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 نقش سواد در اعتیاد اینترنتی بزرگ ساالن: 
وهش کیفی یک پژ

چکیده 
ــارز  ــا ترقــی و توســعۀ فناوری هــای ارتباطــی در حــال تغییــر اســت. اینترنــت کــه نمونــۀ ب دنیــای امــروز همــگام ب
پیشــرفت در عرصــۀ تکنولوژی هــای ارتباطــی و اطالعاتــی اســت، هــر انســانی را کــه از توانایی خوانــدن و نوشــتن برخوردار 
ــای  ــا فض ــدار ب ــی و پای ــۀ دائم ــراری رابط ــت و برق ــی از اینترن ــدی افراط ــال، در بهره من ــد؛ بااین ح ــذب می کن ــد ج باش

مجــازی پیامد هــای ســوئی نهفتــه اســت. 
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی نقــش ســواد در اعتیــاد اینترنتــی بزرگ ســاالن و همچنیــن شــناخت کاربــرد اینترنــت 
و بازتــاب وابســتگی  ها بــا رویکــرد کیفــی اســت؛ بــه همیــن منظــور، بــا اســتفاده از پرســش نامۀ اعتیــاد اینترنتــی یانــگ 
و بهره گیــری از نمونه گیــری هدفمنــد، تعــداد 10 نفــر از بزرگ ســاالن بــاالی 25 ســال وابســته بــه اینترنــت بــا ســطح 
ــع آوری شــده اســت.  ــۀ نیمه ســاختاریافته جم ــا روش مصاحب ــات ب ســواد ناهمســان شناســایی شــدند و ســپس اطالع
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه نقــش ســواد در اعتیــاد اینترنتــی بزرگ ســاالن مهــم اســت و کاربــرد اینترنــت در زندگــی 
بزرگ ســاالن بــا نــگاه بــه ســطح ســواد متفــاوت اســت. از تحلیــل اطالعــات پیرامــون کاربــرد اینترنــت، مقوله  هــای ارتبــاط 
اجتماعــی، کســب اطالعــات، ســرگرمی و آمــوزش شناســایی شــد و از نتایــج وابســتگی اعتیادآمیز بــه اینترنــت، مقوله  های 

آنالین بــودن مــداوم، وســواس فکــری، زیــان مالــی، افســردگی و ســوءتفاهم اســتخراج شــد. 
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مقدمه 
با ورود به عصر اینترنت و پیشرفت های نوین در فناوری 
اطالعات و ارتباطات، رسانه  ها و شبکه  های اجتماعی جزئی 
جدایی ناپذیر از زندگی روزمره شده اند. اینترنت و فضای 
مجازی، پدیدة دوران تکنولوژی است. رسانه  های اجتماعی 
در  نوین،  قابلیت های  با  و...  اینستاگرام  اپ،  واتس  چون 
متنوعی  خدمات  نوشتاری،  و  چاپی  رسانه  های  با  رقابت 
را به کاربران ارائه می دهند. افراد از نگاه طبقۀ اجتماعی 
رسانه  های  با  تعامالت  و  متفاوت اند  هم  با  سواد  و سطح 
و  اطالعات  با هدف های گوناگونی چون کسب  اجتماعی 
اخبار، درآمدزایی، ارتباط با دوستان و گروه های همسال، 
سرگرمی و... صورت می گیرد. با گسترش تکنولوژی های 
با  ارتباط  و مهارت در  به دانش  لزوم دستیابی  ارتباطی، 
صحیح  کاربرد  نحوة  و  آنالین بودن  زمان  مدت  مدیریت 
از  بی رویه  استفاده  می یابد.  اهمیت  جدید  رسانه  های 
اینترنتی  اعتیاد  نام  به  پدید های  پیدایش  به  اینترنت 
می انجامد ) Fallah Mehneh،2007( که گروه های 

سنی مختلف را درگیر می کند. 
روزانۀ  دسترسی  افزایش  با  هم زمان  اینترنتی،  اعتیاد 
اطالع دهندة  آنالین شایع تر می شود. وب،  منابع  به  مردم 
برای  اما  است؛  سرگرم کننده  و  غنی  منابع  دارای  مفید، 
بسیاری از مردمی که به آن معتادند، این منافع در حال 
تبدیل شدن به آسیب ها و نابهنجاری های روانی و رفتاری 
است. )Ferris, 2002: 1( روابط مجازی پویا هستند، 
می توانند بسیار حمایتی باشند و در مقایسه با منافع بالقوه، 
کمک  به  مردم  باشند.  داشته  دنبال  به  را  خطر  حداقل 
اینترنت روابط جدیدی را براساس فعالیت نو، برانگیزنده و 
تقویت کننده تشکیل می دهند؛ پس عاقالنه است که انتظار 
داشته باشیم درصد باالیی از مردم در ظرف فاصله زمانی 
اینترنت   )King, 1996:10( آن شوند.  محدود جذب 
بر زندگی افرادی که بیش از  اندازه از آن استفاده می کنند 
یانگ  افرادی چون   )Duran, 2003( است.  تأثیرگذار 
و سایر روان شناسان معتقدند که زیاده روی در استفاده از 
شخص  فیزیکی  و  فکری  سالمت  برای  می تواند  اینترنت 
خطرناک باشد. اعتیاد به اینترنت، کارکرد انطباقی شخص 
شود،  معتاد  اینترنت  به  شخصی  اگر  می کند؛  مختل  را 

و  می شوند. دسترسی سریع  غیرانطباقی  وی  کارکرد های 
افزایش  در  همراه،  گوشی های  مدد  به  اینترنت  به  آسان 
تعداد کاربران رسانه  های اجتماعی مؤثر است. از جمعیت 
نفر  میلیون   78 تقریباً  ایران،  در  نفر  میلیون   84 حدود 
کاربر اینترنت هستند. نفوذ اینترنت در کشور ما 94 درصد 
برآورد شده است؛ این رقم نشان دهندة رشد کاربران شبکۀ 
سطح  با  افرادی  اینترنت  کاربران  است.  ایران  در  جهانی 
از  سواد  یادگیری  هستند.  متفاوتی  آموزش  و  تحصیالت 
تا  از خردسالی شروع شده و  نهاد آموزش وپرورش  طریق 
بزرگ سالی ادامه دارد. امروزه آموزش مداوم به عنوان یک 
الویت راهبردی تلقی می شود. )نوایی، 1382( تحصیالت 
تکنولوژی،  زمینه  در  پیشرفت  عوامل  از  سواد  و  والدین 
صنعت و بهداشت است. )میرپناهی، 1396( بوال )1988( 
معتقد است که آموزش بزرگ ساالن فرایندی است که در 
تمام مراحل زندگی وجود دارد و هدف از آن، تواناساختن 

بزرگ ساالن به چگونه آموختن است. 
پرورش  مستلزم  انسان ها  تعالی  و  تکامل  تحول، 
معنوی و آموزش مستمر آنان در زمینه  های علمی، فنی 
در  مدنیت  پیشرفت  و  تطور  رمز  این  و  است  و حرفه ای 
جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. برای ایجاد توانایی 

در جامعه معموالً سه مرحله را در نظر می گیرند: 
الف( مرحلۀ سوادآموزی و برنامه ریزی مربوط به آن؛ 

ب( برنامه ریزی در زمینۀ سطح مهارت های تخصصی 
در زمینۀ نیاز های داخلی جامعه مانند اقتصاد، بهداشت، 

درمان، تولید و... .
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  مسائل  حل  ج( 
محلی،  رویداد های  پیش بینی  و  درک  و  بین المللی 
برابر  در  مناسب  تصمیم گیری  و  ملی، جهانی  منطقه ای، 

آن. )سرشته، 1377: 53( 
انسان ها،  به زندگی فردی و جمعی  اینترنت  با ورود 
پژوهش های گسترد ه ای در داخل و در سطح بین المللی، 
اما  کرده اند؛  بررسی  را  اینترنت  به  وابستگی  و  اعتیاد 
پژوهش ها در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر بسیار  اندک 
سطوح  با  بزرگ ساالن  که  نگرش  این  به  اعتنا  با  است. 
تحصیلی گوناگون در تعامالت رسانه ای شرکت می کنند، 
اعتیاد  در  سواد  نقش  مطالعۀ  رو  پیش  پژوهش  هدف 
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اینترنتی بزرگ ساالن و آگاهی از کاربرد اینترنت و بازتاب 
وابستگی هاست. حال سؤال اصلی این پژوهش این است: 
دارد؟  نقش  بزرگ ساالن  اینترنتی  اعتیاد  در  سواد  آیا 
کاربرد اینترنت و بازتاب وابستگی  ها چه می توانند باشند؟

بیان مسئله 
اینترنت نمونۀ بارز جهانی شدن و ابزار غلبه بر مکان 
موجد  و  امروز  دنیای  رسانه ای شدة  ارتباطات  در  زمان  و 
به  افراد  دسترسی  افزایش  با  است.  جدید  حیات  نوعی 
می یابد.  ظهور  اینترنتی  اعتیاد  نام  به  پدید ه ای  اینترنت، 
از عالئم اعتیاد به اینترنت می توان به اضطراب، افسردگی، 
و  خیال بافی  وسواسی،  تفکر های  بی قراری،  کج خلقی، 
 Samson( کرد.  اشاره  آموزش  عملکرد  لطمه دیدن 
Keen, 2005 &( اعتیاد اینترنتی به گسترة وسیعی 
اینترنت  از  استفاده  انگیزة  کنترل  و  رفتاری  از مشکالت 
اینترنتی  اعتیاد   )Yacet, 2001: 1( دارد.  اشاره 
پیوند،  برقراری  آرزوی  یا  وسواسی،  رفتار  یک  به عنوان 
ابژه  روابط  بازتاب  یا  و  انتقال  از  نمودی  حّتی  شاید  یا 
 Fenichel, 2003:( می شود.  قلمداد  نیاز  رفع  یا  و 
پیرامون  تحقیقات صورت گرفته  از  روبه رشدی  1( حجم 
اعتیاد  اختالل  که  دارد  آن  از  حکایت  اینترنتی  اعتیاد 
که  است  روان شناختی-اجتماعی  اختالل  نوعی  اینترنتی 
از مشخصه  های آن، تحمل، عالئم کناره گیری، اختالالت 

عاطفی و ازهم گسیختگی روابط اجتماعی است. 
اینترنتی  اعتیاد  که  است  معتقد  نیز  گولدبرگ 
عبارت است از استفادة بیمارگونه و وسواسی از اینترنت 
از  کناره گیری،  عالئم  و  تحمل  همچون  معیارهایی  که 
 )Lim et al, 2004:1(.هستند آن  شاخصه  های 
یانگ اشاره می کند که فرد معتاد کسی است که حداقل 
را  وقت خود  روز  در  یا 8 ساعت  و  در هفته  38 ساعت 
زمینۀ  در  متخصصان  اینترنت می کند.  از  استفاده  صرف 
طبقه بندی  برای  را  تعریف  محدودترین  آسیب شناسی، 
چنانچه  به طوری که  می دهند؛  ارائه  اینترنت  از  استفاده 
فرد در هفته 2 تا 3 ساعت از اینترنت استفاده کند، یک 
اینترنت  از  وی  استفادة  میزان  چنانچه  و  معمولی  کاربر 
باید  که  است  کاربری  برسد،  بیشتر  یا  و  ساعت   8/5 به 

 Lim et( گیرد.  قرار  آسیب شناسانه  موردبررسی های 
 )al., 2004: 2

از  استفاده  آسیب شناختی  بررسی  در  دیویس 
را  شناختی  رفتاری  مدل  بار  نخستین  برای  اینترنت، 
رفتاری  الگو های  که  است  معتقد  او  است؛  کرده  مطرح 
می شود  اینترنت  به  اعتیاد  سبب  پیچیده  شناختی  یا 
می شود.  موجب  را  فرد  رفتاری  ناسازگاری  نهایت  در   و 
)Davis, 2001( اعتیاد اینترنتی پدید ه ای است که از 

سه ویژگی برخوردار است: 
بی نظمی  و  اختالل  نوعی  اینترنتی،  اعتیاد   )1
شرایط   مشابه  آن  ویژگی های  برخی  که  است  وسواسی 
که  گفت  می توان  زمانی  واقع،  در  است.  آسیب شناسانه 
دارای عالئم  است که  اینترنت شده  به  اعتیاد  فرد دچار 
خستگی زودرس، تنهایی، افسردگی و غیره باشد؛ افرادی 
اعتیاد  از  تعریفی  چنین  به  یونگ  و  اورزاک  همچون 
اعتیاد  نوع  این  درمان  روش های  دارند.  اعتقاد  اینترنتی 
نیز رفتاردرمانی شناختی و تقویت درمانی انگیزش است. 

روانی  بی نظمی  و  اختالل  نوعی  اینترنتی،  اعتیاد   )2
است؛ از این دیدگاه، زمینۀ تحقیقی جدیدی تحت عنوان 
دیدگاه،  این  است.  کرده  ظهور  اینترنتی«  »روان درمانی 
بیمار می بیند. روش درمان  به عنوان  را  اینترنت  معتادان 
نیز تشکیل گروه های خبری و گروه های  اعتیاد  نوع  این 
بحث است. در این شکل از درمان، اعضای اختالالت روانی 
و  کرده  بازی  را  حمایتی  گروه  یک  نقش  به هم،  مرتبط 
از  آن،  با  برخورد  و روش های  آنالین  پیشنهادات  ارائۀ  با 
استن،  چون  افرادی  می کاهند؛  اینترنتی  اعتیاد  شدت 

هانگ و آلسی به چنین دیدگاهی اعتقاد دارند. 
3( اعتیاد اینترنتی نوعی مشکل رفتاری است؛ دلیل 
این مسئله نیز وجود یک رابطۀ قوی بین اعتیاد اینترنتی 
که  داده اند  نشان  مطالعات  است.  شیمیایی  وابستگی  و 
در هفته  دارند،  وابستگی شیمیایی  افرادی که مشکالت 
وقت بیشتری را صرف اینترنت می کنند تا کاربران وابستۀ 
گذشته  در   )Lim et al., 2004: 2( غیرشیمیایی. 
مطالعۀ رسانه  های چاپی و اکنون در عصر جدید، کاربرد 
نزدیکی  پیوند  آموزش  و  سواد  با  الکترونیکی  رسانه  های 
دارد. ابتدایی ترین شکل سواد، توانایی کاربرد زبان است؛ 
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بومی  زبان  بتواند  که  است  کسی  باسواد  شخص  یعنی 
 )2001 )باودن،  بنویسد.  و  بخواند  کرده،  درک  را  خود 
سوادآموزی یکی از مهم ترین مسائل آموزش وپرورش هر 
میزان  آمار،  آخرین  براساس  می رود.  به شمار  جامعه ای 
باسوادی در کشور 96/2 درصد است و هر سال نیم درصد 

به این آمار اضافه می شود. 
به عقیدة متفکران هوادار »نظریه رسانه ای«، از اواخر 
همگانی شدن  با  چاپی  فرهنگ  درحالی که  نوزدهم،  قرن 
به طور  بود،  رسیده  خود  پیشرفت  اوج  به  سوادآموزی 
شگفت انگیز بر اثر توسعۀ وسایل ارتباطی الکترونی که از 
چند دهه پیش با اختراع تلگراف و تلفن آغاز شده بود و 
با اختراع بی سیم و رادیو و سپس تلویزیون، به تدریج در 
سراسر جهان رو به گسترش گذاشت؛ یک فرهنگ الکترونی 
جهانی پدید آمد و مهم ترین خصوصیت های جوامع سنتی 
را احیا کرد؛ به بیان دیگر، کاربرد رسانه  های الکترونی، تقارن 
را  اجتماعی  ارتباطات  فرایند  در  واکنش  و  ادراک  کنش، 
در  انسانی  حواس  تمام  از  استفاده  شرایط  و  کرد  تجدید 
جریان این فرایند را که تنها در ارتباطات شفاهی جوامع 
سنتی وجود داشتند، به  طرز تاز ه ای فراهم ساخت. باید در 
نظر داشت که شفاهیگری جدید ناشی از کاربرد رسانه  های 
دارد.  اساسی  تفاوت های  با شفاهیگری گذشته  الکترونی، 
با  گفتاری،  و  شفاهی  ارتباط  برخالف  الکترونی،  ارتباط 
نیست.  روبه رو  مکان  و  زمان  فیزیکی  محدودیت های 
پیام های الکترونی را می توان در نسخه  های فراوان ضبط و 
نگهداری کرد و برای استفادة هم زمان و یا غیرهم زمان در 
مکان های متعدد و مختلف، در اختیار افراد فراوان قرار داد. 

)محسنیان راد، 1390: 16( 
رایانه،  قالب  در  رسانه  ها  عرضۀ  گوناگونی  و  تنوع  با 
قرارگرفتن  اختیار  در  شاهد  همراه،  گوشی های  و  تبلت 
با  بزرگ ساالن  ازجمله  مختلف  سنی  رده  های  در  آن ها 
فرهنگی  و  اجتماعی  خانوادگی،  متفاوت  پیش زمینه  های 
اینترنت و فضای  نیاز های خود کاربران  بنابر  هستیم که 
بسیاری  جدید،  توسعه یافتۀ  درجامعۀ  هستند.  مجازی 
و  تازه  اطالعات  مستلزم  تجارت،  و  زندگی  اعمال  از 
قابل اعتماد است و مخاطبان وابستگی زیادی به اطالعات 
رسانه  های جمعی دارند. )سورین و تانکارد، 1381: 413( 

پیشینۀ پژوهش 
حسینی بهشتیان )1390( به مقایسۀ وضعیت اعتیاد 
به اینترنت در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه  های 

دولتی شهر تهران پرداخت. تحلیل نتایج نشان داد: 
اینترنت  به  پسران  از  بیش  دانشجو  دختران   )1

معتادند؛ 
2( دانشجویان رشته  های فنی مهندسی، اعم از دختر و 

پسر، بیش از بقیه رشته  ها به اینترنت معتادند؛ 
دانشجویان  از  بیش  غیرخوابگاهی  دانشجویان   )3

خوابگاهی به اینترنت معتادند؛ 
4( 9/8 % دانشجویان معتاد )5/9 % دختران و 3/8 % 
پسران( به اینترنت و 8/10 % از آن  ها در معرض خطر ابتال 

به اعتیاد اینترنتی قرار دارند. 
اعتیاد  تأثیر   )1392( افشار  و  خسروی  دانایی مقدم، 
به اینترنت بر میزان مطالعه دانشجویان را بررسی کردند. 
یافته  ها نشان داد که بیشتر پاسخ گویان در حد خفیفی از 
مطالعۀ  میزان  بر  اینترنت  به  اعتیاد  داشتند؛  قرار  اعتیاد 
درسی تأثیر گذاشته است؛ اما پژوهش، شواهد کافی برای 
یافتن ارتباط میان اعتیاد به اینترنت و مطالعۀ غیردرسی 
نیافت. آن ها در نتیجه گیری تحقیق پیشنهاد دادند که افراد 
معتاد به اینترنت گشت وگذار های اینترنتی خود را به سمت 

مطالعۀ مطالب درسی، پژوهشی و مفید هدایت کنند. 
بهبودی و بهزادی راد )1393( در مطالعه ای به بررسی 
رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در بین 
بین  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  هرمزگان  دانشجویان 
اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطۀ منفی وجود 
دارد و همچنین استفادة دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر 
از دانشجویان دختر است؛ عالوه براین، یافته  ها نشان داد که 
اعتیاد به اینترنت با باالرفتن مقاطع تحصیلی افزایش می یابد. 
خطیب زنجانی و آگاه هریس )1394( در پژوهشی به 
دانشجویان  در  شخصیت  عامل  پنج  ویژگی های  مقایسۀ 
تحلیل  پرداختند.  اینترنت  به  اعتیاد  معرض  در  و  بدون 
شرکت کنندگان  نمرات  رتبۀ  بین  که  داد  نشان  داده  ها 
گروه بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت در عامل های 
برون گرایی، توافق گرایی و وظیفه شناسی تفاوت معناداری 
شرکت کنندگان  که  به گونه ای   ،)0/p>05( دارد  وجود 
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عوامل  از  هریک  در  اینترنت  به  اعتیاد  معرض  در  گروه 
به  اعتیاد  بدون  گروه  با  مقایسه  در  رتبۀ کمتری  مذکور 
اینترنت را گزارش کردند. آن ها نتیجه گیری کردند که سه 
مؤلفۀ شخصیتی برون گرایی، توافق گرایی و وظیفه شناسی 
در افراد در معرض اعتیاد به اینترنت کمتر از افراد بدون 
افراد  می رسد  نظر  به  ازاین رو،  است؛  اینترنت  به  اعتیاد 
در معرض اعتیاد به اینترنت به واسطۀ سرد برخوردکردن، 
کمتر با دیگران توافق می کنند و وظیفه شناسی کمتری 
به  خود  وقت  گذران  برای  ازاین رو،  می کنند؛  گزارش  را 

اینترنت پناه می برند. 
در مقاله ای با عنوان رابطۀ سواد اطالعاتی، اعتیاد به 
نتایج  پزشکی،  علوم  دانشگاه  عمومی  و سالمت  اینترنت 
میزان  باشد،  باالتر  اطالعاتی  سواد  هرچه  که  داد  نشان 
به  اعتیاد  کاهش  و  می یابد  کاهش  اینترنت  به  اعتیاد 
دانشجویان  عمومی  سالمت  افزایش  موجب  اینترنت 
دانشجویان  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین،  شد؛  خواهد 
افزایش  مطلوب  اثرات  و  در جوامع  پیشرو  قشر  به عنوان 
از  الزم  برنامه ریزی  های  می بایست  اطالعاتی،  سواد 
اطالعاتی  سواد  افزایش  برای  دانشگاه  ها  مسئولین  طرف 
پژوهشی  و  آموزشی  برنامه ریزی  های  در  دانشجویان 
دانشگاه تدوین و اجرایی شود تا اثرات نامطلوب استفاده 
از اینترنت کاهش یابد و از طرفی سالمت عمومی جامعه 

افزایش یابد. )لنگری زاده و همکاران، 1396( 
اورعی، اورعی )نرگس و تکتم( و رجایی خوزانی )1397( 
در بررسی رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت و سواد اطالعاتی 
نور خراسان  پیام  دانشگاه  تکمیلی  دانشجویان تحصیالت 
اینترنت  به  اعتیاد  به طورکلی میزان  رضوی، دریافتند که 
در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حد خفیف است 
و سواد اطالعاتی آن  ها براساس مدل بیگ سیکس بیشتر 
از حد متوسط است. همچنین یافته  ها نشان داد که بین 
میزان اعتیاد به اینترنت و سواد اطالعاتی رابطۀ هم بستگی 
منفی وجود دارد؛ در نتیجه، با استفاده از مهارت های سواد 
اطالعاتی به عنوان جزء جدایی ناپذیر فعالیت های اطالعاتی 
و تفکر انتقادی در محیط های علمی، آموزشی و پژوهشی، 
می توان تأثیر مخرب اعتیاد به اینترنت بر عملکرد تحصیلی 

دانشجویان را کاهش داد. 

بدرفتاری  بررسی  به  پژوهشی  در   )2017( ارسالن 
اینترنت  به  اعتیاد  و  هوشیاری  گذشت،  روان شناختی، 
میانجیگری،  اثر  مطالعۀ  جوان:  بزرگ ساالن  میان  در 
نشان  اّولیه  تجزیه وتحلیل  از  حاصل  یافته  های  پرداخت. 
اینترنت، سطح  به  اعتیاد  خطر  معرض  در  گروه  که  داد 
و  گذشت  پایین تر  سطوح  و  روانی  بدرفتاری  از  باالتری 
را  اینترنت  به  اعتیاد  معمولی  گروه  به  نسبت  هوشیاری 
آزمایش  برای  ساختاری  معادلۀ  مدل  پس ازآن،  داشتند. 
تأثیر متغیر های میانجی بر اعتیاد به اینترنت انجام شد و 
نتایج نقش واسط های کامل گذشت و هوشیاری در مورد 
تأثیر روان شناختی بدرفتاری بر اعتیاد به اینترنت بررسی 
شد؛ در نتیجه، نتایج مطالعه، پیامد های قابل توجهی برای 
روان شناختی  اثرات  کاهش  برای  روان  بهداشت  خدمات 
جوان  بزرگ ساالن  در  اینترنت  به  اعتیاد  در  بدرفتاری 
بررسی شیوع عوامل مرتبط  فراهم می کند. در پژوهش، 
و تأثیرگذار بر تنهایی و مشکالت بین فردی در اعتیاد به 
اینترنت: مطالعه ای در دانشجویان پزشکی چیانگ مای، 
خفیفی  سطح  در  اعتیاد  اگر  حّتی  که  داد  نشان  نتایج 
استراتژی  های  از  باید  موقعیت  بهتر  درک  برای  باشد، 
دقیق استفاده شود. عالوه بر غربالگری برای اعتیاد بالقوه 
به اینترنت در بین دانشجویان پزشکی، باید به شناسایی 
آن هایی پرداخته شود که تنهایی و مشکالت بین فردی را 
قوی هستند  پیش بینی  های  دو  هر  زیرا  تجربه می کنند، 
یابد.  بهبود  مناسب  مداخالت  انواع  با  می توانند  که 

 )Simcharoena et al, 2018(
در تحقیق شاخص های اعتیاد به تلفن های هوشمند از 
طریق تعامل کاربر و برنامه، یافته  ها حاکی از این بود که اعتیاد 
به تلفن های هوشمند به میزان قابل توجهی با سطح باالیی 
از تعامل با برنامه  های سبک زندگی مخصوصاً برای کاربران 
زن ارتباط دارد. همچنین تعامالت با برنامه  های اجتماعی، 
به طورکلی با اعتیاد به تلفن هوشمند همراه بود و به طورخاص، 
تعامالت کاربر با اسنپ چت با اعتیاد به تلفن های هوشمند 
از  نوجوانان  گستردة  استفادة  به  توجه  با  این  دارد؛  ارتباط 
اسنپ چت قابل مالحظه است؛ بنابراین، ما فرض می کنیم که 
طراحی برنامه یک مسیر قوی در پشتیبانی از اعتیاد به تلفن 

 )Noëa et al, 2019( .هوشمند را فراهم می کند
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مبانی نظری 
وابستگی  نظریۀ  حاضر،  تحقیق  نظری  چارچوب 
آگاهی  شکاف  نظریۀ  و  دیفلور  و  روکیچ  بال  مخاطبان 
اِولین است. نظریۀ وابستگی مخاطبان  تیکنور، دونوهو و 
در سال 1976 توسط بال روکیچ و دی فلور مطرح شد. 
وابستگی  های  افراد  که  است  آن  از  حاکی  نظریه  این 
از شخصی  وابستگی  ها  این  و  دارند  رسانه  ها  به  متفاوتی 
به شخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به 
فرهنگ دیگر متفاوت است. در جامعۀ توسعه یافتۀ جدید، 
بسیاری از اَعمال زندگی و تجارت، مستلزم اطالعات تازه و 
قابل اعتماد است و مخاطبان وابستگی زیادی به اطالعات 
رسانه  های جمعی دارند. )سورین و تانکارد،1381: 413( 
و  مهم ترین   ،)1388( ویندال  سون  و  کوایل  مک 
اصلی ترین ایدة نظریۀ وابستگی مخاطبان را وابسته بودن 
برای  جمعی  رسانه  های  اطالعاتی  منابع  به  مخاطبان 
اجتماعی  رویداد های  به  نسبت  جهت گیری  و  دانستن 
رسانه  ها  )جامعه،  واحد  سه  از  هریک  در  می کنند.  ذکر 
میزان  کاهش  یا  افزایش  باعث  عواملی  مخاطبان(،  و 

وابستگی مخاطبان به رسانه  ها می شود: 
بی نظمی  و  تضاد  تغییر،  میزان  جامعه  در  هرگاه   )1
اطمینان،  کسب  و  ابهام  رفع  برای  مردم  یابد،  افزایش 
می کنند.  پیدا  بیشتری  وابستگی  رسانه  ها  اطالعات  به 
چنان که به هنگام وقوع جنگ، انقالب و دیگر بحران  های 
اجتماعی، نیاز های خبری مردم بیشتر و لذا وابستگی شان 

به رسانه  ها بیشتر می شود. 
اطالعات  کارکرد های  محوریت  و  تعداد  هرقدر   )2
رسانه ای بیشتر و گسترده تر باشد، میزان وابستگی مخاطبان 
افزایش می یابد؛ برای مثال، رسانه  ها در جامعۀ جدید چندین 
به  راجع  اطالعات  تهیۀ  مانند  کارکردهایی  دارند،  کارکرد 
دولت و سیاست برای مردم به طوری که امکان انجام انتخابات 
دموکراتیک مهیا شود، خدمت در حکم نظارت یا رکن چهارم 
قدرت، اعالم هشدار عمومی و گسترده در موارد اضطراری، 
تهیۀ اطالعات موردنیاز برای حفظ چرخش نظام اقتصادی 
و عرضۀ حجم بزرگی از محتوای تفریحی و سرگرم کننده 
برای کمک به ایجاد آرامش و پرکردن اوقات فراغت مردم. 
هرقدر رسانه  ها در یک جامعه این کارکرد ها را بیشتر ارائه 

و  )سورین  بیشتر می شود.  آن  ها  به  مردم  وابستگی  کنند، 
تانکارد،1381: 414( 

را  آگاهی  شکاف  نظریۀ  اِولین،  و  دونوهو  تیکنور، 
افزایش  به موازات  می گوید  نظریه  این  کردند.  وضع 
آن  رسانه  های جمعی،  توسط  در جامعه  اطالعات  انتشار 
بخش هایی از جامعه که دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی 
پایگاه  دارای  بخش  های  با  مقایسه  در  هستند،  باالتر 
دریافت  به  بیشتری  تمایل  پایین تر،  اقتصادی-اجتماعی 
اطالعات در کوتاه ترین زمان دارند؛ لذا شکاف آگاهی بین 
)تیکنور،  می یابد.  افزایش  کاهش،  به جای  بخش  دو  این 

دونوهو و اِولین، 1970، به نقل از پری، 2002: 125( 
درآمد،  مؤلفۀ  سه  دارای  اقتصادی-اجتماعی  پایگاه 
این  در  اساسی  فرض  دو  است.  و شغل  تحصیالت  سطح 
نظریه وجود دارد: نخست اینکه افراد با سطح تحصیالت باال 
در مقایسه با افراد دارای تحصیالت پایین، در گذر زمان با 
سرعت بیشتری آگاهی و اطالعات دربارة موضوعات عمومی 
از رسانه  ها دریافت می کنند؛ دوم اینکه، بین آموزش )سطح 
تحصیالت( و آگاهی هم بستگی وجود دارد، این هم بستگی 
و ارتباط دربارة موضوعات عمومی بیشتر است تا موضوعات 

کمتر عمومی. )پری، 2002: 126( 
برای  را  دالیلی   )1970( اِولین  و  دونوهو  تیکنور، 

شکاف آگاهی مطرح کردند: 
اقتصادی- پایگاه  که  کسانی  ارتباطِی  توانایی   )1

پایگاه  افرادی که  ارتباطِی  توانایی  با  دارند  باال  اجتماعی 
معموالً  است.  متفاوت  دارند،  پایین  اقتصادی-اجتماعی 
سطح تحصیالت افراد متفاوت است و تحصیالت، شخص 
مثل  اطالعات  پردازش  اساسی  کار های  انجام  برای  را 

خواندن، درک کردن و به یادآوردن آماده می کند. 
قباًل  آگاهِی  یا  ذخیره شده  اطالعات  میزان   )2
اقتصادی- پایگاه  کسانی که  است.  متفاوت  کسب شده 
اجتماعی باال دارند، ممکن است از قبل به خاطر تحصیل و 
آموزش، از موضوعی اطالع داشته باشند، یا ممکن است به 
دلیل مواجهۀ قبلی با رسانه ها، راجع به آن بیشتر بدانند. 
3( افراد دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی باالتر ممکن 
است تماس و تعامل اجتماعی مناسب تری داشته باشند؛ 
یعنی ممکن است با افراد آگاه از مسائل عمومی و اخبار 
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علمی رابطه داشته باشند و با آن  ها دربارة این موضوعات 
گفت وگو کنند. 

ممکن  انتخابی  حفظ  و  درک  استفاده،  مکانیسم   )4
است در این امر دخیل باشد. افراد دارای پایگاه اقتصادی-
اجتماعی پایین تر ممکن است اطالعات مربوط به مسائل 
عمومی یا اخبار علمی را سازگار با ارزش  ها یا نگرش  های 
خود ندانند، یا ممکن است عالقه ای به این نوع اطالعات 

نداشته باشند. 
5( ماهیت نظام رسانه  های جمعی به گونه ای است که 
بیشتر  باالتر  اقتصادی-اجتماعی  پایگاه  دارای  افراد  برای 
قابل استفاده است. بیشتر اخبار مسائل و موضوعات عمومی 
و علمی در رسانه  های نوشتاری منتشر می شود و رسانه  های 
نوشتاری با منافع و سلیقۀ افراِد دارای پایگاه باالتر همسویی 

بیشتری دارد. )سورین و تانکارد،1381: 367( 

روش شناسی پژوهش 
پژوهش پیش رو، از نظر ماهیت و روش، کیفی است. 
)چون  فعالیت هایی  مجموعۀ  از  عبارت  کیفی  تحقیق 
فعالیت  های  در  گسترده  شرکت  و  مصاحبه  مشاهده، 
کسب  در  را  محقق  به نحوی  هریک  که  است  پژوهشی( 
یاری  موردتحقیق  موضوع  دربارة  دست اول  اطالعات 
جمع آوری شده،  اطالعات  از  بدین ترتیب،  می دهند؛ 
حاصل  طبقه بندی شده  و  ادراکی  تحلیلی،  توصیف  های 
می شود. )دالور، 1383: 259( جمع آوری اطالعات نیز با 
استفاده از تکنیک مصاحبۀ نیمه ساختاریافته انجام شده 
است. مصاحبه، مالقاتي است سنجیده که بین محقق و 
فرد و یا افراد موردنظر او صورت مي گیرد و معموالً محقق 
مي کند.  آشنا  مطلوب  افراد  یا  فرد  وضع  با  به خوبي  را 

)آریانپور، 1357: 22( 
پرسش نامۀ  ابزار  از  داده  ها  جمع آوری  برای 
براساس  سؤال ها  است.  شده  استفاده  محقق ساخته 
است؛  شده  طرح  پژوهش  اهداف  و  مرتبط  نظریه  های 
اینترنت، جاذبه  های  با کاربرد های  رابطه  پرسش هایی در 
فضای مجازی، مدت زمان آنالین بودن، سرگرمی ها، روابط 
با اعضای خانواده، ترجیحات زندگی و سؤاالت دموگرافی 
تحصیالت،  میزان  سن،  تأهل،  وضعیت  جنسیت،  شامل 

از  شفاهی  به صورت  و  مطرح  اقتصادی  وضعیت  و  شغل 
است.  شده  پرسیده  مصاحبه  در  شرکت کننده  افراد 
اینترنت  به  اعتیاد  تست  اینترنتی،  اعتیاد  سنجش  برای 
نمونه  ها  بین   )Kimberly young( یانگ  کیمبرلی 

توزیع شده است. 
استاندارد  پرسش نامۀ  پایایی  ناستی زایی،  پژوهش  در 
یانگ با آلفای کرونباخ 0/81 تأیید شده است. پرسش نامۀ 
مذکور حاوی 20 سؤال با طیف لیکرت است. مقیاس های 
خانوادگی،  روابط  بر  اینترنت  تأثیر  شامل  پرسش نامه 
عملکرد، بهره وری کاری و تحصیلی و همچنین پنهان کاری، 
به  وابستگی  از  ناشی  افسردگی  و  عصبانیت  بی خوابی، 
اینترنت است. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند، 
حجم جامعۀ آماری مشخص شد. در نمونه گیری هدفمند، 
واحد های  هدف دار  انتخاب  با  اطالعات  به دست آوردن 
ایجاد  دنبال  به  نمونه گیری  این  می شود.  انجام  پژوهش 
قوانین ثابت و تغییر ناپذیر یا تعمیم نتایج نیست، بلکه هدف 
آن شناخت بهتر پدیده هاست. )رنجبر، 1391( برای این 
منظور، تعداد 45 نفر از بزرگ ساالن )مردان و زنان( ساکن 
تهران در گروه سنی باالی 25 سال و فعال در شبکه  های 
اجتماعی واتس اپ و اینستاگرام، با سطوح تحصیلی متفاوت 
از دیپلم تا دکتری انتخاب شده و به محض اعالم آمادگی 
برای شرکت در تحقیق حاضر، پرسش نامۀ اعتیاد اینترنتی 
یانگ برای آن ها ارسال شد؛ پس از جمع آوری و نمره دهی 
پاسخ ها، اعتیاد اینترنتی 10 نفر تأیید و در مصاحبه شرکت 
در  مصاحبه شوندگان  مشخصات جمعیت شناختی  کردند. 

جدول 1 آمده است. 

شرح گفتارها 
اولین فرد مصاحبه کننده؛ خانم شمارة یک در پاسخ 
کاربردهایی  چه  شما  برای  اینترنت  که  پرسش  این  به 
دارد، می گوید: »بیشتر در اینستاگرام و واتس اپ هستم، 
کسی  وقتی  باشم.  باخبر  اطرافیانم  حال  از  اینکه  برای 
بازدیدکننده ام.«  اّولین  می ذاره،  اشتراک  به  رو  مطلبی 
و  زندگی  در  اینترنت  به  وابستگی  اثرات  با  رابطه  در  او 
از  کسی  »وقتی  می گوید:  چنین  خود  خانوادگی  روابط 
با  رو  خودم  می ذاره،  پُستی  پیشرفت هاش  و  موفقیت ها 
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ندارم،  موقعیتی  همچین  من  چون  می کنم.  مقایسه  او 
ناراحت می شم.« 

می گوید:  سؤال  همین  به  پاسخ  در  دو  شمارة  خانم 
»بعضی وقت ها از دختر کوچکم غافل می شم که ممکنه 
اینترنت  کاربرد  دربارة  او  برسه.«  او  به  جسمی  آسیب 
بیشتر  یا  ساعت  چهار  »روزی  می گوید:  زندگی خود  در 
سرگرم اینترنتم، مدام گوشیم رو چک می کنم. قباًل برای 
اینکه با خانواده م که در شهر دیگری زندگی می کردند در 
استفاده  اجتماعی  شبکه  های  و  اینترنت  از  باشم،  تماس 
به گوشیم وابسته شدم، مدام  می کردم؛ ولی االن خیلی 
مطالب و پست هایی رو با دوست هام به اشتراک می ذارم، 

اخبار رو پیگیری می کنم.« 
آقای شمارة سه در پاسخ به این سؤال که جذابیت های 
اینترنت برای شما چیست، پاسخ می دهد: »با دوست هام 
بازی  مثاًل  سرگرمی  و  تفریح  برای  بیشتر  ارتباطم،  در 
در  مالی  زیان  باعث  اینترنت  به  اعتیاد  آنالینم.  اینترنتی 

شغلم شده.« 
اینترنت  کاربرد های  مورد  در  چهار  شمارة  خانم 
هستم.  کار  سر  وقتی  حّتی  آنالینم،  »همیشه  می گوید: 
با دوست هام در شبکه  های اجتماعی از حال هم باخبریم، 

مشکلی  وقتی  شده.  نزدیک تر  رابطه مون  می کنم  حس 
دارم، دوست هام از من حمایت می کنن. وقتی حرف هایی 
هست که نمی تونم مستقیم به دیگران بگم، با پست هایی 
که در شبکه  ها می ذارم حرف دلم رو به دیگران می زنم.« او 
دربارة مشکالت وابستگی به اینترنت در زندگی خانوادگی 
خود می گوید: »همسرم از این وضعیت ناراحته و مدام با 
هم مشاجره داریم، مشکالت جسمی و اضافه وزن به خاطر 

استفاده زیاد از اینترنت و گوشی برام به وجود اومده.« 
می گوید:  باال  سؤال  به  پاسخ  در  پنج  شمارة  خانم 
می ذارم،  اشتراک  به  رو  پست هایی  اینستاگرام  »در 
می کنم  حذفشون  گاهی  می کنم،  چک  رو  اون ها  مدام 
فکری  وسواس  دچار  می ذارم.  جدیدی  پست  دوباره  و 
زندگیم تصمیم  برای مسائل دیگۀ  نمی تونم  شدم، حّتی 
درستی بگیرم.« او در مورد کاربرد اینترنت می گوید: »به 
کار های هنری عالقه دارم و صفحات آموزش هنری رو در 
رسانه  های اجتماعی دنبال می کنم، کاربرد های دیگه هم 

اطالع از اخبار و ارتباط با دوستان.« 
به سؤال اخیر می گوید:  خانم شمارة شش در پاسخ 
»خریدهام رو اینترنتی انجام می دم، از این نظر اینترنت 
انواع محصوالت جدید مثل  از  اینکه  برای  خیلی مفیده. 

جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه 
میزان درآمدشغلمیزان تحصیالتسنجنسیتافراد

متوسطخانهداردیپلم41زن1

باالخانهدارلیسانس28زن2

متوسطآزاددیپلم30مرد3

متوسطکارمندلیسانس38زن4

متوسطکارمندلیسانس39زن5

متوسطخانهداردیپلم42زن6

متوسطکارمنددیپلم37مرد7

باالآزادلیسانس64مرد8

باالکارمندفوقلیسانس40زن9

باالخانهداردیپلم66زن10
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لباس یا دکوراسیون منزل باخبر باشم، مدام تو اینترنتم، 
از طرفی هم  ولی  رو می بینم.  و سریال های جدید  فیلم 
پیدا  مجازی  فضا های  و  اینترنت  به  شدیدی  وابستگی 
کردم، بعضی وقت ها ازبس سرم توی گوشیه، به هیچ کدوم 
از کارهای روزانه نمی رسم و احساس افسردگی می کنم.« 
وی مورد اخیر را از اثرات وابستگی به اینترنت در زندگی 

خویش می داند. 
کسی که  »برای  می گوید:  هشت  شمارة  آقای 
و  جسمی  عوارض  اینترنت  به  اعتیاد  منه،  هم سن وسال 
روحی داره.« او دربارة جذابیت های اینترنت می گوید: »با 
فرزندانم که در شهر دیگری زندگی می کنن، همین طور با 
دوستان و آشنایان، از طریق شبکه  های اجتماعی ارتباط 
گوش  صوتی  کتاب های  می کنم،  دنبال  رو  اخبار  داریم. 

می دم.« 
می گوید:  فوق  سؤال  به  پاسخ  در  نه  شمارة  خانم 
اجتماعی  شبکه  های  تو  جدیدی  مطلب  یا  خبر  »وقتی 
می بینم، اون رو با دوست هام به اشتراک می ذارم. بیشتر 
و  اخبار  جریان  در  دارم  دوست  هستم.  اینستاگرام   در 
مسائل روز باشم. روزی چهار تا پنج ساعت آنالینم، بیشتر 
و  مطالب  اشتراک گذاری  اطالعات،  به دست آوردن  برای 
من  از  که  خانواده م  مخصوصاً  و  دوستان  با  اینکه  برای 

دورند در ارتباط باشم.« 
خانم شمارة ده اثرات وابستگی به اینترنت در زندگی 
خود را این گونه بازگو می کند: »یه وقت هایی دوستان یا 
اقوام پیام هایی رو در گروه هایی که عضوم می فرستن و من 
برداشت اشتباهی از اون پیام ها دارم و بین ما سوءتفاهم 

پیش می آد که باعث کدورت و دلخوری می شه.« 
شد،  سؤال  افراد  زندگی  ترجیحات  مورد  در  وقتی 
را جزو  اجتماعی  و شبکه  های  مجازی  فضای  آن ها  اکثر 
اولویت های زندگی خود دانستند، بااین حال، برخی از این 
راه هایی  دنبال  به  و  کرده  ناخشنودی  اظهار  وابستگی ها 

برای ترک اعتیاد به اینترنت بودند. 

یافته ها 
جدول 2 مقوله  های کاربرد اینترنت را نشان می دهد 
از:  است  عبارت  کاربران  سواد  سطح  به  توجه  با  که 

آموزش.  و  سرگرمی  اطالعات،  کسب  اجتماعی،   ارتباط 
اطالعات  تحلیل  از  به دست آمده  مقوله  های   3 جدول 
است  اینترنت  به  اعتیادآمیز  وابستگی  بازتاب  با  مرتبط 
که شامل آنالین بودن مداوم، وسواس فکری، زیان مالی، 

افسردگی و سوءتفاهم می شود. 

بحث و نتیجه گیری 
استفادة  لزوم  جدید،  رسانه  های  پیشرفت 
را ضروری  بهینه  به کاربرد  برنامه ریزی شده در دستیابی 
در  سواد  نقش  شناخت  حاضر  پژوهش  هدف  می سازد. 
هدف  است؛  کیفی  روش  با  بزرگ ساالن  اینترنتی  اعتیاد 
پژوهش کیفی تعمیم دهی اطالعات نیست )مگر در برخی 
از مطالعات موردی( بلکه توضیح دادن و روشن کردن موارد 
ویژه است. )پینگر و داینس، 2006( عالوه براین، پژوهش 
بازتاب  و  اینترنت  کاربرد  شناخت  دنبال  به  رو  پیش 
تحقیق  نتایج  است.  بزرگ ساالن  زندگی  در  وابستگی  ها 
نشان می دهد که کاربرد اینترنت در زندگی بزرگ ساالن 
اجتماعی  ارتباط  است.  مختلف  به سطح سواد  عنایت  با 
دالیل  از  یکی  به عنوان  کاربران  اکثر  سوی  از  دیگران  با 
شده  ذکر  اجتماعی  شبکه  های  و  اینترنت  به  وابستگی 
است. دیویس ارتباطات اجتماعی را دلیل عمدة استفاده 

 )Davis, 2001( .از اینترنت می داند
برخی از کاربران علل استفاده از اینترنت را سرگرمی 
عاطفی مطرح  و جلب حمایت  تفریح در طوالنی مدت  و 
کسب  به  تمایل   )2004( گفن  و  ریدینگ  کرده اند. 
استفادة  از عوامل  را  تفریح  و  اجتماعی، دوستی  حمایت 
مالی  زیان  از  دیگری  کاربر  اینترنت می دانند.  از  بی رویه 
ناشی از اعتیاد به اینترنت شکایت کرده است. کیمبرلی 
اینترنتی،  اعتیاد  زمینۀ  در  پژوهشی  در   )2009( یانگ 
عوارض  از  را  اجتماعی  و  شغلی  ارتباطی،  مشکالت 
نکتۀ  بااین حال،  است؛  کرده  عنوان  اینترنت  به  وابستگی 
مهم این است که از آغاز فعالیت های سوادآموزی تاکنون، 
اما پیشرفت بشر  این مسیر به آرامی راه رشد را پیموده، 
می کند؛  طی  را  ترقی  راه  شتاب  با  تکنولوژی  جهان  در 
بنابراین، می توان به این نتیجه دست یافت که مدیریت 
رسانه ای  تعامالت  در  بزرگ ساالن  هوشیاری  و  خویشتن 
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اینترنت در  از  ناشی  برابر آسیب های  همچون سپری در 
با تولید و پخش  عصر رسانه هاست؛ عالوه براین، می توان 
برنامه هایی از تلویزیون که رسانۀ گروهی است، در ارتباط 
با بهره گیری کارآمد و میزان مطلوب حضور در تعامالت 
شبکه ای به کاربران پرمصرفی که در پی ترک وابستگی 

اعتیادآمیز به اینترنت هستند یاری رساند. 
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