاي مجازي را شناسایی تا در نهایت بتوانیم راه استفاده بیمارگونه از به

. 1دهد که: تر مطالعات نشان میبیش نتایج ه دهیم.ئارا و مصون ماندن از آن آموزان در مواجهه با این آسیبدانش

. احساس 4. کم بودن هزینه 3. عدم آگاهی والدین 2هاي موقت نظیر توجه به جنس مخالف یابیگرایش به دوست

                                                
1
 - Samson  
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. 8. اعتقادات مذهبی 7دن و عدم کشف هویت فرد . ریسک خطر کم به دلیل ناشناس بو6گرایی . تنوع5تنهایی 

ترین مهم. افسردگی، 10. ناکامی تحصیلی، 9آن، و نوع استفاده از  فضاي مجازيطول مدت زمان استفاده از 

اون و هايِ ؛2004سورین و تانکارد، باشند (آموزان به استفاده از فضاي مجازي میعوامل مؤثر در گرایش دانش

  ).1393پردنجانی و سعیدزاده، راديم؛ 2014همکاران، 

 سعی و. باشدآموزان از فضاي مجازي میشناسایی عوامل مؤثر در استفاده بیمارگونه دانش، پژوهش این هدف

آموزان از عوامل مؤثر در استفاده بیمارگونه دانش که، شود داده اساسی پاسخ این سؤال اصلی و به تا است شده

  ؟فضاي مجازي کدامند

  میت و ضرورت مسئله اه - 3- 1

له امنیت أداشت. مس اي به آنهاي مطالعاتی است که باید توجه ویژهترین حوزهآموزي از مهمحوزه دانش

هاي مسئول در برقراري نظم و امنیت به هاي نظام آموزشی و دستگاهترین چالشآموزان همواره یکی از مهمدانش

باشد. در اینجا باید به برخی از معضالتی را که ي براي این ادعا میهاي مرتبط با آن شاهدآید که گزارششمار می

جمله: مصرف مواد مخدر، برقراري روابط نامشروع، گرایش به از ها هستند، اشاره داشت، آموزان مبتال به آندانش

و سایر ) ، استفاده بیمارگونه از فضاي مجازي (اعتیاد مجازيهاي اجتماعی نوپدیدهاي نوظهور و آسیبجریان

ریزي در جهت مصون آموزان از یک سو و برنامهباشد. توجه به امنیت دانشمعضالت دیگر، که مخل امنیت آنان می

ریزي صحیح براي برنامه .باشدالذکر میل فوقئنگه داشتن آنان از سوي دیگر در پرتو توجه ویژه به هر یک از مسا

حلی براي این معضالت از اهمیت بسزایی بط و پیدا کردن راههاي مرتآموزي، تحقیق در زمینهدر عرصه دانش

 به گرایش و خانه، مدرسه، دانشگاه از یادگیري شدن ). خارج1393پردنجانی و سعیدزاده، (مرادي برخوردار است

 و اجتماعی علمی، مناسبات و روابط در بازاندیشی براي ايزمینه» فضاي سوم« به عنوان فضاي مجازي از استفاده

 و علمی خدمات انتخاب براي تريبیش هايزمینه اطالعاتی نوین هايشبکه همچنین است. کرده فراهم آموزشی

 در دیگران با تعامل افزایش و بیشتر منابع به دسترسی براي ايوسیله و کرده فراهم یادگیرندگان براي فرهنگی

  .)1388آبادي، راهیماند (ابشده آموزشی غیررسمیِ و رسمی ساختارهاي از خارج و درون

 زیادي تأثیرات که است ايپدیده و پیدا کرده اجتماعی زندگی ساختار در ايویژه جایگاه امروزه فضاي مجازي

   دهدمی نشان مطالعات است. گذاشته -خانواده -اجتماعی ترین نهادبنیانی بر از جمله آن مختلف هايجنبه بر
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Abstract: 

This study was Identify factors contributing to the pathological use of cyberspace 

Students. The statistical population was composed of 11171  girl students of high schools 

second term in the district 1 city of Ardebil. From this population, 370 students were 

selected using Krejcie and Morgan's table and stratified sampling rate, according to the 

managers and teachers with purposive sampling. The index is based on two hours of 

cyberspace and pathological analysis183 person the questionnaire. The research method 

was descriptive survey.The required information was collected from using Revised 

researcher made. Validity was confirmed by experts and its reliability by using Cronbach's 

alpha coefficient with the implementation of the pilot study (0/97), respectively. Data using 

descriptive and inferential statistical methods (exploratory factor analysis) were analyzed. 

The results showed that factor12 (weak functioning families, the lack of heartily and 

friendly relations, social isolation, seeking diversity, anonymity of identity, religious 

beliefs, low self-esteem, the duration and type of cyberspace, feeling lonely, academic 

problems, low cost and depression and social anxiety) in addition to the use (%73) of 

cyberspace are pathological students and between them have weak functioning families by 

value (11/461) and the lack of heartily and friendly relations by value (9/049) highest share 

and depression and social anxiety by value (3/520) lowest share. 
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