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 چکیده
 يادعتا بهابتال  يزانبا م یگروه هایورزش و اجتماعی هایفعاليت ارتباط بررسی پژوهش اين از هدف

جامعۀ آماری، است.  یروش پژوهش از نوع همبستگ .است دانشجوياندر  یمجاز یبه فضا

که با استفاده از  بودند 1396-1397 يلیدر سال تحص يجانآذربا یمدن يددانشگاه شه دانشجويان

به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت  جودانش 344تعداد  ایخوشه تصادفی گيرینمونه روش

 یمجاز فضای به اعتيادو  یگروه هایورزش اجتماعی، هایفعاليت نامۀپرسش سهها داده یگردآور

 ونيرگرس يلو تحل يرسونپ یهمبستگ يبها با استفاده از ضرداده يلاستفاده قرار گرفت. تحل مورد

 یبه فضا اديبه اعت الابت ميزان با اجتماعی هایفعاليت بيننشان داد  هايافته .انجام شد چندمتغيره

 اردرابطه معنا یمجاز یبه فضا ياداعت بهابتال  يزانبا م یگروه هایورزش ينب نيهمچن و یمجاز

 و اجتماعی هایفعاليتاز آن است که  یحاک چندمتغيره يونرگرس يلتحل يجنتا همچنين .دارد وجود

در  یمجاز یبه فضا ياداعت به ابتال ميزان يانسوار ييندر تب یدارانقش معن یگروه هایورزش

 . ددار ياندانشجو
 

 .یمجاز یفضا به اعتياد گروهی، هایورزش اجتماعی، هایيتفعال :هاهواژکلید 

 

 

                                                           
1. Email: yaghoubi.hassan@yahoo.com   

2. Email: r.yousefi1386@gmail.com  

3. Email: mohammad_aminzadeh86@yahoo.com    
 

 

 

 

 



 1398، پاييز 29، شماره 8ورزشی ، دوره  شناسیروان مطالعات                                                  204

                                                                        

 

  مقدمه
سبب  جوانان و نوجوانان در ینترنتفراوان ا یکاربردها

 به اعتیاد عنوان با ایپدیده یراخ یهاشده در سال
 یخود به مجازی فضای. یابدظهور  1مجازی فضای

حد و  از بیش استفاده اما است، ضررییخود ابزار ب
را به دنبال  مجازی فضایبه  یادنادرست از آن خطر اعت

 فضای(. 2015 ی،و مراد ییرضا آهنگرزاده) دارد
است که  ییاهیاز تکنولوژ یکی اینترنت و مجازی

قرار داده  تأثیرتحت  یقاًرا عم یو تجارب بشر یزندگ
 یو حت یاستفاده مرض یمنف یجنتا ۀمشاهداست. 

 بر را یاریپژوهشگران بس ،مجازی فضایاز  یادگوناعت
نوظهور را کانون  نسبتاً تکنولوژی این تا است داشته آن

 ،محمدخانی و نیحس یاضی،ف) توجه خود قرار دهند
2016 .) 
تلفن همراه و  یو استفاده از آن بر رو ینترنترواج ا

 یدر جهت نوع یمجاز یآسان به فضا دسترسی
 و یافتهدر ارتباطات درون خانواده رشد  ییزداتمرکز
 به خانواده اعضاء بین در افقی ارتباطات افزایش موجب

 تلفن به اعتیادشده است.  و جوانان نوجوانان ویژه
 ترینیعاز شا یکی یمجاز یبه فضا یادو اعت 2همراه
 که طوریبه رودمی شمار به داروییغیر اعتیاد انواع

 به حد از بیش وابستگی و مفرط استفاده اوقات گاهی
 یبه فضا یاد. اعتگیردمی صورت آگاهی بدون آن

 هایفعالیت خوردنهمبه مفرط، استفادۀبه  یمجاز
 ۀمکالم به نیاز احساس و شخصی شغلی، و تحصیلی

 اشاره مجازی هایکوتاه در شبکه یامارسال پ یا یتلفن
 ۀیبا ارا اینترنت یر،اخ ۀده(. در 2014 سواری،) دارد

 یهایفناور ۀبه مثابه عصار یاخدمات چندرسانه
 یادیز یاربس یریجهان مطرح و از فراگ یارتباط

 به یاداعت یدۀپدارتباط،  یناست. در ا یدهبرخوردار گرد

                                                           
1. Internet Addiction  

2. Mobile Phone Addiction 

3. Wong & Ng 

چند  یری،فراگ یهایژگیبا توجه به و مجازی فضای
 عنوان به آن یتمتعدد و جذاب یهاقابلیت ی،ارسانه
 پژوهشگرانمورد توجه  مجازی فضای یامدپ ینترشایع

  (.2012 ،نژادیو سامان یقند یازی،ن) قرار گرفته است
 و هامهارت از ایمجموعه بهبود موجب مجازی فضای
 آموزشی محیط در یادگیرندگان تحصیلی هایتوانایی

 افزایش به منجر هامهارت سطح ارتقای این. شوندمی
 افزایش موجب مجازی فضای. شودمی آنها یادگیری

 را آنها و شده تحصیل محل در یادگیرندگان انگیزه
 بگیرند جدی را شانیادگیری وظایف تا کنندمی تشویق

(. 2010 ،4آبدین و احمد کبیالن،؛ 2013 ،3نگ و و نگ)
 ملول و خسته سادگی به افراد مجازی فضای به اعتیاد

 یو به عالوه آنها تنها، کمرو، افسرده، خجالت کندمی
 هراس با  یمجاز یبه فضا یاداعت ینهستند. همچن

 ین،) فعالیبیش با همراهاختالل کمبود توجه  ی،جتماعا
 یاداعت ینقطه نظر علم از(. 2007 ،5یانگ و وئو و ین کو،

 ی،اجتماع یامدهایپ یلبه دل یمجاز یبه فضا
 زندگی بر گذاریتأثیر ییبا توانا یو عاطف یروانشناخت

 ،6تانگو  یانگ) است مرتبط زندگی سبک و شغلی
 یانگ یمجاز یبه فضا یاداعت یه(. بر طبق نظر2004

 یتوجه یاز حد، ب یشاستفاده ب ی،شش عامل برجستگ
فقدان کنترل، مشکالت  یلی،و تحص یشغل یفبه وظا
 یبه فضا یاداعت ۀدهندبر عملکرد نشان تأثیرو  یاجتماع
 نوری، هادی،) شودیدر افراد محسوب م یمجاز

 (. 2014 منشئی، و محمدخانی

مختلف  یهامهارت رشد به ینترنتهر چند ارتباط با ا
ها و مهارت ینشود. اما در کنار امی منجر یادگیری

بود. در واقع  یزپنهان آن ن یخطرها یندر کم یدبا یا،مزا
به  یاداز حد و نادرست از آن، خطر اعت یشاستفاده ب

 رفتار یادهایدنبال دارد که جزء اعترا به یمجاز یفضا
کاربران  یشود. واژه معتاد برایم یبندطبقه محور

4. Kabilan, Ahmad & Abidin 
5. Yen, Koc, Yen, Wuh & Yang 

6. Yang and Tong 
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 یهاشود؛ چرا که نشانهیکار گرفته مبه هم ینترنتا
را دارد که  ییهاویژگی همان مجازی فضای به یاداعت

ها نشانه ین. ادشومی دیده سیگار و الکل به یاددر اعت
در روابط  اللو اخت یعاطف الالتشامل جدا شدن و اخت

است که هر روز به مقدار  یاجتماع هایفعالیت و
-می گسترش ینترنتکنندگان از اهاستفاد در یشتریب

 التفرار از مشک یبرا وجوانان نوجوانان از بسیاری. یابد
و استرس در  یمنف یروان یهابردن حالت ینو از ب
آورند که یم یرو مجازی دنیای و ینترنتبه ا یزندگ

 شودیم نآنا در اجتماعی هاییتاز فعال یمنجر به دور
 (. 2015 ،1توپالوگلو و تکانات)

 یاد رفتارهای از ایمجموعه اجتماعی هایفعالیت
 آغاز به تا دهدمی اجازه افراد بهاست که  ایشده گرفته

این  ۀاز جمل .بپردازند دیگران با مثبت تعامالت ادامه و
 دیگران، با خود احساسات تقسیم به توانمی ها،یتفعال

برای آغاز یک رابطه و کنترل  نآنا به کردن کمک
 اساس بر(. 2010 ،2کونر و بری) خلق اشاره کرد یزانم

 انجام و اجتماعی هایفعالیت وجود هایی،پژوهش
 بروز در بازدارنده عاملی تواندمی ورزشی هایفعالیت
 مجازی فضای به اعتیاد و اینترنتی هایبازی به اعتیاد

 هابررسی (.2011 ،3کیم و جئونگ) باشد جوانان در
 ینترنتو ا یمجاز یبه فضا یاداعت ینب است داده نشان

 هاییتادراک شده و فعال یاجتماع یتجوانان با حما
 یشتریکه زمان ب یرابطه وجود دارد. جوانان یخانوادگ

 کنند،یم یو خانوادگ یاجتماع هاییترا صرف فعال
 را اینترنتو  یمجاز یبه فضا یاداز اعت یکمتر یزانم

 (. 2013 ،4دوگان و گنوک) کنندمی تجربه
 اینترنتی کاربران گسترده استقبال به توجه با امروزه

 اجتماعی هایشبکه از جوان و نوجوان قشر خصوصاً
 جهت هاشبکه این به مربوط مسائل بررسی مجازی،

 توسط دقیق ریزیبرنامه و صحیح تصمیمات اتخاذ

                                                           
1. Tekkanat & Topaloglu 

2. Berry & Connor 

3. Jeong & Kim 

 ضروری والدین، نیز و اجتماعی و فرهنگی مسئوالن
 مختلف هایجنبه از را اجتماعی هایشبکه. است
 با بنابراین. داد قرار ارزیابی و کنکاش مورد توانمی

 از یکی وجوانان نوجوانان روان سالمت اینکه به توجه
 شناسی جامعه و روانشناسی مباحث در مهم هایمقوله

 امروزه که نکته این به عنایت با وشودمی محسوب
 تلفن به تحصیلی پایین مقاطع در نوجوانان از بسیاری

 هایاستفاده آن از و دارند دسترسی اینترنت و همراه
 است ممکن که مشکالتی جمله از لذا کنندمی مختلفی

 نتیجه در جامعه سازان آینده عنوان به که آنان برای
 افت بیاید، پیش اینترنت و همراه تلفن با زیاد اشتغال

 .است آنان آموزشی عملکرد کاهش و تحصیلی
 عامل تواندمی مجازی فضای به اعتیاد همچنین
 و شود گرفته نظر در عمومی بهداشت برای خطرساز
 در وصصخهب و جوانان و نوجوانان در آن شیوع بررسی

 که یادگیرندگانی. دکنمی پیدا ضرورت دانشجوی قشر
 عملکرد از دارند باالتری مجازی فضای به اعتیاد

 و خلیفه مالک،) هستند برخوردار تریپایین تحصیلی
 (.2017 شوهایبر،

 بهابتال  خطر معرض در جوانان و نوجوانان ایران در
 برخوردارند باالیی سهم از مجازی فضای به اعتیاد

 و کاظمی خواجه امیری، باقری ایرانی، دوستی)
 دلیل به مجازی فضای به اعتیاد(. 2017 مصطفوی،

 میان در باالیی شیوع هاسرگرمی به آسان دسترسی
 تواندمی پدیده این شیوع. است کرده پیدا نوجوانان
 چینگ،) اندازد خطر به را آنان شناختیروان سالمت

 با(. 2017 ،5هو و فو وان، سازلینا، واسودوان، هامیدین،
 دربارۀ ایران در که هاییپژوهش بیشتر اینکه به توجه
 گیریهمه بر شده انجام مجازی فضای به اعتیاد

 متغیرهایی نقش بررسی به کمتر و بوده متمرکز شناسی
 بر گروهی هایورزش و اجتماعی هایفعالیت چون

4. Gunuc & Dogan 

5. Ching, Hamidin, Vasudevan, 

Sazlyna, Wan, Foo & Hoo 
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 بنابراین. است شده توجه مجازی فضای به اعتیاد
 و اجتماعی هایفعالیت ارتباط که است ضروری
 فضای به اعتیاد بهابتال  میزان با را گروهی هایورزش

 این نتایج که چرا گیرد قرار بررسی مورد مجازی
 دارای آموزشی ریزانبرنامه و مسئوالن برای پژوهش

 در توانندمی و است مهمی تلویحاتی و کاربردی نتایج
 فضای به اعتیاد با مقابله برای خود هایریزیبرنامه

 . کنند استفاده مجازی
های فرهنگ و جوامع در مجازی فضای به اعتیاد یوعش

 که دارد درصد 30 تا 6/1 ینای بمختلف، تنوع گسترده
 به اعتیاد شیوع اینترنت، کاربران تعداد سریع افزایش
 فضای به اعتیاد. است داده افزایش نیز را مجازی فضای

های یبهای متعددی از جمله آسیبتواند آسیم مجازی
 فرد به شغلی و تحصیلی خانوادگی، جسمانی، ی،روان
 آن شیوع میزان و اینترنت از استفاده یشفزاا. کند وارد
 ،2چون و کیم ؛2003 ،1آناند و نالوا) مختلف جوامع در

( و 2010 ،3کیم و لیم جونگ، کیم، پارک، کیم، ؛2005
خواجه  یری،ام یباقر یرانی،ا دوستی) ایرانی جامعۀ
 ی،زاده محمد ی،احمد ؛2017 ی،و مصطفو یکاظم

سو و همبودی  یک(، از 2012 ی،و سهراب یگیمعصوم ب
 از یشناختروان اختالالت با مجازی فضای به یاداعت

مفهوم، شناخت عوامل  ینا یضرورت بررس یگر،سوی د
 آنچه به توجه. با کندمی اهمیت دارای را آن بر ثرمؤ

 پرداخته الؤس این بررسی به پژوهش این در شد گفته
-ورزش و اجتماعی هایفعالیت بین آیا که است شده

 یمجاز یبه فضا یاداعت بهابتال  یزانبا م یگروه های
 دارد؟ وجود رابطه یاندر دانشجو

                                                           
1. Nalwa & Anand 

2. Kim & Chun 

 پژوهش روش

 همبستگی نوع از توصیفی پژوهش حاضر، پژوهش
ها در داده یلنظر تحل و از یمقطع ینظر زمان ازاست. 

 .است متغییره چند رگرسیون تحلیل یهازمره پژوهش

 نمونه و جامعه
 دانشجویان کلیه شامل پژوهش اینجامعۀ آماری 

 یجانآذربا یمدن یدشه دانشگاه در تحصیل به مشغول
 به مشغول 1397-1398 تحصیلی سال در که است

 ۀاز جامع .بودند نفر 6786آمار  طبق و بودند تحصیل
 استفاده با ایخوشه گیرینمونه روش به ایفوق، نمونه

 بینپیش متغیر هر ازای به( 1991) ینگر فرمولاز 
سرمد، بازرگان و ) است کردهبرآورده  را نمونهحجم 
 یزشر احتمالدر نظر گرفتن  با و ،(2013 یحجاز
 نفر انتخاب شده است.  344حجم نمونه  ،هایندآزمو

 پژوهش ابزارهای

 نظر مورد متغیرهایگیری اندازه برای پژوهش این در

-هایورزش اجتماعی، هایفعالیت های، نامهپرسش از

 .شد استفاده یمجاز یبه فضا یاداعت و گروهی

 اجتماعی هایفعاليت نامهپرسش
 و ایندربیتزن توسط اجتماعی هایفعالیت نامهپرسش
 یحاو نامهپرسش این. است شده تهیه( 1992) فوستر

 صورت این به آن گذارینمره یوهکه ش است سؤال 39
 مورد در را خود پاسخ آزمودنی کهاست  یکرتل یفط

 ۀنسخ. دهدمی پاسخ 0-5از  ایدامنه در عبارت هر
-عبارت از الؤس یک .دارد سؤال 40 نامهپرسش یاصل

حذف  یایرانعدم انطباق با فرهنگ  یلآن به دل های
 اساس بر نامهپرسش یندر ا 98شده است. نمره 

-می گرفته نظر در میانگین عنوان به آزمون استاندارد

 و روایی(. 2013 ی،پور و مظاهر یول شیری،) شود
 است شده بررسی آن سازنده توسط نامهپرسش پایایی

3. Kim, Park, Kim, Jung, Lim & Kim 
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 از بعد آزمون باز-آزمون از استفاده با آزمون اعتبار که
 برای و 90/0 اجتماعی مثبت هایفعالیت برای هفته دو

 و است آمده دستبه 72/0 اجتماعی منفی هایفعالیت
 سازنده توسط کرونباخ آلفای با نامهپرسش درونی ثبات

 ۀدهندنشان که است شده محاسبه 88/0 پرسشنامه
 ایندربیتزن) است نامهمطلوب آن پرسش یاییو پا ییروا

 خرده همبستگی طریق از روایی(. 1992، 1و فوستر
 برای( ملعا تحلیل) نامهپرسش کل نمره با هامقیاس
 هایفعالیت برای و 80/0 اجتماعی مثبت هایفعالیت
 پایایی و است آمده دستبه 80/0 اجتماعی منفی

 آلفای یقاز طر یدرون یبا استفاده از همسان نامهپرسش
 برای و 81/0 اجتماعی مثبت هایفعالیت برای کرونباخ
 را نامهپرسش کل و 70/0 اجتماعی منفی هایفعالیت

مطلوب  یاییپا دهندهنشان که اندکرده گزارش 83/0
 یی(. روا2013 ی،پور و مظاهر یول یری،ش )است

 این مقایسۀ یلگوناگون، از قب یهاآن از راه ییهمگرا
 گروه ارزیابی خویشتن، ارزیابی اطالعات با نامهپرسش

 تشخیصی روایی و سنجیجامعه هایداده و همساالن
 هایفعالیت نمرات بین همبستگی بررسی وسیلهبه آن

 اقتصادی هایموقعیت و اجتماعی مطلوبیت و اجتماعی
 سازندۀ وسیلهبه کاغذی مداد ابزارهای دیگر اجتماعی
 دستبه یجو نتا گرفت قرار ارزشیابی مورد نامهپرسش

 قبول قابل تشخیصی روایی و همگرا روایی بر دال آمده،
(. در شهر 2013 محمودی،) است بوده نامهپرسش این

نوجوانان  یکرونباخ برا یپرسشنامه با آلفا یاییتهران پا
 مثبت هایفعالیت برای ییدوم راهنما یهدختر پا
 اجتماعی منفی هایفعالیت برای و 71/0 اجتماعی

 یبی،و حب یقنبر خلقی،) است شده گزارش 68/0
 پرسشنامه پایایی و روایی کشور خارج در(. 2014
 کرونباخ آلفای با نامهپرسش پایایی. است شده بررسی

-فعالیت برای و 82/0 اجتماعی مثبت هایفعالیت برای

 دستبه 90/0 تسؤاالو کل  88/0 یاجتماع یمنف های

                                                           
1. Inderabitzen and Foster 
 

 ضریب طریق از نامهپرسش سازه روایی همچنین. آمد
 اجتماعی مثبت هایفعالیت برای کل نمره با همبستگی

 و 65/0 اجتماعی منفی هایفعالیت برای و 54/0
 دهندهنشان که آمد دستبه 001/0 سطح در دارامعن

 ،2مولر و لیانگ فرایبرگ،) است نامهپرسش سازه روایی
2017 .) 

 گروهی هایورزش نامهپرسش
در  یگروه هایورزش سنجش برای پژوهش این در

محقق ساخته استفاد شده  ۀنامپرسش از یاندانشجو
 یلتما که است سؤال 15شامل  نامهپرسش یناست. ا

 را گروهی هایورزش در شرکت به جوانان ونوجوانان 
 اساس بر آن گذارینمره ۀشیو. کندیم گیریاندازه
که در ازای انتخاب گزینه  است ایدرجه 5 لیکرت طیف
( نمره مخالفم) دوم گزینه، 1 نمره( مخالفم کامال) اول

، گزینه چهارم 3ندارم( نمره  نظری)، گزینه سوم 2
 5موافقم(، نمره  کامال)و گزینه پنجم  4( نمره موافقم)

 از پرسشنامه روایی جهت. یابداختصاص می افرادبه 
 شناسیروان اساتید و متخصصان نظر و محتوایی روایی

 بررسی برای همچنین. است شده استفاده مشاوره و
نمره -گویه همبستگی روش نامهپرسش سازه روایی

 تا 65/0 بین همبستگی ضرایب که شد استفاده کل
 حاکیکه  ،آمد دستهب دارامعن 05/0 سطح در و 71/0
 نامهپرسش این پایایی. است نامهسازه پرسش ییروا از

 .آمد دستبه 85/0 کرونباخ آلفای محاسبه ازطریق

 مجازی فضای به اعتياد نامهپرسش
 یانگ توسط مجازی فضای به اعتیاد نامهپرسش

 یدارا نامهپرسش این. است شده ساخته( 1998)
از  یکرتل یفط یکدر  سؤالهر  .است سؤال 20
 ی(. برا2011 یانگ،) شود یم یگذارنمره 5تا  1

 استفاده یانگحاصل از دستورالعمل  ۀنمر یابیارز
دهنده کاربر نشان 49تا  20معنا که نمره ینبد .شد

2. Frydenberg, Liang & Muller 
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دهنده کاربر در نشان 79تا  50نمره  ی،معمول
دهنده کاربر نشان 100تا   80معرض خطر و نمره 

و  ینجف آباد حمیدی،) است ینترنتمعتاد به ا
 و محتوایی روایی(. 2015 ی،نجف آباد یاننماز

 قابل مجازی فضای به اعتیاد نامهپرسش همگرا
و  یمحمدخان ی،نور هادی،) بوده است قبول
پرسش واگرایی ییروا همچنین(. 2014 ی،منشئ
 001/0 سطح در تحصیلی اهمالکاری متغیر با نامه
 ینجف آباد حمیدی،) است شده گزارش داریامعن

 بازآمایی یایی(.  پا2015 ی،نجف آباد یانو نماز
 72/0 تنصیف و 88/0 نیرود همسانی ،82/0

 همسانی بررسی پژوهش در چنین. همشد محاسبه
 کرونباخ آلفای از استفاده با نامهپرسش درونی
 ی،نور هادی،)آمد دستبه 89/0 ضریب

 با نامهپرسش پایایی(. 2014 ی،و منشئ یمحمدخان
 دست به 90/0 ضریب کرونباخ آلفای از استفاده

 ،1نام و سئو چوی، یئون، چن، ریو، کیم،) است آمده
-پرسش درونی همسانی دیگر پژوهشی در(. 2006

 کرونباخ آلفای ضریب که است شده بررسی نامه

 است آمده دست به 78/0 نامهپرسش پایایی برای
 لی،) است پرسشنامه مطلوب پایایی دهندهنشان که

 در(. 2016 ،2شافر و هان سوح، پارک، هان، روح،
 ضریب پرتغالی اینترنت کاربران روی بر پژوهش

 یدرون همسانی بررسی برای کرونباخ آلفای
 است آمده دستبه 91/0 آلفای ضریب نامهپرسش

 (.2016 ،3گریفتیس و کاپالن پونتس،)

 هاداده تحلیل آماری هایروش
 توصیفی سطح در هاداده تحلیل و تجزیه جهت

و در  یارو انحراف مع یانگینم هایاندازه شامل

( بودنطبیعی) بودننرمال جهت یسطح استنباط

جهت  ،اسمیرنوف -کلموگروف آزمون از توزیع

پژوهش از  یرهایمتغ ینب یهمبستگ یزانم یینتع

نقش  یبررس یو برا یرسونپ یهمبستگ یبضر

 یلمالک از تحل یربر متغ ینب یشپ یرهایمتغ

 یناستفاده شد. در ا یرهچند متغ یونرگرس

از  رگرسیون تحلیل یهاتمام مفروضه پژوهش

 ،خطیو تک خطیهم چند نمونه، اندازۀجمله 

 شده است. یترعا  ... و پرتهایداده ،نرمال بودن

 

  هایافته
 پژوهش متغيرهای در معيار انحراف و ميانگين حداکثر، حداقل، تعداد، -1 جدول

 اريمع انحراف نيانگيم حداکثر حداقل تعداد پژوهش یرهايمتغ

 550/11 50/33 69 20 344 یاجتماع یهاتیفعال مثبت بعد
 793/11 08/41 80 20 344 یاجتماع یهاتیفعال یمنف بعد

 800/8 20/34 59 20 344 یگروه یهاورزش
 126/19 67/41 85 20 344 یمجاز یفضا به ادیاعت

                                                           
1. Kim, Ryu, Chon, Yeun, Choi, Seo & 

Nam 

2. Lee, Roh, Han, Park, Soh, Han & 

Shaffer 

3. Pontes, Caplan & Griffiths  
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 ..دهدمی نشان راپژوهش  یرهایدر متغ یارمع انحراف و  یانگین( تعداد، حداقل، حداکثر، م1) شماره  جدول

 یبه فضا ياداعت بهابتال  يزانبا م یاجتماع هایفعاليت پيرسون همبستگی ضريب نتايج -2 جدول

  یمجاز

 3 2 1 پژوهش یرهايمتغ

   1 یاجتماع یهاتیفعال مثبت بعد
  1 -472/0** یاجتماع یهاتیفعال یمنف بعد

 1 768/0** -487/0** یمجاز یبه فضا ادیاعت
  P≤0/01* *       

 ضریب آزمون نتایج خالصه( 2)شماره  جدول
ابتال  یزانبا م یاجتماع هایفعالیت پیرسون همبستگی

نشان  یجنتا .دهدمی نشان را مجازی فضای به اعتیاد به
 به اعتیاد با اجتماعی هایفعالیت مثبت بعد بینداد 

 بین. دارد وجود داریامعن و منفی رابطه مجازی فضای
 به  یادبا اعت یاجتماع هایفعالیت منفی بعد

وجود دارد. در  داریامعن و مثبت رابطه مجازی فضای
 با مجازی فضای به اعتیاد بینیپیش یبررس یادامه برا
و مثبت از  یمنف یاجتماع هایفعالیت از استفاده

آن در  نتایج .استفاده شده است یرهچند متغ یونرگرس
 .است آمده( 3)جدول شماره 

 

-فعاليت اساس بر «مجازی فضای به اعتياد» همزمان روش به متغيره چند رگرسيون تحليل -3 جدول

 اجتماعی های

 نيبشيپ یرهايمتغ

 استاندارد ريغ بيضرا
 بيضرا

 استاندارد
t یدار یمعن 

B 
 یخطا

 () بتا بيضر استاندارد

 001/0 972/5 - 353/3 06/20 ثابتمقدار

 یهاتیفعال مثبت بعد
 یاجتماع

266/0- 064/0- 161/0- 180/4- 001/0 

 یهاتیفعال یمنف بعد
 یاجتماع

744/0 041/0 692/0 018/18 001/0 

966/265 =F 781/0 ؛ =609/0 ؛ شده تعدیل = 607/0.؛=R 01/0 سطح در معنادار 

 

 روش به متغیره چند رگرسیون تحلیل -12-4 جدول
 اساس بر «مجازی فضای به اعتیاد» همزمان
 هایفعالیت ابعاد. دهدمی نشان را اجتماعی هایفعالیت

 توانندیبا هم م دانشجویان در( منفی و مثبت) اجتماعی
 در «مجازی فضای به اعتیاد» واریانس از درصد 9/60

 در بتا ضرایب به توجه با. دنکن یینرا تب دانشجویان
انحراف  یکبه اندازه  ییریگفت تغ توانیجدول فوق م

 یببه ترت یاجتماع یمثبت و منف یهادر مهارت یارمع
 مالک متغیر نمرۀدر  ییرتغ -692/0و  -161/0موجب 

 .شودیم دانشجویان در مجازی فضای به اعتیاد
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  یمجاز یبه فضا ياداعت بهابتال  يزانبا م یگروه هایورزش پيرسون همبستگی ضريب نتايج -4 جدول

 2 1 پژوهش یرهايمتغ

  1 یگروه یهاورزش
 1 -427/0**  یمجاز یفضا به ادیعتا

  P≤ 01/0 **     

 یبآزمون ضر یج( خالصه نتا4) شماره جدول
ابتال  یزانبا م یگروه هایورزش یرسونپ یهمبستگ

نشان  نتایج.دهدمیرا نشان  یمجاز یبه فضا یاداعت به
 مجازی فضای به اعتیاد با گروهی هایورزش بینداد 

 یوجود دارد. در ادامه برا داریامعن و منفی رابطه
 از استفاده با مجازی فضای به اعتیاد بینیپیش یبررس

 استفاده متغیره چند رگرسیون از گروهی هایورزش
 .است آمده( 5)آن در جدول شماره  یجنتا .است شده

 

 اساس بر «مجازی فضای به اعتياد» همزمان روش به متغيره چند رگرسيون تحليل -5 جدول

 گروهی های ورزش

 نيبشيپ یرهايمتغ

 استاندارد ريغ بيضرا
 بيضرا

 استاندارد
t یدارامعن 

B 
 یخطا

 استاندارد

) بتا بيضر

) 

 001/0 560/19 - 753/3 405/73 ثابتمقدار

 001/0 -731/8 -427/0 106/0 -928/0 یگروه یهاورزش

224/76 =F 427/0 ؛ =182/0 ؛ شده تعدیل = 180/0.؛=R   01/0 سطح در معنادار 
 

 روش به متغیره چند رگرسیون تحلیل( 5)شماره  جدول
 اساس بر «مجازی فضای به اعتیاد» همزمان
 هایورزش. دهدمی نشان را گروهی هایورزش

 از درصد 2/18 توانندمی همبا  دانشجویان در گروهی
را  دانشجویان در «مجازی فضای به اعتیاد» واریانس

 سطح و شده استاندارد یبتا ضرایب طبق. کندیم یینتب
( موجب گروهی هایورزش) بینپیش متغیر معناداری

 فضای به اعتیاد)مالک  یردرنمره متغ ییرمقدار تغ-427
 دهندهنشان منفی نمرۀ .است شده دانشجویان( مجازی

 هایورزش افزایش با یعنی استمعکوس  ۀرابط
 .یابدمی کاهش مجازی فضای به اعتیاد گروهی

 

 گیرینتیجه و بحث
 با اجتماعی هایفعالیت مثبت بعد بیننشان داد  هایافته
 وجود داریمعنی و منفی رابطه مجازی فضای به اعتیاد
 به اعتیاد با اجتماعی هایفعالیت منفی بعد بین. دارد

 ین. ادارد وجود داریامعن و مثبت رابطه مجازی فضای
و  یخادم ی،نوروز ،رفعت یقاتتحق یجنتا با یجهنت

 یخادم و یراشد ی،( و زربخش بحر2013) یراشد
 توانمی فوق نتایج تبیین در. دارد همسویی( 2012)

 احساس با مثبت، اجتماعی هایفعالیت و رفتارها گفت
 هایویژگی افرادی چنین و است همراه ارزشمندی خود

 اجتماعی هایمهارتدارند و با  یتیمثبت شخص
 طور به مجازی فضاهای از کمتر دارند که ایرشدیافته

 هاییت. فعالنمایندمی استفاده اعتیادگونه و افراطی
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 انیگرد با دفر مؤثر تعامل موجب مثبت اجتماعی
 ی،اجتماع هایمهارت یمرکز ۀهست یراز دمیشو
 مثبت یاجتماع هایفعالیتاست.  یارتباط یهامهارت

مطلوب  یامدهایاز پ یفیگسترش ط یبرا یو اساس یهپا
 ی،دوست یفیتک ی،اعتماد به نفس، رفاه اجتماع یلاز قب

است  فردی یها یستگیتوسط همساالن و شا یرشپذ
 ،مثبت یامدهایپ ینا ۀیجدر نت .(2010 ی،و ل چانگ)

و رو در رو  یممستق ۀرابط به دهدیم یحترج یشترفرد ب
 استفادۀ یمجاز یبپردازد و از فضاها یگرانبا د

 فرد به مثبت یاجتماع هایفعالیت. نکند اعتیادگونه
 تریسازنده هایتعامل دیگران با که دهدمی اجازه
 فردی گوناگون شرایط در ثریؤم عملکرد و باشد داشته

 ی(. کس2008 ،1بابوسیک) دهد نشان خود از اجتماعی و
 ۀرابط برقراری به قادر و باشد نداشته را توانایی این که

 مستقیم روابط از گیرینباشد به کناره یگرانسازنده با د
 مشغول مجازی فضاهای با را خود بیشتر و پردازدمی
 . سازدمی

 اجتماعی هایفعالیت و هامهارت رشد و شدن اجتماعی
 زندگی بودن ذاتی. دهدمی جهت افراد زندگی به مثبت
 به را دیگران با تماس ضرورت ها،انسان در جمعی
 هایفعالیت. دهدمی جلوه گریزناپذیر امری عنوان

 که هستند هاتوانایی از ایمجموعه مثبت اجتماعی

 نماید،می حفظ و آغاز را مفید و مثبت اجتماعی روابط

 دهد،می گسترش را افراد با صمیمیت و دوستی

 کند،می ایجاد اجتماع در را بخشی رضایت سازگاری

 دهند وفق شرایط با را خود که دهدمی اجازه افراد به

 گرشام،) بپذیرند را اجتماعی محیط تقاضاهای و
 اجتماعی هایمهارت کسب(. 2001 ،2ینرواتسون و اسک

 فرایند در است؛ افراد شدن اجتماعی از بخشی مثبت
 هانگرش ها،ارزش ها،مهارت هنجارها، شدن، اجتماعی

                                                           
1. Babusic 

2. Garsham, Watson and Skinner 

3. Aydogan, Yasemin, Klinc, & 

Tepetas, 

 نحو به تا گیرد،می شکل فرد مناسب رفتارهای و
با  یروابط مناسب اجتماع یبه برقرار قادر مناسب

، 3و تپتاس ینسکل یاسمین، آیدوگان،)باشد  یگراند
 رفتارهای مجموعه مثبت اجتماعی هایفعالیت(. 2009

 سازدمی قادر را فرد که است مقبولی و شده فراگرفته

 هایالعملعکس از و باشد داشته مؤثر ۀرابط دیگران با

 غباری، پژوه،هب) کند خودداری اجتماعی نامعقول

 (.2005و حجازی،  خانزاده
 این بر بارزی کیدأت( 2017 ،5ها) از نقل به4فیلد استریت
 یبه نحو بارز ینترنتکه استفاده از ا نماییدمی مطلب

 در چه را فرد و یردبگرا از انسان  یادیتواند زمان ز یم
 منزوی و تنها موجودی به خانه در چه و کار محیط
که جوان در جهان  ی(. هنگام2017، ها) نماید تبدیل

 امور از بسیاری به تواند می آید، میبه حرکت در  یواقع
 تعامل به مختلفی افراد با روز هر. یابد دست واقعی

 دهد انجام هایییتدر جهان خود فعال نوعی به و بپردازد
 تعامل عین در فرد که افتد می اتفاق زمانی امر این و
 زمانی ولی کند،می تصور آن از جدای را خود محیط، با

 دیگران به تواندنمی کند، می استفاده اینترنت از که
. کند برقرار راحتی ارتباط آنها با و کند نزدیکی احساس

 یک یندهدر آ یاجتماع دنیای است داده نشان هایافته
 همچنین(. 2003و آتش پور، دوران) است یمنزو یایدن

 به اعتیاد با گروهی هایورزش ینب داد نشان ،نتایج
 این. دارد وجود داریاو معن یمنف ۀرابط مجازی فضای
 6یامدب یهاپژوهش یجآمده با نتا دستبه نتیجه

( 2013) یو راشد یخادم ی،نوروز ،( و رفعت2015)
 هایورزش گفت توانیم ینا یین. در تبدارد همسویی

. گرددمی افراد در شادکامی افزایش باعث گروهی
 واست  همراهمطلوب  یبا عملکردها یشادکام
 یاداعت بهابتال  یزانو افراط گونه چون م یمنف یرفتارها

4. Street field    

5. Ha 

6. Bamdy  
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 اعتیاد. دهدمی کاهش نوجوانان در را یمجاز یبه فضا
 احساس و کسالت دلیل به بیشتر مجازی فضاهای به

 یفضاها ستا ممکن تنها ادفر. ادهدمی رخ تنهایی
و  سسترا کاهش ایبر اریفرراه  انعنو بهرا  یمجاز

 برند کار به تنهایی احساس با مرتبط منفی تحساساا
 تنهایی سحسا(. ا2003، 1و شوماخر ینمارت موراهان)

و  یکدنز بطۀرا یک یا لبستگید انفقداز  ناشی
 ی،و الماس حسینی) است یگرد دیفر به صمیمی

و  لبستگیدر د خأل سحساا که ادیفرا قع(. در وا2015
 نزدیک اطرافیان با صمیمانهو  یکدنز عاطفی بطروا

 فضاهای به خأل ینا دنکرپر لنبادبه ،نددار خود
 ندآورمیرو  است ابجذ یهاکمحراز  پر که مجازی

 که افرادی ولی شوند،می افراط دچار آن از استفاده در و
 یگروه هایورزش چون جذابی و مفید هایسرگرمی

 پر سازنده هایفعالیت بادارند و اوقات فراغت خود را 
 از اعتیادگونه و افراطی استفاده سمت به کمتر کنندمی

 هاییراه از یکی ورزش. پردازندمی مجازی فضاهای
 بر آن کمک به توانندیم وجوانان نوجوانان که است

 از ناشی اجتماعی و روانی روحی، جسمی، فشارهای
 آیند فائق امروزی تنش پر و متالطم دنیای در زندگی

 هیجانات بر غلبه برای مجازی فضاهای به کمتر و
از  یقتحق ینا هاییافتهدر کل  .ببرند پناه خود منفی

 یقاتتحق یربا سا یعادت یورزش بر رفتارها تأثیرلحاظ 
 یو کاووس ی، خواجو2014و همکاران  فارسی) گذشته

 . است( همسو 2014اصالن شاه 

 به و است اجتماعی موجودی انسان که آنجایی زا
 روابط در وقتی دارد، نیاز دیگران با اجتماعی روابط

 به ناگزیر شوند مواجه مشکل با رو در رو و مستقیم
 طریق از وقتی ولی آورندمی روی مجازی فضاهای

و  یبه روابط اجتماع یازن یگروه هایورزش
 دچار کمتر شودمی برآورده هاآن بدنی فعالیت

                                                           
1. Moran Martin and Schumacher 

 

 طمفر دۀستفاا. شوندمی مجازی فضاهای به اعتیاد
 تررنگکم باعث خود نیز یاجتماع هایاز شبکه

 به تمایل کاهش نهایت در و اجتماعی روابط شدن
 در ارتباط چنینهم .گرددمی گروهی هایورزش
 روانی های تکانه و هیجانات از مملو مجازی دنیای
 در ادراکات این از بعضی دریافت امکان که است

 هایاتاق در حضور. نیست پذیرامکان واقعی دنیای
 الکترونیک، هایپست از ،استفاده گفتگو

 فردی و پنهان کامل ماهیتی تصویری هایمحاوره
 ،هاارزش نوع چه که نیست مشخص و دارد

 دین وین) کندمی منتقل را محتوایی یاهانگرش
 چهآن به توجه با(. 2018و همکاران ، 2ایچندن

 که دانست منطقی را نتیجه این توانمی شد گفته
به  یاداعت بهابتال  یزانبا م یگروه هایورزش بین
وجود داشته  ایرابطه جوانان در یمجاز یفضا

 دانشگاه دانشجویان بین در پژوهش اینباشد. 
انجام شده است. امکان  آذربایجان مدنی شهید

 یگرشهرها و د دانشجویان یگربه د یجنتا یمتعم
 یمرو در تعم یناز ا است.مواجه  یتجوامع با محدود

 یترا رعا یاطجوانب احت یدبا یگربه جوامع د یجنتا
 یپژوهش از ابزارها یندر ا ینکهکرد. با توجه به ا

 ۀنتیج شد، استفاده( نامهپرسش) یخودسنج
 مواد به گوییپاسخ در هایپژوهش به دقت آزمودن

 اینکه با نیز پژوهش این در. دارد بستگی آزمون
 بودند برخوردار مناسب پایایی و روایی از ابزارها

 خود باشند داشته سعی هاآزمودنی است ممکن ولی
پژوهش  ۀنتیج و دهند جلوه هستند آنچه از بهتر را

 وجود .باشد گرفته قرار آنها هایپاسخ تأثیرتحت 
است که ممکن  یاز موارد یگرد یکیاثر هاوثورون 

1. Van Den Eijnden 
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اثر  .قرار داده باشد تأثیررا تحت  یجاست نتا
آن  ۀواکنش است که واسط یهاوثورون نوع

 گیرندیکه مورد پژوهش قرار م یافراد
از رفتارشان  هایجنبه یا و یافته بهبود عملکردشان

 ینکهرا با توجه به ا استکه مورد مطالعه قرار گرفته 
 است انجام حال در مطالعاتی آنها روی بر دانندیم

 پذیریتعمیم تواندمی مورد این. کنند می اصالح
 برای آتی هایپژوهش در. دهد کاهش را نتایج

 نامهپژوهش عالوه بر پرسش ۀنتیج دقت افزایش
 نیز مصاحبه و مشاهده مانند دیگری ابزارهای از

 هافرهنگ یرمشابه در سا ی. پژوهشگردد استفاده
 ۀنتیج و شود انجام نیز مختلف سنی هایو در رده
گردد. به  یسهپژوهش حاضر مقا ۀیجآن با نت

 فضایبه  یاداعت عموضو به که نیاهشگروپژ
 رابطه شودمی پیشنهاد ندهست مندعالقه مجازی

چون  یرهاییمتغ و مجازی فضای به اعتیاد
منبع  ی،روان شتابهد ری،گازسا س،سترا ،گیدفسرا

 ارقر مطالعهو  سیربر ردمو را یکنترل و خودکارآمد
 . هندد

بر وجود رابطه  یپژوهش حاضر مبن یجتوجه به نتا با
به  یاداعت بهابتال  یزانبا م یاجتماع هاییتفعال ینب

در  شودمی پیشنهاد ، دانشجویاندر  یمجاز یفضا
مثبت  یاجتماع هاییتفعال یتبه منظور تقو هادانشگاه

و  شودبرگزار  یآموزش هایکارگاه یاندر دانشجو
 تمرین و شود داده آموزش مثبت اجتماعی هاییتفعال

بر وجود  یپژوهش حاضر مبن یج. با توجه به نتاگردد
 یاداعت بهابتال  یزانبا م یگروه هایورزش ینرابطه ب
 شودیم یشنهاد، پ یاندر دانشجو یمجاز یبه فضا
 گروهی هایبه ورزش هاودانشگاه مدارس و هاخانواده
 ریزیبرنامه و آموزش طریق از و دهند بیشتری اهمیت

 به مناسب، امکانات گرفتن نظر در و صحیح مدیریت و
 کمک یاندانشجو یاندر م یگروه هایورزش گسترش

و  یشگیریدر جهت پ یگام یقطر ینتا بد یندنما
 برداشته شود.  یمجاز یبه فضاها یادکاهش اعت

 

 وتشکر تقدیر
 محترم معاونت ازدانند  می الزم برخود نویسندگان

 نیز و یپزوهش طرح یببه جهت تصو دانشگاه یپژوهش
 صمیمانهپژوهش  این در کنندگانشرکت همکاری از

 .نمایند تشکر
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between social activities 

and group sports with the rate of students’ addiction to cyberspace. The research 

method used was correlation. The statistical population consisted of the students at 

Azarbijan Shahid Madani University in the academic year 2017-2018. Using 

randomized cluster sampling, 344 students were selected as the sample. To collect the 

data, three questionnaires were used to measure social activities, group sports and 

addiction to cyberspace. Data analysis was performed using Pearson correlation 

coefficient and multivariate regression analysis. The findings showed that there was 

a meaningful relationship between social activities and the rate of addiction to 

cyberspace as well as groups of sports with the rate of addiction to cybernetics. Also, 

the results of multivariable regression analysis indicated that social activities and 

group sports had a significant role in explaining the variance in the rate of students’ 

addiction to cyberspace. 
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