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 مقدمه
نیازهاا  طرار  انناا   ترینمهمارتباط یکی از 

زباا    ازجملا اختراعاا  برار  ترینبزرگاست و 
از هماا   تاارمهمو  و تل یزیاا  خاا   پاااا  را یاا  

 اینترنت  ر راستا  پاسخ ب  ایان نیااز با  س اسات
و  ر باا هها ر و تناترن تانرت ارتبا اا   (.1)

ارتباا ی و   شابک  عن ا با آ  اینترنات  امتااا 
ا العاتی جهانی  طضا  جایا   ر عرت  زنااتی 

با عناوینی هم پ    ت ا میمر م ب  وج   آما ک  
از آ  یاا  کار  « طضاا  ماااز »و « طضا   وم»
تاا   هاامی ب  کاربر اجاازس این طضا  مااز . (2)

تصا یر با  اشاترا   و پروطایل ایااا  کناا  ماتن
ب   یگر اعضا  سایت از  ریق عملکر ها  و بگذارنا

 .(3) ایاا  شاس  ر اینترنت متصل ش   ها تروسو 
م طااق و برجناات  طضاااها  مااااز   ها نم ناا از 
و  (My space)   ماا  اساسیسبا  طیس ت ا می

( ک  انب هی از 4بر  )را نام  (Friendster) طرناستر
. اناکر سمخا با  را از سراسر جها  ب  خ   جذب 

سااایت »بار اساااخ آخارین ا العاا   کا   ر ب 
 برا از ت تل ب  طیس  www.Alexa.com«الکنا

با بیش از یک میلیار  کااربر ) تیسا ترینپربینناس
و بیراااترین  اااام تراطیاااک را  ر  ر جهاااا ( 

ماا  باق اعاالم .  ر کر ر باز یاها  روزمرس  ار 
اینترنات  شامار کااربرا   مرکز ماایریت اینترنات

با   متأساران ( اماا 5) اساتمیلیا   نرر 45  او 
از سا    با  طیس لیل ممن ع ب    اساترا س از 

مراجااق نااان نی آمااار   ر ماا ر  تراااا  کاااربرا  
 تزارن نراس است.  ر ایرا  ب  طیس

مختلاف  ها جنب  ر تحقیقا  مختلف   تاکن  
نرار ترطت   م ر مرالر اجتماعی مااز   ها شبک 
 ر  (disclosure-Self) خ   اطراتر  ازجمل است 

 آنالیااان ها  وساااتی(  6) ماااااز  ها شااابک 

 

 barateefereshteh@yahoo.com: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران )*نویسنده مسئول(. فرشته براتی*

 fekr0123@yahoo.com، تهران، ایران. یبخشتواندانشگاه علوم بهزیستی و  یعلمئتیه، عضو یشناسجامعه: دکترای فکرآزادحسین 

 safaneh_s@yahoo.com، تهران، ایران. یبخشتواندانشگاه علوم بهزیستی و  یعلمئتیه: دکترای پزشکی اجتماعی، عضو حمیرا سجادی

 

 مواد به لیتما و بوکسیف به یعاطف تعلق نیب رابطه

 چکیده

محبوبیرت روزافرزون و رشرد  واسرههبهترین سایت و بیشترین حجم ترافیک را در بازدیدهای روزمرره دارد. بعد از گوگل، پربیننده بوکسیف :هدف و زمینه

های اجتماعی، هدف از این پژوهش بررسی رابهه برین ترین نگرانییکی از مهم عنوانبهمواد مخدر  سوءمصرفها و با در نظر گرفتن کمی و کیفی این شبکه
 های شهر نیشابور بود.و تمایل به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه بوکسیفتعلق عاطفی به 

های نیشابور انجام شرد، ابرزار نفر از دانشجویان مقهع کارشناسی دانشگاه 407 ای رویگیری سهمیهتحلیلی با روش نمونه -: این مهالعه توصیفیروش کار

( و زیرر مقیراس 2007و المبره ) الیسون، اشتین فیلد بوکسیفه از پرسشنامه شدت استفاده از برگرفت بوکسیفها، زیر مقیاس تعلق عاطفی به گردآوری داده
ها از ضرری  همبسرتگی پیرسرون و رگرسریون  نرد داده در تحلیل ( بود.1391) همکارانتمایل به مواد برگرفته از پرسشنامه نگرش به مواد مخدر رفیعی و 

 استفاده شد. گامبهگاممتغیره 

و تمایرل بره  بروکسیفدرصد( بین تعلق عاطفی بره  99)در سهح اطمینان  =001/0pو  =297/0rهمبستگی معنادار، مستقیم و مثبتی به میزان  :هایافته

 کند.بینی میدرصد واریانس تمایل به مواد مخدر را پیش 5/7، بوکسیفنتایج رگرسیون نیز نشان داد که تعلق عاطفی به مواد مخدر وجود داشت. 

تواند در کاهش اثرات منفی اسرتفاده از ها میهای اجتماعی مجازی و پیامدهای استفاده از آنبه دانشجویان درباره شبکه یرساناطالع: آگاهی و گیرینتیجه

 ها مؤثر باشد.این شبکه

 

 نیشابور دانشجویان،به مواد مخدر،  تمایل، بوکسیف تعلق عاطفی به های اجتماعی مجازی،: شبکههاکلیدواژه
 

11/11/89تاریخ پذیرش:               25/5/88تاریخ دریافت:   

 23/5/95  تاریخ پذیرش:    21/1/95  تاریخ دریافت: 
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(Online friendships( )7 )آنالیاان  ها و عرااق
(Online dating) (8  ر زیاار باا  .) ی از هاینم ناا

 :ش  میتحقیقا  ت ر  ترطت  اشارس 
(  Haddon( و ها و  )Livingstone) ل یننت   

(  خراارا  Content risksخراارا  محتاا ایی )
 ( و خرااارا  رطتاااار Contact risks) تماسااای

(Conduct risks را خرراتی )ک  اینترنت   اننامی
و اکثر این خررا  مرم الً  کنامیبرا  اطرا  ایاا  

اجتمااعی  ها شبک از  ریق ترامال  اینترنتی  ر 
مااز   طضاها  پت  پیام ط ر   ایمیل و ... ایاا  

 .(9) ش  می
  یگر بااال با    خرارا   ریااطتی از ا مرالر 

اجتماعی مااز  بارا  ن ج اناا  پنار   ها شبک 
اجتمااعی و  -ن ج انا   ارا  سرح پایین انتصا  
(  10)  هاامی ارا  ارتباط با با والاین را نراا  

نیز ب  این  (Griffiths) تریریتیس( و Kuss) کاخ
برا  جبارا   تراها رو ک   کننامیم ض ع اشارس 

اجتماااعی  ها شاابک  رواباا  اجتماااعی خاا   از
و اثاارا  منراای اسااترا س از  کننااامیاسااترا س 

اجتماااعی مااااز   کاااهش مرااارکت  ها شاابک 
اجتماعی  کاهش م طقیت تحصیلی و ایاا  روابا  

 .(11) است آطرینمرکل
ما ا   سا   مصار مرکز ملای اعتیاا  و الر  مر
 National center)  انرگاس کلمبیاا امریکاا مخار

on addiction at Columbia University ر  )
نرا   ا  ک  ارتباط ن   بین استرا س  2011سال 

اجتماعی مااز  و ا تماال  ها شبک ن ج انا  از 
 .(12) م ا  مخار وج    ار  س  مصر 

خ   تحت عنا ا    مرالر بریر و اطراسیابی  ر 
اجتمااعی اینترنتای و سابک زنااتی  ها شابک »

جامرا  ماااز   ترینبزرگج انا : مرالر  م ر   
ک  ب  مرالر  شبک  کل ب پر اختناا با  « ایرانیا 

 ها شبک این نتیا  رسیانا ک  میا  عض یت  ر 
اجتماعی اینترنتی و سبک زناتی ج اناا  ارتبااط 

 ها شابک میا  عضا یت  ر  وج    ار . همچنین
اجتماااعی اینترنتاای و اطاازایش ساااعا   ضاا ر  ر 

اجتماعی و انتخاب ن ع پ شاش ارتبااط  ها شبک 
ج ا   نیا و همکارا   ر  .(13) مرنا ار وج    ار 

تأثیر استرا س »شاها تحت عن ا   -م ر  ا مرالر 
لی اجتماعی مااز  بر عملکر  تحصی ها شبک از 

کا  بار «  انرا یا   انرگاس عل م پزشکی بیرجنا
نرر از  انرا یا  ت ر  ترطت  ب  ایان  210رو  

نتیا  رسیانا ک   انرا یا  با مراال و عملکار  
ننبت ب   انرا یا  با عملکر  و  ترپایینتحصیلی 

اجتماعی ماااز   ها شبک مرال باالتر  بیرتر از 
 .(14) کننامیاسترا س 

پیمایرای   مرالر رستگار خالا و محمایا   ر 
استرا س از اینترنات و ا نااخ »خ   تحت عن ا  
«  انرگاس باهنر کرما  م ر مرالر امنیت اجتماعی 

 ها ساایتب  این نتیا  رسیانا ک  کنانی ک  از 
ا ناااخ امنیاات  کننااامی طیلتاار شاااس اسااترا س

اجتماعی کمتر  ننبت ب  بقیا   ارناا. همچناین 
ا  ا ناااخ امنیاات اجتماااعی کنااانی کاا  از میااز

  تاا ییتر و کلاا ا اسااترا س باا  طیس ها سااایت
مرنا ار  کمتر از کنانی است کا     رب  کننامی
اساترا س نکار س یاا با   هاسایتاز این  کاامهیچاز 

 (.15) کننامی یگر  مراجر   ها سایت
 ر این پاووهش سا  نیریا   ر راساتا  تبیاین 

متغیار ترلاق  وجا   ارتبااط باین  ووج   یا عام 
و تمایل ب  م ا  م ر  استرا س  ب  طیسعا ری ب  
 نرار ترطت:

باا  : ایان رویکار ندیرضاام  -نظریه استفاده
ب  تبیین  شناختیروا از برخی مراهیم  تیر بهرس

 تارینمهمرابر  طر  و رساان  پر اختا  و یکای از 
نیاز ب  برانگیختگی  منئل خ   را   ل  ها  یاتاس

شااکل  ا س اساات. ایاان نیریاا  نیازهااا  رواناای و 
اجتماااعی مخا بااا  را عاماال اتاالی اسااترا س از 

 . انامی هارسان 
: مخا ا  عصار نظریه وابساتیی مااطااا   

 اضر ب  خا ر وجا    و نیااز با  رساان  وابنات  
 :ش  می

نیاز ب   اشت  شاا  ا العاا  )ا العاا  از  -1
 رویاا ها  جامر  مار (؛تح ال  و 

نیااااز بااا  ناانناااتن و تریاااز از وانریاااا   -2
 (.16)  نز  ر اونا  طراغت و ...( ها برنام )

بار : ( و پیوند افتراقیSutherland) ساترلند
ناا ت انمینیری  ساترلنا  اجتماعا  مااز   اساخ
یا تیر  رطتارها  منحرطانا  را طاراهم  ها زمین 

سازنا. کاربرا  ممکن است  ر اجتماعاا  ماااز  
با اطرا   متراو  از اطارا   ر  نیاا  وانرای آشانا 
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و ایان  کننامی ش نا و با بی پهرتی ترامل برنرار
آور   طنا   و  ب   ستویوتی شرای  یا تیر  و 

 (.17) سازنامیمارمان  را تنهیل  ها مهار 
 ب  طیسبین ترلق عا ری ب  پژوهش:  ضیهفر

و تمایاال باا  ماا ا  مخااار  ر بااین  انرااا یا  
 نیراب ر ارتباط مرنا ار وج    ار . ها  انرگاس

 

 روش کار
. باشاامیرون اناام پووهش  اضار  پیمایرای 

جامر  آمار  شاامل کلیا   انراا یا  شااغل با  
  ر 91-92 یلیتحصنیم سال  وم سال  تحصیل  ر

) انراگاس آزا    انراگاس  شهر نیراب ر ها  انرگاس
پیام ن ر   انرکاس عل م پزشکی و  انرگاس نیراب ر( 

نرر ب  .  ام  نیق نم ن   پاس از  6190ب  تراا  
نرااار از  20انااااام مرالرااا  مقااااماتی بااار رو  

 انرا یا  و با استنا  با  طرما ل محاساب   اام 
 همکارا نم ن   ر مرالرا  همبنتگی پهرس ئی و 

-β=80/0و  123/0r=  10/0=α) و با لحاا  (18)
 تیر نم ن نرر انتخاب تر یا و ب  شی س  407 ( 1

ایان ترااا    م ر  پرسش نرار ترطتناا. ا سهمی 
 ختاار  239 رتااا( و  3/41پناار ) 168شااامل 

 ها جنباا رعایاات  منی رباا .  رتااا( باا   7/58)
اخالنی این امکا  طراهم شا ک  شارکت اطارا   ر 

 او لبان  باشا و این ا مینا  نیز  ت ر ب مرالر  
 تا ر ب ب  آنا   ا س شا کا  کلیا  ا العاتراا  

محرمان  نز  محقق باانی خ اهاا ماناا  همچناین 
جهت جل  اعتما  بیرتر اذعا  تر یا کا  نیااز  

رکار   پ منی ربا ب  ن شتن نام و ناام خاان ا تی 
 .باشامیپرسرنام  ن

ها  مقیاخ ترلق عا ری با   ا س آور جمقابزار  
 12سؤال( و مقیاخ تمایل ب  ما ا  ) 5) ب  طیس

سؤال( ب   ک   او  سؤاال  بنت  ب  ناا. مقیااخ 
م ر  استرا س  یف لیکر  است ک  ترلاق عاا ری 

و تمایل ب  م ا  ب  کمک آ  سنایاس  ب  طیسب  
ا العااا   لینااتپکاز  و . همچنااین شاا  می

)جنناایت  ساان  سااال تحصاایلی   م تراطیااک 
 ا زمین ا العا   لینتپکو   انرکاس تحصیلی(

)مصر  م ا  ت س  اعضا  خان ا س  مصار  ما ا  
ت س   وساتا   مصار  ما ا  ت سا   انراا  و 

بااارا   اساااترا س از اینترنااات  ر روز( زما ماااا 

 .م ر  نیاز استرا س شا ها  ا س آور جمق
مقیاخ ترلق عا ری : هاپرسرنام اعتبار و روایی 

برترطت  از پرسرنام  شا  اساترا س  ب  طیسب  
 (  اشااتین طیلاااEllison) الیناا   باا  طیساز 
(Steinfield و المب ) (Lampe)  است.  ر پاووهش

 اضاار روایاای سااازس مقیاااخ ترلااق عااا ری باا  
بااا رون تحلیاال عاااملی اکتراااطی بااا  باا  طیس

ت یا  ماذک ر  5پرخش واریماکس بررسی شاا و 
 رتا از پراکنش سازس ترلق عا ری  82/58 او  

پایایی مقیااخ ترلاق را تبیین کر نا.  ب  طیسب  
باا  پاس از مرالرا  مقااماتی  ب  طیسعا ری ب  

م ر  ( α= 82/0استرا س از محاسب  آلرا  کرونباخ )
( و مرالر  19)  ر مرالر  الین   ترطت.تأییا نرار 
مقاا یر مناسابی بارا  پایاایی ایان  (20عما   )
نمرس باال  ر این مقیاخ آماس ب  .  ب   ستمقیاخ 
 باا  طیسترلااق عااا ری بیرااتر باا    هناسنرااا 

. مقیاااخ تمایاال باا  ماا ا  برترطتاا  از باشااامی
پرسرنام  نگرن ب  م ا  مخار رطیری و همکاارا  

روایی سازس مقیااخ تمایال با   ؛ ک ( است1391)
م ا  مخار  ر مرالر   اضر با اساترا س از تحلیال 
عامل اکتراطی با پرخش واریماکس تأییا شااس و 

 رتااا پااراکنش سااازس  32/61ت یاا  مااذک ر  12
پایاایی . کر ناامیتمایل ب  م ا  مخاار را تبیاین 

مقیاااخ تمایاال باا  ماا ا  مخااار پااس از مرالراا  
س از محاسااب  آلرااا  کرونباااخ مقاااماتی  بااا اسااترا 

(78/0 =α )  ماا ر  تأییااا ناارار ترطاات.  ر مرالراا
 798/0مقااار آلراا  کرونبااخ رطیرای و همکاارا  

نمارس برا  مقیاخ تمایل ب  م ا  ب   ست آماس ب  . 
تمایل بیراتر با    هناسنرا باالتر  ر این مقیاخ 

 م ا  مخار است.
 

 هایافته
نرااار  انراااا    407از مامااا ع    رکلیبااا 
 3/41) نرر 168 ر این مرالر   تراا   کنناسشرکت

 رتااا( ز   بااا  7/58نراار ) 239 رتااا( ماار  و 
ترااا   ترینبیش سال ب  نا. 73/22میانگین سنی 

 رتا( مترلق ب   انراگاس پیاام  3/40)  انرا یا 
 رتاا(  6/7) تراا  ترینکمو  باشامین ر نیراب ر 
 عل م پزشکی ترلق  ار . ب   انرکاس

 رتا  انرا   ساال اول   6/22 ر این مرالر  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               3 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3465-en.html


 
 
 

 

    م ا  ب  لیتما و  نب  یط ب  یعا ر ترلق نیب رابر                                                                                      

     

 

 

http://rjms.iums.ac.ir                                                                 1395 رمه ،148، شماره 23دوره   پزشکی رازیمجله علوم 

39 

 رتاا ساال سا م و  3/25 رتا سال  وم   2/34
 رتااا  4/7 رتااا سااال پهااارمی ب  نااا.  2/15

 9/18مصاار  ماا ا   ر خااان ا س   کنناتا شاارکت
 رتاا  9/5 رتا مصر  م ا  ت سا   وساتا  و 
 مصر  م ا  ت س  خ   را اعالم کر نا.

کاربر شابک    نرر( اطرا  نم ن  138)  رتا 9/33
نرر( اطارا  از  269)  رتا 1/66ب  نا و  ب  طیس

 .کر ناامیاساترا س ن با  طیسشبک  اجتمااعی 

ماال  ورو  با  مرالرا  کااربر  شابک   ازآنااک 
  مرالر ب    تنها آ   ست  از اطرا  وار   ب  طیس

 ب  نا. ب  طیسهمبنتگی شانا ک  عض  شبک  
  ت تیری  میانگین نمرس ترلق هایاطت بر اساخ 
با  .  69/13 ر نم ن   مقااار  ب  طیسعا ری ب  

 ر پنرا   ب  طیسمیانگین نمرس ترلق عا ری ب  
و بین  و تروس از  ب  س 67/13و  ر  خترا   71/13

ترااو  مرناا ار   ب  طیسلحا  ترلق عا ری ب  
 وج   نااشت.

نرر(  ارا   52) اطرا  رتا  7/37 ر این مرالر  
 9/31ب  ناا.  با  طیسترلق عا ری مت س  با  

نرر( نیز  ارا  ترلق عا ری زیاا   44)  رتا اطرا 
 ب  نا. ب  طیسب  

  ت تایری مربا ط با  هایاطتا بخش  یگر  از 
تمایل ب  م ا  مخار است. میانگین نمرس تمایل با  

و  ر کاااربرا   35/22ماا ا  مخااار  ر کاال نم ناا  

ب  . مقاین   خترا  و پنرا  از  09/24 ب  طیس
نیر تمایل ب  م ا  مخار نرا   ا  ک   ر کااربرا  

  میانگین نمرا  تمایل ب  ما ا  پنارا   ب  طیس
 ب  . 58/20  و  ر  خترا  61/27

نرر(  ارا   42اطرا  ) رتا  4/30 ر این مرالر  
 2/2تنهاا  با  س وتمایل مت سا  با  ما ا  مخاار 

نرر(  ارا  تمایال خیلای زیاا  با   3اطرا  ) رتا 
 م ا  مخار ب  نا.

 
 آزمو  فرضیه

و  ب  طیسطرضی  پووهش: بین ترلق عا ری ب  
 ها  انراگاستمایل ب  م ا  مخاار  ر  انراا یا  
 نیراب ر ارتباط مرنا ار  وج    ار .

بررسی ضاری  همبناتگی مرااهاس شااس باین 
و تمایل ب  ما ا  مخاار  ب  طیسترلق عا ری ب  

ارتبااط مثبات و مرناا ار باا مقااار    هناسنرا 
(297/0r =  ر سرح ا مینا  )رتا با  .  ر  99 

ترت: با اطازایش ترلاق عاا ری با   ت ا مینتیا  
و  شا  می  تمایل ب  م ا  مخار بیراتر ب  طیس

 بر عکس.
 5/7باا اساترا س از ماال رترسای نی   ر نهایت  

 رتا واریانس تمایل ب  م ا  مخار ت سا  متغیار 
. ماال شا  میتبیاین  با  طیسترلق عا ری ب  

  هاامیرترسی   نهایی پووهش این امر را نراا  

 بوکسیف به یعاطف تعلق برحس  موردمهالعه جامعه یفراوان عیتوز -1 جدول

 بوکسیفتعلق عاطفی به  تعداد پاسخگویان درصد

 خیلی کم()5از  ترکمنمره  6 3/4

 )کم(6 -10نمره بین  29 21

 )متوسط(13-15 نیبنمره  52 7/37

 زیاد()16 -20نمره بین  44 9/31

 خیلی زیاد()21 از ترشیبنمره  7 1/5

 کل 138 100

 
 تمایل به مواد مخدر برحس  موردمهالعهتوزیع فراوانی جامعه  -2 جدول

 تمایل به مواد مخدر تعداد پاسخگویان درصد

 خیلی کم() 12از  ترکمنمره  11 8

 )کم(13 -24نمره بین  69 50

 )متوسط(25-36نمره بین  42 4/30

 )زیاد(37 -48نمره بین  13 4/9

 )بسیار زیاد(49 از ترشیبنمره  3 2/2

 کل 138 100
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ری با  ک  با اطزایش یک وا ا  ر نمرس ترلاق عاا 
وا ا  نمرس تمایال با   274/0  ب  میزا  ب  طیس
 .ش  می تربیشم ا  
 

 گیریبحث و نتیجه
ا العااتی و ارتباا ی  هاا طناور رشا طزاینااس 

خا     مانناابی هاا ویوتیبر اساخ برخی  باآنک 
ی هام پا   هاایویوتی یا  بهتار باا  ن یابخش

کاار   مرزهااا   رناا کمت زیااق عا الناا  منااابق  
 بقاتی  جغراطیایی  برخا ر ار  ماا   و پیراین  

  اما  ر پی خ   ان اع جایاا  از اناب  سخان ا تی 
 پااذیرامکا و جرایماای را  هاآساای   هاااناهناار 
نامرل بیاات »باا   هاااآ از  تاا ا میکاا   اناساااخت 
 نراسبینیپیش پیاماها تربیر کر . این « طناوران 

یاااا  اجرایااای و  انرااا را  و و ناخ اسااات   مت ل
م اج  کر س است  ا ویوسپووهرگرا  را با وضریت 

ک   ی آ  نیار   کنترل  برخ ر  و پیراگیر  از 
ترطاً با نگاهی تک جهانی و بااو  مال یا   هاآ 

مینر نینت  تنهان خصایص طضا  مااز  یا  وم  
بلک  ممکن است اثرا  ناخ شاینا  را نیز  ر پای 

  اشت  باشا.
 ر  با  طیس ر این مرالر  تمایل پنرا  کاربر 

مقاین  با  خترا  کااربر  ننابت با  ما ا  مخاار 
   ر کل نم نا  نیاز  تمایال پنارا  باشامیبیرتر 

. این یاطتا  باا باشامیننبت ب  م ا  مخار بیرتر 
رابرا  »مرالر  پاشا شریری و رضایی تحت عن ا  
« ن ا سخاابین نگرن ب  م ا  مخار باا نااایمنی  ر 

 300بر رو   ا پنامر ل  تیر نم ن ک  با رون 
( و بااا 21) تاا ر  ترطاات  همخاا ا  آماا ز انش

رابرا  »مرالر  تلسایگانی و خا می تحات عنا ا  
ترها ب  مارس   نگرن ب  م ا  مخار و مصر  آ  

تصا طی  تیر نم ن  ت ر ب ک  « ا آم ز انش ر 
ت ر  ترطات  نااهمخ ا   آم ز انش 200بر رو  

است.  ر مرالر  تلسایگانی میاانگین نمارا   (22)
 ر مقاینا  باا  آما ز انشنگرن ب  م ا   ختارا  

اسات. هاا  اتالی ایان پاووهش  تاربیشپنرا  
و  با  طیسبررسی ارتباط بین ترلاق عاا ری با  

تمایل ب  م ا  مخار ب  . نتاای  پاووهش باا نتاای  
م ا  مخاار  س  مصر مرالر  مرکز ملی اعتیا  و 
همخاا انی  ار .  2011 انرااگاس کلمبیااا  ر سااال 

مرکاز ملای اعتیاا  و  2012و  2011مرالر  سال 
ما ا  مخاار  انراگاس کلمبیاا آمریکاا   س  مصر 

 مراااهاس تصاااویر  از ن ج انااا   ر  ااال منااتی
(Drunk ر  ال خلنا  یاا  ر  اال اساترا س از   )

( و طراار 12)  مااازاجتماعی  ها شبک  م ا   ر
 (Digital peer pressureهمناااال   یایتااالی )

( را از علل تمایل و مصار  ما ا   ر کااربرا  23)
. طضاا  کنامیاجتماعی عن ا   ها شبک ن ج ا  

ا طاار  ت انمیمااز   نیایی است ک  کاربر  ر آ  
از تمااام مرااکال  و مرااکال  ارتباااط رو  ر رو 
کمب   رواب  اجتماعی خ   را جبرا  کناا و ایان 
وابنتگی روز ب  روز ب  اینترنت و شبک   با   لیال 
ایاا  انزوا  اجتمااعی و  ور  از اجتمااع وانرای 

(  ممکن است تمایل او ب  م ا  را تحات 25و  24)
ا   یکای از تأثیر نرار  ها. طیاض بخاش و همکاار

 آثار استرا س از اینترنت بر سبک زنااتی کااربر را 
شروع ب  مصر  سیگار  الکال یاا اطازایش مصار  

 (.26)  اننامی هاآ 

 و تمایل به مواد مخدر بوکسیفبررسی ارتباط بین تعلق عاطفی به  -3جدول 

 ضری  همبستگی پیرسون مقدار احتمال انحراف معیار میانگین نمرات تعداد پاسخگویان متغیرها

 297/0* 001/0 578/4 69/13 138 بوکسیفتعلق عاطفی به 
 062/8 35/22 405 تمایل به مواد

 معنادار است 001/0در سهح  ارتباط*         

 مدل رگرسیونی نهایی پژوهش -4جدول 

 
 مقدار احتمال

 
 tمقدار 

 مدل ضرای  استاندارد نشده استانداردشدهضرای  

Beta rEErE -dtS B 

000/0 
001/0 

368/6 
316/3 

274/0 526/2 
145/0 

085/16 
481/0 

 مقدار ثابت
تعلق عاطفی به 

 بوکسیف
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از نیار ترونهاا گ و همکاارا   اسااترا س زیااا  از 
اینترنت باعث تنهایی بنیار شاس و ایان تنهاایی و 
انزوا باعث کاهش ترامل اجتماعی طر  باا  یگارا   

ل  ر ه یاات و  ر نهایاات باعااث کاااهش اخااتال
(. یکای از 27) شا  میاجتماعی طار   ها مهار 
 ها  رطا مهم  ر ما کار  اجتماعی و  ها   زس

مرتب  با آ   تأکیا تنتر س بار روابا  و تراامال  
اجتماعی  ر باین اطارا  و ج اماق اسات. آما زن 

اجتماعی با تأکیاا بار رون ماا کار   ها مهار 
اتالی  ها هاا پنا سالی اسات کا  از  تروهی

مااخال  ما کارا  اجتماعی جهات تریاین تاأثیر 
مختلف زناتی اطارا  نارار ترطتا   ها جنب آ  بر 
 است.

از سایر  الیلی کا  باعاث اساترا س از اینترنات و 
ارضاا   شا  میاطزایش روزاطازو  اساترا س از آ  

نیازها  مختلف عا ری  جننی  نیاز با  شاناخت  
 ریاطت  مایات اجتمااعی   (28پیررطت ) شا  و

پاایین  ر  نرساعتما با ( و  اشتن 29از اینترنت )
 اا زس  هااا طرالیت( اساات. از 25) طاار  کاااربر

مااا کار  اجتماااعی آشناساااز  اطاارا  بااا منااابق 
مختلااف اجتماااعی و  مااایتی اساات. شناسااایی و 

ا ت انمی ر   رست اطرا  از منابق وانری  مایتی 
عاملی مهم بارا  عاام جناتا   رطاق نیازهاا از 
 ریااق طضااا  مااااز  و اینترناات شاا  . آماا زن 

شااناخت اطاارا  از  منی رباا زناااتی  هااا مهار 
و نقاط ضرف خ   و تالن  ر  هات انایی  استراا ها

ماا کارا   هاا طرالیتاز  یگار  هااآ جهت رطق 
 اجتماعی است.

ع امل مؤثر  ر  ازجمل ع امل مختلری    رکلیب 
عاا ری  ا نااخ  نیازهاا مخار )ترایش ب  م ا  

منااار باا  پناااس باار   و  تنهااایی و اطناار تی و...(
  ااال رعینو  شاا  می هاشاابک اسااترا س از ایاان 

 هاشاابک پیاماااها   اتاال از اسااترا س از ایاان 
ا منار با  تارایش ت انمیو ...(  از اجتماع)جاایی 

 ضارور  با  نیاربناابراین ؛ ب  ما ا  مخاار شا  
کاا  مااا کارا  اجتماااعی  ر تراماال بااا  رسااامی

  ناشاای از اینترناات و طضااا  مااااز   هاآساای 
 اشاات  و شاارای  طاار     جانباا هم رویکاار   

 ماانیر هااتحلیلخان ا تی و اجتماعی اطرا  را  ر 
  اشت  باشنا.

آم زشی نییر  انرگاس  ر مقام بنیار  ها محی 
اهی و باا  پااالش از نیاار اطاازایش آتاا پراهمیتاای
 انرااا یا   ربااارس ماا ا  و  هااا نگرن کراایا 

  وابنات  هاآسی م ا  و  س  مصر  پیرگیر  از
  ناشی از طضاا  هاآسی  پنینهم( و 30ب  آ  )

پاووهش  اضار  ر  ش  میمااز  است. پیرنها  
  تاربیشو باا نم نا   هااساتا سایر  ها  انرگاس

نتای  کماک  ت ر  تیر  تا ب  امکا  مقاین  بهتر
اناام ش    ا مقاین  -از ن ع علّی ا مرالر کنا و 

ب  ما ا  مخاار و ترلاق  تا جهت ارتباط بین تمایل
 رسامیمرخص ش  . ب  نیر  ب  طیسعا ری ب  

ج انا  و ن ج انا   برا  مرارکت هاییطرتتایاا  
اجتماااعی وانراای  ر کنااار ارتقااا   ها شاابک  ر 

 انرااا یا   جهاات  ا رسااان تاااریای ساا ا  
اجتماعی  ها شبک از  ترمرل بهر پ   تیر بهرس

ماااز  بار  ها شابک  ماااز   ر کااهش اثارا 
 باشا. مؤثرکاربرانرا  

 
 تقدیر و تشکر

کارشناسای ارشاا  ناما پایا این مقالا   اتال 
تهاارا   بخراایت ا  انرااگاس علاا م بهزینااتی و 

مرااور . ن ینناس مقال  از اساتیا راهنماا و باشامی
 کتااار طکااارآزا    کتااار سااااا   و منااائ ال  

آزا   پیام ن ر   انرکاس عل م پزشکی و  ها  انرگاس
 ر  کنناسشاارکت انرااگاس نیراااب ر و  انرااا یا  

 سساسگزار  را  ار . مرالر  کمال ترکر و
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Relationship between emotional attachment to FACEBOOK and tendency 

to Narcotic substance abuse 

 
 
Abstract 
Background: Facebook After Google is the most visited site and has most of the traffic on a daily 

basis. According to its popularity and qualitative and quantitative growth and substance abuse asa 

most important social worries, purpose of this research is examining the relationship between 

emotional attachment to FACEBOOK and tendency to narcotic substance abuse. Method: In this 

correlational study, 407 undergraduate students from the Universities of Nishabour were selected by 

quota sampling. Instruments included emotional attachment to facebook subscale from Intensity of 

facebook Scale Ellison, Eshteinfield and Lampe (2007) and the scale tendency to narcotic substances 

abuse derived from attitude to narcotic substances abuse questionnaire drug Rafiee et al (2012) is. The 

results of Pearson correlation and stepwise multiple regression were used, too. 

 Result: Results showed a significant, direct and positive correlation (r=0/297 , p=0/001)between 

emotional attachment to Facebook and tendency to Narcotic substance abuse. Regression results 

indicated that emotional attachment to Facebook predict 7/5% of the variance tendency to narcotic 

substance abuse.  

Conclusion: Increasing of awareness and information of students about the consequences of their use 

of online social networks can be effective in reducing the negative effects of using these networks. 

Keywords:online social networks, emotional attachment to Facebook, tendency to narcotic 

substance abuse, Nishabour students 
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