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عوامل زمینهساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز
محمد عباسزاده ،دانشيار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز ،ايران



سكینه پیریلقون آقاج ،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه تبريز ،ايران
آرزو موسوي ،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه تبريز ،ايران
چكیده
ديرخوابي يکي از موضوعاتي است كه اخيراً در خوابگاههاي دانشجويي ،مسألهاي مشهود است كه تأثيرات نامطلوبي بر دانشججويان مجيتوانجد
داشته باشد ،به همين دليل ،براي فهم عوامل زمينهساز آن ،تالش شده است از روش نظريۀ زمينهاي استفاده شود .روش پژوهش ،كيفي اسجت و
بر اساس روش نمونهگيري هدفمند و نيز معيار اشباع نظري 93 ،نفجر از دانشججويان بجا ويژگجي ديرخجوابي انتدجا

شجدند .بجراي گجردآوري

اطالعات از تکنيک مصاحبۀ عميق و براي توصيف اطالعات دموگرافيکي افراد مورد مطالعه ،از آمارهاي توصيفي استفاده شده است .مفجاهيم و
مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها نشان داد شبکههاي اجتماعي مجازي ،وابستگي ارتباطي -عاطفي ،عوامل خجانوادگي ،فشجار هنججاري گجروه
دوستي ،بيتفاوتي اجتماعي و احساس گمنامي از عوامل زمينهساز اختالل ديرخوابي دانشجويان مورد مطالعه به شمار ميآيد ،بهگونهاي كجه در
مقولۀ شبکههاي اجتماعي مجازي :برقراي ارتباط شبکههاي مجازي ،چتكردن تا نزديکي صبح ،سجر كشجيدن در زنجدگي ديگجران در ف جاي
مجازي ،در مقولۀ وابستگي ارتباطي– عاطفي :وجود اشداص مهم در زندگي ،تلقيكردن ف اي مجازي بهصورت عامل تدليۀ روانجي ،افجزايش
انگيزه و اميد هنگام ارتباط مجازي ،احساس تنهايي ،احساس سرخوردگي هنگام قطع اينترنت ،در مقولۀ عوامل خجانوادگي :دلتنگجي و دوري از
خانواده ،وجود مشکالت خانوادگي و نبود كنترل پدر و مادر و حس آزادي ،در مقولۀ فشار هنججاري گجروه دوسجتي :وججود دوسجتان نابجا ،
رقابت با دوستان براي يافتن سوژۀ مجازي ،در مقولۀ بيتفاوتي اجتماعي :مهمنبودن هماتاقيهجا ،رعايجتنکجردن اصجول هجماتجاقي و در مقولجۀ
احساس گمنامي :چت با اشداص ناآشنا ،راحتبودن برقراري ارتباط تأثيرگذار بوده است .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد مقولۀ هسجتهاي ايجن
پژوهش ،ولع ارتباط مجازي است كه موارد منتهي به آن در قالب يک مدل پاردايمي شامل شرايط علّي ،شرايط زمينهساز ،پيامدها ،راهکارهجا و
استراتژي كنش ارائه شده است.
کلیدواژهها :اختالل ديرخوابي ،دانشجويان خوابگاه ،ولع ارتباط مجازي ،نظريۀ زمينهاي.
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مقدمه و بیان مسأله

رفتارهاي مربوط به خوا

تمام موجودات زنجده بجراي تجديجد قجوا و ادامجۀ فعاليجت بجه

اختاللها ،اختالل ديرخجوابي اسجت .اخجتاللهجاي خجوا

اسججتراحت نيججاز دارنججد .يکججي از راههججاي اسججتراحت و رفججع

عاليمي نظير حالت خلقي منفي ،عملکجرد اجتمجاعي ضجعيف،

خستگي ،مسألۀ «خوا » است كه خداوند حکجيم بجهصجورت

بيماريهاي جسمي و روانپريشجي ،كجاهش كيفيجت زنجدگي،

شگفتانگيزي در نهاد انسانها ،حيوانجات و سجاير موججودات

بيماريهجاي ارگانيجک ،ضجايعات جلجدي ،كجاهش وزن بجدن،

زنده قرار داده است (نسجاجي .)53:9319 ،خوا

يکي از نيازهاي

مشجدص مجيشجود .يکجي از ايجن

خوا آلودگي روزانه و از اين قبيل همجراه مجيشجوند

بجا

(غالمجي،

9

اساسي انسان است و در حدود يکسوم زندگي ما در خجوا

 .)91:9381براون و همکارانش نيز ازجمله عاليم ايجن اخجتالل

ميگذرد كه اين مدت را نبايد اتالف زمان تصجور كجردز زيجرا

را ،مشکل در به خوا رفتن ،مشکالت در بيجداري ،مشجکالت

خوا

و فشجارهاي عصجبي

سبب كاهش اسجترس ،اضجطرا

ميشود و به شدص در بازيافت انجرژي مججدد بجراي تمركجز
حواس ،سازگاري و لذتبردن از فعاليجتهجاي روزانجه كمجک
ميكند

(قانعي و همکاران.)416:9313،

پژوهشجججگران كاركردهجججاي متفجججاوتي بجججراي خجججوا
برشمردهاند .وقتي افراد در خوا

هستند ،مغز آنها فعال است

و فعاليتش براي همۀ كاركردهاي بدن ،ماننجد تقويجت حافظجه،
يادگيري ،رشد شناختي ،سالمت رواني ،عملکرد سيستم ايمني
و رشد و ترميم جسماني الزم است (مسعودنيا .)353:9319 ،بدون
خوا

مناسجب ،بجدن توانجايي و قجدرت زنجدگي را از دسجت

ميدهد ،ذهن ضعيف ميشود و خلق فرد تغيير ميكند

(نساجي،

.)54:9319
محروميججت از خججوا

در جوامججع امججروزي شججايع اسججت.

افرادي كه بهطور طبيعي نميخوابند ،افراد پژمجرده ،عصجباني و
ناراحت هستند ،برعکس كساني كه از خوا

در زمان مناسجب

بهرهمند است ،به هنگام بيداري ،نشجاط و تجوان فجو العجادهاي
دارند .مطالعه پس از خوا

و كارهاي فکري و جسجمي پجس

از آن ،قججرين موفقيججت بيشججتري اسججت

(رجججبنججژاد و همکججاران،

 .)38:9313ميتوان اذعجان كجرد كجه خجوا

در زمجان مناسجب،

ت مينكنندۀ امنيت جان و روان فرد در جامعه است.
خوا  ،معياري مهجم در حفجس سجالمت جسجمي و روانجي
انسان محسو

ميشود و هرگونه اخجتالل در جريجان طبيعجي

آن ،عالوه بر ايجاد مشکالت رواني ،كارايي فرد را نيز ميتواند
كاهش دهد

(شريعتزاده و همکاران.)11:9381 ،

اختالل خوا

وضعيتي است كه با مدتجلشجدن الگجو يجا

حفس هوشياري براي فعاليتهاي روزانه مطرح كردند

(بجراون و

همکاران ،بيتا.)419 :

اختالل خوا

در جمعيجت كلجي شجيوعي بجين 95تجا 44

درصد دارد .اين اختاللها به بروز نتايج منفجي و نجامطلو
كيفيت زنجدگي و عملکجرد افجراد منججر مجيشجود
همکاران .)49:9319 ،خوا

در

(شمسجايي و

ناكافي سبب خوا آلودگي ،كجاهش

هوشياري ،زوال خلق ،مشکل در تمركز و افجزايش اشجتباهات
ميشود .زودرنججي ،رفتارهجاي تهجاجمي و كجاهش ارتباطجات
اجتماعي در افرادي كجه دچجار محروميجت از خجوا

هسجتند،

نسبت به ساير افراد بهطور در خور توجهي باالتر است

(قجانعي

و همکاران.)416-411 :9313،

اگرچه اختالل خوا

يکي از مع الت اصجلي بهداشجتي

استز به عوامل زمينهساز آن كمتر توجه شده اسجت و ايجن در
حجالي اسجت كججه هجر سججال گجزارشهججاي متعجددي در مججورد
تصادفهاي جادهاي ،حوادث صنعتي ناشي از خوا آلجودگي،
كاهش بهرهوري ناشي از اخجتاللهجاي خجوا
باالي داروهاي خوا آور منتشر ميشجود

و هزينجههجاي

(شمسجايي و همکجاران،

)49:9319ز اما بر اساس مدل شناختي ،منطقاً بر اساس موضجوع
مقاله و با تکيه بر نظريۀ زمينهاي بايد به دنبال عوامل زمينهساز
اختالل بيخوابي بود ،نه پيامدها و مشکالت ناشي از آنز زيرا
پيشگيري از وقوع يک امر بهتر از درمان آن است.
كيفيت زندگي و فعاليت افراد در ساعات بيداري تجا حجد
زيادي تحت تأثير كيفيت خوا
خوا

افراد قرار دارد و اختاللهجاي

با سالمتي و نيز مرگ و مير مرتبط است .آلتيووگجت 4و
Brown
Altevogt

1
2

3
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همکججارانش معتقدنججد بججر اسججاس آمارهججا ،تقريب جاً  43درصججد

و ديرخوابي به كاهش اين فرايندهاي مغزي منججر مجيشجوند

آسيبهاي جدي تصادف اتومبيلها در بين جمعيت ،همراه بجا

(مدرسي و همکاران.)946-941:9319 ،

خوا

اختالل در خوا

آلودگي راننده همراه است (.)Altevogt, 2006: 1

پانوسيون 9نيز در پژوهش خجود عنجوان كجرده اسجت كجه
اختالل خوا  ،عالوه بر اينکه باع

ازجمله خجوا

شبانه ميتواند موجب بجروز مشجکالتي

آلجودگي و كسجالت در طجول روز ،اسجترس و

ايجاد يجا تشجديد شجرايط

اضطرا  ،سردرد و همدنين عملکرد ضجعيف در برنامجههجاي

پزشکي و رواني موجود مي شود ،ميتواند به مرگ نيجز منججر

درسي و دانشگاهي شود .عوامل متعددي نظيجر سجن ،ججنس،

شود .بيماريهاي قلب و عرو  ،غدد درون ريز و  ...از جملجه

عوامل محيطي و شغلي را در بروز اختاللهاي خجوا

دخيجل

عواقب اين اختالل است ( .)Panossion, 2009: 407خطر مجرگ

دانستهاند (محمدي فرخران .)993:9319 ،عالوه بر ايجن ،اعتيجاد بجه

و مير افرادي كه بيش از هشت ساعت و نيم و يا كمتر از سجه

اينترنت نيز يکي از عوامل مهجم ديرخجوابي ذكجر شجده اسجت

ساعت و نيم در شب ميخوابند 95 ،درصجد بيشجتر از كسجاني

(كاپالن ساودو  ،4338 ،به نقل از گل شکوه .)43 :9313 ،بهگونهاي كه

(قجانعي

براي دستهاي از كاربران كه به اينترنت وابسته شدهانجد ،دنيجاي

است كه بهطور متوسط هفت ساعت در شب ميخوابند

چترومها بهراحتي جايگزين افراد فاميل ،دوسجتان ،تحصجيل،

و همکاران.)418:9313،
آزمايشهاي جزايري ( )9311روي برخي حيوانات نشان
داد محروميت از خوا

به مدت هشت يجا نجه روز بجه مجرگ

اشتغال و خوا

ميشجود

(گجوهري ،9383 ،بجه نقجل از كرمشجايي و

همکاران.)9313 ،
4

آنها منجر شد .اين موضوع در مورد انسان نيز صجاد اسجت.

بر اسجاس مطالعجۀ رگيسجتين و همکجاران ( )9381روي

خوا  ،عملي اصالحكننده و متعادلكننده است و براي تنظجيم

در ايجن قشجر  4تجا 5

حججرارت ،ايجججاد و ذخيججرۀ انججرژي اهميججت دارد
همکاران .)38:9313 ،اختاللهجاي خجوا

(رجججبنججژاد و

بجهصجورت مسجتقيم و

دانشجويان دختر ،شيوع اختالل خجوا

برابر بيشتر از ساير افراد گزارش شده است .خجوا
محروميججت از خججوا

ناكجافي و

سججبب تغييججرات عصججبي ،رفتججاري،

غيرمستقيم بر زندگي فرد تهديدي جدي بجه شجمار مجيرود و

فيزيولوژيک ،بروز افجت تحصجيلي و كجاهش عملکجرد عجادي

نهتنها بر زندگي خود فرد ،بلکه بر خانواده و درنهايت جامعجه

روزانه در كالس درس و خوا آلودگي آنان هنگام شركت در

ميتواند اثرگذار باشد

كالسها ميشودز بنابراين ،اين مشکل به بروز صدمات علمي،

(موسوي و همکاران.)418:9381 ،

دانشجويان ازجمله جواناني هستند كه سجالمت آنجان كجه
آيندهسازان كشور هستند ،اهميتجي ويجژه دارد .خجوا

عجاملي

بسيار ضروري در سالمت ذهني و جسمي بوده و بجهويجژه در
دوران جواني كه مرحلۀ مهمي در رشجد بيولوژيجک و پيشجبرد
كيفيت زندگي اسجت ،اهميجت فراوانجي دارد

(محمجدي فرخجران،

 .)993:9319فرايندهاي مغزي شبانۀ مرتبط با خوا

بر عملکرد

فيزيکي ،عاطفي و شناختي در طول روز تأثير ميگذارد .برخي
فراينججدهاي پيديججدۀ مغججزي همدججون تفکججر انتزاعججي ،تفسججير،
خالقيت ،برنامهريزي و عملکرد تحصيلي ازجمله عملکردهاي
عصبي -شناختي هسجتند كجه انججام ايجن فراينجدهاي پيديجدۀ
مغزي ،به خوا

حساس هستند .كمخوابي ،كيفيت بد خجوا
Panossion

1

رفتاري و عاطفي فراواني در آنان منججر مجيشجود

(رگيسجتين و

همکاران ،4393 ،به نقل از كرمشايي و همکاران.)996 :9313 ،

يکي از عوامل مجؤثر بجر كيفيجت خجوا

در ايجن گجروه،

زندگي در خوابگاه است .دانشجويان ساكن خوابگاه بجهناچجار
درصدد غلبهكردن بر جنبههاي متفاوت محيط و فرهنگ جديد
(تفاوتهاي زباني ،ارتباطي و درونفردي) است و در شجرايط
سدتي به سر ميبرندز بنابراين ،اين مسائل ممکن است بهطجور
مستقيم يا غيرمستقيم بر كيفيت خوا

دانشججويان تأثيرگجذار

باشد و غفلت از آنها ميتواند موجب كاهش سالمت عمومي
بدش عمدهاي از دانشجويان ساكن خوابگجاههجاي دانشججويي
شود.
Regestein

2
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پیشینۀ پژوهش

نتايج نشان داد ارتباط معناداري بين كيفيت خوا

در اين قسمت به برخي از پجژوهشهجاي انججامشجده در ايجن

سالمت روان دانشججويان وججود دارد

زمينه اشاره ميشود:

 .)994-991نتايج پژوهش مدرسجي و همکجاران در مقالجهاي بجا
عنوان «بررسي ارتباط اختاللهاي خوا

يافتههاي پژوهش نجومي و همکاران با عنوان «الگوي خجوا
در دانشججويان پزشجکي و

و شيوع انواع اختاللهجاي خجوا

با بجروز

دستياران تدصصي» نشان داد انواع اختاللهاي خوا

و وضجعيت

(محمجدي فرخجران:9319 ،

و عملکرد تحصجيلي
بر

دانشآموزان شهر اصفهان» نشان ميدهد اختاللهاي خوا

عملکرد تحصيلي نوجوانان بهصورت منفجي تجأثير مجيگجذارد
4

انواع خستگي مفرط در روز و نارضجايتي فجرد از عملکجردش

(مدرسججي و همکججاران .)946-956 :9319 ،نتججايج پججژوهش لججوپز و

ارتبججاط داشججت (نجججومي و همکججاران .)55-51 :9381 ،موسججوي و

همکاران نيز نشان داد تغييرات فيزيکي ،عاطفي و اجتماعي در

همکاران ،مقالهاي با عنوان «بررسي شيوع اختاللهجاي خجوا

زندگي انسانها ميتواند باع

و عوامل مجرتبط بجا آن در دانشججويان پزشجکي دانشجگاه آزاد

بيخوابي شجود ( .)Lopes, 2004: 217-221بجهطجور كلجي وججه

اسالمي تهران» انجام دادهاند .نتايج نشان داد ارتبجاطي معنجادار

مشتر مطالعات فجو ايجن اسجت كجه غالبج ًا بجا روش كمجي،

رفتن ،مشکل

را مطالعه كردهاندز اما

ميان كيفيت خوا

افراد با زمان به تدت خوا

اختاللهاي خوا

تکنيک پيمايش و بهطور مقطعي ،خوا

بجهصجورت

بجهدليجل سجر و صجداي

مزيت اين پژوهش اين است كجه بجه روش كيفجي بجهصجورت

محيط ،بيدارشدن پيدرپي شبانه ،مدتزمان چرتزدن در روز،

همهجانبه ،بسترها و فرايندها را كند و كاو ميكند كه ميتوانجد

در شب ،احساس خسجتگي

تکميلكنندۀ پژوهشهاي پيشين باشدز بنابراين در اين پژوهش

و خوا آلودگي در هنگام شجركت در كجالس درس مشجاهده

سعي شده است با استفاده از نظريۀ زمينهاي ،عوامل زمينهسجاز

شد (موسوي و همکاران .)418-484 :9381 ،مقالۀ قانعي و همکاران

ديرخوابي دانشجويان دختجر سجاكن خوابگجاه دانشجگاه تبريجز

در آغاز خوا  ،بيدارشجدن از خجوا
زمان نامتعارف رفتن به رختدوا

بججا عنججوان «كيفيججت خججوا

دانشجججويان پرسججتاري سججاكن

خوابگاههاي دانشگاه علوم پزشجکي اروميجه» نشجان داد ميجزان
شيوع اختالل خوا

در دانشجويان  43/9درصد است

(قانعي و

همکجاران .)411-484 :9313 ،نتايج پژوهش آقاججانلو و همکجاران
در مقالججهاي بججا عنججوان «كيفيججت خججوا

دانشجججويان در دورۀ

برگزاري امتحانات در دانشگاه علوم پزشکي زنججان» در سجال
 9313نشان داد بيشتر دانشججويان ،كيفيجت خجوا

نجامطلو

داشتند كه اين مسأله با كارايي آنهجا در امتحانجات در ارتبجاط
است (آقاجانلو و همکجاران .)433-431 :9313 ،مسعودنيا مقالهاي بجا
عنوان « اعتيجاد بجه اينترنجت و خطجر بجروز اخجتالل خجوا

در

نوجوانان» انجام داده است .نتايج نشان داد كجاربران معتجاد بجه
اينترنت ،كيفيت خوا

نامطلو تجري در مقايسجه بجا كجاربران

عادي داشتهاند (مسعودنيا .)353-364 :9319 ،محمجدي فرخجران و
همکاران ،مقالهاي با عنوان «بررسي ارتبجاط كيفيجت خجوا

و

سالمت روان 9در دانشجويان ساكن خوابگجاه» انججام دادهانجد.
Mental Health

1

مطالعه شود.
روششناسی پژوهش
ماهيت اين پژوهش بهگونهاي است كه با روشهاي كمجي ،بجه
اطالعات دقيق و علل اصلي و ريشجهاي آن نمجيتجوان دسجت
يافت ،بلکه تنها با مصاحبههاي رودررو و عميق ،بعد از جلجب
اطمينان افراد مورد مطالعه ،ميسر است

(فتحجي و همکجاران:9314 ،

)998ز بنابراين در اين پژوهش از روش نظريجۀ زمينجهاي بهجره
گرفته ميشود كه نوعي شجيوۀ پجژوهش كيفجي اسجت و بجا آن
نظريهاي با استفاده از دادهها تکوين مييابجد .تئجوري زمينجهاي
براي رسيدن به نظريه بايد مراحلي را پشت سر بگذارد كه اين
مراحل عبارت است از كدگذاري دادههجا( 3بجاز ،4محجوري 5و
گزينشي يا انتدابي ،)6يادداشجتبجرداري ،ردهبنجدي و نوشجتن
2

Lopes
Data coding
4
Open coding
5
Axial coding
6
Selective coding
3

5

عوامل زمينهساز ديرخوابي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشگاه تبريز

نظريه (عبجاسزاده و حسجينپجور .)956 :9381 ،در ايجن پجژوهش از

گرفتنجد و مقجوالت وسجيعتجري را تشجکيل دادنجد .در مرحلججۀ

روش نظاممند استراوس و كوربين بهره گرفته شده اسجت كجه

كدگذاري انتدابي يا گزينشي ،ساخت پايههاي نظريۀ زمينجهاي

شيوههايي منظم براي تحليل دادهها دارد.

بر اساس ارتباط مقجوالت متعجدد بجا مقولجۀ اصجلي و مركجزي
حاصل مجي شجود كجه در ايجن مرحلجه بجا تمركجز بيشجتر روي

جامعه و نمونۀ مورد مطالعه

مقوالت ،ارتباط بين مقجوالت و زيرمقجوالت بررسجي شجده و

جامعۀ مورد مطالعه را دختجران خوابگجاهي دانشجگاه تبريجز در

مقولۀ اصلي ايجاد شد .دربارۀ مدل پجاداريمي نظريجۀ زمينجهاي

سال 9313تشکيل ميدهد كه اختالل ديرخوابي دارند .در ايجن

حاضر ميتوان گفجت در نظريجۀ يادشجده ،مقجوالت فرعجي در

پژوهش بر اساس روش نمونهگيري هدفمند و نيز معيار اشباع

سلسلهروابطي به يک مقوله مجرتبط مجيشجوند كجه بيجانكننجدۀ

نظري 93 ،نفر از دانشججويان دختجر سجاكن خوابگجاه در ايجن

شرايط علّي ،پديده ،زمينه ،شرايط ميانجي ،راهبردهجاي كجنش/

مطالعه شركت كردند .درواقع دانشجويان انتدا شجده كسجاني

كنش متقابل و پيامدها است.

بودند كه ديرخوابي يکي از ويژگيهاي آنها بوده است.

مرحلۀ بعدي يادداشتبجرداري اسجت كجه عنصجر اصجلي
نظريۀ زمينهاي اسجتز زيجرا بجراي شجفافيت و مشجدصشجدن

روشهاي گردآوري اطالعات

مقولهها و روابط ميان آنها بسترسازي ميكند .مرحلجۀ بعجدي
9

در اين پژوهش براي گردآوري اطالعات از تکنيجک مصجاحبۀ

ردهبندي است كه حد فاصل ميان يادداشتبرداري و نوشجتن

عميججق اسججتفاده شججد .ايججن نججوع مصججاحبه بججهدليججل انعطججاف و

نظريه است كه پژوهشگر پيوندهاي مفهومي خجود را در ميجان

عميقبودن براي پژوهشهاي كيفي مناسب است .پس از جلب

تعداد بيشماري از يادداشتهاي ايجادشجدۀ جريجان پجژوهش

اعتماد و اطمينان بدشي به آنهجا در رازداري ،مصجاحبه آغجاز

مشدص كند .مرحلۀ آخر ،نوشتن نظريه اسجت كجه پژوهشجگر

شد .مصاحبه با پرسشهاي كلي و ساده شروع شد و به سمت

بايد با طرح چارچو

تحليلي ،از نظريهاي نظاممنجد حمايجت

پرسشهاي جزئيتري پيش رفت .ميانگين زماني مصجاحبههجا

كند و به پرسجشهجاي اساسجي پاسجخ بگويجد .ضجمناً در ايجن

در حدود  63دقيقه بود .بالفاصله بعد از هر مصاحبه ،تجزيه و

پژوهش بجراي توصجيف اطالعجات دمجوگرافيکي از آمارهجاي

تحليل دادهها بر اساس مجدل پيشجنهادي اسجتراوس و كجوربين

توصيفي بهره گرفته شد.

(كدگججذاري بججاز ،محججوري و انتدججابي) انجججام شججد .مرحلججۀ
كدگذاري باز شامل خردكردن ،تحليل و مقايسه و مقولهبنجدي
دادهها است

(عباسزاده و حسينپور.)956:9381 ،

قابلیت اعتماد
4

براي رسيدن به معيار قابليت اعتماد بجراي تأييجد علمجي ايجن

متن مصاحبهها خط به خط و كلمجه بجه كلمجه بررسجي و

پژوهش از دو ابزار بازرسي خجارجي (اع جاي هيجأت علمجي

كدگذاري با اسجتفاده از عبجارات كليجدي موججود در مجتن يجا

متدصص در زمينۀ روشهجاي كيفجي) و اعتبارسجنجي توسجط

استنباط پژوهشگر انجام شد .در مرحلجۀ كدگجذاري محجوري،

اع ججا يججا مشججاركتكننججدگان (بججا ارائججۀ مفججاهيم ،مقججوالت بججه

توصيف روابط فرضيهاي ميان مقوالت و خردهمقوالت مطجرح

مشاركتكنندگان و تأييد كليات يافتهها) اسجتفاده شجده اسجت.

است كه در اين مرحله كدهاي مشابه از نظر ماهيت و معنجا در

درواقع چند فرد متدصص در امجر كجاربرد روش زمينجهاي در

يک طبقه قرار داده شدند .طبقات و كجدهاي هجر مصجاحبه بجا

همۀ مراحجل كدگجذاري ،مفهجومسجازي و اسجتدرام مقجوالت

مصاحبۀ بعدي مقايسه شدند تا خواص و روابط مشجتر بجين

نظارت داشتند و همدنين از مشجاركتكننجدگان خواسجته شجد

آنها شناسايي شودز سپس طبقات مشابه بجهلحجا مفهجومي و
خصوصيات در هم ادغام شدند و حول محور مشجتركي قجرار

Classification
Trust Worthiness

1
2

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار 9316

6

يافته هاي كلي را ارزيابي كنند و در مجورد صجحت آنهجا نظجر

در مصاحبه ،سجابقۀ سجکونت در خوابگجاه را داشجتهانجد و 63

بدهند.

درصد اولين سالي بود كه در خوابگجاه زنجدگي مجيكردنجد .از
لحا مذهب  53درصد شيعه و  53درصد سني بودند.

یافتهها
اطالعات دموگرافیكی

مقوالت

 933درصد شركتكنندگان در مصاحبه مجرد بودند .ميجانگين

پرسش اصلي در اين مقاله اين بود كه عوامل زمينهساز اختالل

شركتكنندگان ،ساعت  4بامداد است .ميجانگين

ديرخوابي در دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشجگاه تبريجز

سني شركتكننجدگان  45/1سجال بجوده و محجل سجکونت 63

كدام است؟ دانشجويان پاسخهاي متفاوتي ارائه كجردهانجد كجه

درصد آنها شهر اسجت 13 .درصجد شجركتكننجدگان ،سجابقۀ

مجموع پاسخهاي آنها در قالب مقوالت متعجددي در ججدول

دوستي با جنس مدالف را داشتهاند 43.درصد شركتكنندگان

زير آمده است:

ساعت خوا

جدول  -1مفاهیم و مقوالت بهدستآمده از مصاحبهها
مفاهیم
برقراري ارتباط از شبکههاي مجازي

درصد

فراوانی
3

33

چتكردن تا نزديکي صبح

3

33

سر كشيدن در زندگي ديگران از ف اي مجازي

4

43

فهم و در همديگر درشبکههاي اجتماعي مجازي

4

43

چت با اشداص ناآشنا

3

33

راحتبودن برقراري ارتباط با ناآشناها

4

43

رقابت با دوستان براي يافتن سوژۀ مجازي

4

43

وجود دوستان نابا

9

93

نبود كنترل پدر و مادر و حس آزادي

4

43

دلتنگي و دوري از خانواده

9

93

وجود مشکالت خانوادگي

9

93

احساس سرخوردگي هنگام قطع اينترنت

4

43

احساس تنهايي

9

93

تلقيكردن ف اي مجازي به مکاني براي درد دل

9

93

پيدا كردن اشداص مهم در زندگي در شبکههاي اجتماعي مجازي

9

93

افزايش انگيزه و اميد هنگام ارتباط مجازي

9

93

رعايتنکردن اصول هماتاقي

9

93

مهمنبودن هماتاقيها

9

93

درادامه هريجک از مقجوالت اسجتدرامشجده درخصجوص
عوامل زمينهساز ديرخوابي توضيح داده ميشود.

درصد کل

مقوالت

استفاده از شبکه هاي
اجتماعي مجازي

45

احساس گمنامي

45

فشجججار هنجارهجججاي
گججروه دوسججتي (يججا
تأثير گروه دوستان)

عوامل خانوادگي

وابستگي ارتبجاطي-
عاطفي
بيتفاوتي اجتماعي

95

93

94

93

هايدمان 9پژوهشگر آلماني شجبکههجاي مججازي معتقجد اسجت
شبکههاي اجتماعي مجازي ،گونهاي از الگوها يا تماس هستند
كه در آنها تعاملها و ارتباطات بين عوامل شجبکهاي بجا يجک

شبكههاي اجتماعی مجازي

Heidemann

1

1

عوامل زمينهساز ديرخوابي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشگاه تبريز

پايگاه فني و زيرساخت اينترنجت پشجتيباني مجيشجود .در ايجن
شبکهها هجدف ،عالقجه يجا نيجاز مشجتر
پيونددهنده باشد كه باع

مجيتوانجد عنصجري

ميشود عوامل مجرتبط حتجي بجدون

ح ور فيزيکي احسجاس كننجد كجه در يجک اجتمجاع و جمجع
حقيقي قرار گرفتهاند

شبکههاي اجتماعي عمل ميكند ،دسترسي رايگان به اينترنجت
در خوابگاه است.
خانم ن .غ ميگويد:
«اينجا اينترنتش مفتيه هر چقدر دلت ميخواد اسجتفاده
كن .اينترنتو اينجا گذاشتن كه ما استفاده كنجيم .خونجه

(شهابي و همکاران.)66:9319 ،

هابرماس 9نيجز از شجبکههجاي مججازي بجا عنجوان حجوزۀ
عمومي ياد ميكنجد .در ف جاي محجيطهجاي تعجاملي اينترنجت
«شرايط آرماني سدن» مدنظر هابرماس تحقق مييابجد و آن را
بدينگونه ميتجوان مطجرح كجرد :وي معتقجد اسجت در محجيط
اينترنت بهويجژه در محجيط تعجاملي اينترنجت افجراد بجهراحتجي
نيازهاي خود را ميتوانند مطرح كنند و اين طرح نيازها باع
شکلگيري ف اي گفت و گجو و مباحهجه مجيشجود و در ايجن
مباحهه افکار جديدي شکل ميگيرد .احساسات موجود در اين
ف ا سبب شده است روابط بين افراد صميمي شود و نيازهاي
خود را بيان كجرده و انجرژي عجاطفي خجود را در ايجن محجيط
مصرف كنند (جوادي و همکاران.)945-946:9384 ،

نيست كه پولي باشه از تجرس بابجات نتجوني اسجتفاده
كني».

چتکردن تا نزدیكی صبح
بيشتر شركتكنندگان در مصجاحبه ،تمجام شجب و تجا نزديکجي
صبح در ف اي مجازي مشغول چتكردن هستند :خجانم ز .خ
ميگويد:
«چتكردن ما نه پنج دقيقه ،نجه ده دقيقجه ،بلکجه تمجام
شب دوس دارم توي ايجن ف جا باشجم و اصجالً دوس
ندارم آف شجمز امجا ديگجه نزديکجاي صجبح چشجام از
خوا

باز نمجيشجه و بجراي همجين مجبجور مجيشجم

بدوابم».

در زير به نمونههايي از اظهارات افجراد شجركتكننجده در
مورد شبکههاي مجازي اشاره ميشود:

يافتهها نشان ميدهد پيامد ع ويت در اين شبکههجا احسجاس
خوا آلودگي در كالس و پايينآمدن بازده است.
خانم .ت ميگويد:

برقراري ارتباط در شبكههاي مجازي

«من شبا كه دير ميخوابم وقتي صبح بجرم سجركالس،

شركتكنندگان دليجل ديرخجوابي خجود را وججود شجبکههجاي

سر كالس كالً خوابم و چيجزي از درس نمجيفهمجم.

اجتماعي مجازي ميدانند .خانم آ .خ ميگويد:

بع ي وقتام كالس صبحمو مجيزنجمز يعنجي تجرجيح

«من شبا دير ميخوابم و دليل دير خوابيدنم هم فقجط

ميدم تو اتا روي تدتم بدجوابم تجا اينکجه بجرم تجو

سير توي دنياي مجازيه .يکجي دومجاه پجيش بجا يجاهو

كالس پيش استاد بدوابم».

وقتي دربارۀ معدل ترم پيش آنها پرسيده شد ،بيشتر آنها

مسنجر چت ميكردمز اما االن با شبکههاي اجتمجاعي
الين ،وايبر ،گوگل پجالس ،تجانگو ،فجيسبجو

اينگونه پاسخ دادند:

چجت

ميكنم .ميرم پستهايي كه بقيه گذاشتن رو ميبينم و

«معدلم در حد پاس بود شجکر خجدا مشجروط نشجدم.

خيلي وقتا هم خودم عکس ميذارم .كالً تو اين ف جا

بيشتر از اينم انتظار نداشتم چون كم زحمجت كشجيده

ديگه با هم صميمي شديم و حرفاي همجديگرو بهتجر

بودم و به درس بهايي نميدهم».

ميفهميم از اين نظر من خيلي چتكجردن تجوي ايجن
ف ا رو دوس دارم».

يکي از داليل اصلي كه بهصورت زمينهسجاز ع جويت در
Habermas

1

سرککشیدن در زندگی دیگران در فضاي مجازي
«من عاشق عکسايي هستم كه با م مونهاي مدتلف توي اين
شبکهها ميذارن .واسم جالبه بدونم كي امجروز چيکجار كجرده،
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كجا عکس انداخته ،با كي انداخته و اينکه دوس دارم بدونم از

ميكنم ،واسه همين با آشناها چجت نمجيكجنمز چجون

عکسايي كه گذاشته تشديص بدم االن چه حالي داره ،ناراحته،

نميشه اونا رو مسجدره كجرد .غريبجههجا رو سجر كجار

دلش شکسته يا شاده .البته از متنهاي عاشقانه و دلشکسته هم

ميذارم و بهشون ميخندم .توي اين ف ا كجالً آزادي

كه بع يا تو صفحشون ميذارن خوشم ميآد».

سركارگذاشتن پسرا لذت ميبرم».

احساس گمنامی در فضاي مجازي
گمنامي برخط ،ح ورنداشجتن فيزيکجي ديگجران و رودررو و
واقعينبودن تماسها به كاربران تنهجا اججازه مجيدهجد تعامجل
اجتماعي خود را كنترل كنند .ارتباطات اينترنتي بازداريزدايي،
خودافشايي ،صميميت و خودعرضجهگجري را تسجهيل كجرده و
عرصۀ بهبود مهارتهاي اجتماعي را فراهم ميكند .ايجنگونجه
تسهيالت برخط ،در تركيب با كاهش اضجطرا

اجتمجاعي بجه

افراد اجازه ميدهد خود را آرمانيتر عرضه كنند و با توجه بجه
ويژگي گمنامي بجه هجر گونجه اقجدامي دسجت بزنجد

(سجليمي و

همکاران.)83:9388 ،
9

هربرت ماركوزه در كتا

انسان تجکسجاحتي بجا عنجوان

«منطق سلطه» از عقالنيت تکنولوژي بح

هر كاري دلت ميخواد بکني ،منم از مسدره كجردن و

مجيكنجد .پيشجرفت

فني تکنولوژي در جامعه بجه ججاي اينکجه بجه آزادي و تسجلط
انسان بر طبيعت بينجامد ،به عامل بهرهكشجي بيشجتر انسجانهجا

راحتبودن برقراري ارتباط
خانم .ت ميگويد:
«توي دنياي مجازي بهتر ميشه رابطجه برقجرار كجرد و
آدم اعتماد بجه نفسجش مجيره بجاال و الزم نيسجت آدم
صداقت داشته باشه».

يکي از عوامل زمينهسجاز چجت بجا ناآشجنايان و برقجراري
ارتباط با جنس مدالف ،نقش كمرنگ مذهب در زندگي است.
خانم ر .ا ميگويد:
«واسه من چتكردن با دوست و ناآشنا فرقي نميكنه،
ما كه ديگه آ

از سرمون گذشته .پسجر پسجره ،ديگجه

آشنا غريبه نداره ،دو تاشم نامحرمن».

عججدهاي از شججركتكننججدگان ،تقويججت ايمججان بججه خججدا را
راهکاري براي تر

وابستگي به شبکههاي مجازي مجيداننجد.

خانم م .ل ميگويد:

تبديل شده است .از نظر او انسجان ،يجک بعجد ماشجيني دارد و

«خودم ميدونم ايمانم بجه خجدا كجم شجده ،مجن قجبالً

ابعاد ديگر شدصيت انسان از بين رفته است (كفاشي.)51:9388 ،

اينجوري نبودم يجه تجار موهجام بيجرون بجود عجذا

درنتيجه ،افراد شدصيت خود را بهگونهاي غيرواقعي در ف اي

وجدان ميگرفتمز اما االن توي اين شبکهها راحت بجا

مجازي نشان ميدهند .همدنين وقتي در يک موقعيت هويجت

پسرا چت ميكنم .كاش .»...

افراد را نتوان مشدص كرد ،اعمال غيراخالقجي آنهجا افجزايش
مييابد .در زير به برخي از اظهارات شجركتكننجدگان دربجارۀ

يکي ديگر از عوامل زمينهساز چجت بجا اشجداص متنجوع،
تنوعطلبي شركتكنندگان است .خانم ن.غ ميگويد:
«من نميتونم فقط با يه نفجر چجت كجنم ،تجو خجودت

احساس گمنامي اشاره ميشود:

تصور كن وقتي آدم فقط يه مانتو مجيپوشجه بعجد يجه
مدت براش تکراري ميشه ،ميره سراغ يه مانتو ديگه.

چت با اشخاص ناآشنا
بيشتر شركتكنندگان با اشداص متنوع چت ميكردنجد .خجانم
ف .م ميگويد:

چت كني تا حوصلت سر نره».

بر اساس گفتۀ شركتكنندگان ،بع ي از آنهجا از ف جاي

«من بيشتر با پسراي غريبه چت ميكنم و مسدرشجون
Herbert Marcuse

دوست مجازي هم اينطوريه بايد با اشجداص متنجوع

غيراخالقي موجود در اين شبکهها راضجي نيسجتند و خواهجان
1

كنترل اين شبکهها به عنوان يجک راهکجار هسجتند .خجانم ه .ن

1
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خوبه».

ميگويد:
«كاش اين شبکهها كنترل شن .كاش همجه چجي مهجل
قديما بود .االن خيلي پجررو شجدن و هرچجي دلشجون

وجود دوستان ناباب

ميخواد ميگن».

اغلججب كسججاني كججه بججه شججبکههججاي مجججازي روي آوردهانججد،
دوستانشان آنها را با اين شجبکههجا آشجنا كردنجد و پيجداكردن

فشار هنجاري گروه دوستی

دوست مجازي براي آنها به يک مزيت تبجديل شجده اسجت و

براي انسانها مهم است ديگران دربارۀ آنها چه فکر ميكننجدز

در اين زمينه با يکديگر رقابت ميكنند.

بنابراين انسانها در شرايطي ،در خود احساس اجبار يا پيجروي

خانم م.ل ميگويد:

از برخي هنجارها ميكنند .اين حالت را نيرو يا فشار هنجاري

«اولين بار دوستم ،منو بجا ايجن شجبکههجا آشجنا كجرد.

مينامند (نوغاني و همکجاران)83:9381 ،ز بجه عبجارت ديگجر فشجار

ميديدم بهشون خوش ميگذره ،تنوع داره ،هجي بهجم

هنجاري به اين معني است كه كجنشگجر اجتمجاعي ،بجر وفجق

ميگفتن دنيا دو روزه خوش باش دختجر ،مجنم ع جو

انتظار جامعه يا ديگري عام ،منافع جامعۀ كل را بر منافع خجود

شدم بعد خودم ديدم بابا چقد تجا االن غافجل بجودم از

يا گروه خود مقدم مجيدارد (يوسجفي و همکجاران .)985:9319 ،بجه
اعتقاد فيشباين ،9نفوذ و فشار اجتماعي در شکلگيري نگجرش
و رفتار آنها مؤثر است .اميل دوركيم 4نيز معتقد است شدص
براي همنوايي با ديگجران ،خجود را بجا ارزشهجا و هنجارهجاي
تطبيق ميدهد (وثوقي و همکاران .)965:9384 ،در نمونه با

مشتر

اظهارات شركتكننجدگان دربجارۀ ايجن فشجار هنججاري اشجاره
ميشود:

تکنولوژي».

عوامل خانوادگی
خانواده واحدي است كه بر اساس ازدوام پديجد مجيآيجد و از
آغاز پيدايي خجود ،همدجون حريمجي امجن ،زنجدگي انسجان را
دربرميگيرد .انسان در خجانواده فراينجد جامعجهپجذيري را فجرا
ميگيرد و خانواده نقشي مهم در شکلگيري شدصيت و آيندۀ
فرد دارد

رقابت با دوستان براي یافتن سوژۀ مجازي

(كفاشي.)936:9381 ،

نظريۀ نظام خانواده ،خانواده را نظام منظمي مجيدانجد كجه
ويژگيهاي كليت و نظم و كنترل و خجودتنظيمي دارد كجه بجه

خانم ن .غ ميگويد:
«هججر روز بججا دوسججتام مججيشججينيم دوسججتاي مجججازي

فشارهاي خارجي ميتواند پاسدگو باشد .اينکجه فجرد در چجه

ميكنيم .پيداكردن دوست بجراي مجا

خانوادهاي به دنيا بيايد مهم استز زيرا اگر خجانواده ،اخجتالف

تبديل به يک مزيت شده .مال هر كي كه زياد شد اون

داشته باشد فرد مسلماً در ايججاد ارتبجاط بجا اطرافيجان مشجکل

خودمونو حسا

برنده است .هر روز به همديگه ميگيم چند نفر مارو

خواهد داشت و سعي خواهد كرد خود را از اجتماع دور كند.

اليک كردند و سر اين با هم شرطبندي ميكنيم».

درنتيجه ،به ف اي مجازي روي بياورد يجا اينکجه اگجر والجدين

يا خانم ر .ا ميگويد:

كنترل الزم را بر فرزند خود نداشته باشند ،فرد ممکن است به

«ما تو اتا اكهراً دو نفر هستيم .اولجش دوسجتم ع جو

راههاي ديگر كشيده شود .مطالعۀ احمدي و همکاران ()9381

بود ،بعدش من ديدم خوبه منم ع و شدمز يعني برام

نشججان داد بججين ميججزان روابججط خججانوادگي و ميججزان نظججارت

جالب بود كه اين ف ا رو تجربه كجنم .هميشجه ديجدم

خججانوادگي بججا ميججزان چججت ،ميججزان اسججتفاده از سججايتهججاي

منفي بودز ولي از طريق دوستم كه آشنا شدم فهميجدم
Fishbin
Émile Durkheim

دوستيابي و چجت مدفيانجه ،رابطجۀ معنجيداري وججود دارد.
1
2

نظريۀ انس به ارتباط عاطفي ميان مادر و فرزند اشاره دارد كجه
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اين ارتباط اطمينانبدش فرزند را تشجويق مجيكنجد بجا موانجع

آزاديم و ما رو نميبينن».

رسيدن به اهدافش مقابله كند ،حتجي اگجر والجدين در كنجارش
نباشند (روشجنايي .)43-44 :9381 ،ايجن حجس اطمينجانبدشجي و

دلتنگی و دوري از خانواده

ويژگي خانواده سبب ميشود فجرد در محجيط خوابگجاه كجه از

خيلي از افراد علت رو آوردن به شبکههجاي مججازي را دوري

والدين خود دور است ،بجه اهجداف واالي درسجي بينديشجد و

از خانواده و ف اي دلتنگ خوابگاه ميدانند.

هميشه كنترل والدين را بر كارهاي خود حس كند .هجي گونجه

خانم ز .خ ميگويد:

خأل عاطفي حس نکند تا به سراغ ف اي مجازي برود .درواقع

«شرايط خوابگاه طوريه كه آدم مجبوره به سجراغ ايجن

ضعف در پيوندهاي خانوادگي از عوامجل مهجم و انکارناپجذير

شبکهها برهز چون آدم وقتي خونجه اسجت همجه چجي

متوسلشجدن بجه ف جاهاي مججازي اسجت .بجر اسجاس نتجايج

سرجاي خودشهز ولي اينجا دلتنگي ،اعصجا خجردي،

خسروي و عليزاده صحرايي ( )9313بين اعتياد به اينترنجت بجا
برخي از زيرمجموعههاي عملکرد خانواده مانند ابجراز وججود،
گججرايشهججاي ذوقججي و تأكيججدهاي مججذهبي ،همبسججتگي منفججي
معنججيداري وجججود دارد .همدنججين بججين خججردهمقيججاسهججاي
گسستگي در خانواده ،تعارض زياد ،سبک خانوادگي مسجتبد و
اعتياد به اينترنت ،رابطۀ مهبت معنجيداري وججود دارد .كنتجرل
والدين و عملکرد مناسب خانواده سبب ميشود فرزند هميشه
يججک حججس رعججب از والججدين داشججته باشججد و سججراغ چججت و

شلوغي خوابگاه موجب ميشه آدم به شجبکههجا پنجاه
ببره»

پاسدگو بودن در كنار خانواده را يک راهکار ميدانند كه
در صجورت ح جور والجدين ،ديگجر در ايجن شجبکههجا ع ججو
نميشدند .خانم ن .ا ميگويد:
«من اگه خونوادم توي اين شجهر بجودن ،ديگجه غمجي
نداشتم .تموم دردامو به اونا ميگفتم و نيازي نداشجتم
كه به اين شبکهها برم .از طرف ديگه پيش اونا و جلو
چشم اونا نميتونستم ع و اين شبکهها شم».

شبکههاي مجازي نرودز اما اگر والدين رابطۀ عجاطفي مناسجبي
با فرزند خود نداشته باشند يا در خانواده مشجکلي باشجد ،فجرد
در محيط خوابگاه به ف اي مجازي بجهصجورت يجک راه حجل
رجوع ميكند .درادامه نمونههايي از اظهارات شركتكننجدگان
در اين زمينه بيان ميشود:
نبود کنترل پدر ومادر و حس آزادي
شركتكننده با نام  .ت ميگويد:

وجود مشكالت خانوادگی
بسججياري از شججركتكننججدگان ،وجججود تعججدادي از مشججکالت
خانوادگي را دليل مراجعه به اين شبکهها ميداننجد .خجانم ر .ا
ميگويد:
«فکركردن راجع به خونواده ،راجع به بيپولي ،راججع
به بدبدتي و هزار درد بيدرمون باع

ميشجه واسجه

«توي خونه كه باشم نهايت تجا دوازده بيجدارمز چجون

بهدستآوردن آرامشم شده به شبکههاي اجتماعي برم.

پدر و مادرم عين ذرهبين زير نظرم دارن و به زورم كه

برم توي دنياي كه ميدونم هيدي توش واقعي نيس».

شده ميخوابم و اصالً جرأت نميكنم آناليجن باشجمز
اما اينجا آزاديم از هر گونه كنترل».

بر اسجاس گفتجههجاي شجركتكننجدگان ،يکجي از عوامجل
زمينهساز ح ور در شبکههاي مجازي ،نبود نظارت و ح جور
والدين است .خانم ف  .م ميگويد:
«اينجا كسي نيست هي بهت بگه بدوا  ،منظورم پدر
و مادره .تو خونه هر لحظه چکت ميكننز امجا اينججا

وابستگی ارتباطی – عاطفی
زماني كه فرد ف اي مججازي را بهتجرين مکجان بجراي برقجراي
ارتباط و پركجردن خجأل عجاطفي خجود تلقجي كنجد ،وابسجتگي
ارتباطي – عاطفي رخ ميدهجد .دي فلجور 9و بجال روكجي  4در
De Fleur
Ball- Rokeach

1
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الگوي خويش دربارۀ وابستگي بر رسانهها معتقدند شرط مهجم

« خيلي وقتجا حرفجايي هسجت يجا كجارايي كجردي كجه

براي بروز تأثيرات ناشي از رسانهها ،ميزان وابستگي به بع ي

نميتوني به پدر و مادرت بگيز ولي توي اين ف جاي

رسانههاي ارتباطي است ،زماني كه فرد بجراي بجهدسجتآوردن

مجازي ميتوني به دوسجتات بگجي .اونجا راهنماييجت

اطالعات و برقراري ارتباط به اين رسانههجا ازجملجه اينترنجت
وابسته ميشود ،تأثيرات منفي ناشجي از آن بجروز مجيكنجد كجه
ميتواند بر زندگي فرد اثر بگذارد (كفاشي)69:9388 ،ز بنجابراين
فرد در خوابگاه براي رفع دلتنگي و پركردن تنهجايي خجود بجه
ف اي مجازي مراجعه ميكند و با ارتباط با اشداص مججازي
حس آرامش و خاليشدن كاذ

به دست ميآورد و درنتيججه

به اين ف ا وابسته ميشود.
در زير بجه برخجي از اظهجارات شجركتكننجدگان در ايجن
خصوص اشاره ميشود:

ميكنن و باهاشون درد دل مجيكنجي .ف جاي مججازي
مکججان خججوبي واسججه درد دل و آرامشججو خججاليشججدن
هست».

وجود اشخاص مهم در زندگی
عدهاي از افراد ،وجود شدصيتهاي مهم در زنجدگي را دليجل
ديرخوابيدن ميدانند .خانم .ت ميگويد:
«براي من افرادي مهمتر از خوا
آنها بودن برايم مهجمتجر از خجوا
چتكردنو به خوا

وجود دارند كجه بجا
اسجت و بجا اونجا

ترجيح ميدهم .اگه يه شب چت

نکنم خوابم نميبره».

احساس سرخوردگی هنگام قطع اینترنت
شركتكنندگان در مصاحبه ،وابستگي شديدي به اين ف اهاي

افزایش انگیزه و امید هنگام ارتباط مجازي

مجازي داشتند ،بجهگونجهاي كجه اگجر اينترنجت قطجع مجيشجد،

خيلي از شركتكنندگان معتقد بودند برعکس همجۀ باورهجايي

احساس سرخوردگي ميكردند .خانم ز .خ ميگويد:

كه راجع به اينترنت و شبکههجاي اجتمجاعي وججود دارد ،ايجن

«خدانکنه يه روزي اينترنت قطع بشجهز چجون شجديداً
عصبي ميشجم و بجا خجودم كلنججار مجيرم و دل دل
ميكنم زود اينترنت درسجت شجه .بجه زمجين و زمجان
فحش ميدم .واي خدا نکنه قطع شه حتجي تصورشجم
برام سدته».

شبکهها مدتلكنندۀ زنجدگي نيسجتند و بجرعکس بجه پيشجرفت
منجر ميشوند .خانم آ .خ ميگويد:
«ارتباط مجازي هي تأثير منفي روي زندگي و درسجم
نداشته ،بلکجه بجرعکس بهجم انگيجزه مجيده و باعج
پيشرفتم ميشه .آدم وقتي مجيفهمجه مهمجه و آدمجايي
هستن كه دوسجتش دارنجد و هجر روز بجه عشجق ايجن

تنهایی

دوستداشتنها بيدار شجه ،تجوي زنجدگيش پيشجرفت

خيلي از افراد علت رو آوردن به شبکههجاي مججازي را دوري

ميكنه و اميدش بيشتر ميشه و كاراشو خجو

از خانواده و تنهايي ميدانند.

ميده».

انججام

خانم ف .ت مي گويد:
«دوري از خونوادم و اون حس دلتنگي كه دارم باع

بیتفاوتی اجتماعی

ميشه با اين شبکهها خودمو سرگرم كجنم و تنهجاييمو

كنارهگيري و سجهيمنشجدن در مسجائل اجتمجاعي ،دلسجردي و

پر كنم»

فضاي مجازي ،عامل تخلیۀ روانی
خانم ن.

در اين باره ميگويد:

بيعالقگي به مسائل اجتماعي و نبجود درگيجري را بجيتفجاوتي
اجتماعي ميگويند (نادري و همکاران .)38:9381 ،هربرت گانز
Gans

9

1

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار 9316

94

بيتفاوتي را مفهومي اخالقي تعريف ميكند كه در درون خود

مقولۀ هسته (اصلی)

واقعيتي دارد كه كمي عالقه و يا نبجود آن را بجهصجورت يجک

ولع ارتباط مجازي

پديدۀ مهم جامعجهشجناختي نشجان مجيدهجد كجه در بدشجي از

در اين پژوهش ،مقولۀ هسته «ولع ارتباط مججازي» اسجت كجه

زندگي ما وجود دارد .رابرت مرتن 9نيز بجيتفجاوتي را معجادل

حاصل ادغام  6مقولۀ عمدۀ باال است .براي تعيين ايجن مقولجۀ

كنارهگيري افراد ميداند و معتقد است زماني كه هم اهجداف و

هسته به معيارهاي خاص گزينش مقولۀ هسجته بجه شجرح زيجر

هم شيوههاي نهاديشده در جامعه مطلو

افراد جامعه نباشد،

بيتفاوتي رخ ميدهد (نادري و همکاران)46-41 :9381 ،ز بنجابراين
بججيتفججاوتي در خوابگججاه بججه معنججاي بججيت جوجهي بججه اصججول
هماتاقيبودن و رعايتنکردن حقو آنهجا اسجت .در زيجر بجه
برخي از اظهارات شركتكنندگان در اين زمينه اشاره ميشود:

توجه شده است:
الف .انتزاعي و كلي باشد و هريک از مقوالت را تجا حجد
امکان از نظر معنايي بتواند پوشش دهد.
 .قدرت تحليلي داشته باشد و تنها يک مقولۀ توصجيفي
و ساده نباشد.
م .به فراواني در دادههاي اوليه از سوي مشاركتكنندگان

رعایتنكردن اصول هماتاقی

تکرار شده و تأكيد شده باشد.

«من تو اتا پيش هجماتاقيجام چجت مجيكجنم .اوايجل اعتجراض
ميكردند و ميگفتند مزاحم خوابمون ميشيز اما حجاال ديگجه

د .جريان طبيعي مصاحبهها بهطجور عمجده بجه سجمت آن
معطوف شده باشد (بوستاني و همکاران.)965 :9388 ،

عادت كردند .بايد منو همجينججوري كجه هسجتم قبجول كننجد.

اينترنت يکي از جلوههاي بارز فناوريهاي نوين ارتباطي

باالخره هركسي يجه ويژگجيهجايي داره ،مجنم ايجن ويژگجي رو

است كه در سالهاي اخير رشد و گسترش در خجور تجوجهي

دارم».

داشته است .رايانهها در سرتاسر جهجان بجا خطجوط پرسجرعت
ارتباطي به يکديگر متصل شدهاند .پشت صفحۀ اين رايانههجا،

مهمنبودن هماتاقیها

كاربران اينترنتجي در شجبکههجاي اجتمجاعي مججازي بجا افجراد

بيشتر شركتكنندگان با هماتجاقيهجاي خجود رابطجه ندارنجد و

مدتلججف از هججر قشججري ،نججژادي ،قججوميتي و از جنسججيتهججاي

اصول هماتاقيبودن را رعايت نميكنند .خانم ن .غ ميگويد:

مدتلف با يکديگر ميتوانند ارتباط برقجرار كننجد .دانشججويان

«من اكهراً با دوستاي مجازيم هسجتم و بجا هجماتاقيجام

قشري هستند كه با سکونت در خوابگاه بهصجورت رايگجان از

رابطۀ صميمي ندارم و ديدگاه اونجا راججع بهجم مهجم

اين شيوۀ نوين ارتباطي بهرهمند ميشوند .ايجن دانشججويان بجا

نيست».

دوري از خانواده و مواجهه با افراد مدتلف با مشکالتي مواجه

نبود صميميت در بين هماتاقيها سبب ميشود افجراد بجه
ف اي مجازي و دوستان مجازي روي بياورنجد .خجانم ر .ا در
اين زمينه ميگويد:

ميشوند كه ممکن است به ف اي مجازي بهصورت راه حلجي
براي رفع مشکل رجوع كنند .در اين ف ا افراد با آزادي كامجل
نظرات و عواطف و احساسات خود را ميتواننجد بيجان كننجد.

«هر كدوم از هماتاقيام به كاراي خودشون مشجغولن و

يکي ديگر از جنبههاي اينترنت ،ورود بيهويت در آنها است.

هر كسي دغدغۀ خودشو داره .كسي وقت نداره ،براي

اينکه در ف اي مجازي ،افراد براي ايفاي هجر نقشجي فرصجت

همين با هم صميمي نيسجتيم و بجا دوسجتاي مججازيم

پيدا مي كنند و از انججام ايجن كجار هجي ترسجي ندارنجدز زيجرا

راحتترم».

بسياري از افرادي كه با ف اي مجازي با يکديگر آشنا شجدند،
ممکن است هي گاه در عالم واقع و در ف اي واقعي يکجديگر
Robert Merton
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را نبينند .اين فناوري بهدليل داشتن ويژگيهاي خاص ازجملۀ

والدين ،وجود دوستان نابا  ،داشتن خالء عاطفي ،تنوع طلبي،

ناشناسماندن ،دسترسجي آسجان ،تنجوع و فجراهمكجردن امکجان

نبود حس صميميت بين هجماتجاقيهجا ،نبجود كنتجرل از سجوي

دورشدن از واقعيتهاي ناخشنود زندگي (دوري از خانواده و

والدين و نقش كمرنگ مذهب است .در مدل پارادايمي ،مقولۀ

مشکالت زندگي خوابگاهي) براي دانشجويان جذابيت دارد و

پيامدي ،محصول راهبردها در مقابله با پديده يجا بجراي اداره و

همين عامل سجبب ولجع ارتبجاط مججازي در بجين دانشججويان

كنترل پديده هسجتند .در پجژوهش حاضجر مقولجه هجايي چجون

ميشود .افراد بهشدت به اين ف اي مجازي وابسته ميشوند و

خوا آلودگي سر كجالس ،پجايينآمجدن بجازده و معجدل ،قطجع

به استفادۀ بيش از حد از آن روي ميآورند ،بهصورتي كه تمام

ارتباط با دوستان دنياي واقعي ،انحراف اجتمجاعي ،ديجد منفجي

شب را در شبکههجاي مججازي مجيگذراننجد و دچجار اخجتالل

به ازدوام و تعهد و منزويشدن به عنوان پيامدهاي ولع ارتباط

ديرخوابي ميشوند كه درنتيجۀ ولع ارتبجاط مججازي ،عملکجرد

مجازي شناشايي شجده انجد .همدنجين كجنش گجران دانشجگاهي

فرد ت عيف مجيشجود و ججدايي عجاطفي و ارتبجاطي فجرد بجا

منتدب در مصاحبه ،دربارۀ ولع ارتباط مجازي استراتژيهجايي

اطرافيان رخ ميدهد ،بهگونهاي كه فرد همراهان مجازي خجود

چون مقصر جلوه دادن ف اي دلتنگ خوابگاه ،سوء اسجتفاده از

را بر اطرافيان خود در عالم واقع ترجيح ميدهد .همانگونه كه

امکانات خوابگاه و توجيه عمل با مقايسه با دوسجتان را اتدجاذ

مدل زمينهاي زير نشان ميدهد احساس گمنامي ،دسترسي بجه

كردهاند .بر اساس يافتجههجاي مصجاحبه ،فرهنجگسجازي بجراي

شبکههاي اجتماعي مججازي ،فشجار هنججاري گجروه دوسجتان،

تقويت سرمايۀ اجتماعي ،همبسجتگي درونگروهجي و تقويجت

بيتفجاوتي اجتمجاعي ،وابسجتگي ارتبجاطي -عجاطفي و عوامجل

ايمان به خدا و اعتقادات ديني دانشجويان ازجمله راهکارهاي

خانوادگي از شرايط علّي ولع ارتباط مجازي هسجتند .در كنجار

كاهش ولع ارتباط مجازي هستند .مدل تحليلي پژوهش حاضر

شرايط علّي يادشده ،شرايط تسهيلگجري نيجز وججود دارد كجه

كه شامل عوامجل و شجرايط زمينجهسجاز ،پيامجدها ،راهکارهجا و

همواره حاضر است و بر عملکرد شرايط علّي تأثير ميگجذارد.

اسججتراتژي كججنش اسججت ،بججه شججکل زيججر آورده شججده اسججت:

اين شرايط مقولههايي چون دسترسي رايگان به اينترنت ،نبجود
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پيامدها
 خوابآلودگی سر کالس پایینآمدن بازده و معدل قطع ارتباط با دوستان دنیايواقعی
 انحراف اجتماعی دید منفی به ازدواج و تعهد -منزويشدن

راهکارها
 فرهنگسازي براي تقویتسرمایۀ اجتماعی
 همبستگی درونگروهی تقویت ایمان به خدا واعتقادات دینی

استراتژي كنش /كنش متقابل

شرايط تسهيلگر و زمينهساز
 دسترسی رایگان به اینترنت نبود والدین وجود دوستان ناباب داشتن خالء عاطفی تنوع طلبی نبود حس صمیمیت بین هماتاقیها
 نبودکنترل از سوي والدین -نقش کمرنگ مذهب در زندگی

پديده اصلي
ولع ارتباط مجازي

 سوء استفاده از امكانات خوابگاه توجیه عمل با مقایسه با دوستان -مقصر جلوهدادن فضاي دلتنگ خوابگاه

شرايط علّي
 -1دسترسي به شبکههاي اجتماعي مجازي
 برقراري ارتباط در شبكههاي مجازي چتکردن تا نزدیكی صبح سرک کشیدن در زندگی دیگران درفضاي مجازي
 فهم و درک همدیگر باا شابكه هااياجتماعی مجازي
 -2احساس گمنامي
 چت با اشخاص ناآشنا راحت بودن برقراري ارتباط -3فشار هنجارهاي گروه دوستي
 وجود دوستان ناباب رقابت با دوستان براي یافتنسوژۀمجازي
 -4عوامل خانوادگي
 دلتنگی و دوري از خانواده نبود کنترل پدر و مادر و حس آزادي وجود مشكالت خانوادگی-5وابستگي ارتباطي -عاطفي
 احساس سرخوردگی هنگام قطعاینترنت
 تنهایی تلقیکردن فضاي مجازي به عاملتخلیۀ روانی
 وجود اشخاص مهم در زندگی افزایش انگیزه و امید هنگام ارتباطمجازي
 -6بيتفاوتي اجتماعي
 رعایتنكردن اصول هم اتاقی -مهمنبودن هم اتاقیها

مدل پارادایمی ( عوامل زمینه ساز اختالل دیر خوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه)

شرايط نقش مهمي در ايجاد اخجتالل ديرخجوابي دارد .فجرد در

بحث و نتیجه
وضعيتي اسجت كجه بجا

خوابگاه با دوري از خانواده بهشدت احساس تنهايي مجيكنجد.

مشجدص

همدنين با افراد مدتلف دوست ميشود كه اين افراد ميتوانند

ميشود .يکي از اين اختاللها ،اختالل ديرخوابي است .مجا در

براي او الگو باشند و از كارهاي آنهجا تبعيجت كنجد .از جملجه

اين پژوهش عوامل زمينهساز اخجتالل ديرخجوابي دانشججويان

مواردي كه فرد از طريق دوستانش براي سجرگرمي و غلبجه بجر

دختر ساكن خوابگاه را بررسي كرديم .درواقع ،يکي از عوامجل

مجيكنجد ،ع جويت در

همانگونه كه گفته شد ،اختالل خوا

مدتل شدن الگجو يجا رفتارهجاي مربجوط بجه خجوا

مشکالت در محيط خوابگجاه انتدجا

دانشجويان را ميتوانجد تحجت تجأثير

شبکههاي اجتماعي مجازي است .دسترسي رايگان به اينترنجت

قرار دهد ،ف اي خوابگاه است .دانشجويان در ف اي خوابگاه

و نبود كنترل والدين سبب ميشود فرد به ف اي مجازي روي

بججهدليججل دوري از خججانواده و برخججورد بججا افججراد از شججهرها و

بياورد و در اين ف ا بهشدت به دوستان مجازي وابسته شود و

فرهنگهاي مدتلف ،دورهاي جديد را تجربه ميكنند كجه ايجن

شبها تا نزديک صبح با آنها چت كند و در اين ف ا بهدليجل

مؤثري كه كيفيت خوا

95

عوامل زمينهساز ديرخوابي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشگاه تبريز

گمنامبودن به هجر كجاري دسجت بزنجد .بجا توججه بجه مطالجب

منابع

گفتهشده و نتايج اين پژوهش متوجه مجيشجويم دليجل اصجلي

آقاجججانلو ،ع.ز حريريججان ،ح.ر.ز غفججوريفججرد ،م.ز بججاقري ،ح .و

اختالل ديرخوابي دانشجويان ،ولع ارتباط مجازي اسجت .ايجن

ابراهيمججي ،س.م« .)9319( .كيفيججت خججوا

نتيجه با نتايج پژوهش مسجعودنيا ( )9319همدجواني دارد كجه

دانشجويان در طي دورۀ برگجزاري امتحانجات در

نشان داد افرادي كه به اينترنت اعتياد دارند نسبت بجه كجاربران

دانشگاه علوم پزشکي زنجان» ،مراقبتهاي نوين،

عادي ،وضعيت خوا

نامطلوبي دارند .با ولع ارتباط مججازي،

فصجلنامۀ علمجي دانشجکدۀ پرسجتاري و مامجايي

فرد بهدليل كمبود خوا

در كجالس احسجاس خجوا آلجودگي

دانشجگاه علجوم پزشجکي بيرجنجد ،دوره  ،8ش ،4

ميكند و بازده پاييني دارد كه ايجن مسجأله بجا نتجايج پجژوهش

ص.433-431

نججججومي ( ،)9381موسجججوي ( )9381و آقاججججانلو ()9313

احمدي ،خ.ز عبدالملکي ،ه.ز افسر دير،

 .و سجيد اسجماعيلي،

همدواني دارد .همدنين نتيجۀ اين مطالعجه بجا پجژوهش لجوپز

ف« .)9381( .نقش عوامل خجانوادگي در نجوع و

( )2004كه معتقد است تغييرات فيزيکي ،عجاطفي و اجتمجاعي

ميزان استفاده از اينترنت» ،مجلجۀ علجوم رفتجاري،

ميتواند باع

اختاللهاي خوا

شود ،بهصورت غيرمسجتقيم

دوره  ،4ش  ،4ص.341-333

مججيتوانججد همسججويي داشججته باشججد .بججا ولججع ارتبججاط مجججازي،

بوسجججتاني ،د .و محمجججدپور ،ا« .)9388( .بازسجججازي معنجججائي

شبکههاي مجازي به اولويت اول زندگي فرد تبديل ميشجوند

جهتگيري جنسيتي پسجران نسجبت بجه دختجران

و فرد به استفادۀ بيش از حد از آن روي ميآورد كجه ايجن امجر

(ارائۀ يک نظريۀ زمينجهاي)» ،مطالعجات راهبجردي

خود به عواقب منفي زيادي همدون قطع ارتباط با دوستان در

زنان ،ش  ،44ص .944 -914

عالم واقع ،كشيدهشدن به انحراف و ضعف عملکرد اجتمجاعي
منجر ميشود .بر اساس نتايج ،موارد زير پيشنهاد ميشود:

جوادي ،ع.م .و زنجانيزاده اعزازي ،ه« .)9384( .بررسي تجأثير
اينترنجججت بجججر ارزشهجججاي خجججانواده در بجججين

 -نظارت مسؤوالن دانشجگاه بجر چگجونگي بجراي ايججاد

دانشآموزان دبيرسجتاني ناحيجۀ  3مشجهد» ،علجوم

محدوديت براي دانشجوياني كه در اين شجبکههجاي اجتمجاعي

اجتماعي :جامعهشناسي ايران ،ش  ،44ص -946

ع و هستند.

.949

 افزايش آگاهيهاي دانشجويان بجا ح جور مشجاوران وارائۀ خدمات رايگان مشاوره.
 توجه بيشتر والدين به فرزندان خود با برقجراري رابطجۀعاطفي اطمينانبدش و سرزدن به فرزند خود در خوابگاه.

خسروي ،ز .و عليزاده صحرايي ،ا« .)9313( .رابطۀ اعتيجاد بجه
اينترنت با عملکجرد خجانواده و سجالمت روان در
دانشآموزان» ،مجلۀ مطالعات روانشناسي تربيتي،
ش  ،94ص .51-83

 -برگزاري برنامهها و مراسم مذهبي براي پررنجگكجردن

رجبنژاد ،م.ر .رجبنژاد ،س ،.رستگار ،ف .و نيجکنجژاد ،ش.

نقش مذهب در راستاي كاهش وابستگي دانشجويان به ف اي

(« .)9313بررسججي نقججش كاركردهججاي خججوا

در

مجازي.

سالمتي آدمي از منظر قرآن كريم» ،قرآن و طجب،

 برگججزاري دورههججاي آموزشججي معطججوف بججه مصججرفتکنولوژي براي كاهش آسيبهاي ناشي از شبکههاي مجازي.
 تقويت پايههاي سبک زندگي اسالمي دانشجويان برايكاهش احساس تنهايي آنها.

ش  ،9ص .36-44
روشجنايي ،م« .)9381( .تجأثير عوامجل فجردي و خجانوادگي بجر

سازگاري دانشجويان با محجيط دانشجگاه» ،علجوم

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)65شماره اول ،بهار 9316

96

تربيتي :پژوهش و برنامهريزي در آمجوزش عجالي،

فصلنامۀ علمي -پژوهشي رفاه اجتمجاعي ،س ،93

ش  ،9ص .91-44

ش  ،59ص .931-939

 .و نيجکپجور ،ر« .)9388( .ارتباطجات

قانعي ،ر.ز همتجي مسجلک پجا  ،م.ز رضجايي. ،ز بجاغي ،و .و

سليمي ،ع.ز جوكجار،

اينترنتي در زندگي :بررسي نقجش ادرا حمايجت

مکي،

دانشججويان

اجتمجججاعي و احسجججاس تنهجججايي در اسجججتفاده از

پرسججتاري سججاكن خوابگججاههججاي دانشججگاه علججوم

اينترنت» ،دانشکدۀ علجوم تربيتجي و روانشناسجي

پزشکي اروميه» ،دو ماهنامۀ پرسجتاري و -مامجايي

دانشگاه الزهرا ،ش  ،3ص.89-934

اروميه ،دوره  ،1ش  ،4ص .411-484

شريعتزاده ،م.ع.ز ملکي راد ،ع.ا.ز همتجا ،ا .و شجريعتزاده ،م.

كفاشججي ،م« .)9388( .بررسججي تججأثير اينترنججت بججر ارزشهججاي

و بركجات سجحرخيزي

خانواده» ،فصلنامۀ پجژوهش اجتمجاعي ،س  ،4ش

(« .)9381بهداشت خوا

از ديججدگاه طججب مکمججل و طججب رايججج در نظججام

سالمت» ،مجلۀ علمجي پژوهشجي دانشجگاه علجوم
پزشکي ارا  ،ش  ،4ص .18-86

 ،3ص .55-16
كفاشججي ،م« .)9381( .مججدلسججازي معججادالت سججاختاري تججأثير

اينترنت بر ارزشهاي خانواده» ،پژوهشنامۀ علوم

شمسججايي ،ف .و چراغججي ،ف« .)9319( .بررسججي همبججودي
اختالالت خوا

« .)9313( .كيفيجت خجوا

اجتماعي ،س  4ش  ،3ص .935-954

و سالمت عمومي در مردم شهر

كرمشايي ،ف.ز پناهي ،ا.ز صجاد نيجا ،ا .و زيجدي ،ي.)9313( .

همدان» ،مجلۀ علمي دانشکدۀ پرستاري و مامايي

«بررسي اعتياد به اينترنت و ف جاهاي مججازي در

همدان ،دوره  ،43ش  ،4ص .43-45

بين جوانجان و نوجوانجان» ،باشجگاه پژوهشجگران

شهابي ،م .و بيات« .)9319( . ،اهداف و انگيزههاي ع ويت

جوان ،همايش ملي صنايع فرهنگي و نقش آن در

كاربران در شبکههاي اجتماعي مجازي (مطالعهاي

توسعۀ پايدار.

دربارۀ جوانجان شجهر تهجران)» ،علجوم اجتمجاعي:

گلشجکوه ،ف« .)9313( .رابطجۀ بجين گوشجهگيجري اجتمجاعي

مطالعات فرهنجگ و ارتباطجات ،ش  ،54ص -86

افسججردگي و اضججطرا

در

.69

كاربران اينترنت شجهر اهجواز» ،يافتجههجاي نجو در

عبججاسزاده ،م .و حسججينپججور ،ا« .)9313( .كججاربرد تهلي ج

در

بججا اخججتالالت خججوا

روانشناسي ،ش  ،96ص .49-53

پژوهشهاي كيفي (با تأكيجد بجر رويکجرد نظريجۀ

محمدي فرخجران ،ا.ز مديجري ،ي.ز توكجل ،ز .و منصجوري ،آ.

زمينجججهاي)» ،فصجججلنامۀ علمجججي – پژوهشجججي

(« .)9319بررسي ارتباط كيفيت خوا

و سالمت

روششناسججي علججوم انسججاني ،ش  ،61ص -966

روان در دانشجججويان سججاكن خوابگججاه» ،فصججلنامۀ

.941

دانش و تندرستي ،دوره  ،1ش  ،3ص .994-991

غالمي ،م« )9381( .بررسي ارتبجاط ميجان اخجتالالت خجوا ،

مدرسي ،م.ر.ز فقيهينيجا ،م.ز اكبجري ،م .و رشجتي ،ا.)9319( .

افسججردگي ،وضججعيت اجتمججاعي -اقتصججادي و و

«بررسججي ارتبججاط اخججتالالت خججوا

و عملکججرد

سطح تحصيالت» ،علوم تربيتي :اصالح و تربيت،

تحصيلي در دانشآموزان مقطجع راهنمجايي شجهر

ش  ،83ص .96-45

اصفهان» ،مجلجۀ دانشجکدۀ پزشجکي اصجفهان ،ش

فتحي ،م.ز فکرزاده ،ح.ز غفاري ،غ.ر .و بجوالهري ،م.)9314( .
«عوامججل زمينججهسججاز بججيوفججايي زناشججويي زنججان»،

 ،436ص .946-956
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عوامل زمينهساز ديرخوابي دانشجويان دختر ساكن خوابگاه دانشگاه تبريز

مسعودنيا ،ا« .)9319( .اعتياد به اينترنت و خطر بجروز اخجتالل

نوغججاني ،م.ز مظلججوم خراسججاني ،م .و ورشججوي ،س.)9381( .

در نوجوانجان» ،تحقيقجات علجوم رفتجاري،

«عوامججل مججؤثر بججر جراحججي زيبججايي زنججان» ،علججوم

خوا

دوره  ،93ش  ،5ص .353-364
موسوي ،ف ،.گلستان،

 ،.متينجي ،ا .و طباطبجايي ،ر.)9381( .

«بررسي شيوع اختالل خوا

اجتماعي :مطالعات روانشناختي زنان ،ش  ،46ص
.15-934

و عوامل مجرتبط بجا

يوسفي ،ع.ز فرهوديزاده ،م .و لشجکري دربنجدي ،م.)9319( .

آن در دانشجويان پزشکي دانشجگاه آزاد اسجالمي

«فشجججار هنججججار تعهجججد اجتمجججاعي در ايجججران»،

تهران» ،مجلۀ علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي،

جامعهشناسي كجاربردي ،س  ،43ش  ،4ص-914

دوره  ،43ش  ،4ص .418-484

.911

نججادري ،ح.ز بنججيفاطمججه ،ح .و حريججري اكبججري ،م.)9388( .
«الگوسججازي سججاختاري رابطججۀ بججين بيگججانگي و

بيتفاوتي اجتمجاعي» ،علجوم اجتمجاعي (دانشجگاه
فردوسي مشهد) ،ش  ،94ص .63-41
نجججومي ،م.ز قلعججهبنججدي ،م.ف.ز اخبججاري ،ر .و گرجججي ،ر.
(« .)9388الگوي خوا
خججوا

و شيوع انواع اخجتالالت

در دانشجججويان پزشججکي و دسججتياران

تدصصججي» ،مجلججۀ علججوم پزشججکي دانشججگاه آزاد
اسالمي ،دوره  ،91ش .55-51 ،9
نسججاجي ،ا« .)9319( .خججوا

و اهميججت آن در زنججدگي (،»)9

فلسفه و كالم :درسهجايي از مکتجب اسجالم ،ش
 ،691ص .53-54
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