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بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران
دبیرستان منطقه یک شهر سیرجان
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تاریخ پذیرش1395/011/20 :

چکید ه

اینترنت ،به خودی خود ابزاری بی ضرر است ،اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن ،خطر
اعتیاد به آن را به دنبال دارد .این پدیده مشکل عمدهای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده
است .اعتیاد اینترنتی ،انسان ها را به افرادی رها شده تبدیل کرده و بر روابط اجتماعی آنانتأثیر
میگذارد .هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاریهای رفتاری در بین
دختران دبیرستان منطقه یک شهر سیرجان انجام پذیرفته است .روش به کار رفته در این تحقیق از
نوع تحقیقات کاربردی ،به صورت پیمایشی از نوع توصیفی و تحلیلی است .بدین منظور از بین
جامعه آماری به تعداد  790نفر ،بر اساس محاسبات جدول کوکران و مورگان ،تعداد  258نفر در
بین سه دبیرستان دخترانه منطقه یک به صورت نمونهگیری خوشهای هدفمند انتخاب شدند ،و
با استفاده از آزمون محقق ساخته اعتیاد به مواد مخدر و نابهنجاریهای رفتاری مورد ارزیابی قرار
گرفتند .اطالعات به دست آمده با استفاده از رگرسیون و واریانس چند متغیره در نرم افزار ،SPSS
نسخه  21تحلیل شد .نتایج این پژوهش نشان داد که بین تحصیالت ،سن و روابط خانوادگی و
اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد .بیشترین سن استفاده از اینترنت در بین دانشآموزان  16ساله،
باالتر از بقیه دانش آموزان است و تعداد  22/2درصد از دانش آموزان بیش از  5ساعت در شبانه
روز ،وقت خود را صرف استفاده از اينترنت میکنند .در نابهنجاریهای رفتاری استفاده از اینترنت،
برنامههای مشاهده شده توسط دانشآموزان رشته تجربی بیش از ادبیات و بعد ریاضی بود ،اما در
ساعات استفاده از فضای سایبری ،دانشآموزان رشته تجربی به طور معناداری ،بیش از ادبیات و
رشته ریاضی بودند .میانگین متغیرهای اعتیاد به مواد مخدر ،فرار از خانه ،انحراف جنسی و افت
تحصیلی با افزایش سن افزایش یافت و این اختالالت در دانشآموزان و رشته تحصیلی رابطه
معناداری وجود داشت.
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تاریخ د ریافت1395/09/05 :
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1

مقدمه و بیان مسئله

از نیمه قرن بیستم با بروز و شکلگیری تحوالت پرشتاب علمی -تکنولوژی ،جهان

وارد عصر جدیدی گردید .نخست با ورود رایانه به عرصه فناوری ،زندگی انسان

دستخوش تحول شد و در پی آن با تسهیل در روند ارتباطات ،کوچک شدن دنیا شتاب
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گرفت که در این روند شبکه جهانی اطالع رسانی (اینترنت) سهم به سزایی داشت .در این

تحول،فرصتها و چالشها ،بیمها و امیدها ،به موازات هم در برابر جوامع انسانی قرار

گرفتند .گسترش استفاده از اینترنت با تمامی جنبههای زندگی از جمله مدرسه ،محل کار،

خدمات بانکی ،تجارت ،پرداخت مالیات و حتی رأیگیری تلفیق شده است.مهمترین

تغییراتی که این فناوری به وجود آورده است به وسیله مارشال مک لوهان در یک عبارت

خالصه شده است و آن تبدیل جهان به یک دهکده جهانی است .بدین معنی که مردم

نقاط مختلف در سراسر کره زمین به مثابه یک دهکده ،امکان برقراری ارتباط با یکدیگر

و اطالع از اخبار و رویدادهای جهانی را دارند .از اینرو ،همزمان با دسترسی گسترده افراد

به اینترنت ،شاهد نوع جدیدی از اعتیاد اینترنتی هستیم که مسئله اصلی و خاص عصر
اطالعات است .همانند انواع دیگر اعتیادها ،اعتیاد به اینترنت با عالئمی همراه است که از

اضطراب و ناآرامی اشاره کرد

آن قبیل میتوان به افسردگی ،کج خلقی ،احساس تنهایی،

(عزیزی .)۱۳۸۱ ،پژوهشهای انجام شده نشان میدهد ،زمانی که دانش آموزان استفاده

بیشتری از اینترنت میکنند ،زمان کمتری برای درس خواندن یا انجام دادن تکالیف در

طی روز خواهند داشت و این امر به افت تحصیلی و افزایش نابهنجاریهای اجتماعی
منجر میشود؛ لذا هدف از این تحقیق ،بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاریهای
رفتاری در بین دختران دبیرستان منطقه یک شهرستان سیرجان است.

فضای مجازی ،نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که با اینکه عمر خیلی

زیادی ندارد ،توانستهاست به خوبی در زندگی مردم جا باز کند .مردم بسیاری ،در سنین

مختلف و از گروههای اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمدهاند و از فاصلههای
2

بسیار دور در دنیای واقعی ،از این طریق با هم ارتباط برقرار میکنند (شکربیگی.)1391 ،

گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدین ،منجر به ایجاد تغییر در وضعیت

تحصیلی دانشآموزان گردیده است ،که از جمله آن به کاهش نقش خانواده و مدارس به
عنوان مرجع ،کاهش ارتباط والدین و معلمان با جوانان و نوجوانان ،شکاف نسلی به دلیل
رشد تکنولوژی ،از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین و معلمان و ایستادن در برابر

ج نیز مسائلی چون ناپایداری
یکی از والدین یا هر دو را میتوان نام برد .در موضوعازدوا 

ازدواجها ،تغییر الگوی همسرگزینی ،نداشتن مهارتهایی برای ازدواج ،ناتوانی والدین

برای آموزش به فرزندان ،افزایش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد ،تمایل

به دریافت مهریههای سنگین ،باال رفتن سن ازدواج و افزایش تنوعطلبی جنسی مردان
را میتوان اشاره کرد .تغییراتی که در حوزه دینی در جامعه رخ داده ،کاهش آموزههای

روابط خانوادگی گردیده است (ستارزاده .)1391 ،با توجه به افزایش فزاینده استفاده

از اینترنت در کشور و استقبال جوانان و نوجوانان از این پدیده و از آنجا که اینترنت،

صرفنظر از مزایای فراوانی که به دنبال دارد ،میتواند عواقب ناخوشایندی را نیز سبب

شود ،شناسایی اثرات منفی آن بر کاربران به ویژه بر سالمت جسمی آنان ،اهمیت فراوانی
دارد .دانشآموزان دختر از جمله اقشاری هستند که با توجه به موقعیت قرار گرفته در

آن ،از اینترنت استفاده فراوانی دارند.مهمترین مسالهای که امروزه جوانان و نوجوانان ما
با آن درگیر هستند استفاده از فضای مجازی و مواجه شدن با مخاطرات اجتماعی است.

چرا که آنان با وابستگی شدید به فضای مجازی ،چه بسا از خانواده فاصله میگیرند و
در انتخاب مسیر درست دچار سردرگمی میشوند .از آنجایی که شبکههای دوستیابی

در کشور ما رو به افزایش است و خانوادهها را با مشکالت عدیدهای مواجه نموده است،

بهتر است تا برنامهریزی دقیق برای شناسایی ،پیشگیری و کاهش جرایم صورت گیرد و
پژوهشهای زیادی انجام شود و برای رفع معضالت و آسیبهای جدی مرتبط ،تدبیری

اندیشیده شود .آنچه که بر اهمیت و ضرورت این تحقیق میافزاید ،استفاده روزافزون
از اینترنت و به تبع آن افزایش فقر حرکتی و همچنین عدم آگاهی کاربران از عوارض

استفاده نادرست و زیاد از این تکنولوژی ،عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین انجام پژوهشهای کاربردی در این خصوص ضروری به نظر میرسد.

اينترنت ،شبكهي گسترده جهاني است كه شبكههاي مختلف رايانهاي در اندازههاي

متعدد و حتي رايانههاي شخصي را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهاي گوناگون و

با قراردادهاي ارتباطي به يكديگر متصل ميكند .اين شبكه جهاني از طريق خطوط تلفن،

رايانههاي شخصي و يا شبكههاي رايانهاي را به يكديگر متصل ميكند و با اختصاص

نشانيهاي الكترونيكي مشخص به هريك ازآنها ،برقراري ارتباط سريع و گسترده را ميان

كل كساني كه به شبكه متصل هستند ،فراهم مينماید و تبادل اطالعات ميان آنان را به

صورت متن ،صدا ،تصوير و فيلم ميسر ميسازد (دهقان .)72-45 :1384 ،ميتوان گفت

كه شبكه اينترنت همانند يك محل مجازي مالقات عموميشهروندان جهان است.
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دینی در خانواده ،دوری خانواده از شریعت ،سبب کمرنگ شدن حریمهای دینی در
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شبکه جهانی اینترنت ،يك نقطه تالقي عمومياست كه در آن ميليونها نفر از بيش از

 155كشور جهان با هم در رابطه قرار ميگيرند و به كسب اطالع درباره مسايل مختلف،

گفتگو ،بازي ،تجارت ،جستجوي علمي ،مشاهده تصاوير مختلف ،استماع صداها و

آهنگها ،مشاهده فيلمها و بسياري اقدامات ديگر ميپردازند .اينترنت يك بانك اطالعاتي
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نيست ،بلكه گستردهترين و با اهميت ترين شبكه كامپيوتري جهان است و شايد نمونهاي
اوليه از بزرگراههاي اطالعاتي ربع اول قرن بيست و يكم باشد .اينترنت درحكم مخزني از

اطالعات خوب ،بد ،زشت و زيبا ،اخالقي و غيره اخالقي ميتواند تلقي شود (محسنی،
.)30-23 :1380

هولمز در تعريف خود از اعتياد اينترنتي ،به تعريف استفاده طبيعي و معمولي اينترنت

پرداخته و ميگويد كه هرگاه ميزان استفاده از اينترنت به كمتر از  19ساعت در هفته

برسد ،در آن صورت ميگوييم كه فرد به شكل طبيعي از اينترنت استفاده ميكند .بنابراين،
از نظر هولمز ،فردي که بيش از  19ساعت در هفته از اينترنت استفاده ميکند ،معتاد به

اينترنت است .يونگ نيز اشاره ميكند كه فرد معتاد كسي است كه حداقل  38ساعت در

هفته و يا  8ساعت در روز ،وقت خود را صرف استفاده از اينترنت ميكند .متخصصان

در زمينه آسيبشناسي ،محدودترين تعريف را براي طبقهبندي استفاده از اينترنت ارائه

ميدهند .بهطوري كه چنانچه فرد در هفته  2تا  3ساعت از اينترنت استفاده كند ،يك كاربر
معمولي ،و چنانچه ميزان استفاده وي از اينترنت به  8/5ساعت و يا بيشتر برسد ،كاربري
است كه بايد موردبررسيهاي آسيبشناسانه قرار گيرد.گولدبرگ معتقد است كه اعتياد

اينترنتي عبارت است از استفاده بيمارگونه و وسواسي از اينترنت ،كه معيارهايي همچون

تحمل و عالئم كنارهگيري ،از شاخصههاي آن هستند ( .)Lim and et al, 2004:2

اعتیاد به اینترنت اصطالحی بود که اولین بار به وسیله دکتر کیمبرلی یانگ مطرح

گردید .این اختالل با عناوین متفاوتی از قبیل «وابستگی رفتاری به اینترنت»« ،استفاده
مشکل زا از اینترنت»« ،استفاده بیش از حد به اینترنت»« ،سوء استفاده از اینترنت»« ،غیر

سازشی و اختالل اعتیاد به اینترنت» معرفی میشود .اما اختالل به اینترنت در نوشتههای
اخیر کسانی چون «یانگ»« ،دیویس»« ،کاپالن»« ،گلدبرگ»« ،گروهل» و «گریفیتز» بیشتر از

عناوین دیگر به کار رفته است .به طورکلی این اختالل را میتوان به عنوان نوعی استفاده

از اینترنت که بتواند مشکالت روان شناختی ،اجتماعی ،درسی یا شغلی در زندگی فرد
ایجاد کند تعریف کر د (امیدوار و صارمی.)۱۳۸۱ ،

هنجارهاي اجتماعي ،شيوههاي رفتاري معينیاند كه در جامعه متداول است .هر فردي

كه درجامعه زندگي ميكند ،آن را ميآموزد ،به كار ميبندد و انتظار دارد ديگر افراد
جامعه نيز آن را انجام دهند .بنابراين هنجارها و رفتارها ،قاعده ،معيار و ميزاني است كه
با آن ،رفتار اجتماعي افراد در جامعه سنجيده میشود .هر رفتاري كه با آن مطابقت پيدا

كند ،رفتاري بهنجار است و چنانچه مخالف آن باشد ،نابهنجار ناميده میشود (خانیکی
فضای سایبری ،محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوهای سریع،

خاص در آن ،زنده و مستقیم روی میدهد (تقوی

فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار

و همکاران.)16 :1391 ،

مارتین ایروین معتقد است اینترنت سه جزء دارد:

 )1يك سيستم كامپيوتري جهاني كه از ابزارهاي مشترك اتصال سخت افزار استفاده

ميكند و اطالعات ديجيتالي را منتقل ميسازد؛

 )2اجتماعي از مردم كه يك تكنولوژي ارتباطي رايج و مشترك را به كار ميبرند؛

 )3يك سيستم اطالعات كه به صورت جهاني توزيع شده است (دهقان)46 :1384 ،؛

لفظ اعتياد بيشتر تداعيگر اعتيادهاي سنتي هم چون اعتياد به الكل ،نيكوتين ،مواد

مخدر و قمار است .اما اعتياد از طريق اينترنت با وجهي جديدي روبرو شده است.
گسترش رايانههاي شخصي و افزايش اتصال به اينترنت در خانه و محل كار منجر به

ظهور معضلي به نام اعتياد اينترنتي شده است .اعتياد به اينترنت شامل اعتياد به اتاقهاي
گپ زني ،هرزه نگاري ،قمار آنالين و خريدهاي اينترنتي ميشود .همچون ديگر اعتيادها،

اين نوع اعتياد نيز فرد معتاد را از خانواده و اطرافيانش منزوي ميسازد .اعتيادهاي رفتاري،

همچون اعتياد به شبكه اينترنت ميتواند موجب تخريب سالمت ،روابط ،احساسات و
نهايت ًا روح و روان فرد شود (گرینفیلد .)49 :1384 ،با وجود پژوهشهای گسترده در

سالهای اخیر در این زمینه ،هنوز توافقی بین روان شناسان در زمینه تعریف و اندازهگیری

این اختالل حاصل نشده است .عالوه بر این ،یک نظریه جامع که بتواند تعیین کند
چگونه این اختالل به بهداشت روانی یا اجتماعی ارتباط پیدا میکند ،وجود ندارد.

کاپالن ( )۲۰۰۲این اختالل را چنین تعریف کرده است« :نوعی استفاده از اینترنت که

بتواند مشکالت روان شناختی ،اجتماعی ،درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند».
رایجترین اصطالح «اعتیاد به اینترنت» این است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت

ایجاد میکن د (امیدوار و صارمی.)56 :۱۳۸۱ ،
به نظر دیویس استفاده از اینترنت صرف ًا یک رفتار اعتیاد آمیز نیست ،بلکه مجموعهای

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

و همکاران.)1390 ،

5

از عوامل شناختی و رفتاری را در زمینه اینترنت تشکیل میدهد که روی زندگی فرد
اثر منفی میگذارد .گلدبرگ ( ،)۱۹۹۶اختالل اعتیاد به اینترنت ر ا نوعی اختالل رفتاری

که به عنوان مکانیسم مواجه مورد استفاده قرار میگیرد و از معیارهای وابستگی به مواد

( )DSMIV,۱۹۹۵گرفته شده است ،میداند.
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گریفیتز ( ،)۱۹۹۸میگوید که اختالل اعتیاد به اینترنت ،ممکن است از یک یا چند

جنبه اینترنت ناشی شود ،تایپ کردن ،رابطه رویارویی ،محتوا و فعالیتهای اجتماعی.

کاندل ( ،)۱۹۹۸عنوان میکند که هر نوع فعالیتی که باعث وارد شدن به اینترنت شود ،یک
اختالل است .اعتیاد به اینترنت به عنوان «اعتیاد رفتاری» مانند اعتیاد به قمار ،پرخوری،

تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن ،در نظر گرفته میشود .در این جا ،فرد ،نه به ماده،

بلکه به آنچه که در رایانه انجام میدهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست

میدهد ،معتاد میشود.

«رابرت فراست» اعتیاد را چنین تعریف میکند« :اعتیاد الگوی رفتاری ناخواسته در

استفاده از یک ماده مخدر است که در شخص به طور چشمگیری درگیر استفاده از یک

ماده مخدر و تأمین آن برای خود شده و نیز در فرد تمایلی به وجود میآید که پس از

تکمیل دوره ترک ،وادار شود تا به سوی ماده مخدر باز گرد د (جنیفر فریز-42 :۱۳۸۱ ،
.)43

در عصری که در آن زندگی میکنیم ،به راحتی نمیتوان اعتیاد به اینترنت را تعریف

کرد .تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته است ،فقط آزمونهای آزمایشگاهی را شامل میشود
که در نتیجه نمیتواند رابطه دقیقی بین رفتارهای ویژهای که از افراد سر میزند و علل

آنها ایجاد کند .نقش این گونه تحقیقات این است که شرحی از احساسات افراد نسبت

به خود و رفتارهایشان را جمعآوری کرده و نمیتواند این نتیجه را به دست دهد که
فناوری خاصی مثل اینترنت واقع ًا عامل چنین رفتارهایی هستند .نتایجی که این تحقیقات

به دست میدهند صرف ًا توصیفات ذهنی و خیالی خود محققان و پژوهشگران است ،که
قابلیت انطابق با واقعیت موجود را ندارند (جان گروهل.)870 :۱۳۸۱ ،

به طور کلی بايد خاطرنشان كرد كه اعتياد و وسواس به اینترنت شامل استفاده بیش

از حد (بیش از2ساعت در روز) و وسواس گونه از اینترنت جهت تجارتهای آنالین،

بازیها و حراجیهای آنالین و قمار بازی است که باعث دورشدن از اجتماع حقیقی،

افسردگی ،بدخوابی ،چاقی و تنبلی میشود .بنا بر نظر کارشناسان ،این پدیده با توجه به

فضای تحریک کننده و جذاب اینترنت در حال گسترش است و در صورت عدم استفاده

صحیح مشکالت اجتماعی بسیاری را برای جوامع مدرن و غیر مدرن ایجاد میکند.

خبرزدگی و اعتیاد به اطالعات ،سبب دور شدن از خانواده و محیط اجتماعی و تحت

تأثیر قرار گرفتن فرد توسط رسانهها و اخبار منتشر شده در فضای سایبر میشود .بنابراين

اعتیاد به رایانه بر اساس تعاریف جامعه شناختي و روانشناسی به استفاده مداوم از رایانه
انجمن روانپزشكي آمريكا براي شناخت اعتياد اينترنتي و افرادي كه به استفاده مفرط

از اينترنت معتادند ،معيارهايي را مشخص كرده است كه طبق آن ،چنانچه بخواهيم فردي

را معتاد به اينترنت بناميم ،بايد حداقل سه مورد از معيارهاي هفتگانه زير ،در طول يك

دوره 12ماهه (يك ساله) در وي ديده شود ،معيارهاي پيشنهادي اين انجمن شامل  7مورد

به شرح زيراست:

 .1تحمل :اين معيار به معناي صرف زمان بيشتري براي اينترنت به منظور رسيدن به

رضايت است .در اين شرايط ،با وجود صرف همان ميزان وقت ،ميزان رضايتمندي كاربر

كمتر است و نياز به زمان بيشتري دارد تا به همان درجه از رضايت قبلي برسد.

 .2وجود دو يا چند عالمت كنارهگيري در طي دو روز در ماه ،كه بعد از كاهش و

يا ترك مداوم استفاده از اينترنت حاصل ميشود .اين مسئله بايد موجب بروز دردها و
رنجها و يا اختالالتي در عملكرد اجتماعي ،فردي و يا آموزشی شود.

 .3از اينترنت به منظور تخفيف و يا اجتناب از عالئم كنارهگيري استفاده ميشود.

 .4از اينترنت ،اغلب در دورههاي زماني پيش از آنچه كه در ابتدا مدنظر بود ،استفاده

ميشود.

 .5حجم قابل توجهي از وقت ،صرففعاليتهاي مربوط به كاربري اينترنتي (براي

مثال،كتابهاي اينترنتي ،بروزرهاي جديد ،وب ،جستوجوي فروشندگان اينترنتي)

ميشود.

 .6بهخاطر استفاده از اينترنت ،ازفعاليتهاي مهم اجتماعي ،شغلي و يا تفريحي دست

كشيده و يا كاسته ميشود.

 .7فرد بهدليل استفاده مفرط از اينترنت ،خطر فقدان روابط مهم ،شغل،فرصتهاي

آموزشي و شغلي را ميپذيرد.
تحقيقاتي هم كه اخيرا ً راجع به اعتياد اينترنتي صورت گرفتهاند ،چندين معيار را براي
اعتياد به اينترنت و بازشناسي آن برشمردهاند ،سه مورد از اين معيارهاي مهم عبارتند از:

 .1موقعي كه شخص سعي ميكند تا از اينترنت خارج شود ،احساس بيقراري و

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

و بازیها و برنامههای آفالین رایانه اطالق میشود.

7

بدخلقي ميكند.

 .2از اينترنت ،براي فرار از مشكالت و يا كاستن از احساس يأس و نااميدي ،گناه،

اضطراب و يا افسردگي استفاده ميشود.
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 .3كاربر اينترنت در مورد ميزان و وسعت استفاده خود از اينترنت ،به اعضاي خانواده
و يا دوستانش دروغ گفته و آن را كتمان ميكند .و نهايت ًا ،شخص با وجود هزينه باالي
استفاده از اينترنت ،مكررا ً از آن استفاده ميكند (معيدفر و همكاران.)62-61 :1386 ،

جهت بررسي و مطالعه اعتياد اينترنتي از نظریه كنترل اجتماعي دوركيم ،كه هيروشي

آن را به مسئله آسيبهاي اجتماعي تطابق داده ،استفاده گردید .به اعتقاد هيروشي« ،پيوند

اجتماعي» ،عاملي كه باعث جلوگيري از رفتارهاي انحرافي نوجوانان و جوانان ميشود

پيوندهاي اجتماعي داراي چهار عنصر اصلي دلبستگي ،تعهد ،مشغوليت و اعتقاد است.

ضعف هر يک از اين چهار عنصر در فرد ميتواند موجب بروز رفتارهاي انحرافي او
شود.

الف) وابستگی :كساني كه به ديگران وابستگی و عالقهاي ندارند ،نگران نیستند كه

روابط اجتماعي خود را به خطر اندازند و به همين علت بيشتر احتمال دارد كه مرتكب

رفتار انحرافي شوند .وابستگی در حقيقت نوعي قيد و بند اخالقي است كه فرد را ملزم

به رعايت معيارهاي اجتماعي ميكند ،مانند وابستگی فرزندان به والدين ،اقوام نزديک،
دوستان و معلمان.

ب) تعهد :بدين معنا هر چه فرد ،خود را به قيود اجتماعي متعهد ميداند از قبول

مخاطرات پرهيز ميكند .به عنوان مثال هر چقدر ميزان تعهد فرد نسبت به خانواده ،شغل،
دوستان و غيره كمتر باشد ،احتمال ارتكاب رفتار انحرافي بيشتر خواهد بود.

ج) درگيري (مشغوليت) :ميزان مشغول بودن فرد به فعالیتهاي گوناگون است

كه باعث ميشود براي كار خالف وقت نداشته باشد ،كساني كه مشاركت مداوم در

فعاليتهاي زندگي ،كار ،خانوادگي و غيره ندارند و بيكارند ،فرصت بيشتري براي
انحراف دارند.

د) باور و اعتقاد :ميزان اعتقادي است كه فرد براي معيارهاي قراردادي اجتماع قايل

است و باعث ميشود در حالي كه ميتواند طبق ميل خود از آنها تخلف كند ،پاي بند
به آن باقي بماند ،مانند باور به نيكو كاري يا حسن شهرت در بين خانواده و همساالن.

بنابراين اگر فردي اعتقاد قوي به ارزشها و اصول اخالقي يک گروه نداشته باشد يا
بهاين ارزشها وفادار نباشد ،احتمال گرايش وي به رفتار انحرافي بيشتر خواهد بود

(اميدوار و صارمي.)1381 ،

با توجه به اهداف تحقيق ،به نظر ميرسد كه مدل نظري كنترل اجتماعي هيروشي كه

بيشتر به جنبههاي رفتاري و دروني افراد توجه داشته ،مدلي مطلوب و مناسب جهت

پاسخگويی فرضيههاي ما براي بررسي باشد .بر اساس نظریه هيروشي ،آزادي مطلق

ميسازد .به اعتقاد هيروشي ،بزهكاري زماني اتفاق ميافتد كه قيود فرد نسبت به اجتماع
ضعيف شود يا به كلي از بين رود ،به عبارتي انحرافات وقتي اتفاق ميافتد كه فرد نسبت
به قيد و بندهاي اجتماعي كم اعتنا يا اص ً
ال بياعتنا باشد .بر اساساین نظریه اگر افراد
نسبت به بايدها و نبايدها جامعه توجهاي نداشته باشند و خود را فردي آزاد و مستقل در

نظر بگيرند،اين فرايند رفتاري ،زمينه را براي انزواي افراد و آسيبهاي اجتماعي فراهم
ميسازد.

از متغيرهاي اساسي و اصلي در نظريه هيروشي آموزههاي ديني و تأثير آن بر رفتار

افراد ميباشد .بنابر نظریه هيروشي ،اعتقادات ديني و باورهاي مذهبي به عنوان يک عامل

كنترلكننده دروني بر رفتار فرد تأثير گذار ميباشد .بنابراين نظريه ،فردي كه پايبند به
اعتقادات ديني ،ارزشها و هنجارها و نظامهاي فرهنگي در جامعه باشد فردي رها شده

و گسسته در جامعه نخواهد بود .زماني كه در فرد ،نقش مذهب و عوامل معنوي پر

رنگ ميشود ،بيشک ميزان انحرافات و آسيبهاي اجتماعي كاهش پيدا ميكند ،چرا

آيينهاي مذهبي مخالف هرگونه تنهائي و انزوا طلبياند ،به گونهاي كه در بررسيها و

تحقيقات صورت گرفته مشخص شده است که اغلب مجرمان ،افرادي دور شده از دين

هستند و در خانوادههايی پرورش يافتهاند كه ارزشهاي معنوي كمرنگ و ارزشهاي

مادي جاي آن را گرفته است .در بحث متغير روابط خانوادگي با توجه به نظریه هيروشي

كه عامل عالقه را در بحث آسیبهاي اجتماعي مطرح ميكند ،هر اندازه كه فرد به
نزديكان و دوستان خود عالقه نشان دهد و داراي روابط اجتماعي مستحكمي باشد،


كمتر دچار انحرافات ميشوند .بنابراين مدت زمانيكه فرد به اينترنت دسترسي دارد و
مداومت استفاده از آن در روابط خانوادگي اثر گذار است .بدين گونه هرچه از اينترنت
بيشتر استفاده كنيم ،ميزان استفاده احتماالً باعث كم شدن ارتباط با خانواده ميشود و اين

منجر به كاهش روابط خانوادگي و به عبارتي ارزشهاي خانوادگي ميگردد .بنابراین

نظر هيروشي ،هر اندازه كاربر به اينترنت وابسته شود فرصت كمتري براي پرداخت

به خانواده دارد واين ممكن است باعث كم اهميت شدن خانواده نزد كاربر اينترنتي و

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

افراد در زندگي اجتماعي ،زمينهساز آسيبهاي اجتماعي در بين افراد و جامعه را فراهم

9

در نتيجه كاهش روابط خانوادگي گردد؛ لذا با توجه به ويژگيهايی كه در محيطهاي

اينترنتي وجود دارد ،محيطهاي اينترنتي را به دو دسته تقسيم كرد :الف) محيطهاي

تعاملي در اينترنت به محيطهاي ميگوييم كه در آن كاربران ميتوانند ارتباط دو طرفه

برقرار نمايند مثل چت و ايميل و محيط شبه تعاملي ،که به محيطهاي گفته میشود كه
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كاربران نميتوانند در آن محيط ارتباط دو طرفه برقرار كنند مثل انواع صفحات وب در

اينترنت .از آنجائيكه در محيطهاي اينترنتي علي الخصوص در محيط تعاملي اينترنت
افراد به راحتي ميتوانند نيازهاي خود را مطرح كنند و این طرح نيازها باعث شكلگيري

يک فضاي گفت گو و مباحثه شده و دراين مباحثه افكار جديدي شكل ميگيرد بنابر
اصل دلبستگي و عالقه هيروشي روابط ميان گويندگان و شنوندگاني كه از توان ارتباط

برخوردارند ،موجب ميشود تا يكي ديگر از كاركردهاي گفتار كه همان شيوه زبان عادي

تلفيق شده است ،وارد عمل گردد ،كهاين فرايند باعث شده كه من گوينده احساسات،

نيازها و نيتهاي درونيم را براي شنونده ابرازكنم.اين احساسات باعث شده كه روابط
بين افراد صميمي شده و نيازهاي خود را بيان كند و انرژي عاطفي خود را دراين محيط

منحرف كنند .هر چند يكي از كاربردهاي مهم اينترنت ،كاربرد اجتماعي آن است ،اما به

دليل آن كه روابط اينترنتي نسبت به روابط رو در رو از غناي كمتري برخوردار است ،در
نهايت بهرهگيري از اينترنت ،افراد را تنهاتر ميكند.

بنا بر نتايج تحقيقات صورت گرفته ،هر چه افراد بيشتر وارد فضاي صميميت در

اينترنت شوند،اين فضاي صميمي در اينترنت باعث خواهد شد ،ارزش خانواده كاهش
يابد و اين احتمال به دليل جايگزينی محيط اينترنت به جاي خانواده براي آنان ميشود.

در ارتباط با متغير تحصيالت دانش آموزان و اعتياد اينترنتي ،بررسيها نشان دهنده آن

است كه يكي از داليل اصلي خانوادهها از خريد كامپيوتر و ارتباط با اينترنت در منزل،

كه اين ابزار نگرش كودك را به مدرسه بهبود ميبخشد
آموزش است .والدين اعتقاد دارند 
و وسيلهاي براي ارتقاي دانش آنهاست .در همين رابطه ،هيروشي معتقد است هرچه

دانش آموزان زمان بيشتري را به فعاليتهاي فرهنگي ،آموزشي و هنري اختصاص دهند

و دراين زمينه با ديگر گروهها مشاركت نمايند ،خيلي كمتر نسبت به كسانيكه فارغ از

هر گونه فعاليتي ،سازنده هستند ،دچار آسیبهاي افت تحصيلي ،افسردگي ،خستگي،

احساس تنهائي و عدم امنيت ميگردند .از سوي ديگر ،بنا بر نظریه هيروشي هرچه افراد
از تعهدپذيري بيشتر برخودار باشند و نسبت به شغل ،والدين ،نزديكان و ارزشهاي

جامعه احساس مسئوليتپذيري نمايد ،اين فرايند ميتواند فرد را از بيهدف بودن و

گرفتگي از قيد و بندهاي جامعه دور سازد .استفاده از اينترنت مانند ورود به يک بزرگراه

است ،هر فرد با كمترين هزينه ميتواند بهاين بزرگراه وارد شود؛ بخشي از كاربران پيش

از ورود به بزرگراه مقصد خود را تعيین ميكنند .نياز مشخصي دارند و با برطرف شدن

آن نياز از بزرگراه خارج ميشوند .اما عدهاي ديگر بدون آنكه مقصد خاصي داشته باشند

مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق

روش شناسی تحقیق

در این پژوهش ،با توجه به موضوع و اهداف تحقیق از روش توصیفی -تحلیلی

استفاده شده است .روش جمعآوري دادهها ميداني بوده و پرسشنامه پیش ساخته طراحی

شد .براي اين منظور ،پرسشنامهای بر اساس اهداف و فرضیات تحقیق و متغییرهای

مورد پژوهش طراحی و بعد از سنجش میزان روایی و پایایی سواالت از طریق انجام

آزمونهای مربوطه پرسشنامه نهایی تدوين میگردد .در اين ميان جهت تكميل پژوهش
از «روش تحقيق کتابخانهای» نيز به عنوان روش تكميلي استفاده شده است.

جامعه آماري اين پژوهش عبارت است کلیه دانش آموزان دبیرستانی دختر منطقه

یک آموزش و پرورش شهر سیرجان در سال تحصیلی  1394-95به تعداد ()N=760
بودند .براي تعيين حجم نمونه برای دبیرستان دخترانه منطقه یک آموزش و پرورش شهر

سیرجان با استفاده از جدول مورگان و کوکران تعداد ( )N=255نفرتعیین شده است،

که روش نمونهگیری در این تحقیق از نوع خوشهای هدفمند است که به تناسب دانش
آموزان هر مدرسه و تناسب دانش آموزان موجود در سه رشته تحصیلی تجربی ،ریاضی

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

به اينترنت مراجعه ميكنند تا با فرار از خود ،ناكاميهاي خود را فراموش كنند.
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و ادبیات مشخص میگردد .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه است که
متناسب و در ارتباط مستقیم با موضوع ،اهداف ،فرضیه و سواالت پژوهش طراحی

خواهد شد .در این تحقیق پرسشنامهای با سؤاالت بسته تهیه و بین دختران دبیرستان
منطقه یک شهر سیرجان ( )N=760که حجم نمونه این تحقیق بر اساس معیار سنجش
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جدول کوکران و مورگان برآورد گردید .حجم نمونه به کار رفته در این تحقیق برابر

جدول کوکران و مورگان تعداد ( )N=255نفر تعیین شده است و دادههای موجود در این

پرسشنامه بر اساس نرمافزار  Spss21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین در این

تحقیق از ابزار سنجش ضریبهای همبستگی برای بررسی فرضیه تحقیق استفاده شد.

یافته های تحقیق
نتایج حاصل از بررسی توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس سن نشان داد که
از  258فرد مورد بررسي  22نفر ( 8/7درصد) داراي  16سال 170 ،نفر ( 65/8درصد)
از پاسخگويان داراي  17سال 46 ،نفر ( 17/8درصد) از پاسخگويان داراي  18سال20 ،
نفر ( 7/7درصد) از پاسخگويان داراي  19سال را تشکیل میدهند .همچنین از  258فرد
رياضي و فيزيک ،و  128نفر

مورد بررسي  71نفر ( 27/4درصد) از پاسخگويان در رشته
( 49/6درصد) از پاسخگويان در رشته تجربي و  59نفر ( 23درصد) از پاسخگویان در
رشته ادبیات مشغول به تحصيل هستند.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در بین جامعه آماری مورد مطالعه تعداد  72.4درصد
از اینترنت در منزل استفاده میکنند و  18.9درصد از کافینت استفاده میکنند و 1.8
درصد در مدرسه و ماباقی با ابزار و در اماکن غیره از اینترنت استفاده میکنند که شامل
استفاده از گوشی همراه خود نیز میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که در بین جامعه
آماری مورد مطالعه تعداد  65.8درصد بین یک تا دو ساعت 20.9 ،درصد بین سه تا چهار
ساعت 8.9 ،درصد بین پنج تا شش ساعت و تعداد  4.4درصد بیشتر از شش ساعت
در شبانه روز وقت خود را در استفاده از اینترنت میگذارند .در بین جامعه آماری مورد
مطالعه تعداد  53.2درصد جهت گذراندن اوقات فراغت خود ازاینترنت استفاده میکنند
و  29درصد برای پیدا کردن و مطالعه درسی از اینترنت استفاده نموده و ماباقی با 17.8
درصد ،جهت کسب خبر از اینترنت استفاده میکنند.

مقدار ضريب تعيين چندگانه ( )R2در هر مرحله با وارد شدن متغير به مدل بهبود
مييابد و اين مقياس در مرحله سوم بيشترين مقدار خود را ميگيرد که نشان ميدهد
رگرسيون گام به گام با هر مرحله ورود متغير به اين مدل بهبود مييابد و بهترين مدل،
همان مدل مرحله سوم يعني مدل با سه متغير است که مقدار R2در اين مدل برابر با
جدول  -1سن افراد مورد مطالعه

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

 0/697است.
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ميانگين همه متغيرهاي تحقيق در دانشآموزان  16ساله از بقيه دانشآموزان باالتر

است.
جدول  -2رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه
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ميانگين همه متغيرهاي تحقيق بجز متغير ساعات استفاده از فضاي سايبري در
دانشآموزان رشته تجربي از دانش آموزان رشته رياضي باالتر است.

با توجه به ستون ميانگينها در جدول مشخص است که ميانگين همه متغيرهاي اعتیاد ،فرار

از خانه ،انحراف جنسی ،سرقت و افت تحصیلی در دانش آموزان رشته تجربي از دانش آموزان

رشته رياضي باالتر است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین نابهنجاری رفتاری دانش آموزان با استفاده از فضای

سایبری رابطه وجود دارد .این نتیجه با تحقیق مسعودنیا ( )1391با عنوان استفاده مسألهساز

از فضاي سايبر و خطر بروز اختالل افسردگي در نوجوانان همخوانی دارد ،زیرا مسعودنیا

در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تفاوتي معنادار ميان کاربران عادي و کاربران با استفاده

مسألهساز از فضاي سايبر ،از نظر افسردگي کلي و نيز ،مولفههاي غمگيني ،ناراحتيهاي

جسماني ،خودانگاره منفي /بدبيني ،گناه خويشتن ،بي حالي و انزوا وجود دارد .تحليل

رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي نشان داد که استفاده مسأله ساز از فضاي سايبر23/7 ،درصد
از واريانس متغير افسردگي را تبيين کرد استفاده مسأله ساز از فضاي سايبر ،يکي از عوامل

خطرساز عمده براي سالمت خلقي در نوجوانان است و خطر اختالل افسردگي در نوجوانان

را افزايش ميدهد.

همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد بین نابهنجاری رفتاری دانشآموزان با ساعات استفاده

از فضای سایبری رابطه وجود دارد .بر اساس انگیزه استفاده از اینترنت ،نزدیک به  53.2درصد

جهت گذراندن اوقات فراغت از اینترنت استفاده میکنند و  29درصد برای پیدا کردن مطالب

درسی استفاده میکنند .این یافتهها با نتیجه تحقیق ین و همکارن ( )2008با عنوان عالئم روانی
در نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت :با استفاده از مواد مخدر همخوانی دارد ،زیرا آنها در این

تحقیق نشان دادند افرادی که از اينترنت زياد استفاده ميكردند ،آسيبهاي رواني بيشتري ،در

مقايسه با افرادي داشتند كه كمتراز اينترنت استفاده ميكردند .با توجه به اینکه استفاده از مواد

مخدر یک نوع ناهنجاری رفتاری تلقی میشود؛ لذا نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ین و
همکاران همخوانی دارد.

استفاده از فضاي سايبري در دانشآموزان رشته ریاضی ،تجربی و ادبیات متفاوت است.

همچنین ساعات استفاده از فضاي سايبري دانشآموزان رشته ریاضی و تجربی و ادبیات

متفاوت است ،که نشان میدهد ميانگين ساعات استفاده از فضاي سايبري دانشآموزان رشته

تجربی از دانشآموزان رشته ادبیات از ریاضی باالتر است .مشکانی و مشکانی ( )1381گزارش

کردهاند که الگوهای رفتاری نقش مهمی در رفتارهای نابهنجار دارند .یعنی برنامههاي مشاهده

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

نتیجهگیری
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شده در فضاي سايبري در دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی متفاوت است .که ميانگين

برنامههاي مشاهده شده در فضاي سايبري در دانشآموزان رشته تجربی از دانشآموزان ادبیات
و از رشته ریاضی باالتر است.متأسفانه در این زمینه تحقیق مشابهی یافت نشد و این احتمال

وجود دارد که علت این امر به این دلیل باشد که دانشآموزان رشته ریاضی بیشتر با فرمول
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و اثبات قضایا سروکار دارند و اینکه رشته ریاضی یک رشته نظری میباشد در حالی که
دانشآموزان در رشته تجربی بهتر میتوانند از اینترنت کمک بگیرند و منابع و نیازهای درسی
خود را نسبت به رشته ریاضی در اینترنت یافت کنند.

فرضیه مربوط به تفاوت ميانگين متغيرهاي اعتیاد ،فرار از خانه ،انحراف جنسی ،افت

تحصیلی در بين دانشآموزان با سنين متفاوت پذیرفته شد .با توجه به نتایج تحقیق وروایی و

همکاران ( )1389ميانگين سن شروع گرايش به انحرافات جنسی و روسپي گري ،حدود 19
سالگي بوده که از این جهت با نتایج تحقیق حاضر هموانی دارد ،زیرا نتایج تحقیق حاضر نشان
میدهد که بیشترین انحراف جنسی در سن  19سالگی میباشد .همچنین اعتیاد ،فرار از خانه،

سرقت و افت تحصیلی نیز همسو و همجهت با انحرافات جنسی میباشند ،که در تحقیق
حاضر بیشترین میانگین مربوط به دانشآموزان  19ساله میباشد.

نتایج نشان داد که بین تحصیالت ،سن و روابط خانوادگی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود

دارد ،بیشترین سن استفاده از اینترنت در دانشآموزان  16ساله ،باالتر از بقیه دانش آموزان است
و تعداد  22/2درصد از دانش آموزان بیش از  5ساعت در شبانه روز وقت خود را صرف

استفاده از اينترنت میکنند .در نابهنجاریهای رفتاری استفاده از اینترنت برنامههای مشاهده

شده دانشآموزان رشته تجربی بیش از ادبیات و بعد ریاضی بود ،اما در ساعات استفاده از
فضای سایبری دانش آموزان رشته تجربی به طور معناداری ،بیش از ادبیات و رشته ریاضی

بودند .میانگین متغیرهای اعتیاد به مواد مخدر ،فرار از خانه ،انحراف جنسی ،افت تحصیلی با

افزایش سن افزایش یافت و این اختالالت در دانش آموزان و رشته تحصیلی رابطه معنیداری
را نشان داد.

پیشنهادات

شآموزان را به جاي استفاده از فضاي سايبري به سمت کتاب و کتابخواني
.1دان 

سوق دهند تا با کاهش استفاده از فضاي سايبري توسط دانشآموزان ،ناهنجاري رفتاري
دانشآموزان نيز کاهش پيدا کند.

.2اوقات فراغت دانش آموزان را به گونهاي برنامهريزي کنند تا دانشآموزان فرصت

کمتري براي استفاده از فضاي سايبري داشته باشند و ساعات کمتري را صرف فضاي
سايبري کنند ،تا با کاهش ساعات استفاده از فضاي سايبري توسط دانشآموزان ،ناهنجاري
رفتاري دانشآموزان نيز کاهش پيدا کند.

.3برنامههايي را که توسط دانشآموزان در فضاي سايبري مشاهده ميشود مورد نظارت

راحتي مشاهده کنند ،از اين طريق ميتوان ميزان ناهنجاري دانشآموزان را کاهش داد.

.4با توجه به نتايجي که بدست آمده مشاهده کرديم که ميزان ناهنجاري در دانشآموزان

رشته تجربي نسبت به دانشآموزن رشته ادبیات و بعد از آن رياضي بيشتر است؛ لذا بايد

علت اين موضوع را به صورت علمي ريشهيابي کرد و بيشتر توجه را به دانشآموزان رشته

تجربي معطوف کرد.
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بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و نابهنجاری های رفتاری در بین دختران دبیرستان

وکنترل قرار گیرد ،تا اينکه دانشآموزان نتوانند هر گونه برنامهاي را در فضاي سايبري به
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