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 چکیده 
 

علمری و   مستقیم و غیرر مسرتقیم از جنبره هرای مختلرف اجتمراعی، ا،ت رادی،        آسیب های اجتماعی به طرق مختلف به طور

باعث کاهش روند پیشرفت و توسعه ی جامعه بشری می شود؛ زیرا هر کدام از این آسیب هرا مری تواننرد ب رور      ... فرهنگی و 

جوانران از جملره شرایع تررین و     امروزه اعتیاد به اینترنت و مواد مخردر در برین   . زنجیره ای زمینه ساز مشکال  دیگری باشند

از آنجایی که براساس مطالعا  ،بلی تفاو  معناداری برین مرد  زمران    . برجسته ترین آسیب های اجتماعی شناخته می شوند

استفاده از اینترنت و میزان انزوای اجتماعی و تعادل روانی و افسردگی افرراد وجرود دارد و جسرتجو و گر ران و،رت در فضرای       

د جوانان را به لحاظ شخ یتی و رفتاری دچار آسیب نماید؛ احتمال می رود خطرا  جدی تری افراد، مخ وصا مجازی می توان

بره   در همین راستا .ل ا بررسی عوامل موثر در شکل گیری این نوع آسیب ها حائز اهمیت است. جوانان را مورد تهدید ،رار دهد

بررسی رابطه میان اعتیاد به اینترنت و میزان خطر پ یری افراد در گرایش به مواد مخردر پرداختره شرده اسرت کره جامعره ی       

مده از طریق پرسشرنامه  آبدست روش نمونه گیری غیر احتمالی بوده و اطالعا  . می باشد آماری دانشجویان مقطع کارشناسی

تجزیره و تحلیرل شرده      SPSS – 20ن مورد تایید ،رار گرفته و با استفاده از نررم افرزار  وری شده است که روایی و اعتبار آآگرد 

ن است که افرادی که از زمان بیشتری را در فضای مجازی سپری می کنند، در خط مقدم آنتایج تحقیق حاضر، حاکی از  .است

ن اعتیاد بره اینترنرت و خطرپر یری گررایش بره انرواع       زیرا رابطه ی تناتنگی میا. خطر ابتال به افیون مرگ بار اعتیاد ،رار دارند

دخانیا ، مشروبا  الکلی و مواد مخدر وجود دارد همچنین نشان می دهد، احتمال گرایش افراد به انواع دخانیرا  و مشرروبا    

 ایان والکلی و مواد مخدر با جرایگزینی اسرتفاده از شربکه هرای اجتمراعی مجرازی بررای بر،رراری ارتبراا برا دوسرتان و آشرن            

 .خویشاوندان، افزایش می یابد

 مواد مخدراعتیاد به اینترنت، اعتیاد به آسیب اجتماعی، اعتیاد دانشجویان، : واژگان كلیدی
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Social ills in many paths have various aspects of social, economic, scientific, and cultural 

directly or indirectly and decrease human society progress rate; Because each of these injuries 

can be a background of other problems. Today, the most common and most prominent social 

damage known are the Internet and drug addictions among young people. The study was 

conducted by different researchers at various Universities and found that when a teen exhibits 

pathological Internet use, they were more likely to report drug abuse. As Internet usage 

increased, so did the likelihood of a drug problem. In addition, the researchers found that 

there was a link between substance abuse, pathological Internet use and certain personality 

traits such as loneliness, depression, and stress .Overall surveying effective factors in social 

ills formation are important. 

This study examined the prevalence of addictive Internet use and drug abuse among of 

students in Rab-rashid higher educational institution .Sampling was done randomizing, and 

statistical analysis was carried out using the SPSS software application for Windows (version 

20.0: SPSS).  
This paper examines the relationship between addictive internet use and drug use among 

youth. Findings indicated that addiction internet use and internet addiction were prevalent 

among students, and that the use of illegal substances was also prevalent.  

Key words: Social ills, addiction students, addiction to Internet, drug addiction 
 

 
 

 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه 

آسیب های اجتماعی یکی از عوامل کند شدن چرخه توسعه و در مواردی بازدارنده محسوب می شود و هر گونه تالش در جهت 

به ویژه آسیب های اجتماعی نوپدید به معنای تالش در جهت رفع موانع توسعه و اصالح، رفع و پیشگیری از آسیب اجتماعی، 

با توجه به اینکه اعتدال در هر زمینه ای شرا اساسی برای تحکیم و ( 1331کوهی و اکبری، )یا پیامد های عقب ماندگی است 

 .پایداری است، افراا نقطه مقابل آن و همچنین زمینه ساز اعتیاد خواهد بود

سووره اعراف؛ فساد نقطه ی مقابل صالح و به معنای  142سوره بقره و  222سوره شعراء،  125به تعبیر ،رآن کریم در آیا  بنا 

با این استدالل . هرگونه تخریب و ویرانگری است یا به عبارتی دیگر خارج شدن از حالت اعتدال است، چه کم باشد ، چه زیاد

ر می رود؛ چرا که در سطح اجتماع و روی زمین گسترش یافته و از گروهی به گروهی اعتیاد نیز از مفاسد اجتماعی به شما

 .دیگر سرایت خواهد کرد

آسیب های اجتماعی به طرق مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث کاهش روند پیشرفت و توسعه ی جامعه بشری می 

اری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی بوده و سالمت بطوریکه عوارض حاصل از آن زمینه ساز مشکال  و سقوا بسی. شود

که بیانگر اهمیت ( 1331گوزلی و ممقانی، )جامعه را تهدید می کند و هزینه های هنگفتی را به ا،ت اد جامعه تحمیل می کند 

زمینه ساز  و ضرور  بررسی عوامل موثر در شکل گیری آنهاست؛ زیرا هر کدام از این آسیب ها می توانند ب ور  زنجیره ای

امروزه اعتیاد به اینترنت و مواد مخدر در بین جوانان از جمله شایع ترین و برجسته ترین آسیب های . مشکال  دیگری باشند

اجتماعی شناخته می شوند؛ که بررسی عوامل موثر و سنجش فاکتورهای متغیر در شکل گیری این نوع آسیب ها حائز اهمیت 

استای صیانت از سرمایه های انسانی آینده و پیشرفت و توسعه به بررسی روابط میان اعتیاد ل ا در تحقیق حاضر در ر. است

به طور ت ادفی در یکی از  به اینترنت و خطرپ یری گرایش به انواع دخانیا ، مشروبا  الکلی و مواد مخدر دانشجویان

 .موسسا  آموزش عالی در تبریز پرداخته شد

 روش تحقیق

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی موسسه آموزش عالی ربع رشید  245حاضر شامل ( population)ق جامعه ی آماری تحقی

مده از طریق یک پرسشنامه ی محقق ساخته یر احتمالی بوده و اطالعا  بدست آروش نمونه گیری غ. می باشد 1334در سال 

مالحظا  اخال،ی در اجرای تحقیق و تکمیل پرسشنامه ها و  آن مورد تایید ،رار گرفته و کلیهگرد آوری شد که روایی و اعتبار 

حفظ محرمانه بودن پاسخ های آزمودنی و تحلیل های آماری داده ها رعایت شده او در نهایت داده های استخراج شده با 

 .شد تجزیه و تحلیل( Chi-Square)و آمار توصیفی و آمار استنباطی کای دو  22نسخه   SPSSنرم افزاراستفاده از 

 

  یافته ها

از نظر ( 1-1جدول و نمودار ) اینترنت و گرایش به م رف سیگار و ،لیاندانشجویان به  اعتیاد نتایج حاکی از آن است که میان

همچنین دانشجویانی که ب ور  افراطی از شبکه های اجتماعی استفاده می (. p < 0.05)آماری اختالف معناداری وجود دارد 

 (.p < 0.05)بیشتری به م رف سیگار و ،لیان نشان می دهند کنند، گرایش 

 

اینترنت و گرایش به مصرف سیگار و قلیاندانشجویان به  اعتیادبین رابطه (: 1-1)جدول   

 

.019 
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 Total م رف سیگار و ،لیان 

ریخ بله  

 اینترنت
 57 38 19 بله

یرخ  35 153 188 

Total 54 191 245 

 

 

اینترنت و گرایش به مصرف سیگار و قلیاندانشجویان به  اعتیادبین رابطه (: 1-1)نمودار   

 

دخانیات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش بهرابطه بین (: 1-2)جدول   

 Total دخانیا  

 خیر بله

 استفاده از شبکه های اجتماعی
 119 86 33 بله

یرخ  21 105 126 

Total 54 191 245 

 

 
دخانیات استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به رابطه بین(: 1-2)نمودار   

مواد مخدر اختالف م رف مشروبا  الکلی و  اینترنت و گرایش بهبه  اعتیاد در تحلیل داده های مربوا به بررسی رابطه بین اما

که مبین آن است که تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در جامعه آماری بسیار معدود بوده ( p > 0.05)معناداری مشاهده نشد 

است؛ از طرفی دیگر با توجه به ممنوعیت مبادله، تحریم شرعی و مجازا  نعریف شده در ،وانین گرایش افراد جامعه به الکل 

  .و مواد مخدر کاهش یافته است( الکلیسم)

 

اینترنت و گرایش به مصرف مشروبات الکلیدانشجویان به  اعتیاد بین رابطه(: 2-1)جدول   

 Total م رف مشروبا  الکلی 

خیر  بله  

 اینترنت
 57 46 11 بله

 188 163 25 خیر

 

Chi-Square 

Chi-Square 

.037 

 Chi-Square 

.262 
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Total 36 209 245 

 

 

مصرف مشروبات الکلیاینترنت و گرایش به دانشجویان به  اعتیاد بین رابطه(: 2-1)نمودار   

 

  مصرف مشروبات الکلیاستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش رابطه بین (: 2-2)جدول 

 Total مشروبا  الکلی 

رخی بله  

 استفاده از شبکه های اجتماعی
 119 98 21 بله

ریخ  15 111 126 

Total 36 209 245 

 

 
مصرف مشروبات الکلیاستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش رابطه بین (: 2-2)نمودار   

   
اینترنت و گرایش به مواد مخدردانشجویان به  اعتیاد بین رابطه(: 3-1)جدول   

 Total م رف مواد مخدر 

 خیر بله

 اینترنت
 57 55 2 بله

یرخ  9 179 188 

Total 11 234 245 

 

.205 

Chi-Square 

 Chi-Square 

.683 
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  اینترنت و گرایش به مواد مخدردانشجویان به  اعتیاد بین رابطه(: 3-1)نمودار 

 
مواد مخدراستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به بین رابطه (: 3-2)جدول   

 Total مواد مخدر 

یرخ بله  

اجتماعیاستفاده از شبکه های   
 119 114 5 بله

یرخ  6 120 126 

Total 11 234 245 

 

 
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به مواد مخدربین رابطه (: 3-2)نمودار   

 

 بحث
این (. Brenner V,1997)اینترنت در کنار کاربردهای فراوان در زندگی روزمره بشر، ویژگی ها و ج ابیت های خاصی دارد 

ج ابیت ها در کنار عواملی مثل تجربه جویی، روابط متزلزل و نامناسب بین اعضای خانواده، تنوع طلبی و هیجان طلبی زمینه 

) و ( 1331و همکاران زربخش بحری  )و ( 1331،اکبری و خانجانی)ساز گرایش به استفاده افراطی از اینترنت محسوب می شوند 

 Chi-Square 

.832 
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استفاده افراطی از اینترنت، معضلی به نام اعتیاد به اینترنت را بعنوان یک اختالل روان شناختی  .(1311و همکاران ،  سلطانی

 ( Wang W , 2001. )در علم روانشناسی و پزشکی مطرح کرده است که در جوامع و فرهنگ های مختلف مشاهده می شود

آن دسته از افراد که استفاده ی . زندگی کاسته می شوداساس مطالعا  ،بلی با افزایش اعتیاد به اینترنت از میزان کیفیت بر

نها بیشتر دچار انزوای اجتماعی می شوند و آ. ی نسبت به مسائل و جامعه دارنداعتیادی از اینترنت می کنند، مسئولیت کمتر

ه خطرپ یری اعتیاد افراد را به فرد رها شده ای تبدیل می کند،در نتیج. همچنین دچار حمایت های اجتماعی می باشند

 (1331مهرائی صدق و گوزلی، ) .گرایش افراد به سایر مشکال  اجتماعی افزایش می یابد

و افسردگی افراد مشاهده  تفاو  معناداری بین مد  زمان استفاده از اینترنت و میزان انزوای اجتماعی و تعادل روانیهمچنین 

با این  نان را به لحاظ شخ یتی و رفتاری دچار آسیب نماید وجستجو و گ ران و،ت در فضای مجازی می تواند جوا. شده است

در (.  1331گالبی و همکاران، ) جوانان را مورد تهدید ،رار دهد  فرض، احتمال می رود خطرا  جدی تری افراد، مخ وصا

بررسی . ته شدپرداخ ررابطه میان اعتیاد به اینترنت و میزان خطر پ یری افراد در گرایش به مواد مخدهمین راستا به بررسی 

بیشتر در جمع دوستان ترجیح می دهند، افرادی که فضای مجازی و اینترنت را به خانواده و نشان می دهد که های صور  

دست آمده و همچنین با توجه به اطالعا  ب .معرض خطر گرایش به انواع مواد مخدر و دخانیا  و مشروبا  الکلی ،رار دارند

احتمال گرایش افراد به انواع دخانیا  و مشروبا  الکلی و مواد مخدر با جایگزینی استفاده از شبکه  بررسی های صور  گرفته

 .خویشاوندان، افزایش می یابد های اجتماعی مجازی برای بر،راری ارتباا با دوستان و آشنایان و

را  مخرب اعتیاد به اینترنت مانند کاهش تاثی. افرادی که به اعتیاد به اینترنت مبتال هستند، به لحاظ شخ یتی ضعیف هستند

سطح بهداشت روانی، احساس تنهایی، ضعف ارتباطا  اجتماعی، افسردگی،کج خلقی، بی ،راری زمینه را برای آسیب های 

.   چنین فردی آسیب پ یری باالتری در برابر تهدیداتی مانند اعتیاد به مواد مخدر خواهد داشت. بعدی هموارتر می کند

()(kim K et al,2006 Amichai-Hamburger,2003)  ،,2001) Anderson KJ) Shaghasemy A,2006) )  سطح کیفی زندگی و

نیز احساس مسئولیت نسبت به جامعه و مسائل، با اعتیاد به اینترنت کاهش یافته و انزوای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و 

بازداری )میل به رها کردن خود از ،ید و بندهای اجتماعی به خاطر ل   جویی . شخص را به فرد رهاشده ای تبدیل خواهد کرد

 (.and Tsai, Lin (2000و ( 1331کوهی واکبری ، )مثبت و معنی داری با اعتیاد به اینترنت دارد  ، رابطه(زدائی

  

 

از نظر آماری اختالف معناداری مشاهده شد که دلیل بر  اینترنت و گرایش به م رف سیگار و ،لیانبه  اعتیاد در مطالعه بین

این است که ممکن است فرد از عوارض جسمی و روانی و اجتماعی سیگار آگاهی کافی نداشته و آن را بی ضرر تلقی کنند چرا 

هر همچنین در  .که بدون ممنوعیت در فروشگاه ها عرضه می شود و یا برای م رف آن در ،وانین و مجازاتی تعیین نشده است

پرداخته شده که نتایجی مشابه  دخانیا انواع رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به به بررسی  ،سمت

این بدان معناست که استفاده بیش از حد از شبکه های . دارد دخانیا انواع و گرایش به  رابطه بین اعتیاد به اینترنتبررسی 

 .اجتماعی مجازی رابطه مستقیم با اعتیاد به اینترنت دارد و بعنوان فیدبک مثبت عمل می کند
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این در حالی است که بین اعتیاد به اینترنت و گرایش به مشروبا  الکلی و مواد مخدر اختالف معناداری مشاهده نشد که مبین 

است که تعداد افراد معتاد به مواد مخدر در جامعه آماری بسیار معدود بوده است؛ از طرفی دیگر با توجه به ممنوعیت و  آن

و مواد ( الکلیسم)مجازا  تعریف شده در ،وانین شرعی و ،انون اساسی م وب کشورهای اسالمی همچون ایران گرایش به الکل 

حد شرب مسکر برای مرد و زن هشتاد تازیانه است و بنا به  مجازا  اسالمیون م وب ،ان 174بنا به ماده . مخدر کم است

ماه  ۶مبادر  کند به  به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبا  الکلیهرکس  175مجازا  تعریف شده در ماده 

آن را فراهم نماید در حکم معاون در نیرنگ، وسایل استفاده از  سال حبس محکوم می شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و 2تا 

 .ضربه محکوم می شود 74محسوب می گردد و به تازیانه تا  شرب مسکرا 

از دیرباز شراب خواری پیش از اسالم در سراسر جهان شیوع داشته اما با نزول آیا  ،رآنی به دفعا  مکرر و صدور حکم 

عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی و روانشناختی توسط محققان و  همچنین با بررسی. تحریمی در کشورهای اسالمی تقلیل یافت

روانی و اجتماعی ایجاد وابستگی به الکل و عوارض ناشی از آن آشکار شد -اندیشمندان در دهه های اخیر علل و عوارض جسمی

با فرهنگ سازی  و با آگاه سازی افراد جامعه به روش های گوناگون که از مهمتیرین وظائف نهادهای فرهنگی است، به مرور

 (.1311ضمیری، )میزان تمایل افراد کمتر شد 

 

 گیری نتیجه

رابطه میان اعتیاد به اینترنت و میزان خطر پ یری افراد در گرایش به انواع دخانیا ، ی ایج تحقیق حاضر، به منظور مطالعه نت

احتمال گرایش افراد به انواع دخانیا  و مشروبا  الکلی و  در حالت کلی ن است کهنیز حاکی از آ مشروبا  الکلی و مواد مخدر

مواد مخدر با جایگزینی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برای بر،راری ارتباا با دوستان و آشنایان وخویشاوندان، 

ابتال به افیون مرگ  افرادی که زمان بیشتری را در فضای مجازی سپری می کنند، در خط مقدم خطربنابراین . افزایش می یابد

اعتیاد به اینترنت با تمایل و کنجکاوی افراد به م رف انواع دخانیا  از نظر آماری دارای اختالف معناداری  .بار اعتیاد ،رار دارند

اما الزم به ذکر است که اخالف معناداری بین اعتیاد به اینترنت با تمایل  و کنجکاوی افراد به   ( P < 0/05) می باشد 

،وانین م وب و تحریم های شرعی یک جامعه ی اسالمی و  بازتابمی تواند مواد مخدر مشاهده نشد و این  وروبا  الکلی مش

 . باالی دانشجویان نسبت به مضرا  و عوارض مواد مخدر صنعتی و سنتی می باشدآگاهی  همچنین

مجازی و اینترنت به منظور جلوگیری از اعتیاد و  بنابراین دوره های آموزش همگانی برای فرهنگ سازی استفاده از شبکه های

 .پیامدهای منفی ناشی از آن کارساز خواهد بود چرا که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است

 تشکر و قدر دانی 

ر پژوهشگران این مقاله فرض است که نسبت به دانشجویانی که در این پروژه همکاری داشتند؛ به ویژه مسئولین محترم ب

 .به پاس مساعد  و حمایت هایشان، کمال تشکر و ،دردانی خود را اعالم دارند آموزش عالی ربع رشید موسسه
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