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 مقاله پژوهشی

)Original paper( 

 چکیده

ر حال افزایش است که این امر سبب بروز پیامدهای اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دزمینه و هدف: 

تبیین تجارب دانشجویان وابسته به اینترنت شود. هدف از مطالعه حاضر ناگواری از جمله افت یادگیری می

 از یادگیری اجتماعی بود.

دانشجوی وابسته به  71در شهر سنندج انجام شد.  7331این مطالعه کیفی در سال کار: مواد و روش

-به منظور جمعهای شهر سنندج به مطالعه وارد شدند. مند از دانشگاهگیری هدفترنت از طریق نمونهاین

برداری حین و بعد از های گروهی، و یاداشتساختاریافته، مصاحبه های فردی نیمهها، از مصاحبهآوری داده

صحت و  توا آنالیز شدند.رویکرد تحلیل محاز طریق ها ضبط، تایپ، و مصاحبهمصاحبه استفاده شد. 

 بدست آمد. پذیریو انتقال ،مقبولیت، تأییدپذیریها از طریق اعتبار، استحکام داده

اختالل در "، "تشویق درونی"، "سازیمدل"ها، چهار طبقه اصلی شامل از تجزیه و تحلیل دادهها: یافته

های ل در عملکرد، نقشکنندگان اختالحاصل شد. شرکت "گسیختگی ارتباطاز هم"، و "یادگیری

  را ناشی از اختالل در یادگیری اجتماعی بیان کردند.اجتماعی، و نیز افت تحصیلی و یادگیری خود 

دانشجویان را به در یادگیری اجتماعی  ،نتایج مطالعه نشان داد که اعتیاد به اینترنتگیری: بحث و نتیجه

گسیختگی ارتباط در دنیای واقعی، تشویق، همدهد. همچنین، به علت از سمت یادگیری مجازی سوق می

شود. از این رو، باید بین یادگیری تعامل، و یادگیری دانشجویان از طریق الگوهای زنده و واقعی محدود می

 شود. های واقعی تعادل برقرارمجازی و یادگیری با مدل

 ان، ایراناختالل اعتیاد به اینترنت، یادگیری اجتماعی، دانشجویکلیدی: هایواژه
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 مقدمه

اطالعات  ای جهانی،اینترنت به عنوان شبکه

کاربرد . (7)دهد را به کاربران انتقال می ارزشمندی

ای پدیدهظهور های آن سبب فراوان اینترنت و جذابیت

 شده استهای اخیر در سال با عنوان اعتیاد به اینترنت

ای تکانه هایاللاخت اعتیاد به اینترنت زیر مجموعه. (2)

استفاده بیش از حد از اینترنت یا  عنوانو به  است

شود که تعریف می آننامعقول و بیمارگونه از  کاربرد

گردد اجتماعی  و مشکالت روانشناختی سبب تواندمی

 سهاستفاده روزانه بیش از  شواهد موجود،براساس  .(3)

به اینترنت قلمداد  وابستگی، اختالل از اینترنت ساعت

نسبت معتادان به اینترنت  ،به طور میانگین .(4) شودمی

میلیون کاربر  1٥میلیون در ازای هر  پنجتا  دوود حد

از کاربران دچار   درصد هدتا  پنجعادی است، یعنی 

 .(1) هستند این اختالل

اعتیاد به اینترنت به عنوان معضل از طرف دیگر، 

در  .(6)اجتماعی عمده در دنیا در حال افزایش است 

درصد  77 آسیا میزان شیوع آن در دانشجویان چینی

 (3)درصد  34تا  (8)درصد  1/3در ایران از و  (1)

-دانشجویان به عنوان یکی از گروهگزارش شده است. 

پذیر جامعه به دلیل جدایی از خانواده، های آسیب

های فردی و اجتماعی کسب دانش و روابط، در ویژگی

آنان تغییراتی ایجاد و احتمال ابتال به اعتیاد اینترنتی در 

 سبباعتیاد به اینترنت . (7٥, 77)شود آنان بیشتر می

 شودو تفریحی می ،های اجتماعی، شغلیکاهش فعالیت

 اند که استفاده بیش از اندازهتحقیقات نشان داده .(72)

استفاده  خطرتا دیر وقت از اینترنت، دانشجویان را با  و

و عدم مشارکت در  ،، مشکالت تحصیلیآننامناسب از 

که به تدریج همین  سازدمیه ههای درسی مواجبرنامه

از . (73)شود می آناندر بین امر باعث تشدید اعتیاد 

-یشبکشی، دافکار خو ،گسیختگی روابط اجتماعیهم

خشونت و  ،فعالی، هراس، ترس اجتماعی، پرخاشگری

-74)اضطراب  افسردگی و، رفتارهای ضد اجتماعی

م ئاز دیگر عالمصرف الکل و مواد مخدر  ،(2٥

 . (27)وابستگی در دانشجویان گزارش شده است 

های متعددی اثر اعتیاد به اینترنت را بر پژوهش

های ، مشارکت در برنامه(22) پیشرفت تحصیلی

 (23) ، کاهش انگیزه، و بروز  افسردگی(73) آموزشی

اند؛ اما بررسی پژوهشگران این مطالعه بررسی کرده

نشان داد که تا کنون اثر اعتیاد به اینترنت بر یادگیری 

اجتماعی از دیدگاه دانشجویان در قالب رویکرد کیفی 

یک  به عنوان یادگیری اجتماعیبررسی نشده است. 

 دهد که از راه مشاهدهزمانی رخ می، یادگیری روش

یادگیری جدیدی  ،ید و الگوبرداریتقل ،رفتار دیگران

در نظریه یادگیری اجتماعی، آموزش  .ایجاد شود

مستقیم تنها راه یادگیری نیست و یادگیری از طریق 

ثرتر از یادگیری از طریق پاداش و تنبیه ؤالگوبرداری م

و رفتار  یادگیری نظریهاست. یادگیری اجتماعی 

توان از طریق اجتماعی است که رفتارهای جدید را می

همچنین، این مشاهده و تقلید از دیگران به دست آورد. 

یند آفر یک یادگیری که کندبیان می نظریه

-است که در یک زمینه اجتماعی شکل می شناختی

تواند از طریق مشاهده یا آموزش مستقیم گیرد و می

سه  .نبه مستقیمباشد یا حتی در غیاب سیستم تشویق و ت

اصل نظریه یادگیری اجتماعی شامل یادگیری 

سازی است. ای، تشویق درونی، و فرآیند مدلهمشاهد

های ای از طریق مدلدر این نظریه، یادگیری مشاهده

دهد. توجه، یادداری، زنده، نمادین، و آموزشی رخ می

بازسازی، و انگیزه مراحلی هستند که در یادگیری 

با . (24)مدل سازی دارای اهمیت هستند  ای وهمشاهد

به مبانی این نظریه، پژوهشگران این مطالعه به  توجه

دنبال پاسخ به این سوال هستند که اعتیاد به اینترنت چه 

اثر اعتیاد به اثری بر یادگیری اجتماعی دارد؟ درک 

از دیدگاه افراد مبتال و از اینترنت بر یادگیری اجتماعی 
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های بیشتری دارد و طریق رویکرد کیفی نیاز به بررسی

های آموزشی تواند در طراحی مداخالت و برنامهمی

، کارا، و موثر باشد. محققان در این مطالعه از پیشگیرانه

اند. این رویکرد تحلیل محتوا قراردادی استفاده کرده

رویکرد زمانی کاربرد دارد که ادبیات تحقیق درباره 

 .(21)پدیده مورد مطالعه محدود باشد 

در مجموع با توجه به اهمیت پدیده اعتیاد به 

، (21)روند افزایشی آن در دانشجویان  ،(26)اینترنت 

بروز پیامدهای ناگوار فردی، اجتماعی، و فرهنگی 

، لزوم انجام تحقیقات کیفی در زمینه اعتیاد به (74-2٥)

کیفی  و عدم انجام مطالعه (28)اینترنت در دانشجویان 

در زمینه یادگیری اجتماعی در دانشجویان وابسته به 

اعتیاد به مطالعه حاضر با هدف تبیین اثر اینترنت، 

-در دانشجویان دانشگاهاینترنت بر یادگیری اجتماعی 

 های شهر سنندج انجام شد.

 کارمواد و روش

این مطالعه با شیوه تحلیل محتوای قراردادی، به 

اعتیاد به اینترنت بر یادگیری اجتماعی  ین اثرتبی

در غرب ایران در های شهر سنندج، دانشجویان دانشگاه

پرداخت. جهت شناسایی دانشجویان وابسته  7331سال 

-YSQدانشجو پرسشنامه یانگ ) 76٥به اینترنت ابتدا 

SF) .گیری با استفاده از روش نمونه را تکمیل کردند

( وارد مطالعه شدند. 1٥-7٥٥ره دانشجو )نم 71هدفمند، 

در ترم دوم و باالتر دانشجویان شامل معیار ورود 

به  وابستگیدارا بودن معیار ، های شهر سنندجدانشگاه

نمره ( مبتنی بر 34) اینترنت با توجه به شاخص یانگ

 2٥-43نمره  ،غیر کاربر -عدم وابستگی 2٥کمتر از 

افراد در -خفیف وابستگی 1٥-13نمره  ،کاربر طبیعی

 بود.شدید  وابستگی 8٥-7٥٥و نمره ، معرض خطر

توانایی صحبت به شیوه روان و معیار خروج عدم 

به . بود شرکت در مطالعه جهتتمایل و عدم  سلیس

های فردی و ها، از مصاحبهآوری دادهمنظور جمع

برداری حین و بعد ساختاریافته و یاداشت گروهی نیمه

های ویسنده مسئول که دورهاز مصاحبه استفاده شد. ن

پس از اخذ مجوز از شورای مصاحبه را گذرانده بود، 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و هماهنگی 

آوری در زمان و مکان انجام مصاحبه، اقدام به جمع

 اطالعات کرد. 

در مورد روند  لطفاً"های اولیه عبارت بودند از الؤس

 به توجه با. "دهید خود در دانشگاه توضیح یادگیری

 بعدیکننده های پیگیریکنندگان، سوالمشارکت پاسخ

در پایان هر مصاحبه نیز  .شد پرسیده آنها از

یادآورنویسی از مصاحبه به عمل آمد. میانگین 

دقیقه  23و  42های گروهی و فردی به ترتیب مصاحبه

ها در کالس درس و یا یک اتاق آرام در بود. مصاحبه

ها ادامه جام شد و تا رسیدن به اشباع دادهدانشگاه ان

ها از طریق هفت مصاحبه فردی، دو . داده(23)یافت 

های چهار نفره(، شش مشاهده، و بحث گروهی )گروه

آوری و همزمان نیز مورد یادداشت در عرصه جمع

هفت  مصاحبه شاملتجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرآیند 

(، تعیین موضوع Designingطراحی )مرحله 

(thematizing( تایید و گزارش ،)Verifying and 

reporting( رونویسی کردن ،)Transcribing تحلیل ،)

(، و انجام مصاحبه Analyzingکردن )

(Interviewing) جهت تجزیه و تحلیل . (3٥) بود

ها از روش تحلیل محتوای قرار دادی استفاده شد داده

(37) . 

ها پیاده و جهت در روند تحلیل، ابتدا متن مصاحبه

بدست آورن بینش کلی چندین بار مطالعه شد. سپس، 

واحدهای معنایی مشخص، کدهای مرتبط استخراج، و 

ها قرار بر اساس تشابه، تناسب، و تطابق در زیر طبقه

های فرعی تبدیل و در ها نیز به طبقهگرفتند. زیر طبقه

ها از بیشترین تنوع نمونه ها تعیین شدند.مایهنهایت درون

لحاظ سن، جنس، رشته تحصیلی، ترم تحصیلی، 
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تحصیالت و شغل والدین، درآمد خانواده و تعداد 

ها در فرزندان خانواده بود. جهت تسهیل تحلیل داده

دی، مقایسه بنروند رفت و برگشت، فهرست و دسته

از  (32)ها های مختلف، و بازیابی نقل قولمکرر داده

استفاده شد. به منظور  7٥نسخه  MAXQDA  افزارنرم

ها با ها، از معیار مقبویت دادهاستحکام و صحت داده

-های بیان شده توسط مشارکتمرور صحت عبارت

ها، درگیری طوالنی مدت کنندگان در دست نوشته

-رکتها، حسن برقراری ارتباط با مشامحقق با داده

کنندگان، و جلب اعتماد آنها با پژوهشگر استفاده شد. 

ها با بازنگری ناظران مشخص شد؛ قابلیت تأیید یافته

ها، کدها، و هایی از مصاحبهبدین صورت که بخش

-ها توسط افراد متخصص بررسی شد. اطمینان یافتهطبقه

ثبت دقیق مراحل نویسی در اول وقت، ها با نسخه

ها، و آوری دادهیق در روش جمعاجرای کار، و تلف

. مطالعه (33, 37)هم شد آفر تلفیق مکانی و زمانی

حاضر توسط شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

کردستان به تأیید رسید. مالحظات اخالقی شامل کسب 

ربط، کسب رضایت آگاهانه، اجازه از مسئوالن ذی

کنندگان، و محرمانه ماندن اختیار و آزادی شرکت

 اطالعات بود.  

 هایافته

با میانگین نفر(  71)وابسته به اینترنت  اندانشجوی

در مطالعه شرکت کردند. مشخصات  61/21سنی 

( آمده است. بیشتر آنان 7کنندگان در جدول )مشارکت

نمره وابستگی به اینترنت باالیی داشتند و والدین آنها 

ها در تحلیل مصاحبهدارای سطح سواد پایینی بودند. 

کد بدست آمد که در نهایت با ادغام کدهای  124

طبقه حاصل شد  مشابه، چهار طبقه اصلی و هشت زیر

ها ها و زیر طبقهدر ادامه به توصیف طبقه (.2جدول )

 شود.پرداخته می
 مدل سازی

و  "مدل نمادین"سازی در دو زیر طبقه طبقه مدل

قرار گرفت. دانشجویان وابسته به  "انگیزش درونی"

اینترنت بیان کردند هر چند که تمام رفتارهای قابل 

گیرند؛ اما اکثر رفتارهای مشاهده از اینترنت را یاد نمی

های موجود در اینترنت آنها نشات گرفته از رفتار مدل

است. دانشجویانی که بیشتر زمان خود را در اینترنت 

های موجود در دنیای کردند از شخصیتسپری می

دادند. گرفتند و رفتار خود را شکل میمجازی الهام می

  :یکی از دانشجویان دختر بیان کرد

هایی داره که دوس دارم مثه اونا نت شخصیتاینتر"

ها رو در تونیم این شخصیتباشم ما )با تأسف( نمی

مشارکت ) "کنیم پیدا کنیمدنیای که در اون زندگی می

 (. 3کننده 

شد کنندگان استنباط میهای مشارکتاز صحبت

که آنان زمان محدودی را با اعضای خانواده، دوستان، 

کنند و آموزش و یادگیری از میو سایر افراد سپری 

-های مجازی را ترجیح میها و مدلطریق شخصیت

کنندگان سوال شد که آنان چه دهند. وقتی از مشارکت

های یادگیری از اینترنت ای برای استفاده از مدلانگیزه

دارند، با هیجان باالیی به عواملی مانند رفع نیازهای 

داشتند. آنان  فطری، روانشناختی، و کنجکاوی اشاره

ها همیشه در دسترس هستند، در گفتند که این مدلمی

-استفاده از آنان مختارند، و موجب رشد و ترقی می

 شوند. یکی از دانشجویان پسر بیان کرد: 

با خودته اگر دوس داشته باشی یه رفتارو اختیار "

گیرم و اگه یاد بگیری با کمال میل میگی اره یاد می

میگی نه، ... اگر هم اشتباهی کنی  دوس نداشته باشی

 (.1) مشارکت کننده  "کسی نیست که سرزنشت کنه

کنندگان چنین برداشت شد های مشارکتاز گفته 

های آنان برای یادگیری رفتارها، که یکی از انگیزه

تحقیر و توهین،  گمنامی آنان در دنیای اینترنت است.

ود سرزنش، و انتقاد شدید در یادگیری مجازی وج

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 z

an
ko

.m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             4 / 12

http://zanko.muk.ac.ir/article-1-554-en.html


 ...تبیین تجارب دانشجویان      38

 82-31 /9311 مستانز دانشگاه علوم پزشکی کردستان/علوم پزشکی زانکو/  مجله

تر از یادگیری در کالس، ندارد و این راه آسان

 دانشگاه، خانه، و دنیای واقعی است.
 تشویق درونی

دو زیر طبقه  "عدم مجازات"و  "پاداش درونی"

کنندگان بیان کردند که تشویق درونی بودند. مشارکت

به دلیل عملکرد خود پاداش هنگام استفاده از اینترنت 

این امر موجب رضایت، کنند که مناسب دریافت می

 شود.احتمال تکرار، و ادامه عملکرد در آینده می

احساس لیاقت و  ؛احساس به انجام رساندن کار

احساس ؛ احساس آزادی عمل و استقالل؛ شایستگی

و کمال  ،رشد ،احساس مفید بودن ؛رضایت و آرامش

هایی بودند که دانشجویان وابسته به از جمله پاداش

-اداش یادگیری در دنیای مجازی میاینترنت آن را پ

 گفت: دانستند. یکی از دانشجویان دختر

وقتی کاری فنفسه برات ارزش داره، خواهان آنی "

و نیاز به نظارت شخص سومی نداری خوب مشخصه 

)مشارکت  "که احساس استقالل و شایستگی داری

 (. 1کننده 

دانشجویان آثار مثبت یادگیری از اینترنت را لمس 

دهند. وقتی که از ند و یادگیری را ادامه میکنمی

دانشجویان سوال شد چه عاملی سبب تمایل شما به 

یادگیری در دنیای اینترنت شده است؟ با احساس 

خوشحالی به عدم تنبیه و مجازات اشاره داشتند. یکی از 

 دانشجویان پسر گفت: 

خیلی سخته وقتی مقرارت رو رعایت نکردی و یا "

آدم به  با این شرایطپا گذاشتی تنبیه بشی، قوانین و زیر 

 "دنبال مسیری میره که کسی اونو سرزنش نکنه

 (. 77کننده )مشارکت

عدم تنبیه های مهم مطالعه این بود که یکی از یافته

عاطفی، عدم نظارت، عدم ارزیابی از یادگیری، عدم 

تنبیه کالمی و غیر کالمی سبب ترجیح یادگیری 

 شود.  گیری حقیقی میمجازی نسبت به یاد

 اختالل در یادگیری

ضعف در "اختالل در یادگیری شامل دو زیر طبقه 

 "ضعف در یادداری و بازسازی"و  "تمرکز و توجه

بود. وقتی از دانشجویان سوال شد که در یادگیری 

دهد، با چه رفتارها و آنچه در اطراف شما رخ می

مانند  شوید، با نگرانی به مواردیمشکلی مواجهه می

ها، نادیده گرفتن آنها، کاهش عدم تمرکز بر محرک

های عالقه، کاهش دقت، و عدم جستجوی محرک

 جدید اشاره داشتند. یکی از دانشجویان پسر گفت: 

وقتی آنالینم، حواسم جمه و تمرکزم باالست؛ اما "

تونم تو کالس و یا وقتی اینترنت ندارم و آن نیستم نمی

 "همش پرش افکار دارم جاهای دیگه تمرکز کنم

 (. 2)مشارکت کننده 

شد که کنندگان استنباط میهای مشارکتاز گفته

های زنده و واقعی در یادگیری اجتماعی آنها با مدل

سازی ذخیرهضعف در دنیای حقیقی کمتر میسر است. 

، ضعف در یادآوری اطالعات، و نگهداری اطالعات

م مهارت و کار انجام کارهای تکراری، و پرهیز از انجا

جدید از جمله کدهایی بودند که در زیر طبقه یادداری 

و بازسازی قرار گرفتند. یکی از دانشجویان دختر در 

 این باره گفت: 

گاهی اوقات که کتابامو میخونم یادم میره یک "

دقیقه قبل چی خوندم، ... حتی بعضی وقتا هم که 

 "تی(کنم آدرسو فراموش میکنم )با ناراحرانندگی می

 (. 74)مشارکت کننده 

های دانشجویان وابسته به اینترنت، اساس گفته بر

انواع یادگیری از جمله یادگیری کالمی و یادگیری 

ای در آنان به سبب عدم تمرکز دچار اختالل همشاهد

شود و این بر چگونگی عملکرد و کیفیت زندگی می

 آنها اثرگذار است.
 از هم گسیختگی ارتباط
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و  "عدم تعامل با خود"در دو زیر طبقه  این طبقه

ای از قرار گرفت. عده "عدم تعامل با پیرامون"

گسیختگی اجتماعی چنین دانشجویان درباره از هم

اظهار داشتند که افراد وابسته به اینترنت، ارتباط اینترنتی 

دهند، تعامل کمتری با را به ارتباط اجتماعی ترجیح می

هد به وظایف، شغل، و نادیده تعخود دارند و دچار عدم

شوند. دانشجویان ها در بعد فردی میگرفتن مسئولیت

دهند که اذعان داشتند که آنان اقداماتی را انجام می

شود سبب تخریب ارتباط سازنده با خود و دیگران می

و این در یادگیری، موفقیت، رشد، و خوشبختی آنها 

 ر بیان کرد: اثرگذار بوده است. یکی از دانشجویان دخت

آدم باید خودشو دوس داشته باشه تا بتونه دیگران "

و دوس داشته باشه... منظورم اینه ارتباط با خودت در 

 (.71)مشارکت کننده  "حقیقیت پایه ارتباط با دیگرانه

دانشجویان بیان کردند که در فرآیند یادگیری  

-اجتماعی نه تنها ارتباط با خودشان دچار اختالل می

بلکه با پیرامون خود نیز ارتباط محدودی دارند. شود؛ 

تنهایی، عدم تعهد در برابر دیگران و اختصاص وقت به 

آنها، عدم یادگیری رفتارهای اجتماعی مناسب و 

اختالل در رفتارهای اجتماعی نتیجه محدود شدن 

 دانشجویان پسر گفت: روابط اجتماعی است. یکی از 

شده حتی بعضی دونم ارتباطم با دیگران کم می"

دونم در برابر دیگران چه واکنشی نشون بدم وقتا نمی

 (. 6)مشارکت کننده  "...

های دانشجویان استنباط شد که صرف زمان از گفته

ی اجتماعی هاطوالنی در اینترنت سبب شده آنان نقش

از جمله دانشجو بودن را فراموش کنند و در انجام 

 وظایف با مشکل مواجهه شوند. 
وابسته به اینترنت : مشخصات دانشجویان1ول جد  

 تعداد متغیر

 3 دختر جنس

 6 پسر

 3 7 تعداد فرزندان خانواده

4-2  1 

1-1  1 

 2 دوره کاردانی تحصیالت دانشجو

 3 دوره لیسانس

لیسانس و باالتردوره فوق  4 

 3 کارمند شغل مادر

دارخانه  72 

 77 کارمند شغل پدر

 4 آزاد

صیالت پدرتح سواد، ابتدایی، و راهنماییبی   3 

دیپلمدیپلم و فوق  6 

سواد، ابتدایی، و راهنماییبی تحصیالت مادر  7٥ 

دیپلمدیپلم و فوق  1 

 1 بد درآمد خانواده

 1 متوسط

 3 خوب

1٥-13 نمره اعتیاد به اینترنت  1 

7٥٥-8٥  8 

سال 7-3 مدت آشنایی به اینترنت  6 

6-4  1 
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٥7-1  2 

 3 دولتی نوع دانشگاه

 6 آزاد

 6 فنی رشته تحصیلی

 1 علوم پایه

 4 پزشکی و پیراپزشکی

61/21 میانگین سنی ± 23/4  

 در دانشجویان وابسته به اینترنت : یادگیری اجتماعی2جدول 

 

 

 

یادگیری 

 اجتماعی

 کدها زیر طبقه طبقه

های زنده، استفاده کم از در اینترنت، استفاده کم از مدل های ساختگیتبعیت از شخصیت مدل نمادین مدل سازی

 های آموزشی زنده، یادگیری مجازی مدل

ها، رفع نیازهای روانشناختی، رفع کنجکاوی، نیاز به رشد و ترقی، گمنامی، پرورش مهارت انگیزش درونی

 ها و خالقیت، احساس شایستگی و خودمختاری، رفع نیازهای فطریتوانایی

احساس مفید بودن و رشد و  ;احساس رضایت و آرامش ;احساس آزادی عمل و استقالل پاداش درونی شویق درونیت

 کمال

 عدم تنبیه عاطفی، عدم نظارت، عدم ارزیابی از یادگیری، عدم تنبیه کالمی و غیرکالمی  عدم مجازات

اختالل در 

 یادگیری

ها، کاهش عالقه، کاهش دقت، عدم نادیده گرفتن محرکها، عدم تمرکز بر محرک ضعف در تمرکز و توجه

 پرتیهای جدید، حواسجستجوی محرک

ضعف در یادداری و 

 بازسازی

، ضعف در یادآوری اطالعات، انجام کارهای ذخیره سازی و نگهداری اطالعاتضعف در 

 تکراری، و پرهیز از انجام مهارت و کار جدید 

-از هم

گسیختگی 

 ارتباط

، عدم مسولیت در برابر خود، های خودها و فرصتها، تهدیدها، ضعفقابلیتعدم شناخت  ل با خودعدم تعام

 توجهی به سعادت دنیوی و اخروی خود عدم توجه به سرنوشت و آینده خود، بی

حدود عدم واکنش دفاعی در برابر دیگران، تنهایی، عدم تعهد و اختصاص وقت به دیگران، م عدم تعامل با پیرامون

 کردن روابط اجتماعی، اختالل در رفتارهای اجتماعی 

 

 گیریو نتیجه بحث

جامعه  جمله از افراد همه زندگی ،امروزه

 در عمیقی تحوالت و درآمیخته با اینترنت دانشگاهی

پژوهش است.  آورده وجود زندگی به مختلف ابعاد

شناسایی است که به  در ایران ایمطالعه حاضر نخستین

دانشجویان وابسته به اینترنت از یادگیری تجارب 

نتایج نشان داد که یادگیری  پردازد.اجتماعی می

بیشتر  وابسته به اینترنتدر دانشجویان  اجتماعی

های آموزشی چهره به چهره و مجازی، استفاده از مدل

و انگیزه آنها برای  ،ارتباط جمعی در دانشجویان پایین

در این بیرونی. نه  است بیشتر درونی یادگیری

به تبیین یادگیری اجتماعی  پیشین مطالعاتخصوص، 

این  ؛اما بودند در دانشجویان وابسته به اینترنت نپرداخته

نکته قابل ذکر است که یادگیری اجتماعی در 

دانشجویان وابسته به اینترنت با کاهش تعامل جمعی و 

یادگیری  ف دیگر،. از طرخواهد بودکار تیمی همراه 

و  نظر یافته، متکی بر، یادگیری غیرسازمانمجازی

و از ، فاقد محدودیت زمانی و مکانی، انگیزه یادگیرنده

روز و قابل انعطاف است. با توجه به موارد های بهروش

باید تعادلی بین یادگیری مجازی و یادگیری در  ،باال

دنیای واقعی ایجاد کرد که یادگیری اجتماعی در زمان 

 (. 24) رشد اجتماعی افراد رخ دهدمناسب و در طول 

 بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی بندورا

(Bandura’s social learning،) بر الگوبرداری 
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 هستند الگو رفتار شاهد کهگذارد تاثیر می کسانی رفتار

زمانی که الگوهای یادگیری مجازی  ،بنابراین (24)

افزایش  آنها احتمال غیرواقعی و تخیلی بودن ،باشند

افراد را دچار پذیری اجتماعی و جامعه روابطو  یابدمی

 ،کند. بر اساس نظریه اجتماعی شدناختالل می

شخصیت انسانی از طریق کنش متقابل با دیگران ساخته 

 آموزد چگونهشود و از طریق این کنش، فرد میمی

مند را قاعده خود خود را با جامعه هماهنگ و زندگی

. فرآیند اجتماعی شدن برای فرد و جامعه (34) کند

های حیاتی است. بدون اجتماعی شدن، فرد به ارزش

و واکنش مناسب  ،ها، افکار، سخن گفتنجامعه، نقش

کند و شخصیت انسانی در برابر دیگران دست پیدا نمی

های علمی مؤید این امر است یافته .رسدبه کمال نمی

اکتساب قوانین،  ،ها در پرتو اجتماع، آموزشکه انسان

ها و هنجارهای اجتماعی به موجودی اجتماعی ارزش

اگر کنند. و شخصیت انسانی کسب می شوندمیتبدیل 

های تعاملی نظام سنتی را مولفهاستفاده از اینترنت  ،چه

اما تمامی نهادهای موجود در جامعه  است؛ دیده نور در

ها باید به تاثیر ویژه آموزش و پرورش و دانشگاههب

 و دهندآموزش و یادگیری در دنیای واقعی اهمیت 

و روابط اجتماعی درگیر انسانی  فراگیران را در تعامل

 ،هاافزایش روابط اجتماعی، یادگیری دنبالکنند. به 

-و موفقیت فرد تسهیل می، بهبود ،ارتقا، اعتماد گروهی

 . شود

های ما نشان داد که یادگیری اجتماعی تحت یافته

که در این  استتأثیر تشویق درونی و عدم مجازات 

-از هم مسیر دانشجویان دچار اختالل در یادگیری و

کسب  موجود مطالعاتد. شونمی روابطگسیختگی 

احساس ، استقالل ،احساس آزادی عملآرامش درونی، 

را از عوامل اساسی و عدم مجازات  ،گمنامی، رضایت

تشویق در استفاده از اینترنت در دانشجویان وابسته به 

بهبود  ای دیگرمطالعه. (31, 36)معرفی کردند اینترنت 

ها جهت انجام کار را از عوامل تشویقی جهت مهارت

برخی . (31)بیان کرد استفاده از اینترنت در جوانان 

اینترنت،  استفاده از کردند کهها نیز گزارش پژوهش

توانند با خانواده و که افراد می زمان با ارزشی را

گیرد و این سبب ایجاد آنها می دوستان صرف کنند، از

وح باالتری از تنهایی، های کوچک اجتماعی، سطگروه

اجتماعی  روابطو کاهش  ،عالئم استرس وافسردگی

سبب  روابطکاهش  در این صورت،. (38) شودمی

ی دیگر هابررسی. (33)شود کاهش کیفیت زندگی می

دانشجویان وابسته به اینترنت دچار افت  نشان دادند که

درگیر . (4٥, 47) یادگیری و عملکرد تحصیلی هستند

های آموزشی، فرهنگی و کردن دانشجویان در برنامه

های آنان، افزایش تعامل و اجتماعی، تقدیر از فعالیت

 خود های متقابل دانشجویان با استادان و همتایانکنش

 روابطهای زندگی از جمله و بهبود مهارت ،در دانشگاه

ارتباطات انسانی اجتماعی، نه تنها ارزش دنیای واقعی و 

-بلکه می کند؛میرا در اذهان دانشجویان بیشتر نمایان 

اجتماعی مناسب در دنیای  روابطتواند آنها را به سمت 

 واقعی سوق دهد.

 مطالعه سبب دستیابی بههای این گرچه یافته

یادگیری اجتماعی  بیشتر در خصوصاطالعات و دانش 

با این مطالعه  اما شد؛در دانشجویان وابسته به اینترنت 

در این مطالعه از  نخست، هایی نیز روبرو بود.محدودیت

های رویکرد کیفی تحلیل محتوا استفاده شد که یافته

. ها نیستآن قابل تعمیم به سایر شرایط و مکان

و  مطالعه شدند وارددانشجویان داوطلبانه  همچنین،

که تمایلی به شرکت در  ممکن است دیدگاه افرادی

نتایج  .داشته باشدفرق دانشجویان با این  ،نداشتندمطالعه 

در مطالعه نشان داد اعتیاد به اینترنت، یادگیری اجتماعی 

و  دهدمیدانشجویان را به سمت یادگیری مجازی سوق 

گسیختگی ارتباط در دنیای واقعی، به علت از هم

و یادگیری آنها از طریق الگوهای زنده  ،تشویق، تعامل
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بین یادگیری مجازی و  از این رو، .شودمیمحدود 

تعادل مناسب  باید های واقعییادگیری با مدل

تبیین پیامدهای اعتیاد به اینترنت و تعیین برقرارکرد. 

های مختلف جمعیتی و همچنین شیوع آن در گروه

پیشگیری از این اختالل در  هایهطراحی مداخل

ران تواند مورد اهتمام پژوهشگدانشجویان و جوانان می

تواند های این مطالعه مییافتههای آتی باشد. در بررسی

برای متخصصان سالمت، معلمان، مدرسان و مشاوران 

های و سایر سازمان ،هاها، خانوادهدر مدارس و دانشگاه

-ها و سیاستسایر رسانه، مرتبط با جوانان، صدا و سیما

-مداخلهها و اران امور سالمت جهت طراحی برنامهذگ

آموزشی پیشگیری کننده از اعتیاد به اینترنت مفید  های

 باشد.

 تشکر و قدردانی

طرح تحقیقاتی مصوب به شماره   برگرفته ازاین مقاله 

MUK.REC.1396.306 از معاونت  ،بدین وسیله. است

ستان دزشکی کرعلوم پدانشگاه  محترم تحقیقات و فناوری

از تمامی  حمایت مالی کردند، و نیز ی این طرحاجرااز  که

یاری ما را پژوهش این که در انجام  گرامیدانشجویان 

در اختیار  را خود های ارزشمندهو تجارب و دیدگا نمودند

 .شودصمیمانه تشکر و قدردانی می پژوهشگران قرار دادند،
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Abstract  

Background and Aim: Internet addiction is rising among students and it can lead to 

unpleasant consequences such as learning disruptions. The purpose of this study was to 

explore Internet-dependent students, experiences of social learning. 

Materials and Methods: This qualitative study was carried out in Sanandaj city in west of 

Iran in 2018. Using purposeful sampling, 15 Internet-dependent students of universities of 

Sanandaj city were chosen. To gather data, individual semi-structured interviews, and group 

interviews and notes taking during and after interviews were used. Interviews were recorded, 

taped and analyzed via content analysis method. Validity and rigor of the data were obtained 

using criteria including credibility, dependability, confirmability and transferability. 

Results: The analysis of qualitative data were presented in four major themes: "modeling", 

"internal encouragement", "disruption in learning", and "disruption in communication". 

Participants stated that disruption in social learning not only causes disruptions in social 

functions and roles, but also makes them drop out in acquirement and learning.   

Conclusion: The results of the study showed that Internet dependency leads the social 

learning toward virtual learning. Also, due to disruption in communication in real world, 

encouragement, interaction and learning of students through living and real patterns get 

limited. We should balance virtual learning and real learning. 

Key words: Internet Addiction, Social learning, Students, Content Analysis 
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