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Relationship between dependence on internet and social skills of students  
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  چکیده
از . با دیگران مـی باشـد  مؤثر یا قدرت برقراري ارتباط  هاي اجتماعیعناصر اجتماعی شدن در کلیه فرهنگها، مهارتیکی از  :مقدمه

وابستگی به اینترنت است که اخیراً مـورد توجـه بسـیاري از محققـین و      ،جمله عواملی که این مهارت را تحت تأثیر قرار می دهد
      اعی دانشـجویان  هـاي اجتمـ  رتهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وابسـتگی بـه اینترنـت و مها   . اندیشمندان قرار گرفته است

گیري خوشه ه با روش نمونهبود کدانشگاه پیام نور کنگاور  دانشجوي مقطع کارشناسی 291نمونه پژوهش شامل  :روش .می باشد
پرسشـنامه مهارتهـاي   ابزار مورد استفاده جهت انجام پـژوهش پرسشـنامه وابسـتگی اینترنـت و      .مرحله اي انتخاب شدنداي چند

تحلیـل  تجزیه و مورد چندمتغیري  رگرسیون از ضریب همبستگی پیرسون وهاي پژوهش با استفاده داده. بود اجتماعی دانشجویان
هاي آغازگري و خاتمه، ابراز وجـود، تقویـت اجتمـاعی،    مؤلفه ووابستگی به اینترنت بین که  نشان دادنتایج  :هایافته. قرار گرفتند

. اردوجود نـد  دارو مهارت جهت دهی رابطه معنی ن وابستگی به اینترنترد، اما بیدار وجود دارابطه منفی معنیهمدلی و همکاري 
درصـد از   83 مؤلفه هاي آغازگري و خاتمه، ابراز وجود، تقویت اجتماعی، همدلی و همکاريهمچنین، نتایج حاکی از آن بود که 

نـد،  کیط مجـازي بـه سـبب انزوایـی کـه ایجـاد مـی       به طور کلی مح :نتیجه گیري. کنندوابستگی به اینترنت را تبیین می واریانس
    .دهدمهارتهاي اجتماعی را کاهش می

  هاي اجتماعیترنت، وابستگی به اینترنت، مهارتاین: هاي کلیديواژه
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Abstract: 
One element of being socialized in all cultures is social skills or the ability to communicate 
effectively. Dependence on internet influences on social skills and currently is noted by many 
researchers and scholars. The aim of this study was to investigate the relationship between 
internet dependency and social skills among students. Social skills include initiation and 
termination, assertiveness, social support, direction, empathy and cooperation. This research 
employed multi-stage cluster sampling. The participants were 291 undergraduate students of 
Kangavar Payame Noor University. The instruments were two questionnaires, the first one is 
related to internet dependency and the second one is relevant to students’ social skills. The data 
was analyzed by Descriptive statistics and correlation test. The results indicated that there is a 
relationship between dependence on internet and social skills variables. Dependence on internet 
had a reverse and significant relationship with initiation and termination, assertiveness, social 
support, empathy and cooperation. It means that when dependence on internet increases, the 



social skills will decrease. But there is no meaningful relationship between dependence on 
internet and direction. In general, Virtual environment reduces social skills 
Keywords: internet, Dependence on the Internet, Social skills  
 
 
 

 
  am_0114@yahoo.com :ایمیل    .، تهران، ایران19395-3697صندوق پستی  دانشگاه پیام نور، علوم تربیتی، مربی، - 1* 

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاهاستادیار گروه علوم تربیتی و  - 2

   مقدمه
محیطهاي مجازي . شوندتر می هاي واقعی شبیهتر و به محیطپیچیده، پذیرترهاي مجازي انعطافمحیط ي،اهاي علوم رایانهبا پیشرفت

 اند، زمینه جدیدي است که بررسی عوامل مؤثر بر آن و پیامدهاي حاصـل از آن اي آن را گسترش داده هاي علوم رایانهکه پیشرفت
، در حال تبدیل شدن به جزئی از زندگی روزمره مردم است و هر نوآوري که در سراسر کره زمیناینترنت . کندمیاهمیت  را واجد

 ،جـوهره اجتمـاع  . کنـد ناختی گوناگونی بر آنهـا اعمـال مـی   ششناختی و جامعهاثرات روان، با تمامی مردم همبسته و وابسته گردد
دوران، (اصی از کـنش متقابـل اجتمـاعی اسـت     شکل خ، هاست و ارتباط به عنوان نخستین نیاز هر نظامارتباطات پایدار میان انسان

1385.(   
یند یا آعنوان فر سازد، به ممکن مى در جامعهرا آموزش اجتماعى که رشد و موجودیت در شبکه ارتباطات اجتماعى  فرآیند

د، شـ  یان مـى ب »انطباق انسان در جامعه«صورت  به و بسیار کاربرد داشتکه آن شکل قبلى . شودمطرح می» 1اجتماعى شدن« پدیده
وسـیله   بـه  ، بلکـه پذیرنـده  -طور منفعل ان نه تنها بهکه انس بر آن استاکنون بیشتر تأکید . شود ، رد مىبودنمکانیکى دلیل  امروزه به

ند مبادله فعال و مثبـت بـا واقعیتهـاى اجتمـاعی     در رواو شخصیت فردى  و شود نیروهاى خارجى اجتماعى ساخته و پرداخته مى
  .)1389نورایی، ( گیرد شکل مى
، بـه میـدان آمـدن رادیـو و تلویزیـون      وارتباطی به خصوص پس از اختراع دسـتگاه چـاپ در عصـر جدیـد      فناوریهاي  

در آغـاز  هـر یـک    ،هـاي جدیـد  این رسـانه . ا به دنبال داشته استهشناسان در خصوص اثرات اجتماعی آنهایی براي جامعهنگرانی
ه بظهور اینترنت . ها کمتر شده استاند، نگرانیتثبیت شدهتدریج که  اند و بهعی ایجاد کردههاي اجتماپیدایش خود تا مدتی چالش

اینترنـت بـه   . ها گشـوده اسـت  جدید را در خصوص نقش رسانه اي قدرتمند در سالهاي اخیر دوباره باب گفتگوهايعنوان رسانه
مـک  ( ات بسیاري را به همراه داشته استو نویدها و تهدید سالهاي اخیر رشد حیرت انگیزي را تجربه نموده در ،مثابه یک رسانه

ري اطالعـات بـه   ، تحـولی عظـیم در فنـاو   ان گستر و گسترش ناگهانی اینترنتبا طراحی تار جه 1980در دهه  .)2005، 2کوئیل
ایجاد  ).1388 زمانی،( سزایی داشتثیر بهرتباطات و بسیاري از امور دیگر تأ، یادگیري، ااین فناوري بر دانش، آموزش. وجود آمد
نوید زندگی بهتـر و   ،خلق ارزشهاي جدید ،هاي اجتماعی جدیدبشجنها و پشتیبانی از دموکراسی ،هاي جدید اجتماعیهمبستگی

کـاهش سـرمایه    ،اخالقـی بـه کودکـان   آمـوزش غیر ، تر اطالعات و اخبـار تبادل سریع ،ترهاي فراوانایجاد فرصت ،آسایش بیشتر
، 3و بـارگ  مـک کنـا  (بـه اینترنـت    وابسـتگی  ، کاهش مشارکت اجتماعی ،گسترش بی نظمی ش انزواي اجتماعی،افزای ،اجتماعی

                                                
1 - Socialization 
2 - Mc Quail 
3 - Mc Kenna & Bargh 



اینترنـت  مهـم  از جملـه تـأثیرات    ،)2002 ،1، رابینسون، نستات و آلـوارز کستن بام( هاي اجتماعی شدنو جایگزین فعالیت) 2000
ته در الکتریسـی  همانند نقشمحققین نقش اینترنت در زندگی امروز را  اند که برخیتأثیرات چنان وسیع و گسترده بودهاین . هستند

 این مـورد را در  3این تغییرات تا آنجا ادامه یافت که مک لوهان اصطالح دهکده جهانی). 2001، 2کستلز(دانند انقالب صنعتی می
برابـر   3ر سریعتر از کامپیوترهـاي شخصـی و   براب 4 برابر سریعتر از رادیو، 9سرعت انتشار اینترنت  .)1389 ناصري،( کار بردبه

میلیون نفر در سراسر دنیا به شبکه اینترنت مرتبط هسـتند کـه بـه     149که  دهندپژوهشها نشان می. سریعتر از تلویزیون بوده است
را دارد   87رتبـه  شور جهـان  ک 178مندي از اینترنت در بین کشور ما از نظر بهره. کندمی درصد در هر ماه افزایش پیدا 12میزان 
ده کنندگان را قشر جوان درصد استفا 35. رودجزء کشورهاي متوسط به شمار می ،اساس طبقه بندي اتحادیه جهانی مخابراتکه بر

  .)1385 ،صادقیان( است دقیقه در هفته 52دهند و میانگین صرف شده براي اینترنت تشکیل می
اثر  ،هاي پرورشیجنبه اما بر اثر گذشت زمان ی در ابتدا جنبه فطري دارند،پژوهشگران معتقدند که اولین رفتارهاي اجتماع

 ،هاي رشد براي تکامل اجتماعی فردنظریه. )1379هیلگارد و همکاران، ( گذارندبروز رفتارهاي اجتماعی بر جاي میسزایی در ه ب
. ینـد اجتمـاعی فـرد مـؤثر مـی داننـد      آتحول فر محیطی و اجتماعی را در، مراحل متوالی را مطرح می کنند و زمینه هاي شناختی

وخته شده و مهارتهاي اجتماعی به رفتارهاي آم .کردیند اجتماعی شدن جستجو آاجتماعی را باید در فرهاي مهارت اکتساب ،بنابراین
 و ارائه دهـد ارهاي مثبت رفتگران ارتباط متقابل برقرار کند، تواند با دیمیآنها  شود و فرد از طریق اکتسابمقبول جامعه اطالق می

یندي بسـیار  آفر ،یند اجتماعی شدن و کسب مهارتهاي اجتماعیآفر .)1375کارتلج و میلبرن، (از رفتارهاي منفی جلوگیري نماید 
 عوامـل زیسـت شـناختی،    متغیرهـاي فـردي،   در آن از جمله عوامل مـؤثر . پیچیده است و عوامل بی شماري در تحول آن مؤثرند

در هر رده سنی و  ،ملانقش هر کدام از این عو کههستند گروهها و رسانه هاي گروهی  ملیت، مدرسه، مذهب، ن،همساال خانواده،
تـر از سـنین بـاالتر اسـت و در     رشدي و خانواده مهم تر نقش عوامل شناختی،یندر سنین پای. آیدشمار میمهم به ،شرایط محیطی

ي گروهـی و محـیط   رسـانه هـا   همساالن، مدرسه، دوستان، مـذهب،  ها،ل گروهامل شناختی و فراشناختی مثسنین باالتر نقش عو
  . شوداجتماعی بیشتر می

یکی از مسائلی که در سالهاي اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، از سوي سازمانهاي بهداشـتی، مجریـان قـانون و    
اسـتفاده   ،ه در میان جوانان مورد توجه قرار گرفته استویژه سیاستگذاران اجتماعی به عنوان یکی از مشکالت موجود در جامعه ب

ی به اینترنت و پژوهشگران در مورد عالئم وابستگ .باشدالل در مهارتهاي اجتماعی آنان میناصحیح و بیش از حد از اینترنت و اخت
هاي بحث اینترنتی شرکت میوهو متمادي را صرف بازیهاي کامپیوتري کرده یا در گر هاي طوالنیمانز فردي که کامپیوتر معتقدند

دچـار اخـتالل در   ام حوادث پیرامون خود غافـل شـده،   این افراد از تم. در شمار وابستگان به این تکنولوژي جدید قرار دارد ،کند
ر اینترنت د .)2001 ،4و کریستنسن اورزاك(کنند مشکالت رفتاري پیدا میشوند و از دوستان و آشنایان خود دور شده و اشتها می

رشـد  گیري داشته است و همین امر ضرورت استفاده آن را براي همگان جهـت عقـب نمانـدن از رونـد     سالهاي اخیر رشد چشم
 هـاي نوآوریشاید بتوان گفت  .)2009 فسینجر،( تواند آسیبها و چالشهایی در پی داشته باشداین ضرورت خود می. کندایجاب می

به عنوان ابزار  اطالعات فناوريهمچنین،  .استسال گذشته بیشتر  صد هايتمام نوآوریز فناوري اطالعات ا سال اخیر در زمینه پنج

                                                
1 - Kestenbaum, Robinson, Neustadtl & Alvarez 
2 - Castells 
3 - Global village 
4 - Orzack & Christensen 



در ورود به  یهاي عصر صنعت و جهشیی تاریخی براي جبران عقب ماندگیسازي موجب شده است که یک فرصت استثناتوانمند
  . عصر فراصنعتی براي کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران فراهم شود

از جملـه   آن،تـا بـا مهمتـرین مفـاهیم اطالعـاتی      اینترنت در ایران هر روز فراگیرتر می شود، آشنایی بـا   اینکهبا توجه به 
سواد اطالعـاتی و شـکاف    جامعه اطالعاتی، دولت الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تفریحات الکترونیکی،

ـ «با عنوان  )1385( آباديداوودوهش نتایج پژ .)1388 مجتهدي،(ضرورت دارد  دیجیتالی ه اینترنـت بـا   بررسی رابطه بین اعتیاد ب
در مقایسه بـا افـراد غیروابسـته از    به اینترنت که افراد وابسته  بودحاکی از آن » هاي شخصیتی کاربران شبکهسالمت روان و ویژگی

بـا عنـوان   ) 1383( توسـط شـاوردي  کـه  اي لعـه مطادر . کنندند و افسردگی بیشتري را تجربه میسالمت روانی کمتري برخوردار
انجام گرفته است، نتایج حاکی از آن بود که » تانی شهر تهرانبررسی میزان و نحوه استفاده از اینترنت در میان دانش آموزان دبیرس«

یرستانی اختصـاص  دانش آموزان دب بهکاربر به طور شبانه روزي در اتاق گفت و گو حضور دارند که بیشترین درصد استفاده  200
   .دارد

کشـور   24 وري اطالعـات در به مقایسه وضعیت کاربرد فنا )2005-2008(انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی 
نیوزلند و سنگاپور به فراگیري مهارت فناوري اطالعات  کانادا، نظیرنشان داد که در بعضی کشورها  پژوهش نتایج. پرداختجهان 

کشـور جهـان بیشـتر از مقـاطع دیگـر       24در مقـاطع متوسـطه   تأکید بر آموزش فناوري . شودکید زیادي میدر آموزش ابتدایی تأ
  .)2008 ،1ویلیام( تحصیلی است
یري اجتماعی رابطه آن با افسردگی و کناره گ وبه بررسی میزان باالي استفاده از اینترنت  در پژوهش خود) 2002( 2کاپالن

وهش نشان دهنده رابطه مثبت معنی دار میان میزان باالي استفاده از اینترنت بـا افسـردگی و کنـاره    نتایج پژ. در نوجوانان پرداخت
هاي انجام شده عوامل زمان استفاده، نحوه استفاده از اینترنت، کاربرد اینترنت، تأثیرات اینترنـت بـر   در پژوهش .گیري اجتماعی بود

رفتار افراد در استفاده از اینترنت و ارتباطات میان فـردي مـورد بررسـی قـرار     روابط اجتماعی مثل دوستان و اعضاء خانواده، نوع 
خاصـی بـه ویـژه کودکـان و      هـاي ها بر روي گروهاین پژوهش. اندمتفاوتی دست یافتهبه نتایج از پژوهشها و هر کدام است گرفته 

  . شده استبزرگساالن انجام 
مثالً  اند؛صورت گرفته ...جنسیت و  تحصیالت، نشده از قبیل سن، با عوامل کنترل محدودتحقیقات مذکور در یک جامعه 

مسائلی همچون وابستگی به اینترنت، تأثیر آن بر نوع رفتار اجتماعی و تغییرات به وجود  اند، امابه بررسی انزواي اجتماعی پرداخته
دهی، تقویـت  گري و خاتمه، ابراز وجود، جهتزو به عواملی مانند آغا گرفته استاد به صورت جزئی مورد توجه قرار آمده در افر

ر روابط اجتماعی هستند، پرداخته نشده هاي مهارتهاي اجتماعی و مسائل مهم تأثیرگذار بو همکاري که از مؤلفه اجتماعی، همدلی
  .باشدبه اینترنت و مهارتهاي اجتماعی میوابستگی بررسی رابطه با توجه به مطالب ذکر شده، هدف پژوهش حاضر . است

  روش
ه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور کنگاور بود کدانشجوي  291نمونه پژوهش شامل . ح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بودطر

نفـر  %) 8/34( 101نفر از نمونه پژوهش را پسران و ) % 2/65( 190. اي انتخاب شدندمرحلهگیري خوشه اي چندبا روش نمونه
  .دادندرا دختران تشکیل می

   :ر این پژوهش از دو نوع ابزار استفاده شده استد
                                                

1 - William 
2 - kaplan 



این پرسشنامه  .خته و هنجاریابی شده استسا 1382 -83عباسی در سالتوسط این پرسشنامه : 1هاي اجتماعیمهارتپرسشنامه  -1
اهی اوقات، همیشه، اغلب اوقات، گ( اي لیکرترا در یک طیف پنج درجه آزمودنی باید پاسخ خودکه باشد سؤال می 143داراي 

، تقویت اجتماعی، جهت دهی، همـدلی  آغازگري و خاتمه، ابراز وجود ملعا 6در این پرسشنامه . مشخص کند) به ندرت و هرگز
بـا   آن پایـایی بـوده و  خوبی برخوردار  از روایی سازه، پیش بین و محتوایی این پرسشنامه .گیرندبررسی قرار میمورد  و همکاري
   .دست آمده استبه 93/0 برابر بارونباخ کآلفاي روش استفاده از 

 20ایـن آزمـون داراي   . اسـت ساخته و هنجاریابی شده . )1988( 2یانگتوسط این پرسشنامه : وابستگی به اینترنت پرسشنامه -2
 همیشه، اغلب، گهگاهی، به ندرت، شـامل حـال  ( باشد و آزمودنی باید پاسخ خود را در یک طیف پنج درجه اي لیکرتسؤال می
 این پرسشنامه. شده استمحاسبه  92/0برابر با  این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخهمسانی درونی . مشخص کند) شودمن نمی

به دسـت آمـده کـه مقـدار      96/0پایایی پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمایی . خوبی برخوردار است از روایی سازه و پیش بین
  .قابل قبولی است

  
  ها یافته

از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  مهارتهاي اجتماعی و وابستگی به اینترنتبین  رابطهبررسی جهت 
  . آمده است 1

 وابستگی به اینترنت وماتریس همبستگی مهارت اجتماعی  -1جدول 
  متغیر    ضریب همبستگی پیرسون

 اجتماعی نمره کلی مهارتهاي  - 166/0* 
  خاتمه و آغازگري  -152/0*                

  وجود ابراز  - 143/0* 
 اجتماعی تقویت  - 185/0* 

 دهی جهت  - 091/0

  همدلی  - 183/0* 
 همکاري  - 133/0* 

  
، بین نمره کلی مهارت اجتماعی و مؤلفه هاي آغازگري و خاتمه، ابـراز وجـود، تقویـت اجتمـاعی،     1با توجه به نتایج جدول 
و وابسـتگی بـه   دهـی  وجود دارد، اما بین مؤلفه جهـت ) >05/0p(دار منفی معنی ی به اینترنت رابطههمدلی و همکاري با وابستگ

  .دار وجود ندارداینترنت رابطه معنی
هاي مهارت اجتماعی در متغیر وابستگی به اینترنت از رگرسیون چندگانه کنندگی مؤلفهبینیهمچنین، جهت بررسی نقش پیش 

 .ارائه شده است 2یج آن در جدول استفاده شد که خالصه نتا

  
  

                                                
1.Social Skills 
2.Yang  



  نتایج تحلیل رگرسیون متغیرها براي پیش بینی وابستگی به اینترنت  -2جدول 
R  متغیر 2 F P B SE 

B 
ß t P 

 اجتماعی تقویت

838/0  7/77  005/0  

25/1  17/0  79/0  51/0  0001/0 

30/1 همدلی  25/0  62/0  11/0 0001/0 

53/0 خاتمه و آغازگري  16/0  53/0  26/2  002/0  
28/0 وجود ابراز  11/0  47/0  97/1  004/0  

65/1 همکاري  19/0  41/0  28/0 007/0 

 
از  83٪به طور همزمان وارد تحلیـل شـدند کـه     مهارتهاي اجتماعیمشاهده می شود، مؤلفه هاي  2همان طور که در جدول 

هـاي  مهـارت  پـنج مؤلفـه  دهد که ستون ضریب استاندارد بتا نشان میعالوه بر آن، . کنندمی را تبیین وابستگی به اینترنتواریانس 
  .باشندمی وابستگی به اینترنتبینی طور معنی داري قادر به پیش اجتماعی به

  
  بحث و نتیجه گیري

کـه  پـذیرد  صـورت مـی  از طریق زبـان  این ارتباط . تواند با دیگران ارتباط برقرار کنداست که میناطق انسان تنها موجود متفکر و 
نی کـارل  جـاي تعجـب نیسـت کـه فیلسـوف آلمـا       ،بنابراین. استمعنا به کلمات گفتاري و نوشتاري همان برگرداندن اصوات بی

ترین دستاورد انسان در دنیا ارتباط شخصیت با شخصیت اسـت و ایـن ارتبـاط در کـانونی بـه نـام       یاسپرس مدعی است که عالی
فرزند انسان به تدریج که رشد  .)1383 ترجمه حمیدرضا سهرابی و حیات روشنایی، بولتن،( کندو استمرار پیدا می اده تداومخانو

نـه در  دهد و این وسعت داموستان، همساالن و جامعه گسترش میدامنه ارتباطات خود را از خانواده به د ،شودکند و بزرگتر میمی
واژه هـایی کلیـدي   در محیطهاي زندگی و کاري مدرن، خالقیت و مشارکت  ،شدن جهانی. شودجریان اجتماعی شدن حاصل می

ترجمـه علیرضـا مقـدم و محمدرضـا      ،و حـداد  دراکسـلر (کرد باید براي یک هدف مشترك تالش  در این محیطها عمدتاً .هستند
  .)1390سرکارآرانی، 
ي و خاتمـه، ابـراز وجـود، تقویـت اجتمـاعی،      در کاهش آغـازگر  دهد که وابستگی به اینترنتان میپژوهش نشهاي یافته

دانشجویان را تحت  هاي اجتماعیوابستگی به اینترنت، مهارت ،بنابراین. دهی تأثیري ندارددر جهتهمدلی و همکاري نقش دارد و 
 .   دهدتأثیر قرار می

ارت آغازگري و خاتمـه را  نت و مهرسد معنی داري رابطه بین وابستگی به اینتربه نظر میه دست آمده، نتایج ببه با توجه  
شود کـه فـرد کمتـر از رفتارهـاي کالمـی      استفاده زیاد از اینترنت باعث می .رفتارهاي آموخته شده فرد دانستتداخل در  توانمی

 .ط او با محیط خارج کمرنگ شودو ارتبا شدهاستفاده کند و با گذشت زمان رشد کالمی او دچار آسیب 

زیـر پـا گذاشـتن حقـوق     از ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش به گونه اي کـه موجـب   ابراز وجود عبارت است  
در ایـن تحقیـق    .هاي محکم و ثابـت قـدم هسـتند   خصیتاین افراد کنترل بیشتري بر زندگی خود دارند و داراي ش .دیگران نشود
ه شـده رابطـه چنـدان    رابطـه مشـاهد   ،البتـه . یابدمی ششود که با افزایش وابستگی به اینترنت، توانایی ابراز وجود کاهمشاهده می

و کـاپالن   )1385(داوودآبـادي  پـژوهش   هاياین نتایح با یافته.اندو عالوه بر آن متغیرهاي دیگر نیز کنترل نشده نیرومندي نیست
  . همخوانی دارد )2002(



ـ    رابطه بـین وا بودن  معنی داربه نظر می رسد ه دست آمده، با توجه به نتایج ب ت اجتمـاعی از  بسـتگی بـه اینترنـت و تقوی
وقتی که فرد از طرف اجتماع و خانواده تقویت یا پاداش دریافت . حاصل می شود که اینترنت به فرد ارائه می کند هاي مثبتیتقویت

داده و آنها را ها، جواب قویتت ترجیح می دهد به این ،اده می شودنمی کند و از طریق اینترنت به عالقه ها و احساسات او جواب د
 . پس بیشتر به اینترنت وابسته می شود و از جمع دوستان و اجتماع کناره گیري می کند ؛حفظ کند

همساالن و هم  نسبت بهافراد جهت ده جهت دهی و وابستگی به اینترنت می توان گفت که در توجیه عدم همبستگی بین 
توانایی رهبري کردن یک گـروه   ماد به نفس و روحیه باالیی دارند و، اعتاز توانایی و استعداد بیشتري برخوردارندهاي خود گروه

و  فرد سپرده انـد لیت بعضی کارها را به واده ناشی می شود که از ابتدا مسئودست آوردن چنین توانایی یا از محیط خانه ب. را دارند
ها و استعدادهاي خود در نتیجه از توانایی ود ام دهک دیگران تکالیف خود را انجبدون کماست مجبور زیرا او رشته تحصیلی،  ازیا 

   .می شود او نفس باال درآگاه شده و این باعث اعتماد به 
 ،افـراد فاقـد مهـارت همـدلی    . لی در افراد کاهش می یابـد با وابستگی به اینترنت، مهارت همد نتایج حاکی از آن است که
   .و نمی توانند خود را در غم و اندوه دیگران شریک بدانند درا ندارنهاي دیگران توانایی درك احساسات و ناراحتی

، مانند توانایی کمک گرفتن از دیگـران و برقـراري ارتبـاط    دهاي اکتسابی محسوب می شوهمکاري از جمله مهارت مهارت
 را یک فعالیت فقطنیکه فرد زما. باشدسودمند به گونه اي که این ارتباط، مقبول، ارزشمند و براي فرد و طرف مقابل او  امؤثر با آنه

از هـاي گروهـی سـر بـاز زده،     افـرادي از شـرکت در فعالیت   چنـین  .می شودهاي مشابه وي کمتر فعالیت زمان انجام انجام می دهد،
بیشتر شـود، مهـارت همکـاري     آنهادر  نترنتیهاي خود اجتناب می کنند و هر چه وابستگی به اهمکاري با همساالن و هم گروهی

  .ابدکاهش می ی
انجمـن بـین المللـی ارزیـابی پیشـرفت تحصـیلی        نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر به طور کلی با نتـایج تحقیقـات  

همسو می باشد و از اینرو اهمیت توجه به محیطهاي  )1385(داوودآبادي و ) 1383( ، شاوردي)2002(، کاپالن)2008-2005(
  .دیگر گوشزد می کندبار وه و کمیت استفاده از آنها را یکمجازي و نح

ر اجتمـاع و یـا نظامهـاي    بـه طوریکـه د   ،هاي اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته استامروزه در محافل مختلف مهارت
 افـراد داراي چسـب زده مـی شـوند و بـه عنـوان      اشند، اغلب با وصله هاي نـاجور بر هاي اجتماعی بآموزشی اگر افراد فاقد مهارت

ـ    مهارتناتوانی در . گردندتلقی می مشکالت اجتماعی  ـ   هاي اجتمـاعی حتـی مشـکالتی را در زمین         وجـود  ه ه پیشـرفت تحصـیلی ب
اگـر چـه   . اسـت وابسـتگی بـه اینترنـت    که باعث اختالل و یا کاهش مهارتهاي اجتماعی می شود،  حال یکی از عواملی. می آورد

د نظـام  یاستفاده از اینترنت در دنیاي امروز بااما توجه است،  پیشرفت وسایل الکترونیکی و حضور اینترنت در تمام صحنه ها قابل
   .)2008 ویلیس،( مند، هدف دار و با مدیریت صورت گیرد

دهی، همکـاري نکـردن   عدم تمایل برخی افراد براي پاسـخ  هایی براي انجام پژوهش وجود داشت که ازجمله آنهامحدودیت     
ر شهرسـتان کنگـاور    دیگر اینکه پژوهش حاضر مربوط به دانشجویان دانشگاه پیام نـو  برخی مسئولین در رابطه با انجام پژوهش و

  .توان نتایج آن را به دیگر نقاط ایران تعمیم دادباشد و نمیمی
هـاي دیگـري چـون رفتـار     ا، انجام تحقیقات مشابه در مولفـه توان با توجه به نتایج ارایه داد که از جمله آنهپیشنهادهایی را می    

آموزشی بـا توجـه بـه    و هاي گروهی فعالیت تر دراستفاده بیشکالمی و غیر کالمی، تاثیر دادن متغیر جنسیت در پژوهشهاي مشابه، 
  .باشدمی ،نتایج بدست آمده، ارایه پاداش به دانش آموزان و دانشجویانی که گرایش به گروه و فعالیتهاي جمعی دارند
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