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براي فرد ،خانواده و جامعه به همراه داشته است .هدف اصلي اين پژوهش
بررسي ميزان اعتياد مجازي در بين نوجوانان و جوانان نواحي شهري استان قم و
عوامل موثر بر آن ميباشد .اين پژوهش به لحاظ نوع روش تحقيق ،از نوع
تحقيقات توصيفي و تحليلي (بصورت رابطهاي) است که در آن براي رسيدن به
اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و پيمايشي (تكنيک پرسشنامه) استفاده شد.
جامعه آماري تحقيق ،شامل نوجوانان و جوانان  12تا  30سال نواحي شهري
استان قم ميباشد که تعداد  650نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و
پرسشنامهها با مراجعه به درب منازل ،کافينتها و گيمنتها تكميل گرديد.
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که  51درصد نوجوانان و جوانان اعتياد مجازي
ندارند و اما  42درصد از آنان در معرض اعتياد و  7درصد از آنان بصورت
بالفعل معتاد ميباشند .در ضمن شاخص اعتياد مجازي از مجموع سه شاخص
اعتياد رفتاري ،عاطفي و شناختي ساخته شد .با توجه به نتايج بدست آمده از
رگرسيون چند متغيره ،متغير «احساس حمايت اجتماعي از طريق کار با اينترنت»
( )Beta = 0/29بيشترين رابطه را با اعتياد مجازي دارد .در مرحله بعد متغيرهاي
«احساس خودارزشي از طريق اينترنت» ( )Beta =0/25و «ارتباط برقرار کردن
با دوستان و آشنايان از طريق اينترنت» ( )Beta = 0/18بر اعتياد مجازي تأثير
داشتند .اما نتيجه متغير «سن» ( ) Beta= -0/13نشان ميدهد که اينترنت براي
جوانان در مقايسه با نوجوانان چندان داراي سرگرمي نميباشد .در مورد و
ضعيت تأهل و اشتغال نتيجه نشان ميدهد که اشتغال به کار و ازدواج در اين
ميان نقش تعديلگر دارد ،زيرا اشتغال و ازدواج باعث ميشود که اين افراد کمتر
به اينترنت (جهت انجام کارهاي غير ضروري) وابسته شوند.
واژههاي كليدي :بازيهاي رايانهاي ،نوجوانان ،فضاي مجازي،
آسيبشناسي اينترنت ،اعتياد مجازي
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بيان مسأله
در دهههاي اخير شاهد تغيير و تحوالت شگرف در عرصه فناوري رايانهاي و
اطالعرساني هستيم که تأثيرات فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي مهمي را در جوامع بجا
ميگذارد .انفجار اطالعاتي و انقالب رايانهاي و مسأله جهاني شدن از جمله مهمترين
تحوالت و چالش برانگيزترين محورهايي است که جامعه بشري با آن روبرو است.
اينترنت از جمله محصوالت انقالب رايانهاي است که گستره وسيعي از امكانات و
کاربردهاي زيادي براي کاربر فراهم ميسازد که برخي از اين امكانات عبارتند از:
"شبكه گسترده جهاني ،موتور جستجوي پايگاههاي اطالعاتي و تسهيل جستجوي
مطالب ،گروههاي خبري ،اتاقهاي گپ ،بازيهاي دوسويه ،دسترسي به کتابخانههاي
بينالمللي ،برنامهريزي براي تعطيالت ،انجام قراردادهاي تجاري و تبليغات در سطح
وسيع و "...که امروزه مورد استفاده قرار ميگيرند (اسلوين.)22-24 : 1380،
ويژگيهاي ارتباط از طريق رايانه و امكاناتي که شبكه اينترنت براي ايجاد اين
ارتباط فراهم مي آورد از يک سو ،و افزايش روز افزون کاربران اين شبكه و جذابيت
برقراري اين نوع ارتباط از سوي ديگر ،نشان دهنده شكلگيري و صورتبندي جديدي
از تعامل هاي اجتماعي است .فضاي مجازي که به واسطه ايجاد اين نوع ارتباطات شكل
ميگيرد .کارکردهايي دارد که به نظر ميرسد در برخي از آنها همچون ايجاد امكان
تماس و رابطه با ديگري ،با کارکردهاي فضاي واقعي همپوشاني داشته باشد .با توجه به
توسعه و فراگير شدن امكان برقراري اين گونه جديد ارتباطات اجتماعي و بهرهگيري
روز افزون از آن نزد کاربران اينترنت ،به خصوص در بين نسل جوان ،مطالعه و بررسي
آن امري ضروري به نظر ميرسد .در بين کاربران دنياي مجازي ،جوانان بيشترين و
متنوعترين ميزان استفاده از آن را دارند (.)Zahniser, 2000: 2
فضاي مجازي به سبب از بين بردن بٌعد مسافت ،امكانات جديدي را در اختيار
افراد قرار مي دهد .در دسترس بودن هميشگي اين فضا و عدم نياز به تحرک فيزيكي در
آن براي رسيدن به فضاهاي دلخواه ،اين امكان را براي کاربران فراهم ميکند که بتوانند
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با تكيه بر اين فضا و امكانات موجود در آن ،انتظارات و خواستههاي بروز نيافته خود
را در کوتاه ترين زمان ممكن دنبال کنند.
حجم رو به رشدي از تحقيقات صوورتگرفتوه ( ;Lim, 2004; Fenichel, 2003

 Zahniser, 2000و ) ...پيرامون اعتياد مجوازي حكايوت از آن دارد کوه اخوتالل اعتيواد
مجازي نوعي اختالل روانشناختي  -اجتماعي است که از ويژگيهاي آن کنارهگيوري از
ديگران ،اختالالت عاطفي ،و از هم گسيختگي روابط اجتماعي مويباشود .پديوده اعتيواد
مجازي ،همزمان با افزايش دسترسي روزانه مردم به منابع آناليون در اينترنوت شوايعتور
ميشود .وب سايتها هر چند داراي منابع غني و سورگرمکننوده هسوتند اموا وقتوي کوه
ميزان استفاده به حالت افراط برسد ،منافع ،تبديل به آسيب ميشود .مطالعات نشوان داده
است که  14درصد از کاربران اينترنت ،جزء کاربران آسيبشناسانه اينترنت هسوتند کوه
دچار عالئم رفتارهاي وسواسي،حالت روانشيدايي ،افسوردگي و جوزء ايونهوا هسوتند
(معيدفر ،حيبب پور و گنجي.)22: 1387 ،
حال با عنايت به مالحظات بيان شده ،بويژه تبعاتي که درباره اعتياد مجازي اشاره
شد ،اين مطالعه با اين سئوال اصلي آغاز شده که ميزان اعتياد مجازي در بوين نوجوانوان
و جوانان نواحي شهري استان قم ،تا چهاندازه ميباشد و اين گروه به کدام نوع از انوواع
اعتياد مجازي (به کدام يک از شبكهها ،سايتها،نوع بازيها و )...بيشوترين وابسوتگي را
پيدا کردهاند؟ و در نهايت بيشتر به چه منظوري از اينترنت استفاده ميکنند؟

بررسي مفهوم و مختصات موضوع پژوهش
به اعتقاد اغلب نظريهپردازان حوزه رسانه ،فناوريهاي نوين ارتباطي ،بهويژه
اينترنت با فراهم کردن امكانات بيسابقهاي براي بازتوليد کمهزينه ،پخش يا انتشار
همزمان و تمرکززدايي بنيادي ،گفتوگوي ميان فرهنگها را بيش از پيش تسهيل
کردهاند .فضاي مجازي ،بسيار فراخ است و هر فرد يا گروه ،در صورت برخوردار بودن
از موقعيتها و ابزارهاي الزم ،ميتواند به آن راه يابد .اين فضا در واقع نوعي حوزه
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عمومي است که با مهيا کردن بسترهاي مكالمه يا گفتوگوي فارغ از زور و اجبار و
مبتني بر توافق عملي ،آگاهي از تعدد و تنوع فرهنگي يا وجود فرهنگهاي گوناگون،
نقد و نقدپذيري فرهنگي و همزيستي و آميزش فرهنگي را افزايش و تقويت ميکند
(گلمحمدي .)169-168 ،1386
لذا در اين بخش در ابتدا به بررسي موضوع پرداخته ميشود.
الف -ماهيت شناسي اينترنت
اينترنت داراي ويژگيهاي خاصي است که در زير به تفكيک به هر يک اشاره
ميگردد:
 -1ناشناس ماندن هويت فرد :اريكسون( 1روانشناس) معتقد است که جواني
دوره تشكيل هويت از طريق کشف است .مارسيا( 2روانشناس اجتماعي) نيز از جواني
بعنوان دورة ميان بحران و کشف ياد مي کند (که در اين مرحله) نوجوان به شدت دنبال
ارزشهايي است که از طريق آن هويت شخصي اش (مرد يا زن) را مطالبه کند .اما با
وجود اين ،طبيعي است که اينترنت با حجم نامحدودي از اطالعات و ابزارها و
امكانات اساسي ارتباطاتي ،راههاي ديگر تشكيل هويت از طريق کشف را براي
نوجوانان فراهم مي کند .البته در خصوص اينكه اين قبيل تعامالت چه اثراتي دارند و تا
چهاندازه ميتوانند جايگزين تماسهاي فردي و رو در روي ميان نوجوانان شوند ،هنوز
چيزي مشخص نيست (.)Pinnelli, 2002: 1269
سايت هاي اطالعاتي و خبري زيادي در اينترنت دربارة تصوير بدن ،الكليسم،
اعتياد به مواد مخدر ،همجنس بازي و . .وجود دارند که منبع سرشاري از اطالعات را
بدست ميدهند .اين امر ،فرصتهاي زيادي را براي نوجوانان فراهم ميکند تا بصورت
ناشناس دربارة مسائ ل حساس بحث کنند و يا اطالعات حساس را بدست بياورند .عدم
شناخت و ارتباط رودر رو در اينترنت ميتواند به نوجوانان کمک کند تا اعمالي را که
1

. Eriek Erikson
. Marcia
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ممكن است نتوانند (يا بطور طبيعي نتوانند) در مقابل فرد انجام دهند يا بگويند ،را
مرتكب شوند .ناشناس بودن کاربران اينترنت هيچ وقت به آنها اجازه نميدهد تا دقيقاً
بفهمند با چه کسي صحبت ميکنند.
سرعت عمل ،ناشناس ماندن ،سيال بودن و ويژگيهواي ديگور مويتوانود فضواي
يكسان و مشابهي را فارغ از الزامات ساختي (جنسيتي ،طبقاتي ،قومي ،نژادي و مكاني )
فراهم سازد که مستعد تجارب متفواوتي بوراي کواربران آن اسوت .تعوامالت آزمايشوي،
کنجكاوانه و يا با نيت افزايش ظرفيت شناختي ،کاربران اينترنتي را با ذهنيت و گورايش
جديدي تجهيز ميکند که مي تواند رفتار و تعامالت آنها در دنياي حقيقي را بوه چوالش
کشانده و تغييراتي هر چند جزئي را در ميدان عمل اجتماعي آنها فوراهم سوازد .فضواي
مجازي به فيلتري ميماند که نيازها ،خواسته ها و باز انديشي کاربران در هويت خوويش
را به درجاتي به دنياي حقيقي آنها تسري ميدهد و شرايط تازهاي را براي گفت و گو،
تفاهم و تعامل در دنياي مجازي و حقيقي فراهم ميسازد (ذکايي.)275:1386 ،
 -2ريسكهاي بالقوه :اينترنت به عنووان رسوانهاي نووين ،در کنوار کارکردهواي
مثبتي که دارد ،محمل ريسکهايي هم ميباشد که در صورت عدم توجه به آنها ،تبعوات
منفي آن بيش از تبعات مثبت خواهد بود .ادبيات و تحقيقوات صوورت گرفتوه پيراموون
اعتياد اينترنتي بر اين نتيجه اجماع دارند که نوجوانان در حوين کوار بوا اينترنوت ،دچوار
ريسکهايي هستند که در  5دسته قابل اشارهاند:
الف -ماهيت سانسور نشده و دشواري ارزشيابي انتقوادي نوجوانوان از اطالعواتي
که در برابر آنها قرار ميگيرد.
ب -خطرات بالقوه مربوط به دادن جزئيوات اطالعوات فوردي و يوا ترتيوب دادن
مالقاتهاي فردي و رو در رو با کساني که از طريق اينترنت با آنها آشنا شدهاند.
ج -اثرات منفي مربوط به برخورد با هرزه نگاريهاي ناخواسته
د -اجابت درخواستهاي جنسي و اثرات آن
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ه -اثرات برخورد با سايت هاي مضر ،تهديدآميز و يا تنفرآميز (معيدفر ،حيبب پور
و گنجي.)22: 1387 ،
 -3ارزشيابي اطالعات :توانايي ارزشيابي انتقادي اطالعاتي که از طريق اينترنت
بدست ميآيد ،استلزامات خاصي را براي ريسکهاي اينترنت به همراه دارد .بارنت

1

معتقد است که بايد تمام اطالعات روي اينترنت را مورد ارزشيابي انتقادي قرار داد .از
طرفي ،مطالبي که از اينترنت بدست ميآيند ،ممكن است عيني نباشند و تمامي
اطالعات نيز از ارزش و اهميت يكساني برخوردار نيستند .اما مسئله زماني بروز ميکند
که فردي که اطالعات را مي بيند ،قادر به ارزشيابي انتقادي آنها نباشد ،همچنان که در
مورد نوجوانان چنين است (کوثري.)22: 1384 ،
 -4چند ساحتي کردن دنياي افراد :گيدنز معتقد است که انسان امروزي ديگر
مانند گذشته ،يک انسان تکساحتي نيست؛ بلكه در تعامل با گروههاي مرجع متعدد و
نيز سطوح متنوع ديالوگ و گفتگو ،هويتي چندساحتي يافته است .از اين رو ،تغييرات
هويت ،ناشي از دگرگونيهايي است که در جامعه از طريق نهادهاي امروزي و وسايل
ارتباط جمعي از قبيل ماهواره ،اينترنت و غيره انجام ميشود .وي ،در کتاب تجدد و
تشخص بيان ميکند که رسانههاي ارتباطي جديد ،عامل رهايي روابط اجتماعي از
محدوديتهاي تعامل چهره به چهره در چارچوب محلهها و سرزمينهاي محدود و
معين و بسط روابط اجتماعي در گستره زمان و فضا است ،اما در عين حال ،موجب
استمرار زندگي در محلهاي واقعي نيز ميشود؛ بدين معنا که جهاني شدن در درجه
اول ،عامگرايي فرهنگي وسيعي را بر اساس ارزشهاي عام و جهانشمول در سطح
جهاني به وجود ميآورد ،اين فرايند با شكستن مرزهاي تنگ فيزيكي ،انسانها را در
نواحي مختلف جهان با هم مرتبط ميکند و هويتي يكسان و مشابه را گسترش ميدهد.
عالوه بر اين ،به تقويت فرهنگهاي محلي و بومي ميانجامد (گيدنز .)96-83 ،1385

1

. Barnett
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ب -بررسي اعتياد مجازي
اينترنت ،سيستمي جهاني از شبكههايي از کامپيوترهاي به هم پيوسته است که از
کنترل تبادل و انتقال اطالعات ( )TCP/IPبراي خدمت رساني به ميلياردها کاربر در
سراسر جهان استفاده مي کند .اينترنت ،شبكهاي است که از ميليونها شبكه محلي يا
سراسري مخفي ،عمومي ،دانشگاهي ،تجاري و دولتي تشكيل شده است که توسط
تكنولوژيهاي الكترونيكي ،بي سيم ،و نوري به يكديگر ،متصل شدهاند (صفري شالي،
.)1390
بنابراين اعتياد مجازي به گستره وسيعي از مشكالت رفتاري و کنترل تكانه1ناشي
از استفاده از اينترنت اشاره دارد ( .)Yacet, 2001:1اعتياد اينترنتي بعنوان يک رفتار
وسواسي ،يا آرزوي برقراري پيوند ،يا شايد حتي نمودي از انتقال و يا بازتاب روابط
اُبژه2،و يا رفع نياز قلمداد ميشود (.)Fenichel, 2003: 1
هولمز 3در تعريف خود از اعتياد مجازي ،به شناسايي استفاده طبيعي و معمولي
اينترنت پرداخته و ميگويد که هر گاه ميزان استفاده از اينترنت به کمتر از  19ساعت در
هفته برسد ،در آنصورت مي گوييم که فرد بصورت طبيعي از اينترنت استفاده ميکند.
بنابراين ،از نظر هولمز ،فردي که بيش از  19ساعت در هفته از اينترنت استفاده ميکند،
ميتوانيم بگوييم که اين فرد معتاد به دنياي مجازي است .يونگ4نيز اشاره ميکند که
فرد معتاد کسي است که حداقل  38ساعت در هفته و يا  8ساعت در روز ،وقت خود
را صرف استفاده از اينترنت ميکند (معيدفر ،حبيبپور و گنجي .)1387 :متخصصان در
زمينه آسيب شناسي ،محدودترين تعريف را براي طبقهبندي استفاده از اينترنت ارائه
ميدهند .بطوري که چنانچه فرد در هفته  2تا  3ساعت از اينترنت استفاده کند ،يک
کاربر معمولي و چنانچه ميزان استفاده وي از اينترنت به  8/5ساعت و بيشتر در هفته
1
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بالغ گردد ،وي يک کاربر آسيب شناسانه است .گولدبرگ 1معتقد است که اعتياد
اينترنتي عبارت است از :استفاده آسيبشناسانه و وسواسي از اينترنت ،که معيارهايي
همچون تحمل و عالئم کنارهگيري ،از شاخصههاي آن ميباشند ( Lim and et al. ,

.)2004:1

بررسي پيشينه و چارچوب نظري پژوهش
الف -مروري بر پيشينه پژوهش
برنر 2طي مطالعهاش ( ،)1996به بررسي تأثير استفاده از اينترنت بر زندگي
حرفهاي و شغلي پرداخت .روش تحقيق مورد استفاده ،پيمايش الكترونيكي و تعداد
نمونه آماري نيز برابر با  185نفر بوده است .ضمن آنكه دو سوم از حجم نمونه وي را
مردان تشكيل ميدادند .در اين تحقيق ،از  32سوال جهت سنجش رفتارهاي اعتياد
اينترنتي استفاده شد .براساس نتايج مطالعه ايشان 30 ،درصد از پاسخگويان تالش
ناموفق در ترک استفاده از اينترنت داشتهاند .همچنين 58 ،درصد از پاسخگويان اظهار
داشته اند که ديگران (خانواده و دوستان) راجع به استفاده بيش از حد از اينترنت ،نكاتي
را به آنها گوشزد کرده اند .ميانگين زمان آن الين بودن پاسخگويان 24 ،ماه و با انحراف
معيار  22ماه بوده و  24درصد از آنها نيز گزارش دادهاند که کمتر از  6ماه ميباشد که
آن الين شدهاند( .اميدوار و صارمي.)27-28 :1381 ،
زي هو و جاناتان جي ( )2002تاثير اينترنت را در زمينه اجتماعي از سه بٌعد
کارکرد خانواده ،فعاليتهاي اوقات فراغت ،آزاديهاي مدني و پنهان کاري مورد
بررسي قرار دادهاند  .در مورد کارکرد خانواده ،فعاليت با اعضاي خانواده است که بين
استفاده کنندگان تفاوت معنيداري به وجود ميآورد .در مورد اوقات فراغت سه متغير
از پنج متغير که مربوط به روزنامه خواندن ،گوش دادن به راديو و تماشاي تلويزيون،
1
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ارتباط با دوستان ،در بين استفاده کنندگان و کساني که از اينترنت استفاده نميکنند
تفاوت معناداري وجود دارد .تاثير بر آزاديهاي مدني مربوط به خشونت و محتواي
وقيح و به دست آوردن نوع دوستان است ،که در بين استفاده کنندگان و عدم استفاده
کنندگان تفاوت معنا داري وجود دارد .در اين تحقيق آنچه براي ما اهميت دارد تاثير
اينترنت بر کم شدن فعاليت و مشارکت در درون خانواده است ( janathan, 2002به
نقل از رضايي قادي.)26 :1390 ،
يونگ )1997( 1در مطالعهاي به مقايسه  496نفر از کاربران سفت و سخت
اينترنت با معيارهاي کلينيكي در نظر گرفته شده براي قماربازان آسيب شناختي
پرداخت .دليل انجام اين مقايسه اين بود که قماربازي آسيب شناختي نزديكترين نوع
اعتياد به اعتياد اينترنتي تلقي شده است که بدون هيچ گونه عامل مست کنندهاي ،کنترل
شخص بر هوس را از دست ميدهد .در اين مطالعه ،براي اينكه پاسخگويان در دسته
کاربران وابسته اينترنت قرار بگيرند ،ميبايست چهار يا بيشتر معيارهاي مورد نظر را
برآورده ميکردهاند .از اين رو ،چنانچه مشارکت کنندگان طي يک دوره يک ماهه،
معيارهاي ياد شده را رعايت نميکردند ،کاربران مستقل و غيروابسته بودند .از ميان
پاسخگويان داوطلب 239 ،نفر زن و  157نفر مرد در دسته کاربران وابسته و  54نفر زن
و  46نفر مرد نيز در دسته کاربران مستقل قرار گرفتهاند .يونگ در ادامه خاطرنشان
ميسازد که وابستگي به اينترنت ،گسستها شديدي در زندگي تحصيلي ،اجتماعي ،
مالي و شغلي مشارکت کنندگان ايجاد کرده است (.)Duran, 2000:3
سعيد معيدفر ،کرم حبيبپور گتابي واحمد گنجي ( )1384تحقيقي با عنوان
"بررسي پديده استفاده اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و جوانان ( 25-15سال)
شهر تهران" انجام دادهاند  .اين تحقيق به بررسي پديده اعتياد به اينترنت به عنوان يكي
از مسائل اجتماعي در عصر ارتباطات ميپردازد .جامعه آماري تحقيق را ،نوجوانان و
جوانان  15-25ساله شهر تهران که به اينترنت دسترسي داشتند ،تشكيل دادهاند .حجم
1
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نمونه نيز برابر با  800نفر بود .نتايج حاکي از آن است که پديده استفاده اعتيادي از
اينترنت در ايران نيز وجود دارد ،هرچند استفادهاي که امروزه بيشتر نوجوانان و جوانان
از اينترنت ميکنند ،استفادهاي طبيعي است .همچنين ،براساس نتايج اين مطالعه ،استفاده
اعتيادي از اينترنت در بين برخي از نوجوانان و جوانان ،با مسائلي مانند عدم مسئوليت
پذيري اجتماعي ،ارتباط مستقيم دارد .با توجه به يافتههاي اين تحقيق 37 ،درصد
پاسخگويان (معادل  296نفر) از اعتياد عاطفي بينابين برخوردارند ،اين در حالي است
که  34درصد (معادل  271نفر) فاقد اعتياد عاطفي و در نهايت 25/8 ،درصد (معادل
 206نفر) از اعتياد عاطفي برخوردارند .با توجه به نتايج ،بيش از دو پنجم پاسخگويان
( 42/3درصد معادل  338نفر) از اعتياد رفتاري متوسط يا بينابيني برخوردارند و بيش از
يک سوم پاسخگويان ( 33درصد معادل  264نفر) نيز از اعتياد رفتاري به اينترنت
برخوردارند؛ و در نهايت نزديک به يک پنجم پاسخگويان ( 19/4درصد معادل 155
نفر) نيز فاقد اعتياد رفتاري به اينترنت ميباشند .بنابراين ميتوان گفت که بيشتر
پاسخگويان از اعتياد رفتاري متوسطي برخوردارند .با توجه به گستردگي پژوهش
معيدفر و حبيب پور ،اين پژوهش به عنوان يكي از کاملترين پژوهشهايي ميباشد که
در اين حوزه انجام گرفته و در انتخاب متغيرهاي تحقيق حاضر به ما بسيار کمک نموده
است.
بدين ترتيب مجموعه عوامل نشان ميدهد که افراد با انگيزههاي گوناگون از
اينترنت استفاده ميکنند و استفاده مفرط و بدون حد و مرز و کنترل نشده ،باعث اعتياد
به اينترنت ميشود .در ضمن ميزان اعتياد به اينترنت در بين افراد خجالتي و کم رو که
کمتر در عرصه واقعي به اظهار نظر ميپردازند ،بيشتر است.
ب -چارچوب نظري انتخابي و فرضيات تحقيق
نگاه جامعه شناختي به پديده اينترنت در پي بررسي تأثيرات اجتماعي آن بر
روابط اجتماعي و تجزيه و تحليل عوامل نهادي ،سياسي و اقتصادي است که رفتار
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کاربران را تحت تأثير قرار مي دهد .اين نگاه ،به طيفي از اثرات اجتماعي فناوريهاي
جديد اطالعاتي و ارتباطي بر روابط و تعلقات اجتماعي ،شكلدهي يک معناي
عموميجديد براي ارتباط ،صورتهاي جديد مشارکتهاي اجتماعي و بازانديشي و
تغيير در هويتهاي خود ساخته تأکيد دارد .در وجه فراغت و سرگرمينيز محوريت
يافتن ارتباط و سرگرمي ،از متن خارج شدن مكانها و تجارب اوقات فراغت ،رواج
شكلهاي سرگرمي غير وابسته به زمان و مكان ،چند وظيفهاي شدن رسانههاي جديد و
لذت بردن جوانان از توانايي انجام چند وظيفه و مصون سازي انواع جديدي از
مشارکتهاي عاطفي ،زيبايي شناختي و فرهنگي از جمله مشخصههاي دنياي مجازي
بويژه اينترنت ميباشد.
در اينترنت به دليل وجود محيطي مجازي ،طرح موضوعهاي شگفتانگيز ،خلق
صحنههاي اعجابآور ،طرح موضوعهاي پرتحرک ،ماجراجويانه ،جذاب ،تالش براي
پاسخدادن به هيجانجويي ،تنوعطلبي ارائه اطالعات بدون هيچ محدوديتي و ...فرد براي
مدت طوالنيتري با نوع وسواس جذب آن ميشود و به دنبال آن سرخورده شده و
اجتناب ميکند و منجر به کاهش استفاده از اينترنت ميگردد و سپس ميزان استفاده به
تعادل ميرسد که در آن ميزان استفاده طبيعي ميشود .معتادان اغلب يک "زندگي دوم"
و يا مفري را براي "فراموش کردن مشكالتشان در هنگام آنالين بودن ايجاد ميکنند.
ديدگاهها و نظريه هايي وجود دارند که تأکيد خاص بر بًعد رفتاري و شخصيتي فرد
دارند ،که از اين نظريات ميتوان در خصوص تبيين اعتياد مجازي در شكل عام آن (و
اعتياد اينترنت در شكل خاص) استفاده کرد که اغلب آنها با طرح اين سوال شروع
مي شوند که ،اشكال اعتياد مجازي چيست ،افرادي که معتاد مجازي هستند ،داراي چه
ويژگيهايي مي باشند؟ علل گرايش به اينترنت چيست و چرا برخي از افراد بهرهمند از
آن ،دچار مشكل ميشوند و در معرض خطر از دست دادن زندگي روزمره ،شغل ،از
همگسيختگي روابط اجتماعي ،و يا زيانهاي مالي قرار ميگيرند؟ در پاسخ به اين
سوال ،ديدگاه هاي متعددي مطرح شده است .در مجموع بايد خاطرنشان ساخت که
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اعتياد مجازي يک موضوع بينرشتهاي است و علوم گوناگوني چون پزشكي ،ارتباطات،
جامعهشناسي ،حقوق ،اخالق و روانشناسي هر يک از زواياي گوناگون علل و پيامدهاي
اين پديده را مورد بررسي قرار دادهاند .ما در اين قسمت بيشتر به ابعاد روانشناختي و
جامعه شناختي آن توجه خواهيم نمود .با توجه به اين دو رويكرد اهم نظريهها درباره
داليل اعتياد به اينترنت (و اعتياد مجازي) عبارتند از:
از نقطه نظر ديدگاه کارکردگرايي ،اينترنت بعنوان "همگرايي تمام اشكال
رسانههاي الكترونيكي در يک "شبكه خنثي" 1از آگاهي مشترک انسانها در سطح
بينالمللي" قلمداد ميشود .عبارت مورد نظر بيانگر دو کارکرد مهم اينترنت است:
 )1اينترنت نقش يک شبكه خنثي را بازي ميکند که امكان دسترسي به ايدهها و
انديشههاي ارسالي افراد از سراسر جهان را فراهم ميکند.
 )2براي بررسي ديدگاه کارکردگرايان راجع به اينترنت ،ميتوان از مفاهيم مرتن
براي تحليل پيامدهاي کلي اينترنت بر جامعه کمک گرفت .مفاهيم کارکردهاي آشكار و
پنهان و کژکارکرد اين نكته را يادآوري ميکنند که در ارزيابي اينترنت ،بايد بدنبال
پيامدهاي خواسته و ناخواسته اي بود که هم باعث ايجاد نظم و هم باعث ايجاد اختالل
ميشوند (معيدفر ،حبيب پور و گنجي.)3 :1384 ،
نظريه هاستون :هاستون ابزارهايي که فرد را در ضبط ،ذخيره سازي ،پردازش،
بازيابي ،انتقال و دريافت اطالعات ياري ميدهند ،فناوري اطالعات مينامند.
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي گوناگون و پيشرفته ،امكان برقراري سريع ارتباط و
تبادل اطالعات را بيش از پيش فراهم ميکنند .يكي از ابزارهاي شتاب بخش در گستره
مفهومي جهاني شدن ،اينترنت است .شبكه جهاني اينترنت از هزينه انتشار اطالعات
کاسته و افراد را براي گذر از ميانجيهاي سنتي که قدرت کنترل اطالعات را داشتند،
ياري ميرساند .از اين پديده نوين با عنوان "سياست شبكه" 2ياد ميشود؛ گونه نويني
1
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از ديپلماسي که جانشين واقعگرايي سياسي 1سنتي شده است .اينترنت ميتواند تساهل
نسبت به تفاوت هاي فرهنگي را در سطح جهان افزايش دهد .در اين شرايط افراد در
اصول فرهنگي ديگران دخالتي نميکنند .اينترنت به افراد اجازه ميدهد با جوامع محلي
دوردست ارتباط برقرار کنند و درباره اصول و تفاوتها ،با ديگر فرهنگها مذاکره توام
با احترام داشته باشند .در غير اين صورت فرهنگها متاثر شده و دچار دگرديسي
ميشوند به همين دليل است که بسياري از دولتها به کنترل بسياري از سايتهاي
اينترنتي اقدام کردهاند (.)Houston, 2001: 43
همچنين اينترنت مي تواند زمينه گفت و گو را به سوي ايدئولوژي انقباضي و
تنش فرهنگي در گستره جهاني بكشاند .در شرايطي که افراد داراي ايدههاي فرهنگي
ناهمگن هستند ،برخي فرهنگ ها به جاي تساهل بيشتر ،خود را باالتر از ديگران پنداشته
و درصدد القاي فرهنگ خود بر ديگران هستند.
اينترنت ميتواند تعامالت ميان فرهنگي 2را افزايش دهد .در اين وضعيت ،گفت
وگوي جهاني زمينه را براي رقابت و تعاون پيرامون ايدهها و ارزشها گسترش ميدهد،
اما اين دگرگونيهاي فرهنگي در حد احتمال است .ايدهها ،ارزشها و هنجارهاي
«بيگانه»3ميتوانند واحدهاي محلي را زير و رو کنند .از چنين منظري است که اينترنت
مي تواند زمينه ستيزش فرهنگي را فراهم کند؛ به ويژه در جاهايي که افراد فاقد
بديلهاي فرهنگي الزم ميباشند (رضايي.)25: 1390 ،
اما اگر خواسته باشيم بصورت خاص با توجه به عنوان تحقيق به مباني نظري
اشاره داشته باشيم ،به چند نظريه زير که جنبه روانشناسي اجتماعي دارند ،مي پردازيم:

1

. Realpolitic
. Cross-cultural
3
. Foreign
2
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 نظريه پويايي رواني و شخصيت1:اين نظريه ريشههاي اعتياد فرد به اينترنت رامرتبط با شوکهاي روحي يا کمبودهاي عاطفي دوران کودکي ،ويژگيهاي شخصيتي و
يا ساير اختالالت و خلقوخوها يا شرايط روحي موروثي ميداند (.)Duran, 2003: 2
 تبيين شناختي -رفتاري :رشد اعتياد مجازي با شرايط روانشناختي قبلي بهوجود ميآيد .در بيشتر مواقع ،اين آسيبشناسي شامل افسردگي ،اضطراب اجتماعي و
انواع روانپريشي ها است .وقتي فرد در معرض استفاده از اينترنت و گيم نت قرار
ميگيرد ،فرايند کاربرد مشكل زاي آنها شروع ميشود .اين آسيبشناسي زمينهاي ،نوعي
آمادگي و تمايل است و موجب شروع استرس و اختالالت ديگر ميشود (اميدوار و
صارمي.)52 :1381 ،
بدين ترتيب چارچوب نظري اين تحقيق ،تلفيقي از برخي نظريههاي مذکور و
مطالعات پيشين است .بر اي بررسي ارتباط متغيرهاي احساس خودارزشي و اعتياد
مجازي ،از تبيين شناختي -رفتاري استفاده خواهد شد .اعتقاد فرد به اينكه فقط در
دنياي مجازي از قدرت برخوردار است و براي خود کسي است و فقط در آنجا قابل
احترام است ،باعث گرايش اعتيادي فرد به اينترنت ميشود .در بررسي ارتباط متغيرهاي
احساس ناکامي و اعتياد مجازي از نظريه پويايي رواني و شخصيت استفاده شده است،
اعتقاد فرد به اين که دنياي مجازي تنها دوست مخصوص و صميمياوست و ميتواند
ساير خالءهاي او را پرکند .همانطور که در نمودار  1نشان داده ميشود ،پديده استفاده
اعتياد م جازي داراي رابطه با هر يک از متغيرهاي احساس خودارزشي ،احساس
حمايت اجتماعي ،پايگاه اقتصادي و اجتماعي و متغيرهاي زمينهاي است .در واقع مرور
پيشينه تحقيق نشان ميدهد که افراد جوانتر گرايش بيشتري به استفاده از اينترنت دارند
و در ضمن پايگاه اقتصادي و اجتماعي نيز به عنوان يک متغير قابل مطالعه ميباشد و
محقق برحسب تجربه بيان مي دارد که افراد طبقه متوسط نسبت به ديگر طبقات گرايش
بيشتري به استفاده از اينترنت دارند ،زيرا خانوادههاي با تحصيالت باال در اين طبقه
1

. Psychodynamic and personality explanations
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بيشتر هستند ولي معموالً به اينترنت اعتياد پيدا نميکنند و دليل آن به علت آگاهي از
اين موضوع ميباشد که از ناحيه "والدين آگاه" خود دريافت ميکنند .با عنايت به
بررسي چارچوب نظري و ادبيات مطرح شده ،مدل مورد استفاده در اين تحقيق جهت
تبيين پديده اعتياد مجازي به شكل زير ميباشد:
نمودار  -1روابط متغيرهاي مستقل با اعتياد مجازي
تحصيالت فرد

احساس
خودارزشي

تاهل
عاطفي
شناختي

رفتاري

اعتياد
مجازي
احساس حمايت
اجتماعي

چت با دوستان

شنا
خت
ي

جنس

شناختي
پايگاه اقتصادي و
اجتماعي خانواده

سن

فرضيههاي تحقيق
 -1بين سن پاسخگويان (گروه سني نوجوان و جوان) و اعتياد مجازي رابطه
وجود دارد.
 -2بين جنس و اعتياد مجازي رابطه معنادار وجود دارد.
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 -3بين وضعيت تاهل و اعتياد مجازي رابطه معنادار وجود دارد.
 -4بين ميزان تحصيالت و اعتياد مجازي رابطه معنادار وجود دارد.
 -5بين وضعيت اشتغال و اعتياد مجازي رابطه معنادار وجود دارد.
 -6بين احساس حمايت اجتماعي از کار با اينترنت و اعتياد مجازي رابطه معنادار
وجود دارد.
 -7بين احساس خود ارزشي با اينترنت و اعتياد مجازي رابطه معنادار وجود
دارد.
 -8بين ارتباط با دوستان از طريق چت و اعتياد مجازي رابطه معنادار وجود دارد.
 -9بين پايگاه اقتصادي-اجتماعي 1خانواده نوجوانان و جوانان و اعتياد مجازي
رابطه معنادار وجود دارد.

روش تحقيق
الف -نوع تحقيق
اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي – تحليلي ميباشد که در آن عالوه بر
توصيف متغيرها به روابط بين متغيرها نيز پرداخته ميشود .به لحاظ روش اجرا نيز از
روش پيمايشي و با استفاده از تكنيک پرسشنامه؛ اطالعات الزم جمع آوري گرديده
است.
ب -جامعة آماري حجم نمونه و شيوه نمونه گيري
جامعه آماري اين پژوهش شامل نوجوانان و جوانان ( 30-12سال) نواحي
شهري استان قم ميباشند که در مجموع  280/000نفر مي باشند .با توجه به موضوع
 -1الزم به توضيح مي باشد که در ساخت پا يگاه اقتصادي و اجتماعي از تحصيالت والدين به عنوان يک معرف
استفاده شده است ولي از تحصيالت خود نوجوانان استفاده نشده است و به همين دليل تحصيالت پاسخگو در
قالب فرضيهاي مجزا مطرح شده است.
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تحقيق براي آن که بتوانيم يک قضاوت و ارزيابي دقيق در مورد ميزان اعتياد مجازي در
بين نوجوانان و جوانان داشته باشيم ،الزم بود که نمونه آماري طوري انتخاب شود که
قابليت تعميم به کل نوجوانان و جوانان را داشته باشد ،از اين رو نمونه مورد مطالعه بر
اساس مراجعه به دو واحد " -1حوزه و بلوکها در تمام قسمتهاي شهر و
 -2کافينتها و گيم نتها" مشخص گرديد .پس نحوه دسترسي به نمونه مورد مطالعه
به دو شكل نواحي شهري استان قم (شهرقم ،کهک ،جعفريه ،دستجرد و قنوات) و کافي
نتها و گيم نتها تعيين شد و برحسب نمونه گيري خوشهاي چند مرحلهاي ،اقدام به
انتخاب افراد نمونه گرديد.
در خصوص شهر قم بعنوان مهمترين نقطه شهري استان بايد خاطر نشان ساخت
که ،براي انتخاب افراد نمونه از روش نمونهگيري مطبق استفاده گرديد و از هر پنج
منطقه اين شهر با توجه به جمعيت هر يک از آنها حدوداً  50نفر (مجموعاً  250نفر) با
در نظر گرفتن حوزهها ،بلوکها و در نهايت خانوارها انتخاب شدند ،و از هر يک از
چهار شهر ديگر استان نيز به تعداد  50پرسشنامه تكميل شد .پرسشنامهها با استفاده از
مراجعه پرسشگر به درب منازل (البته با در نظر گرفتن دو پارامتر سن پاسخگو و
همينطور ميزان استفاده از اينترنت) تكميل گرديد .از بين کافينتها و گيم نتهاي
سطح استان نيز تعداد  200نفر به شيوه تصادفي ساده ،انتخاب و مورد مطالعه
قرارگرفتند .درخصوص نحوه انتخاب کافينتها و گيمنتها شايان ذکر است که
تعداد آنها براساس آخرين آمار اطالعات جامعه شهري استخراج و سپس به تکتک
آنها مراجعه شد و پرسشنامههاي تحقيق تكميل گرديد .البته در مورد حجم نمونه بايد
خاطرنشان ساخت که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه دقيق در دوسطح ( -1در
سطح گيم نتها و کافي نتها  -2نقاط شهري استان) استفاده شد .ولي در مجموع
 650پرسشنامه در کل کافينتها و گيم نتهاي استان تكميل شد.
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= 384

)(280000)(1 / 962 )(0 / 5)(0 / 5
)(280000)(0 / 052 ) + (1 / 962 )(0 / 5)(0 / 5

=

N.t 2 .p.q
N.d 2 + t 2 .p.q

=n

ج -متغيرهاي تحقيق ونحوه سنجش آنها
 -1اعتياد مجااي  :اعتياد مجازي در واقع نوع جديدي از اعتياد به شومار مويرود
که بيشتر شامل اعتياد به پديده هاي تصويري و گفتاري حاصل از دنياي مجازي ميباشد
( .)Fenichel, 2003: 1در واقع اشكال مورد بررسي اين نووع از اعتيواد در ايون تحقيوق
شامل اعتياد به اينترنت در حوزههاي گوناگون ميباشد .ابزار سنجش اعتياد بوه اينترنوت
در اين پژوهش ،پرسشنامه مي باشد .پرسشنامه مورد استفاده در اين پوژوهش ترکيبوي از
سؤاالت پرسشنامههاي ديويس ( 20سؤال آزمون اعتياد بوه اينترنوت 40 ،سوؤال مقيواس
شناختي اينترنت 14 ،سؤال مقياس استفاده مرضي از اينترنت) و پرسشونامه کواپالن (28
سؤال مقياس کاربري مشكلزا (فراگير) از اينترنوت) بووده کوه بوا توجوه بوه متغيرهوا و
شرايط فرهنگي و اجتماعي کشورمان بومي شده است.
 -2حمايت اجتماعي :حمايت اجتماعي اشاره به احساس امنيت و احترام از
سوي فرد دارد .در اين تحقيق منظور ميزان احساس حمايت اجتماعي از طريق ميزان
کارکردن با اينترنت و گيم نت مدنظر ميباشد.
 -3احساس خودارزشي :احساس خودارزشي عبارت است از :وجود احساس
عزت نفس ،خودباوري و اعتماد به نفس در فرد .براي اندازهگيري متغير ميزان احساس
خودارزشي همانند احساس حمايت اجتماعي از چند گويه استفاده شد که در سطح
سنجش رتبهاي و با استفاده از طيف  5گزينهاي ليكرت (خيلي زياد ،زياد ،کم و بيش،
کم و به هيچ وجه) مورد سنجش قرار گرفتند.
 -4پايگاه اقتصاد  -اجتماعي :پايگاه اقتصادي  -اجتمواعي داللوت بور موقعيوت
اقتصادي  -اجتماعي دارد که بواسطه برخوورداري از برخوي از صوفات ،موقعيوتهوا و
فرصتهاي اجتماعي  -اقتصادي عايد فرد مي شود .براي سنجش متغير پايگاه اقتصوادي
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 اجتماعي از سطح تحصيالت والدين ،منزلت شغلي پدر ،درآمد ماهيانه خانواده ،ميزانهزينه ماهيانه خانواده ،هزينه ماهيانه فردي پاسخگو ،وضعيت مسكن خوانواده برحسوب
نوع مالكيت ،ميزان متراژ به متر مربع و قيمت هر متر مربع سوال بعمل آمد.
د -اعتبار و پايايي (قابليت اعتماد) ابزار اندازهگيري
دراين مطالعه ،جهت تعيين ميوزان اعتبوار ابوزار انودازه گيوري ،از اعتبوار صووري
(محتوايي) استفاده شد که در اين روش از مشاوره و مصاحبه بوا اسواتيد و صواحبنظران
آگاه به موضوع بهره گرفته شد .پايايي يا قابليت اعتماد با تكيه بر تعميمپوذيري نتوايج،
به اين امر اشاره دارد که چنانچه همان ابزار اندازهگيري در موقعيتها و بوا پاسوخگويان
مشابه تكرار شود ،نتايج مشابهي دارد يا خير .در اين مطالعه ،جهت تعيين ميزان قابليوت
اعتماد ،و بهعبارت دقيقتر همسازي دروني گويهها جهت سنجش مفاهيم (و متغيرهواي
ترکيبي) ،بعد از تكميل  50پرسشونامه بعنووان پويشآزموون1از ضوريب آلفواي کرونبواخ
استفاده شد.
جدول  -1ميزان آلفاي بدست آمده براي هر يك از شاخصهاي تحقيق
شاخص

ضريب پايايي

شاخص

ضريب پايايي

اعتياد مجازي (اعتياد کل)

0/75

اعتياد عاطفي

0/72

اعتياد شناختي

0/71

حمايت اجتماعي

0/75

اعتياد رفتاري

0/78

احساس خود ارزشي

0/76

بر اساس جدول  1ضريب پايايي کل طيف بدست آمده براي هر يک از مفاهيم
درحد قابل قبول ميباشد و اين موضوع نشان دهنده همبستگي دروني بين متغيرها براي
سنجش مفاهيم مورد نظر ميباشد و بدين ترتيب ميتوان گفت که تحقيق ما از قابليت
اعتماد و يا پايايي الزم برخوردار ميباشد.
1

. Pre-test
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يافتههاي تحقيق
الزم به توضيح مي باشد که يافتههاي پژوهش به دو دسته توصيفي و استنباطي
تقسيم مي شوند که در ابتدا به يافتههاي توصيفي پرداخته ميشود:
الف :نتايج توصيفي
بر اساس يافتهها  64/5درصد از پاسخگويان اين تحقيق را جنس مذکر و مابقي
پاسخگويان که  35/5درصد ميباشند را جنس مونث تشكيل ميدهد .به عبارت ديگر
دو سوم نمونه تحقيق را مردان و يک سوم را زنان تشكيل ميدهند .در ضمن دليل زياد
بودن جنس مذکر به اين دليل ميباشد که  50درصد از پرسشنامهها بايد از کافينتها و
گيمنتها تكميل مي شد و در مجموع تعداد نوجوانان و جوانان پسر در کافينتها و
گيمنتها بيشتر از دختران بود .از بين کل پاسخگويان استان 24/2 ،درصد از آنان در
گروه سني  12تا  18سال و  41/1درصد در گروه سني  19تا  24سال و  34/8درصد
در گروه سني  25سال و بيشتر قرار داشتهاند .در ضمن 72 ،درصد از پاسخگويان اين
تحقيق را مجردين و مابقي پاسخگويان که 28درصد ميباشد را متاهلين تشكيل
ميدهند .به لحاظ توزيع شغلي نتايج نشان ميدهد که  6/1درصد بيكار 4 ،درصد
سرباز 28/9 ،درصد دانشجو 26/5 ،درصد محصل 31/5 ،درصد شاغل و  3درصد
خانهدار بودهاند .از مجموع  650نفر ،تعداد  199نفر ( 31/7درصد) شاغل ميباشند.
از نظر تحصيالت 2/2 ،درصد از کل پاسخگويان داراي تحصيالت ابتدايي10/8 ،
درصد سيكل 43/8 ،درصد ديپلم 35/4 ،درصد فوق ديپلم و ليسانس و  7/8درصد
داراي تحصيالت ارشد و دکتري هستند .در راستاي موضوع تحقيق نتايج نشان ميدهد
که  31/5درصد بيش از  7ساعت در هفته با اينترنت کار ميکنند و کمترين تعداد با 6/1
درصد بين  1/5تا  7ساعت در طول هفته از اينترنت استفاده ميکنند .بنابراين ،از مقايسه
نتيجه تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات هولمز و يونگ ميتوان گفت که با توجه به مقدار
استفاده از اينترنت در ميان نوجوانان و جوانان مورد مطالعه تحقيق ،اين افراد به عنوان
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کاربران معمولي قلمداد مي شوند که هنوز مدت استفاده از اينترنت در ميان آنها به حد
استفاده اعتيادي به اينترنت کشيده نشده است.
نتايج نشان ميدهد که  68درصد از پاسخگويان اظهار کردهاند که از سوايتهواي
چت استفاده نميکنند و  32درصد به اين سوال جواب مثبت دادهاند .حال از ميان گروه
اخير ،در مورد رابطه بين آشونا شودن بوا دوسوتان جديود از طريوق چوت و همخوواني
مشخصات شخص مالقات شونده با تصورات شوخص مالقوات کننوده در چوت نتوايج
نشان ميدهد که بيشتر (حدود  70درصد) نوجوانان و جوانواني کوه از طريوق چوت بوا
دوستان جديد آشنا مي شوند بعضي از اوقات بين آنچه در چت تصور مويکوردهانود بوا
دوستي که در بيرون مالقات ميکنند ،همخواني ،نميبينند
در مورد احساس حمايت اجتماعي نتيجه نشان مي دهد که حدود  92درصد از
نوجوانان و جوانان داراي احساس حمايت اجتماعي متوسط رو به پاييني از طريق
اينترنت هستند .در مورد متغير خودارزشي نتايج بيانگر آن است که حدود  94درصد از
نوجوانان و جوانان داراي احساس خودارزشي متوسط رو به کم از طريق اينترنت
هستند .ساير يافتهها نشان ميدهد که  51درصد از نوجوانان و جوانان به اينترنت اعتياد
ندارند و اما  42.3درصد از آنان در معرض اعتياد و  6.9درصد از آنان معتاد به اينترنت
ميباشند .در ابتداي اين بخش با توجه به نتايج اين تحقيق بايد خاطرنشان ساخت که
در استان قم هنوز اعتياد مجازي (مانند تهران با توجه به نتايج تحقيق و مقاالت آقايان
معيدفر ،حبيب پور و گنجي در سالهاي  1384و )1387از شيوع چنداني برخوردار
نيست.
جدول  -2بررسي درصد فرواني سه متغير مفهومي تحقيق
متغير

زياد

تا حدي

كم

حمايت اجتماعي

8.5

46

45.5

خود ارزشي

6.3

45.1

48.6

اعتياد بهاينترنت

6.9

42.3

51
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ب -نتايج تحليلي پژوهش (آزمون فرضيات)
در ادامه جهت جلوگيري از درازاي کالم آزمون فرضيات در قالب جدول 3
خواهد آمد:
جدول  -3آزمون فرضيات بررسي رابطه بين هر يك از متغيرها با اعتياد مجازي
متغيرها

آزمون

نتيجه

سطح معنا
داري

شوودت رابطووه ضووعيف و جهووت رابطووه

سن
Gamma =- 0. 337

Sig = 0.00

معكوس مي باشد و اين بدان معناست که
هرچه سون فورد بيشوتر مويشوود اعتيواد
مجازي هم ،کمتر مي شود.

جنس

X2 =24.842
Cramer`s V=0. 195

شدت رابطه ضعيف است و در مجموع
 Sig = 0.00ميتوان گفت که اعتياد مجازي در حد
ضعيفي در بين مردان بيشتر از زنان است.

وضعيت

X2 =19.242

تاهل

Cramer`s V=0.172

تحصيالت

Gamma =- 0. 121

Sig = 0.00

وضعيت

X2 =33.68

اشتغال

Cramer`s V =0.228

Sig = 0.00

Sig = 0.00

اعتياد مجازي در بين مجردين در حد
ضعيفي بيشتر از متاهلين است.
اعتياد در حد ضعيفي در بين افراد با
تحصيالت باالتر کمتر از افراد با
تحصيالت پايينتر است
ميزان اعتياد مجازي در بين افراد شاغل تا
حد ضعيفي کمتر از افراد غيرشاغل
است.
شدت رابطه قوي بوده و جهت رابطه

حمايت
اجتماعي

Gamma = 0. 711

Sig = 0.00

مستقيم است و بدان معناست که معتادين
مجازي از طريق کار با اينترنت احساس
حمايت اجتماعي بيشتر ميکنند.
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شدت رابطه قوي بوده و جهت رابطه
خود

Gamma = 0. 699

Sig = 0.00

چت با

X2=83.231

دوستان

Cramer`s V =0.797

Sig = 0.00

ارزشي

مستقيم است و بدان معناست که معتادين
مجازي از طريق کار با اينترنت احساس
خودارزشي بيشتري ميکنند
شدت رابطه قوي است ،يعني هر چه
نحوه برقراري ارتباط با دوستان از طريق
چت افزايش يابد ،ميزان اعتياد مجازي
نيز افزايش مييابد.

پايگاه
اقتصادي –

در ميزان اعتياد به اينترنت در بين
Gamma = 0. 067

اجتماعي

Sig = 0.00

نوجوانان و جوانان با پايگاه اقتصادي-
اجتماعي مختلف ،تفاوت وجود ندارد.

آزمون تحليل مسير (در خصوص شناسايي تأثيرات مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي
مستقل بر اعتياد مجازي)

در اين تحقيق جدا از آزمون يک به يک فرضيات با متغير وابسته با توجه به
مقياس هر متغير ،در ادامه (با توجه به مقياس پارامتريک بودن متغيرهاي مستقل و
توزيع نرمال آنها) اقدام به تهيه مدل تحليل مسير گرديد ،بدين ترتيب که ابعاد «احساس
حمايت اجتماعي از طريق اينترنت»« ،احساس خودارزشي از طريق اينترنت»« ،سن
فرد»« ،وضعيت اشتغال» و «ارتباط برقرار کردن با دوستان از طريق اينترنت» بعنوان
متغيرهاي مستقل در گام اول معرفي شدند و متغير وابسته اصلي و نهايي اين تحقيق،
«اعتياد مجازي است که در اين قسمت ،به بررسي نتايج حاصل از آزمون تحليل مسير
عواملي پرداخته ميشود که بر اعتياد مجازي تأثير گذاشتهاند .البته قبل از اشاره به اين
نتايج ،بايد گفت که متغيرهاي مستقل به سه شيوه (الف  -اثر صرفاً مستقيم ،ب -اثر
صرفاً غيرمستقيم ،ج -اثر مستقيم و هم غيرمستقيم) و با ضرايب گوناگون "بتا" بر
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اعتياد به اينترنت (بعنوان متغير وابسته) تأثير گذاشتهاند که در زير به ترتيب سهم نسبي
تأثير هر يک از اين سه شيوه ،به نتايج اشاره ميشود:
الف  -متغيري كه تنها تأثير مستقيم بر اعتياد مجازي داشته است:

از ميان مجموعه متغيرهاي مستقل ،يک متغير صرفاً به صورت مستقيم بر اعتياد
مجازي تأثير گذاشته است که کيفيت و ميزان تأثير آن به قرار زير بوده است:
 اولين متغيري که باالترين تأثير صرفاً مستقيم را بر اعتياد مجازي داشته است،متغير احساس حمايت اجتماعي از طريق اينترنت (به ميزان  )0/29ميباشد .البته الزم به
توضيح است که اين متغير بالفاصله بعد از متغير اعتياد بعنوان متغير وابسته مياني وارد
معادله رگرسيوني شد و تأثير ساير متغيرها بر روي آن بدست آمد و به همين دليل تأثير
غيرمستقيم بر روي اعتياد مجازي نداشته است و در مجموع ميتوانيم بگوييم که از
جمله مهمترين متغيرهايي است که ميتواند واريانس (تغييرپذيري) متغير اعتياد مجازي
را تحت تأثير قرار دهد.
ب) متغيري كه هم تأثير مستقيم و هم تأثير غيرمستقيم بر اعتياد مجازي داشته است:

 متغير احساس خود ارزشي از طريق اينترنت (به ميزان  )0/25بصورت مستقيمداراي تأثير افزاينده مي باشد و اما اين متغير با واسطه متغير احساس حمايت اجتماعي از
طريق اينترنت ( با ضريب  )0/27بر اعتياد مجازي تأثير افزاينده دارد .نتيجه را بدين
صورت مي توان تحليل کرد که با افزايش احساس خود ارزشي از طريق اينترنت نه
تنها بصورت مستقيم ،ميزان اعتياد به اينترنت افزايش پيدا مي کند ،بلكه اين متغير با
افزايش ميزان احساس حمايت اجتماعي از طريق اينترنت نيز باعث افزايش اعتياد
ميشود.
 متغير ارتباط برقرار کردن با دوستان از طريق اينترنت (به ميزان  )0/18بر اعتيادمجازي بصورت مستقيم داراي تأثيرافزاينده ميباشد و اين متغير با واسطه متغير

 / 26فصلنامه علوم اجتماعي شماره 57

احساس حمايت اجتماعي از طريق اينترنت (با ضريب  )0/22و احساس خود ارزشي
از طريق اينترنت (با ضريب  )0/25بر اعتياد به اينترنت تأثير افزاينده دارد .نتيجه را
بدين صورت مي توان تحليل کرد که با افزايش ارتباط برقرار کردن با دوستان از طريق
اينترنت نه تنها بصورت مستقيم ميزان اعتياد به اينترنت افزايش پيدا ميکند ،بلكه اين
متغير با افزايش «احساس حمايت اجتماعي از طريق اينترنت» و «احساس خود ارزشي
از طريق اينترنت» نيز باعث افزايش اعتياد به اينترنت در جامعه آماري مورد مطالعه
ميشود.
 متغير سن بر اعتياد به اينترنت (به ميزان  )-0/13بصورت مستقيم داراي تأثيرکاهنده ميباشد و اما اين متغير با واسطه متغير احساس خود ارزشي از طريق اينترنت
(با ضريب  )-0/19بر اعتياد به اينترنت تأثير کاهنده دارد ،در واقع ميتوان گفت که اين
متغير بصورت مستقيم و غير مستقيم (يعني با کاهش احساس خود ارزشي از طريق
اينترنت) باعث کاهش اعتياد مجازي پاسخگويان مورد مطالعه ميشود .در مجموع ميزان
اعتياد در بين افراد زير  25سال بيشتر از افراد باالي  25تا  30سال ميباشد.
جدول  -4تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته (اعتياد مجازي)
متغيرها

انواع تأثير
مستقيم

غير مستقيم

كل

حمايت اجتماعي

0.29

-

0.29

ارتباط (چت) با دوستان

0.18

0.15

0.33

احساس خود ارزشي

0.25

0.08

0.33

سن

-0.13

-0.01

-0.14
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نمودار -1تحليل مسير عوامل مؤثر بر اعتياد مجازي
e2=0.59
سن
-19 .0

-0/13
.0
25

احساس خود
ارزشي ازطريق
اينترنت

-12 .0

اعتياد
مجازي

06 .0

0/2

/02
0

حمايت
اجتماعياز
طريق اينترنت

0/18
فلش يک طرفه نشان دهنده تاثير()
فلش دو طرفه ()نشان دهنده همبستگي بين متغيرها است
منظور از  e2ميزان واريانس تبيين نشده است.

-05 .0

.0
22

0/2
ارتباط برقرار
کردنبا دوستان از
طريق اينترنت

با توجه به جدول  4ميبينيم که تنها متغير حمايت اجتماعي از طريق اينترنت به
ميزان  0.29فقط تأثير مستقيم بر اعتياد مجازي داشته است .از طرف ديگر متغير ارتباط
برقرار کردن با دوستان و آشنايان از طريق اينترنت هم به صورت مستقيم (به ميزان
 )0.18و هم غير مستقيم (به ميزان  )0.15بر اعتياد مجازي تأثير داشته است .اين متغير
روي هم رفته به ميزان  0.33بر اعتياد مجازي تأثير گذار بوده است .متغير ديگري که
هم به صورت مستقيم (به ميزان  )0.25و هم غير مستقيم (به ميزان  )0.08بر اعتياد
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مجازي تأثير گذار بوده است متغير احساس خودارزشي از طريق اينترنت ميباشد .اين
متغير به طور کلي به ميزان  0.33بر اعتياد مجازي تأثيرگذار بوده است .متغيرهاي ياد
شده تأثير افزاينده بر اعتياد مجازي داشتهاند به طوري که با افزايش اين متغيرها ،اعتياد
مجازي نيز افزايش مييابد .اما متغير سن به صورت مستقيم (به ميزان  )-0.13و
غيرمستقيم (به ميزان  )-0.01بر اعتياد مجازي تأثيري کاهنده داشته است بدين معنا که
با افزايش سن ميزان اعتياد مجازي کاهش مييابد و ميزان تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم
سن  0.14ميباشد.
در مجموع با توجه به نتايج به دست آمده در بخش آزمون فرضيات ،از نه
فرضيه تحقيق ،همه فرضيات بغير از پايگاه اقتصادي  -اجتماعي ،بر متغير وابسته (اعتياد
مجازي) داراي تأثير بودهاند و در ضمن در ميان فرضيات داراي مقياس ترتيبي و باالتر،
متغير سن و تحصيالت داراي رابطه معكوس بودهاند (يعني هر چه افراد داري سن و
تحصيالت باالتري بودهاند اعتياد مجازي کمتري داشتهاند) و اما متغيرهاي حمايت
اجتماعي ،احساس خودارزشي و ارتباط (چت) با دوستان داراي تأثير افزاينده بر اعتياد
مجازي بودهاند.

بحث و نتيجهگيري
در مجموع ميتوان گفت که امروزه هر آنچه مدنظر افراد باشد در اينترنت
ميتوان يافت و با استفاده از اين فن آوري نوين ارتباطي سهولت انجام بسياري از کارها
باال رفته است .شنيدن موس يقي ،پياده کردن نرم افزار ،جستجوي مطالب براي انجام
تكاليف مدرسه و دانشگاه ،پيدا کردن سايت افراد مورد عالقه ،دانش افزايي درباره
مطالب گوناگون مانند ورزش ،علوم گوناگون و ...از کارهايي است که افراد ميتوانند با
استفاده از اينترنت انجام دهند و امروزه هيچ فنآوري و منبع ديگري جهت جايگزيني
اين فناوري وجود ندارد .فوايد اين فنآوريها با جلوگيري از آسيبهاي احتمالي
اينترنت بوسيله کنترل و تنظيم چارچوب درست استفاده از آن بسيار باالست اينترنت به
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خودي خود ابزاري بيطرف و خنثي است اما اينكه اکنون مردم چگونه از آن استفاده
ميکنند ،تعيينکننده است .اگر استفاده مناسب و مثبت باشد ،در جهت توسعه جامعه
حرکت خواهد کرد ،وگرنه مشكالت عمدهاي را براي جامعه و افراد آن بوجود ميآورد.
به عبارت ديگر ،شبكه جهاني اينترنت يک شبكه اطالعرساني سريع با منابع بيشمار
است که استفاده نادرست و بيش از حد از آن در بين برخي از افراد و غرقشدن در
دنياي رايانه و جداشدن از دنياي واقعي ،فوايد اينترنت را به آسيب تبديل ميکند.
بطوري که هماکنون استفاده نادرست از اين ابزار در ميان کاربران ،در جوامع پيشرفته
چنان گسترش يافته که از آن بعنوان يک بيماري و اعتياد مدرن نام ميبرند که محصول
عصر ارتباطات و انقالب رايانهاي است.
نتيجه اين تحقيق و تحقيقات پيشين نشان ميدهد که يكي از آثار وابستگي به
اينترنت اين است که افراد وابسته زمان کمتري را با خانواده خود ميگذرانند و عالئم
آن عبارتند از :بيوفايي مجازي ،گوشهگيري ،اختالل در الگوي خواب ،احساس نياز به
تنها بودن و فراموش کردن مسؤوليتهاي خانوادگي .آن دسته از افرادي که معتاد به
اينترنت هستند دچار فقدان حمايت از ناحيه ديگران ميباشند .بنابراين ،ميتوان گفت
که يكي از پيامدهايي که از پديده اعتياد به اينترنت سرچشمه ميگيرد ،فقدان حمايت
اجتماعي ميباشد .براساس نتايج ،آن دسته از افرادي که معتاد به اينترنت هستند
احساس خودارزشي پاييني دارند .بنابراين ،ميتوان گفت که يكي ديگر از پيامدهاي که
از پديده اعتياد به اينترنت منشاء ميگيرد ،ضعف احساس خود ارزشي ميباشد .برنر
( ،)1996در يافت افرادي که مستعد اعتياد اينترنتي هستند ،کساني هستند که به سادگي
خسته و ملول مي شوند ،تنها هستند ،کمرو و خجالتي هستند ،افسرده هستند ،و به انواع
اعتياد دچارند .بنابراين ،از نتايج فرضيات مربوط به استفاده از اينترنت ميتوان گفت که
پيامدهاي اجتماعي استفاده از اينترنت (اعتياد) شامل عدم مسئوليت پذيري اجتماعي،
فقدان حمايت اجتماعي ،انزواي اجتماعي ،ناکامي تحصيلي و کاري و وجود ضعف
احساس خودارزشي ميباشد.
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براساس تبيين رفتاري مواقعي که رفتاري از شخص سر ميزند ،وي ممكن است
يا به پاداش برسد و يا اينكه به دليل عملش تنبيه شود .براساس اين ديدگاه ،فرد براي
دريافت پاداش وارد اينترنت ميشود .پاداشهايي که وي از اين رفتار ميگيرد ،فرار از
واقعيت و رسيدن به عشق و سرگرميهاي زياد ميباشد و چنانچه فرد در زمانهاي آتي
نيز به اين پاداشها احساس نياز کند ،احتماالً به اينترنت روي خواهد آورد .در نتيجه،
اين روند تقويت شده و چرخه همچنان ادامه پيدا ميکند .از اين رو ،جا دارد تا
زمينهها ي تشويق روي آوردن به اينترنت را شناسايي و از بين برد و عوامل بازدارندهاي
براي اين امر در نظر گرفت.
بخش دوم آزمون فرضيات تحقيق به آزمون فرضيههاي مقايسه بين ويژگيهاي
فردي برحسب ميزان اعتياد به اينترنت اختصاص دارد .اين فرضيات که برمبناي
مطالعات انجام گرفته و مروري بر تحقيقات صورت گرفته در ايران و خارج پيرامون
اعتياد به اينترنت است ،چنين حكايت داشتند که اعتياد به اينترنت برحسب ويژگيهاي
فردي تفاوت ميکند که در ادامه ميتوان با بررسي نتايج آزمون فرضيات تحقيق با
نظريهها و تحقيقات پيشين ،به مقايسه و بررسي اين نتايج پرداخت:
 تفاوت معناداري بين وضعيت فعاليت پاسخگويان بر ميزان اعتياد به اينترنتوجود دارد ،بطوري که به ترتيب سربازها ،بيكاران و محصلين از آن دسته افرادي
هستند که بيشتر اعتياد به اينترنت دارند.
 تفاوت معناداري بين گروه هاي سني پاسخگويان بر ميزان اعتياد به اينترنتوجود دارد .بطوري که ،گروه سني  15تا  18سال از اعتياد بيشتري به اينترنت
برخوردارند.
در مورد رابطه بين جنس و اعتياد مجازي نتايج نشان ميدهد که اعتياد بهاينترنت
در بين مردان بيشتر از زنان است .بولن و هري نيز در مطالعهشان در سال  ،2000از نظر
ميزان استفاده از اينترنت ،ظاهراً تفاوت چنداني بين جوانان دختر و پسر نيوزيلند
نديدند ،بطوري که هر دو جنس از نرخ دسترسي يكساني به اينترنت برخوردارند ،ميزان
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مشابهي از وقت آنالين هستند ،و شمار جلسات اينترنتي آنها در ماه برابر است؛ اما،
جوانان  10تا  17ساله پسر بيش از جوانان  10تا  17ساله دختر ،از سايتهاي گوناگون
ديدن مي کنند ،که اين نتيجه نشانگر مشارکت و درگيري بيشتر آنها در فعاليتهاي
آنالين ،نسبت به گروه دختران است.
در مجموع ،عاملي که ميتواند باعث جلوگيري از استفاده اعتيادي از اينترنت
توسط نوجوانان و جوانان گردد« ،پيوند اجتماعي» است .دلبستگي به ديگران يكي از
عوامل مهم در ايجاد پيوند اجتماعي است ،کساني که دلبستگي بيشتري به ديگران داشته
باشند ،به احتمال زياد ،کمتر دچار اعتياد به اينترنت خواهند شد.

پيشنهادها
با توجه به نتايج پژوهش و گروه سني جامعه هدف ،از جمله روشهايي که براي
جلوگيري از اعتياد مجازي در نوجوانان و جوانان پيشنهاد ميشود آگاهسازي و آشنا
کردن آنها با روشهاي استفاده درست از اين فناوريهاست .صرف هزينه جهت تدوين
برنامهريزيهاي مديريتي جهت استفاده صحيح از اين فنآوريها ميتواند از صرف
هزينههاي چندين برابر پس از درگير شدن جامعه با عواقب مسئله اعتياد مجازي،
جلوگيري کند .پس پرداختن به اين مهم ميتواند ما را در جهت آسيب زدايي اين
پديده نوين ارتباطي از جامعه پيش برده و برعكس ميتوان از کارکردهاي مثبت اين
فنآوريها بهره جست.
با توجه به مباحث حمايت اجتماعي و خودارزشي که در تحقيق به آنها اشاره
شد ،نكاتي چند در جهت پيشگيري از مسئله اعتياد مجازي پيشنهاد ميشود:
 ايجاد فضايي امن در نظر نوجوانان و جوانان جهت ايجاد ارتباط و مطرحکردن مسائل با ايشان
 -ابراز توجه خود به کودکان و ايجاد حس حمايت هميشگي توسط والدين در آنان
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 تعيين کردن يک زمان بندي صحيح استفاده از اينترنت و يادداشت کردن زمان آن وضع قوانين منطقي و محافظت از کودکان با بايدها و نبايدهايي که در آموزشبه آنان بسيار مؤثر است.
 قرار دادن رايانه در معرض ديد ترغيب کردن به فعاليتهاي ديگر در زندگي روزمره مانند ورزش ،تفريحاتسالم و ارتباط با دوستان و همساالن
 در سطح کالن نيز پيشنهاد مي شود که نظام آموزشي براي پيشگيري از اعتيادبه اينترنت نوجوانان و جوانان تدوين و اجرا گردد .نظام آموزش پيشگيرانه پيشنهادي
مي تواند از سه جزء تشكيل شود که عبارتند از -1 :محتواي آموزش پيشگيرانه که
معلمان بايستي آنها را به دانش آموزان کالس ارائه کنند -2 ،تشخيص اعتياد اينترنتي
که از طريق آن دانش آموزان مي بايست د رجه اعتيادشان به اينترنت را براي خود،
ارزشيابي کرده و به نتايج خود نسبت به اين ارزشيابي دست يابند و  -3فعاليتهاي
پيشگيرانه همچون جدول زماني ،گزارشهاي فعاليت هاي بديل و جايگزين و
خودارزشيابي.
 راهکارهاي اجرايي -1با توجه به نتيجه تحقيق که بيشترين مكانهاي استفاده از اينترنت در
کافينتها و منازل ميباشند ،پيشنهاد ميشود که در کافينتها بروشورها و جزواتي
براي پيشگيري از استفاده اعتيادي از اينترنت توزيع گردد.
 -2از نتايج ديگر تحقيق حاضر اين است که افرادي که از فراغت بيشتري
برخوردار باشند بيشتر به سمت اعتياد کشيده ميشوند .از اين رو پيشنهاد ميشود تا با
فراهمساختن زمينه هاي الزم براي اوقات فراغت اين افراد ،آنها را از استفاده اعتيادي به
اينترنت به سمت انجام فعاليتهاي مفيد و ثمربخش هدايت نمود.
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 -3با توجه به اينكه اکثر نوجوانان در حال حاضر دانشآموز و يا دانشجو هستند،
لذا تدوين مطالب آموزشي و اطالع رساني در خصوص استفاده مثبت و منفي اينترنت با
هماهنگي و همكاري مشترک اداره آموزش و پرورش و نصب مطالب آموزشي در
تابلوهاي راهروها و فضاي مدارس ميتواند بسيار مفيد و مؤ ثر افتد .در ضمن برگزاري
دورههاي آموزشي و استفاده از کارشناسان علوم تربيتي (گرايش تكنولوزي آموزشي و
مديريت آموزشي) در مدارس همراه با برگزاري مسابقات جهت تشويق دانش آموزان
به شرکت در دورههاي آموزشي و استفاده از سيستم پيشنهادهاي جهت جلوگيري از
رشد اعتياد مجازي بسيار موثر است
 -4در نهايت ميتوان به تلويزيون (بخاطر دارا بودن جنبه شنيداري و ديداري آن
بصورت توامان و پوشش فراگير آن) اشاره داشت ،در واقع تلويزيون در همه خانوادهها
وجود دارد و يكي از مهمترين وسايل اطالع رساني ميتواند ،باشد ،لذا ساختن فيلمهاي
آموزشي (داراي چاشني طنز) ميتواند در جذب و آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان و
خانواده هاي آنها بسيار موثر باشد .البته دعوت از افراد کارشناس و برگزاري ميزگرد بين
آنها و نوجوانان و جوانان بصورت برنامه نقد و نظر نيز از جمله راهكارهايي ميباشد
که ميتواند والدين و نوجوانان و جوانان را آگاه ساخته و در نهايت بسيار کارساز باشد.
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