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 چکيده
 برطرف يا كاهش از توانيم نمي ما و است اجتماعي هاي آسيب انفجار نقطه 90 دهه

 كنترل ره چا راه تنها و نيست ممكن كاري چنين كنيم، زيرا صحبت ها آسيب اين كردن

ي بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ايتفاده از اينترنت بر انزوا آسيب هاست. اين

نفر و  384اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهر اردبيل مي باشد. نمونه آماري شامل 

ابزارهاي هاي گردآوري اطالعات سه پرسشنامه انزواي اجتماعي، استفاده از اينترنت و 

دينداري مي باشد. نتايج آزمون تحليل رگرسيون بيانگر آن است كه ضريب تعيين برابر 

ه بدين معناست كه متغيرهاي وارد شده به معادله تنها است. اين يافت 2R=073/0با 

درصد از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته )انزوا( را تبيين كنند.  7توانسته اند 

از ميان كليه متغيرهاي وارد شده به معادله رگرسيون از طريق روش پس رونده، تنها 

استفاده در هر روز و وضعيت  متغيرهاي استفاده اجتماعي از اينترنت، ميزان ساعت

 اجتماعي اشتغال معنادار شده اند. و همچنين براساس نتايج مشخص شد كه استفادة

 اينترنت با كه كساني .دارد تأثير اجتماعي انزواي وابستة متغير روي 328/0اينترنت  از

 به نسبت بيشتري كنند، انزواي مي كار دوستيابي هاي سايت و چت ايميل، طريق از

بنابراين پيشنهاد مي شود كه خانواده ها و مدارس در امر استفاده از  .دارند يرينسا

 اينترنت تدابيري اساسي را اتخاذ نمايند.

استفاده از اينترنت، انزواي اجتماعي، فضاي مجازي، مدارس  :يديکل واژگان

 متوسطه شهرستان اردبيل.
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 5 ، رامين غریب زاده4 ، ثمين احمدزاده طالتپه3، مرتضی جاویدپور 2 ، سيما عليزاده 1 سليم کاظمی

 دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي دانشگاه محقق اردبيلي. 1
 مربي علوم تربيتي دانشگاه پيام نور، تهران. 2
 ارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور اروميه.ك 3
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه پيام نور اروميه. 4
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي. 5

 

 نويسنده مسئول:نام 

 رامين غریب زاده

بررسی تاثير استفاده از اینترنت بر انزواي اجتماعی دانش آموزان 

 )آسيب شناسی فضاي مجازي( متوسطه شهرستان اردبيل
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 مقدمه
يک سرزمين است. مدرسه متعلق به همه جامعه با انواع طرز تفكرها و سبكهاي زندگي مدرسه مهمترين نهاد اجتماعي شدن فرزندان 

و گرايشهاي فرهنگي است. مدرسه بايد محل بازنمايي و تعالي بخشيدن تجربيات زندگي واقعي گروههاي اجتماعي باشد. هر چند مدرسه بايد 

اي، مدني و محلي قرار بگيرد. نقش دولت، جتماعي، غير دولتي، حرفهاز سوي دولت هم حمايت شود اما ابتكار آن بايد در دست بخشهاي ا

 گري. گرانيگاه آموزش و پرورش، نه بوروكراسي دولت بلكه مدرسه و اجتماعات محلي است.حمايت و تسهيلگري است نه دخالت و تصدي

 شناسان جامعه شناسان، روان ذهن همواره كهاست  مهمي موضوعات از انساني جوامع سريع تحوالت از ناشي اجتماعي هاي آسيب و مسائل

 هاي گروه و افراد انطباق و سازگاري قدرت اجتماعي، تحوالت روند اساس، اين بر .ساخته است مشغول خود به را اجتماعي انديشمندان و

 دارند قرار سايرين به نسبت پذيري بيشتري آسيب معرض در اجتماعي هاي گروه و اقشار برخي ميان ين ا در و است داده كاهش اجتماعي را

 (.1392)نجفي و همكاران،   هستند نوجوانان و پذير،كودكان آسيب هاي گروه اين از يكي .

 مواجهه براي الزم اجتماعي و ي زندگي ها مهارت و ها توانايي فقدان همچون خود، خاص هاي ويژگي دليل به نوجوانان و كودكان

 ساير از بيشتر خود، تكامل و رشد مراحل كردن طي و نيازها رفع در والدين و به بزرگساالن شان تگيوابس و اجتماعي محيط با پويا و صحيح

 عم نحوه به اجتماعي، هاي آسيب آنها از پذيري تاثير ميزان و گروه اين آينده سرنوشت واقع در .دارند قرار پذيري آسيب معرض ها در گروه

 توانايي ميزان و جمعي هاي رسانه و دولت مذهبي، هاي نهاد پرورش، و مانند خانواده،آموزش اي كننده اجتماعي نهادهاي و بزرگساالن لكرد

 (.1385د )حسيني،  دار بهنجار، بستگي اجتماعي زندگي براي آنها در الزم اجتماعي هاي ت مهار و ها شايستگي ايجاد با رابطه نهادها در اين

 و اختالالت از بسياري كه نتيجه رسيده اند اين به اجتماعي انحرافات و رفتاري التاختال بررسي در اخير، هاي دهه در روانشناسان

 آمادگي عدم و دشوار هاي موقعيت با رويارويي براي كفايت و كنترل احساس شخصي، عدم مسائل صحيح تحليل در افراد ناتواني در ها آسيب

 در بزهكار نوجوانان كه از آنند حاكي مطالعات (. برخي1384خوش، )سر دارد ريشه مناسب، شيوه به زندگي مسائل و حل مشكالت براي

 زاده مهرابي موسوي، حقيقي، از نقل ؛  به1996گينتر،  و مي هند )داردن نشان را بيشتري مهارتي هاي نقص غيربزهكار، جوانان با مقايسه

 (.1385 بشليده، و مند هنر

 خاصي شرايط دليل به ما جهان امروز هستند. و بوده انساني جوامع و انسان راههم همواره به كه هستند مقوالتي اجتماعي، هاي آسيب

  ...و  طالق اعتياد، خودكشي، ربايي، آدم قتل، باشد. مي درگير مشكالت فراواني و مسائل با باشد، مي آن موجب سريع تكنولوژي رشد كه

 روي بيشتر جوامعي چه در هايي، آسيب چه اين كه دهند. مي يلتشك را اجتماعي هاي آسيب كه مشكالت هستند دست اين از هايي نمونه

 خطرناك بها آسي ها كدام حوزه در اصوالً يا و گردد ها آسيب از نوع كدام موجب بروز تواند مي هايي ويژگي و شرايط چه اينكه يا مي دهد و

 (.1388نژاد،  باشد )پوريوسفي و شريعت مي انديشيدن براي اي دست مايه عنوان به همواره ترند،

 سيستم يک همانند نظام اجتماعي يک آنكه براي رود مي هم انتظار و دارد هاي افراد پايگاه و ها نقش از مشخصي تعاريف جامعه

 همه همچنين جامعه .برسانند انجام به را خود وظايف به درستي و خود درجاي نظام اين اجزا از كدام هر نمايد خويش عمل وظايف به سالم

 اين به دهد مي كسي به همسر يا پدر كه عنوان زماني كرده، تعريف دارند جامعه براي كه و كاركردي كارآيي به توجه با را خويش اجزاي

 هايي آسيب و بروز مشكالت منتظر بايد صورت اين غير در دهد انجام تعريف كرده برايش جامعه كه را آنچه بتواند بايد وي است كه معني

 (.1388شريعت نژاد،  باشيم )پوريوسفي و

يكي از آسيب هاي اجتماعي كه مي تواند نقش مهمي در انزواي اجتماعي دانش آموزان داشته باشد بحث اينترنت و فضاي مجازي مي 

 باشد كه به شدت روابط اجتماعي نوجوانان و جوانان را تحت تاثير قرار مي دهد.

ه به اينترنت متصل مي شوند، لزوم بررسي تاثير اينترنت بر زندگي اجتماعي كاربران با رشد روز افزون اينترنت و افزايش شمار كاربراني ك

 و جاي داده را اطالعات از دنيايي خود درون كه در اي رسانه چند ارتباطي وسيلة يک عنوان اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. اينترنت به

 كرده ايجاد كاربران براي را اي پيچيده شرايط كرده، خصوصيات ادغام خود روند در را  ...و تلفن چاپي، وسايل تلويزيون، مثل رسانه چندين

 همچنين اينترنت. باشد داشته را خود خاص تأثير خود مخاطبين بر تواند مي مصرف ميزان هر با محيطي در هر اينترنت كه نحوي به است،

 مقايسه در اينترنت»اسلوين،  جيمز قول گيرد. به مي صورت ه عاملگيرند پيام و دهنده پيام بين و كرده عمل طرفه دو رسانة يک عنوان به

ارتباطي، از قبيل راديو و تلويزيون را  متداول و متفاوت الگوهاي يافته، گسترش پديده يک صورت به كه هاي الكترونيكي رسانه ساير ظهور با

 (.3: 1380)اسلوين، « به شكل يک شبكه تعاملي گسترده در هم آميخته است

 سطح در مهم اي مسئله هميشه جوانان، و هنجارگريزي دارد بشري تاريخ درازاي به عمري فرهنگي، تغييرات و جوانان دربارة رانينگ

 دست، از اين مواردي و ارتباطي ات خدم ارائه آموزشي، هاي جنبه قبيل از مثبت، هاي جنبه رغم (. علي11: 1388است )ربيعي،  بوده جوامع

 و اجتماعي رشد و فيزيكي تكامل رايانه، از نشده استفاده كنترل هست. نيز منفي هاي جنبه داراي آن از استفاده نوع هب توجه با اينترنت

 اي پديده و پيدا كرده اجتماعي زندگي ساختار در اي ويژه جايگاه امروزه اينترنت .دهد مي قرار خطر در معرض را نوجوان و جوان رواني
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 :دهد مي نشان مطالعات .است گذاشته -خانواده -اجتماعي ترين نهاد بنياني بر ازجمله آن مختلف هاي نبهج بر زيادي تأثيرات كه است

 تأثير اش با خانواده فرد تعامل مدت و خانوادگي و اجتماعي روابط بر تواند مي است، گير زمان فعاليتي علت اينكه به اينترنت از استفاده

 (.1383، دهد )جوادي كاهش را آن حتي و بگذارد

 براي بيشتري فرصت چهره، به چهره در مقايسه با تعامل« پهناي باند پايين»با  اي رسانه عنوان به مجازي فضاي :است معتقد استون

 ارتباطات الكترونيكي : است معتقد ميلر همچنين .آورد مي فراهم گفتگو، در تعامل طرفين و آرزوهاي تخيل تفسير، فرايندهاي كردن دخيل

 حضور يا و واقعي نياي د تعامالت از آشكارا اگرچه كه كند وضع مي مخصوص رسومي و آداب با را تعامل هاي چارچوب از جديدي دامنه

خطيبي،  و فراهم مي كنند )ذكايي كنوني دنياي در خود نماياندن و ارائه راه در را جديدي هاي چالش و ها اما فرصت ترند، فقير فيزيكي

در  ها انسان واقعي روابط جايگزين تدريج به اينترنت كه كرد بيني پيش توان مي مجازي، فضاي پيرامون تحوالت سرعت به توجه ( با1385

 ممكن كه هايي آسيب شناخت شود، مي بنا ميان انساني ارتباطات و روابط همان براساس اجتماعي زندگي كه آنجا از و شود روزمره زندگي

 رابطه انزواي اجتماعي و اينترنت از استفاده ميان آيا كه است آن پژوهش اين اصلي سؤال است. هميتحائز ا كنند تهديد را روابط اين است

 (.1392شود )ربيعي و محمدزاده يزد،  مي افراد پيوندهاي تضعيف موجب اينترنت اينكه و دارد وجود اي

 در نفر 169 روي بر اينترنت شناختي و روان اعياجتم تأثير شناخت منظور به كه پژوهشي نتايج تايمز، نيويورك روزنامة گزارش به

دهد:  مي نشان گرفت، مي قرار استفاده مورد ارتباط ايجاد براي عمدتاً افراد نمونه در اين اينترنت و گرفته انجام سال يک در خانوار 73

 و آنها اجتماعي حلقه اندازه كاهش انه،خ در محيط خانواده اعضاي با پژوهش در كنندگان مشاركت ارتباطات كاهش با اينترنت از استفاده

حضور فيزيكي  ، رفته دست از اينترنت از استفاده با آنچه كه كردند گيري نتيجه مؤلفان است. همراه بوده تنهايي و افسردگي احساس افزايش

 (.1383فرد براي ديگري بوده است )دريفوس، 

 در اينترنت نقش پرسش به نتوانست اما ثابت كرد، را اينترنت( علت نزوا )بها ايجاد استانفورد، دانشگاه در تر گسترده و اخير مطالعه

عاطفي  و شناختي روان موضوعات بر كه ملون -كارنگي مطالعه خالف بر استانفورد دهد. تحقيق پاسخ افسردگي و تنهايي احساس ايجاد

 ناي جامعه. بر آن بالقوه تأثير و اينترنت از كاربرد اي هگسترد شناختي جمعيت تصوير كردن فراهم براي است تالشي حكم در بود، متمركز

 بدون اتميزه و جهاني كابوس و يكند م ايجاد متحده اياالت در را اجتماعي انزواي از گسترده اينترنت موج كه است كرده تأكيد تحقيق( )مدير

 (.1383عاطفه انساني را برمي انگيزد )دريفوس،  يا تماس

استفاده از اينترنت يک فعاليت زمانگير است، پس مي تواند مدت تعامل نوجوانان با خانواده اش را كاهش  دريافت كه« مچ»همچنين 

درصد  41درصد خانواده ها در زماني كه آنالين هستند، كمتر با هم صحبت مي كنند و  50دهد. مچ در مطالعه ديگري به اين نتيجه رسيد كه 

دريافته  -محقق برجسته در زمينه اعتياد به اينترنت -ي ضداجتماعي در اين مدت داشته اند. يانگشركت كنندگان تمايل به ياگيري رفتارها

 (.1383است: افرادي كه بيش از حد از اينترنت استفاده مي كنند، تنها، خسته، بدون عزت نفس و درونگرا هستند )مشايخ، 

 تحقيق اين . است شده انجام ساندرز به وسيله كريستوفر« جواناننقش اينترنت در افسردگي و انزواي اجتماعي نو»پژوهشي با عنوان 

 .شدند فلوريدا انتخاب هاي دبيرستان از يكي از دختر( 52 و پسر 37) دبيرستان آخر سال آموز دانش 89 از كه گرفته انجام 2002 سال در

 و والدين ارتباط كيفيت اينترنت، از استفاده كه گرفت انجام صورت پيمايشي به تحقيق بودند. اين باال به متوسط طبقات از كنندگان شركت

 مي نشان نتايج همچنين. اند گرفته قرار مقايسه مورد كم، و زياد كابران هاي گروه تنها تحقيق اين در .شد افسردگي سنجيده و دوستان

 از اينترنت زياد و كم كاربران بين اي مالحظه لقاب تفاوت هيچ اما دوستانشان داشتند، و مادران با ي بهتر رابطة مصرف كم كاربران كه دهد

 وميزان است مرتبط اجتماعي پيوند ضعيف با اينترنت از زياد استفادة دهد: مي نشان نتايج نداشت. وجود افسردگي ميزان پدر و با ارتباط نظر

 (.28: 1382ندارد )ساندرز،  چنداني ارتباط افسردگي با اينترنت از استفاده

در بين دانشجويان دانشگاه استراليا توسط وي  2001در سال « رواني -وابستگي به اينترنت و بلوغ اجتماعي»ه عنوان تحقيق ديگري ب

(، ارتباط به %79وانگ انجام شده است. در اين تحقيق داليل استفاده از اينترنت بدين ترتيب است: پيدا كردن منابع براي درس و تحقيق )

(، سكس %75(، بازي )%10(، مالقات با مردم )%10(، گرفتن نرم افزار )%25(، وقت كشي )%26تراحت )(، اس%40(، شغل )%59دوستان )

(. محقق، اثر استفاده از اينترنت را بدين صورت مطرح مي كند: روابط در زندگي واقعي، موفقيت دانشگاهي، %1( و حمايت هاي عاطفي )5/5%)

شخصي كه فقط در دو  زمينه رضايت شخصي و مشاركت فوق برنامه اي بين افراد وابسته به الگوهاي خواب، مالقات با افراد جديد، رضايت 

اجتماعي و درك خودكارايي  -اينترنت و كسانيكه وابسته نيستند، تفاوت معناداري بوده است. همچنين وابستگي به اينترنت از بلوغ رواني

 (.10-9: 1383مستقل است )جوادي، 

مقايسه افسردگي، انزواي اجتماعي و ارتباطات »زمينه مي توان به تحقيق مه سيماپور شهرياري با عنوان  از تحقيقات داخلي در اين

 اول اشاره كرد. اين تحقيق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحلة« خانوادگي دانش آموزان دختر كاربر و غيركاربر دبيرستانهاي تهران

 اجتماعي انزواي افسردگي، متغير سه در غيركاربران و كاربران گروه بين دهد كه مي نشان اريانسو تحليل و همچنين tنتيجةحاصل از آزمون 
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 به آموز دانش 25 يا بيشتر(، ساعت 10 )ميانگين اينترنتي كاربران ميان از دوم مرحلة در ندارد. معناداري وجود خانوادگي تفاوت ارتباطات و

 دو بين معنادار تفاوت نشانگر نتيجه گرفتند. قرار مقايسه مورد مذكور سه متغير در غيركاربر آموز دانش 25 با و شده تصادفي انتخاب روش

 (.49: 1386سه متغير بود )پورشهرياري،  هر در گروه

 نشان ها يافته است.« اجتماعي انزواي تحليل چندسطحي»عنوان  با چلبي مسعود تحقيق اجتماعي انزواي زمينه در ديگر تحقيقات از

 هويت ها و گروه تعدد و امنيت اعتماد، و ساختي سطح در ساكنان ثبات و منطقه اجتماعي  توسعه اقتصادي سطح متغيرهاي كه دده مي

 بر اي كاهنده و مؤثر تأثير خود نوبه به اجتماعي سطح روابط دارند. همچنين اجتماعي روابط بر معناداري و مؤثر اثرات فردي سطح در ها

 (.1383دهد )چلبي،  مي شانن عجز و تنهايي احساس

« مشهد 3بررسي تاثير اينترنت بر ارزش هاي خانواده در بين دانش آموزان دبيرستاني ناحيه »علي محمدجوادي در تحقيقي با عنوان 

وادگي دارد. نشان داد: ميزان پذيرش در اينترنت، بيشتر وارد فضاي صميميت شدن و ميزان استفاده از اينترنت تاثير منفي بر ارزش هاي خان

در اين تحقيق بين مكان استفاده از اينترنت و استفاده روزانه و هفتگي و ماهانه از اينترنت و اهميت قائل شدن دانش آموزان به زندگي 

 (.1383خانوادگي تفاوت معني داري وجود دارد )جوادي، 

يي نوع استفاده از اينترنت در گروهي از دانش آموزان بررسي رابطه احساس تنها»همچنين مريم مشايخ و همكاران تحقيقي را با عنوان 

انجام داده اند. نتايج نشان داد بين احساس تنهايي و چت كردن با اينترنت در بين دختران دبيرستاني رابطه وجود دارد، ولي اين « دبيرستاني

فته شد كه در روابط اجتماعي كساني كه از اينترنت رابطه در بين پسران تاييد نشده است. همچنين در مورد استفاده آموزشي از اينترنت گ

 (.1383استفاده آموزشي مي كنند، هيچ نقصاني يافت نمي شود )مشايخ و همكاران، 

( نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه بين افسردگي و انزواي اجتماعي با مدت زمان استفاده از اينترنت در 1385سجاديان )

( نيز نشان داد كه ميان زمان استفاده از 1385كاربران نوجوان و جوان رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. و همچنين محسني و همكاران )

 (.1385بانه روز و انزواي اجتماعي رابطه اي معنادار و معكوس وجود دارد )محسني و همكاران، اينترنت در طول ش

 چنين كنيم، زيرا صحبت ها آسيب اين كردن برطرف يا كاهش از توانيم نمي ما و است اجتماعي هاي آسيب انفجار نقطه 90 دهه

 به ساختاري شكل در اگر كه دارند گسترش به ميل اجتماعي هاي سيبآ تمامآسيب هاست.  اين كنترل ره چا راه تنها و نيست ممكن كاري

 آسيب كاهش راستاي در فعاليت و ريزي برنامه هرگونه انجام بنابراين. شويم موفق حدودي تا باشيم، شايد داشته پيشگيري قصد جدي صورت

 اجتماعي امنيت اجتماعي، ضريب هاي آسيب كاهش با طرف يک از كه چرااست  ضروري جهت چند از جامعه نوجوانان بين در اجتماعي هاي

 ا ايجاد صرف كه هايي يابد، هزينه مي شود، كاهش مي هزينه مدرسه از فرار و تحصيلي افت دليل به كه اي سرمايه ديگر طرف رفته، از باال

تاي شناخت عوا مل كنترل كننده و پس مي طلبد تا در راس ود،ش مي صرف جامعه فرهنگي و تعالي آموزش امر در گردد مي جامعه در منيت

بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي يكي از مشكالت و آسيب هاي اجتماعي نوجوانان  كاهش دهنده آسيب هاي اجتماعي تالش بيشتري كنيم.

ز اينترنت بر انزواي و جوانان امروزي كه انزواي اجتماعي است؛ مي باشد. بنابراين محققين سعي دارند كه ميزان ارتباط و تاثير استفاده ا

اجتماعي دانش آموزان شهرستان اردبيل را مورد مطالعه قرار دهند. و مدل زير براساس فرضيات تحقيق طراحي شده است تا راهنماي تحقيق 

 و تجزيه و تحليل داده هاي محققان قرار گيرد. همچنين فرضيه هاي تحقيق عبارتند از:

 انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.بين استفاده اجتماعي از اينتزنت و.  1

 بين استفاده غيراجتماعي از اينتزنت وانزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد..  2

بين وضعيت استفاده از اينترنت )ميزان ساعات استفاده از اينترنت در روز و مدت زمان آشنايي با اينترنت( و انزواي اجتماعي رابطه .  3

 جود دارد.معناداري و

 بين متغيرهاي زمينه اي )وضعيت اشتغال، پايگاه خانواده، سن، تاهل و تحصيالت( و انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد..  4

 بين دينداري و انزواي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد..  5
 

 شناسی تحقيق روش
ه مدليابي معادالت ساختاري نيز طراحي مي شود. داده ها به وسيله سه تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي مي باشد كه برپاي

پرسشنامه جمع آوري گرديدند. جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان اردبيل مي باشد. كه از بين 

تا  79/0ي پرسشنامه ها براساس ضريب آلفاي كرونباخ بين نفر به عنوان نمونه آماري براساس جدول مورگان انتخاب شدند. پاياي 384آنها 

 بدست آمد. همچنين روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ها  توسط اساتيد و صاحبنظران رشته علوم تربيتي مورد تاييد قرار گرفتند. 83/0
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 : متغيرها و مشخصات پرسشنامه1جدول 

 متغيرها
 پرسشنامه

 ضريب پايايي تعداد گويه

 79/0 20 اده از اينترنتاستف

 83/0 20 انزواي اجتماعي

 81/0 10 دينداري

 

 هایافته
درصد بيشترين ميزان را دارا  28درصد و  46در بررسي داده هاي مربوط به تحصيالت پدر، تحصيالت فوق ديپلم و ديپلم به ترتيب 

دارد. همچنين در بررسي داده هاي مربوط به تحصيالت مادر،  درصد قرار 11درصد و كارشناسي و باالتر  15بود، سپس كمتر از ديپلم با 

درصد و كارشناسي و باالتر  12درصد بيشترين ميزان را دارا بود، سپس فوق ديپلم با  26درصد و  51تحصيالت زير ديپلم و ديپلم به ترتيب 

ميليون  2ميليون تا  1درصد  28ميليون،  3ميليون تا  2درصد بين  46درصد قرار دارد. مجموع درآمد ماهيانه خانواده بيشتر پاسخگويان  11

 ميليون درآمد ماهيانه داشتند. 1درصد نيز كمتر از  12ميليون در ماه و  3درصد بيشتر از  14و 

براي تحليل داده هاي تحقيق از روش تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شد. در اين روش به منظور بررسي تاثير متغيرهاي مستقل 

ز روش پس رونده استفاده شده است. مبناي ورود متغيرهاي مستقل در روش حذف پس رونده چنان است كه ابتدا تمامي متغيرهاي مستقل ا

وارد معامله مي شوند، سپس اثرات خالص يا تواما تمامي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. آنگاه متغيري كه حذف آن كمترين كاهش 

تعيين داشته باشد، از معادله حذف مي شود. اين كار تا حذف آخرين متغير ضعيف ادامه مي يابد )حيدري چروده، غيرمعناداري را در ضريب 

 (.1392؛ به نقل از ربيعي و محمدزاده يزد، 1389

وارد است. اين يافته بدين معناست كه متغيرهاي  2R=073/0نتايج آزمون تحليل رگرسيون بيانگر آن است كه ضريب تعيين برابر با 

درصد از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته )انزوا( را تبيين كنند. از ميان كليه متغيرهاي وارد شده  7شده به معادله تنها توانسته اند 

اشتغال  به معادله رگرسيون از طريق روش پس رونده، تنها متغيرهاي استفاده اجتماعي از اينترنت، ميزان ساعت استفاده در هر روز و وضعيت

 معنادار شده اند.

 : نتایج آزمون رگرسيون چند متغيره2جدول 

 مدل
 ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد

T Sig. 
B Std. Error Beta 

 000/0 258/18  08/3 628/26 مقدار ثابت

 002/0 089/4 328/0 239/0 758/0 استفاده اجتماعي

 047/0 264/2 124/0 758/0 452/0 ميزان ساعت استفاده در هر روز

 058/0 -638/1 -187/0 109/0 -109/0 وضعيت اشتغال

 

اينترنت  از اجتماعي استفادة كه دهد مي مستقل نشان متغيرهاي تأثير جهت بررسي آمده، دست به جدول حسب بر ترتيب بدين

 كنند، انزواي مي كار دوستيابي هاي سايت و چت ايميل، طريق از اينترنت با كه كساني .دارد تأثير اجتماعي انزواي وابستة متغير روي 328/0

 .دارند سايرين به نسبت بيشتري

 معكوس تأثير كه دهد مي نشان 124/0بتاي روز با هر در استفاده ساعات ميزان همچنين نيز اينترنت از استفاده وضعيت خصوص در

 نتيجه احساس در و گذراند مي اينترنت در بيشتر را خود وقت فرد باشد، بيشتر استفاده ساعت هرچه ديگر، عبارت به دارد. انزوا بر ضعيفي و

 .كمتري دارند انزواي بيكار به نسبت شاغل افراد كه مي دهد نشان -187/0بتاي  با اشتغال وضعيت كند. متغير مي كمتري انزواي
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 : مدل تحليل مسير1نمودار 
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 بحث و نتيجه گيري
سه مهمترين نهاد اجتماعي شدن فرزندان يک سرزمين است. مدرسه متعلق به همه جامعه با انواع طرز تفكرها و سبكهاي زندگي مدر

و گرايشهاي فرهنگي است. مدرسه بايد محل بازنمايي و تعالي بخشيدن تجربيات زندگي واقعي گروههاي اجتماعي باشد. هر چند مدرسه بايد 

اي، مدني و محلي قرار بگيرد. نقش دولت، د اما ابتكار آن بايد در دست بخشهاي اجتماعي، غير دولتي، حرفهاز سوي دولت هم حمايت شو

 گري. گرانيگاه آموزش و پرورش، نه بوروكراسي دولت بلكه مدرسه و اجتماعات محلي است.حمايت و تسهيلگري است نه دخالت و تصدي

گيرد. اما مهمتر از اين، نگي با همه تنوعات آن )و نه تحميل روايتي از آن را( برعهده ميبدين ترتيب مدرسه، مسئوليت انتقال ميراث فره

مدرسه مسؤول آماده ساختن فرزندان براي فهم تغييرات، آمادگي براي دگرگونيها، سازگاري فعال با تحوالت و همراهي آگاهانه و خالق با 

 آنهاست.

 چگونه كه بگيرند ياد كنند؛ تجربه را زيباشناسي و اكتشاف تحليل، پرسيدن، لذت تا كند كمک فرزندان به كه رودمي انتظار مدرسه  از

آورند؛ قدرت تخيل، طراحي، ساخت و به كارگيري مسايل را پيدا كنند؛ تفكر انتقادي و  دست به را مسأله حل و مسأله طرح توانايي بياموزند؛

زندگي آشنا شوند؛ برقراري ارتباط با ديگران و كار كردن با آنها را بياموزند؛ حس بشر  تأملي در آنها شكوفا شود؛ با مهارتها و كيفيت -خود

دوستي، صلح، برابري، عدالتخواهي، احترام به ديگري، رعايت حقوق و آزاديهاي ديگران، عدم خشونت و دلبستگي به محيط زيست در آنها 

همچنين  سياري از تفاوتها زندگي كنند و گفتگو، توافق و همزيستي را تجربه كنند.ور شود؛ و در نهايت ياد بگيرند كه با هم و به رغم بشعله

 يكي از انتظارات اساسي از مدرسه نيزز اين مي باشد كه از بروز انزواي اجتماعي دانش آموزان بعنوان يک آسيب اجتماعي جلوگيري نمايد. و

ر كه بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانش آموزان متوسطه دانش آموزان را اجتماعي بار آورد. بنابراين هدف پژوهش حاض

شهرستان اردبيل )آسيب شناسي فضاي مجازي( مي باشد نتيجه بدست آمده نشان داد كه هر چه فعاليت فرد در محيط هاي مجازي و كار با 

( همسو مي باشد. در 1392اضر با نتايج تحقيق ربيعي و محمدزاده يزد )اينترنت بيشتر باشد انزوا در فرد نيز باالتر مي رود. نتايج تحقيق ح

شتغال تحقيق آنها نيز نتايج نشان داده بود كه رابطه بين استفاده اجتماعي از اينترنت، وضعيت استفاده از اينترنت و متغير زمينه اي وضعيت ا

(، ساندرز 1383(، مشايخ )1383(، دريفوس )1385خطيبي ) و كاييبا انزواي اجتماعي معنادار است. همچنين تحقيق حاضر با تحقيقات ذ

 ( نيز همخوان مي باشد.1385( و محسني و همكاران )1383(، چلبي )1386(، پورشهرياري )1383(، جوادي)1382)

عي سير بكنند بنابراين براساس نتايج تحقيق مشخص شد كه افراد هرچه با اينترنت مشغول باشند و بخصوص در فضاهاي مجازي اجتما

بيشتر به انزواي اجتماعي دچار مي شوند. چنين افرادي در دراز مدت اعتماد به نفس و خالقيت خود را معموال از دست مي دهند و از روابط 

مكانات اجتماعي عقب مي مانند. لذا مي توان تبيين نمود كه امكانات رفاهي و خدماتي و رفاهي كمتر همانطور كه بر پيشرفت فرد مضر است ا

بيش از حد نيز چنين نقشي را در پيشرفت فرد دارد. مسئوالن و رهبران مدارس و خانواده ها هرچقدر كه بخواهند نمي توانند جلو پيشرفت 

لي وو پيشروي اينترنت و فضاي مجازي به زندگي خود و فرزندانشان را بگيرند و خواه ناخواه اين مساله گريبان گير همه خوانواده ها مي شود؛ 

 مي توانند نحوه استفاده درست را به دانش آموزان و فرزندان خود بياموزند و از استفاده بي رويه و اشتباه آن جلوگيري نمايند.

مدارس روزانه تعداد زيادي از واحدهاي درسي را به دانش آموزان تدريس مي نمايد در حاليه بعضي از واحدهاي درسي چندان در 

نمي شود، ولي پيشنهاد مي گردد كه واحد درسي را نيز به امورات اينترنت و نحوه استفاده از آن دهد و از بروز زندگي روزمره فرد عملي 

 مشكالت آتي و آسيب هاي اجتماعي ناشي از اينترنت جلوگيري نمايد.

 و اما ...

ستان اردبيل و همچنين دانش آموزان در اين قسمت همچنين الزم مي داريم كه از زحمات مديران و معاونان مدارس دوره متوسطه شهر

 عزيز و تمامي كساني كه ما را در اين تحقيق ياري نمودند كمال تشكر را داشته باشيم.
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