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چکیده
اینترنت به یکى از ابزارهاى مهم ارتباط افراد در جهان امروز تبدیل  شده است. دنیاى همراه با اینترنت یا زیست جهان 
اینترنتى، ضمن اینکه داراى آثار اجتماعى (ارتباط گیرى، افزایش مهارت اجتماعى، پیوند به دانش جهانى و استفاده 
از آن) و اقتصادى (سود، افزایش بازار مالى، کاهش بحران هاى مالى و دسترسى آسان به جهان اقتصاد) است، آثار 
منفى اجتماعى (بحران هاى فردى و خانوادگى) و فرهنگى (اخالقى، هنجارى و رفتارى) نیز دارد. اعتیاد به اینترنت و 
تبدیل شدن اینترنت به اوقات فراغت و سبک زندگى زندگِى افراد و خانواده را با مخاطرات اجتماعى ازجمله فروپاشى 
ـ جنسى، کاهش آرامش اجتماعى و غلتیدن فرد در آنومى روبه رو مى کند. هدف اصلى  خانواده، اختالل هاى اجتماعى  
این پژوهش مطالعۀ اعتیاد به اینترنت در ایران با روش فراتحلیل است. جامعۀ آمارى آن 92 سند است که 50 
نمونه از آن با ارزیابى کیفیت، اعتبار و روایى آثار علمى به روش نمونه گیرى غیراحتمالى  ـ  هدفمند در بازة زمانى 
1384ـ1400 انتخاب شدند. نتایج نشان مى دهد که عوامل زمینه اى (0,231)، عوامل فرهنگى (0,109)، عوامل 
خانوادگى (0,348)، ویژگى هاى اینترنت (0,240)، عوامل تربیتى (0,088)، الگوى اجتماعى (0,115)، سبک زندگى 
(0,186)، آنومى روانى (0,237)، اختالل روانى  ـ  فردى (0,200)، تاب آورى (0,112)، آنومى هویتى (0,147) و سرمایۀ 
اجتماعى (0,286) با اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى دارند و در کل 0,318 درصد از آن را تبیین کرده اند. آزمون 
Q نشان داد که میان مطالعات مذکور ناهمگنى (واریانس بین تحقیقات) وجود دارد و براى تعیین سوگیرى انتشار 
و برآورد ناهمگنى بین پژوهش، از متغیرهاى تعدیلگر (هویت قومى، نوع جامعۀ آمارى) استفاده شد. نتایج نشان 
 0 0 درصد) و گروه قومى مازندرانى (23 مى دهد که گرایش به اعتیاد به اینترنت در بین گروه قومى فارس (31
درصد) بیشتر بوده و در بین گروهى قومى فارس و مازندران گرایش بیشترى به اینترنت وجود دارد. از حیث جامعۀ 
0) به ترتیب  آمارى، میزان اعتیاد به اینترنت در میان کاربران کافى نت (0,28)، دانشجویان (0,27) و دانش آموزان (24

بیشتر بوده و شهروندان عمومى معموًال کمتر وقت خود را در فضاى مجازى سپرى مى کنند.
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مقدمه 
استفادة افراطى از اینترنت و وجود عالئم آن مشکل جهانى (موسوى، 1399: 281) و پدیدة نوظهورى است 
که سؤال هاى زیادى را در ذهن پژوهشگران ایجاد کرده است (حکاك، کاظمى و کاکاوند، 1398: 23). 
اینترنت، به عنوان رسانه اى قوى و فّناورى چندرسانه اى، اکثر نیازهاى بنیادین بشر را تأمین مى کند و همین 
مسئله موجب کشش افراد براى تأمین نیازهایشان به دنیاى مجازى مى شود، تا حدى که این وابستگى 
به اعتیاد آن ها به این محیط تبدیل مى شود (فرشباف، 1388). ازاین رو، نباید از پیامدهاى ناگوار و مقرر 
ـ فرهنگى غافل ماند (روحانى و تارى، 1390). اینترنت در سال هاى اخیر  آن به ویژه در زمینه هاى اجتماعى  
به مهم ترین ابزار علمى و تفریحى نوجوانان و بزرگ ساالن سراسر جهان تبدیل  شده (میرزائیان، باعزت 
و خاکپور، 1390) و این عمل پیچیده تحت عنوان اعتیاد به اینترنت یکى از اشکال اعتیادهاى رفتارى در 
جامعه است (حسن زاده، بیدختى، رضایى و رهایى، 1391: 95). خصیصۀ جهان مدرن استفادة زیاد از این 
ابزار است (خانجانى و اکبرى، 1390: 113؛ حاجى زاده میمندى، وکیلى قاسم آباد و میرمنگره (1395). اعتیاد 
به اینترنت با متغیرهاى کیفیت زندگى، رضایت از زندگى (امام شریفى، اکبرى بجندى و اسدى، 1399: 
451)؛ حمایت اجتماعى (رشیدیان، رشیدى و نیکزاد، 1396)؛ کـاهش روابـط اجتمـاعى، نادیـده گـرفتن 
خـانواده و دوسـتان (ناستى  زایى، 1388: 57)؛ مشـکالت مـالى، تحصـیلى و جسمانى (یانگ1، 1999)؛ 
مقابلۀ ناکارآمد و هیجان مدار با استرس ها و تنش هاى دوران نوجوانى (بهادرى خسروشاهى و هاشمى 
نصرت آبادى، 1390)؛ کمبود برخى مهارت ها و یا مشکالت روان شناختى (جعفرى و فاتحى زاده، 1390؛ 
احمدى، فاطمه زاده، معصوم بیگى و سهرابى، 1391: 19) ارتباطى عمیق دارد. در زمینۀ اعتیاد به اینترنت 
در ایران در بازة زمانى 1384-1400 نزدیک به 50 سند تحقیقى (پژوهش معتبر پیمایشى) صورت گرفته 
و پژوهش پیش رو قصد دارد، با استفاده از روش فراتحلیل (cma2)، ضمن انسجام بخشى به یافته هاى 
توصیفى و استنباطى، میزان اثر نهایى متغیرهاى مستقل و تأثیر متغیرهاى تعدیلگر را برآورد کند. بر این 

اساس، هدف اصلى پژوهش پیش رو عبارت است از:
1. بررسى رابطۀ بین متغیرهاى مستقل با اعتیاد به اینترنت؛

قومى  گروه  و  نمونه گیرى  روش  آمارى،  جامعۀ  صورت گرفته،  پژوهش  هاى  زمانى  بازة  بررسى   .2
موردبررسى در این بازة زمانى؛

3. بررسى فرض همگنى و ناهمگنى بین مطالعات و برآورد میزان اثر متغیرهاى تعدیلگر.
اینترنت یکى از روش هاى زیستن در جهان امروز شده و به ویژه بعد از شیوع ویروس کُرنا و اُمیکرن، به سبب 
نیمه تعطیل شدن نهادهاى آموزشى و دانشگاهى و نهادهاى دولتى و همچنین تدوین سیاست گذارى 
فاصلۀ اجتماعى، شهروندان ایرانى بیش از قبل به اینترنت نیازمند شدند. براى نخستین بار سبک زندگى 
ـ آموزشى همراه با خانواده با چالش فضاى  اینترنتى در جامعه ضرورت یافت و نهادهاى دولتى و فرهنگى 
ـ فرهنگى آن به مرور  مجازى و اینترنت کنار آمدند و با همدیگر هماهنگ شدند؛ اما، پیامدهاى اجتماعى 
خود را در جامعه نمایان خواهد کرد. دانشگاه، مؤسسات و مدارس دولتى و غیردولتى، براى کاهش 
تلفات ناشى از شیوع این ویروس، در مقاطع مختلف تحصیلى شبکه، برنامه و نرم افزارهاى مختلفى را 

1. Young 
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راه اندازى کردند تا در این فاصلۀ زمانى زندگى مردم دچار بحران اجتماعى نشود. الزامى شدن یک بارة 
ـ فرهنگى بر جوانان، دانش آموزان و خانواده هاى ایرانى است. بر  استفاده از اینترنت داراى آثار اجتماعى 
این اساس، مطالعۀ ریشه ها و علل اعتیاد به اینترنت و سیاست گذارى اجتماعى و فرهنگى مناسب با آن 

براى دستگاه هاى مسئول، خانواده و اقشار جامعه الزامى به نظر مى رسد.

پیشینۀ پژوهش
اعتیاد به اینترنت یکى از مسائل مهم فرهنگى ـ   اجتماعى در جامعۀ ایرانى است و نمى توان از پیامدهاى 
اخالقى آن بر نظام خانواده، فرد و جامعه  چشم پوشى کرد. گرچه استفاده از اینترنت یکى از روش هاى 
توسعه و تحول اجتماعى در جهان مدرن محسوب مى شود؛ صرفًا استفادة کاربردى و مفید آن جنبۀ 
مثبت تلقى مى شود. وابسته کردن سبک زندگى به اینترنت پیامدهاى خطرناکى براى خانواده، باورهاى 
و  فرهنگ  خانواده،  نظام  اخالقى،  باورهاى  طالق،  اجتماعى(خودکشى،  مسائل  و  اخالقى  و  مذهبى 
و  شده  تلقى  مهمى  اجتماعى  مسئلۀ  ایران  در  اینترنت  به  اعتیاد  اساس،  این  بر  دارد.  کارى)  اخالق 
محققانى در بازة زمانى 1384ـ1400 آن را مورد کنکاش و تحلیل قرار داده اند. محققانى ازجمله امام 
عثمانى،  (1399)؛  اعیادى  و  جوینه  قاسمى  درگاهى،  دمیرچى،  صدرى  (1399)؛  همکاران  و  شریفى 
سلیمانى و زینالى (1399)؛ موسوى (1399)؛ امیرى نیا و ایمانى (1398)؛ حکاك و همکاران (1398)؛ 
ریاضى (1398)؛ طالقانى نژاد و همکاران (1398)؛ عطایى، احمدى، کیامنش و سیف (1398)؛ واحدى، 
و  جهانشاهى  (1397)؛  عباس زاده  و  خسروى پور  امینى،  اوغازیان،  آرین،  (1398)؛  عالمى  و  اهللا دادى 
احمدى (1397)؛ فرهادى و رضایى (1397)؛ شالچى و کالهى حامد (1397)؛ عبدى، رفیعى، اسدى، 
پوررحیمى و جلیلوند (1397)؛ گنجى و توکلى (1397)؛ آفتاب،  تقی لو، کربالیی و میگونی (1395)؛ 
حاجى زاده میمندى و همکاران (1395)؛ خانجانى، قنبرى و نعیمى (1398)؛ سوارى و منشداوى (1395)؛ 
طباطبایى راد و اکبرى بلوط بنگان (1395)؛ آریاپوران و کیامرثى (1394)؛ ایمانى و شیرالى (1394)؛ 
حریرى، باب الحوائجى و آقا سید جوادى (1394)؛ صالحیان و همکاران (1394)؛ عزیزى، اسماعیلى، 
اسماعیلى و پیدا (1394)؛ نصراللهى و همکاران (1394)؛ وهابى، رجبى، طیفورى و احمدیان (1394)؛ 
انسرودى، حسینیان، صالحى و مؤمنى (1393)؛ بخشایش (1393)؛ توکلى، جمهرى و فرخى (1393)؛ 
خطیب زنجانى و آگاه هریس (1393)؛ تمنایى فر، صدیقى رفعى و گندمى (1392)؛ صلحى، سرهندى و 
آرمون (1392)؛ کیانى، فالحى، خشک ناب دال وندى، حسینى و نوروزى (1392)؛ احمدى و همکاران 
(1391)؛ حسن زاده و همکاران (1391)؛ برات دستجردى و صیادى (1391)؛ زربخش بحرى، راشدى 
و خادمى (1391)؛ بهادرى خسروشاهى و هاشمى نصرت آبادى (1390)؛ جعفرى و فاتحى زاده (1390)؛ 
خانجانى و اکبرى (1390)؛ روحانى و تارى (1390)؛ میرزائیان و همکاران (1390)؛ قاسمى و ملک 
احمدى (1389)؛ بهرامى، آزاد و شایق (1388)؛ عسگرى و مرعشیان (1388)؛ ناستى زایى (1388)؛ 
قرار  توجه  مورد  را  اینترنت  به  اعتیاد  مسئله محوربودن  ویزشفر (1384)  و  رضوى (1386)  و  درگاهى 
داده اند و ریشه و علل آن را شناسایى کرده اند. پژوهش پیش رو، ضمن تأکید بر نتایج ارزشمند مطالعات 
مذکور، سعى کرده 50 سند پژوهشى را با استفاده از نرم افزار فراتحلیل ارزیابى کند و به آن ها انسجام 
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ببخشد. از نوآورى پژوهش استفاده از روش فراتحلیل براى تجمیع نتایج پژوهش ها در قالب پژوهشى 
جامع و فراگیر، تأیید اندازة عوامل مؤثر و مطالعۀ نقش متغیرهاى تعدیلگر در این زمینه است.

مبانى نظرى پژوهش
اعتیاد اینترنتى

 اعتیاد به اینترنت مفهومى است که از سال 1995 مطرح و به تدریج انواع مختلف اعتیاد مانند اعتیاد به 
قمار برخط، اتاق هاى گفت وگو و هرزه نگارى را شامل شد که مى تواند زمینۀ تخریب روابط، احساسات و 
درنهایت، روح و روان افراد را فراهم کند. اعتیاد اینترنتى شامل اختالل جسمى و روانى نشانه هاى تحمل، 
جداشدن، اختالالت عاطفى و اختالل در روابط اجتماعى است (ریاضى، 1398: 199). اوزاك1 (1999) 
اعتیاد به اینترنت را نوعى اختالل مى داند که کاربر صفحۀ رایانه را جذاب تر از واقعیت زندگى روزمره 
مى بیند. به نظر او، هر کسى که رایانه دارد در معرض اعتیاد است. یانگ 2(2004) اعتیاد اینترنتى را شکست 
در کنترل میل شدید به استفاده از اینترنت و از دست دادن درك گذشت زمان هنگام استفاده از آن و 
احساس بى قرارى هنگام محروم شدن از آن مى داند. با توجه به اینکه اینترنت مخزنى از انواع اطالعات 
در چشم خوب و بد است، احتمال فساد اخالقى و انحرافات اجتماعى در چنین فضایى نسبتاً زیاد است. از 
طرف دیگر، فضاى ناسالم مجازى مى تواند به طور چشمگیرى مؤلفه هاى روان شناختى از قبیل سالمت 
روان و مهارت هاى اجتماعى را تحت تأثیر خود قرار دهد (صالحیان، غریبى، ملک پور و صالحیان، 1394).

فضاى تعاملى اینترنت و تأثیرگذارى آن بر اعتیاد
بى شک، اینترنت پیشتاز انقالب صنعتى جدید است و در حال شکل دادن انقالبى ارتباطى، اجتماعى و 
اقتصادى است. ویژگى منحصربه فرد آن سهولت دسترسى به اطالعات، 24ساعته بودن آن، سادگى کار و 
ـ فرهنگى آن محسوب مى شود (بخشایش،  هزینۀ پایین آن است و اعتیاد مجازى به آن از معایب اجتماعى 
1393). جذابیت در فضاى اینترنت، گمنامى اجتماعى (احمدى و همکاران، 1391) و امکان اتصال به 
روش دهکدة جهانى از خصوصیاتى است که به افزایش اعتیاد به آن کمک کرده است (ریاضى، 1398: 
199). فضاى تعاملى ازجمله ارتباط دوطرفه، گفت وگوى اجتماعى، صمیمیت، امکان اشتراك دیدگاه ها و 
بیان اظهارنظر بدون هراس و فارغ از کنترل اجتماعى (رسمى و غیررسمى) آن را جهانى جذاب و بدون 
حدومرز در نگرش کاربران کرده است (حسن زاده و همکاران، 1391: 95؛ ویزشفر، 1384: 33). این الگوى 
ناسازگارانه به اختالل اجتماعى، آشفتگى روانى، بى سازمانى اجتماعى، یادگیرى جرائم، دسترسى آسان به 
فضاى منفى و غیراخالقى (آفتاب و همکاران، 1395: 113؛ خانجانى و همکاران، 1398: 121)، تعارض 
بین نسلى، شکاف خانوادگى (شالچى و کالهى حامد، 1397: 96)، بحران سالمت اجتماعى (کاهش کیفیت 
ـ روانى، کاهش قیدهاى اجتماعى)، افزایش آسیب ها و مسائل  زندگى، افزایش رفتار پرخطر، اختالل رفتارى 
اجتماعى (برات دستجردى و صیادى، 1391: 332؛ احمدى و همکاران، 1391: 19)، ازهم گسیختگى 

1. Orzack 
2. Yung
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روابط اجتماعى، اختالالت هیجانى، اضطراب، افسردگى، انزواى اجتماعى (طالقانى نژاد، داورى و لطفى 
صمیمیت  کاهش  و  اجتماعى  روابط  بحران  هویتى،  اختالل  عزت نفس،  کاهش  کاشانى، 1398: 33)، 

ـ فردى (فرهادى و رضایى، 1397: 37) منجر شده است. خانوادگى 

روش پژوهش
روش این پژوهش فراتحلیل با استفاده از شیوة کّمى سازى اندازة اثر1 است. تمام پژوهش هاى صورت گرفته 
روش  کار،  ابتداى  در  داده اند.  تشکیل  را  رو  پیش  پژوهش  آمارى  جامعۀ  معتبر  مجالت  در  مقاالت  و 
نمونه گیرى گلوله برفى در نظر گرفته شد؛ یعنى، از پژوهش هاى صورت گرفته 92 مورد ارزیابى و بررسى 
شد. در مرحلۀ بعد، از بین آن ها 42 پژوهش به سبب فقدان ابزار معتبر به لحاظ روان سنجى، نامرتبط بودن با 
هدف پژوهش و اِشکال در روش  کنار گذاشته شد و در نهایت، 50 نمونه تجزیه و تحلیل شد. در فراتحلیل، 
هدف بررسى اندازة اثر است. منظور از اندازة اثر توانایى مطالعۀ تأثیر متغیرهاى مستقل بر وابسته و همچنین 
تبیین وضعیت متغیرهاى اثرگذار و واسط بر متغیر وابسته است. اندازة اثر میزانى است که حضور پدیدة 
موردنظر در جامعه را نشان مى دهد و براى آن دو خانوادة عمدة r و d وجود دارد. در خانوادة d سه عنصر 
مهم و نسبتاً مشابهـ  یعنى (d) کوهن (1977)، (g) هدگز2 (1987) و دلتاى گالسـ  وجود دارد. با توجه به 
اینکه (d) کوهن از سایر اندازة اثرها پرکاربردتر است، در این پژوهش مورد استفاده قرار مى گیرد. همچنین 
از جدول پیشنهادى کوهن نیز استفاده شده که در آن اندازة اثرهاى بین 0/2 تا 0/5 کوچک، 0/8 متوسط، 
و بزرگ تر از 0/8 بزرگ تفسیر مى شود. در محاسبۀ اندازة اثر، روش اصلى فراتحلیل بر ترکیب مبتنى نتایج 
است که پس از تبدیل آماره ها به شاخص r و برآورد اندازة اثر مورد استفاده قرار مى گیرد. در این قسمت، 

خالصه اى از پژوهش هاى فراتحلیل ارائه شده است:
جدول 1. پژوهش هاى برگزیده براى فراتحلیل

شهر پژوهش گروه حجم نمونه روش نمونه گیرى نویسندگان

تهران دانشجویان دانشگاه هاى 
عالمه طباطبائى و الزهرا

 300
دانشجو در دسترس امام شریفى و 

همکاران (1399)
پارس آباد دانش آموزان دبیرستانى 

پارس آباد خوشه اى 250 دانش آموز صدرى دمیرچى و 
همکاران (1399)

مهاباد دانشجویان دانشگاه مهاباد  205
دانشجو خوشه اى عثمانى و 

همکاران (1399)
تهران نوجوانان و جوانان 1491 نفر خوشه اى موسوى (1399)

شیراز دانش آموزان دبیرستانى 
شیراز

187
دانش آموز

خوشه اى 
چندمرحله اى

امیرى نیا و ایمانى 
(1398)

قزوین دانشجویان دانشگاه قزوین  295
دانشجو تصادفى خوشه اى حکاك و 

همکاران (1398)

1. Effect size
2. Hedges 
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تهران دانش آموزان منطقۀ 12 
تهران

 384
دانش آموز

خوشه اى
چندمرحله اى ریاضى (1398)

تهران دانش آموزان متوسطۀ تهران 400 دانش آموز در دسترس
طالقانى نژاد و 

همکاران (1398)

تهران دانش آموزان پایۀ یازدهم 
شهر تهران

 80
دانش آموز تصادفى عطایى و 

همکاران (1398)
تبریز مقطع کارشناسى دانشگاه 

تبریز 372 نفر تصادفى خوشه اى 
چندمرحله اى

واحدى و 
همکاران (1398)

بجنورد دانشجویان علوم پزشکى 
بجنورد

 300
دانشجو تصادفى طبقه اى آرین و همکاران 

(1397)
تهران دانش آموزان دختر دبیرستانى 20 دانش آموز هدفمند جهانشاهى و 

احمدى (1397)
تبریز دانش آموزان دورة متوسطۀ 

دّوم شهر تبریز 274 دانش آموز خوشه اى 
چندمرحله اى

شالچى و کالهى 
حامد (1397)

تهران دانشجویان علوم پزشکى 
ایران

206 دانشجو در دسترس عبدى و همکاران 
(1397)

شهرکرد دانشجویان شهرکرد  200
دانشجو تصادفى خوشه اى گنجى و توکلى 

(1397)
کاشان دانش آموز دختر دورة 

متوسطۀ دّوم 50 نفر تصادفى فرهادى و رضایى 
(1397)

کرج ساکنان شهر کرج 262 نفر خوشه اى 
چندمرحله اى

آفتاب و همکاران 
(1395)

یزد دانشجویان دختر دانشگاه 
یزد

 384
دانشجو تصادفى

حاجى زاده 
میمندى و 

همکاران (1395)
تهران دانش آموزان دختر شهر 

تهران خوشه اى 338 دانش آموز خانجانى و 
همکاران (1398)

ماهشهر دانش آموزان دختر ماهشهر 50 دانش آموز تصادفى 
چندمرحله اى

سوارى و 
منشداوى (1395)

سبزوار دانش آموزان متوسطۀ 
شهرستان سبزوار 400 دانش آموز خوشه اى 

چندمرحله اى
طباطبایى راد 
و اکبرى بلوط 
بنگان (1395)

اردبیل دانش آموزان دبیرستان هاى 
شهر اردبیل 406 دانش آموز خوشه اى آریاپوران و 

کیامرثى (1394)
تهران نوجوانان و جوانان 1491 نفر خوشه اى موسوى (1399)

شیراز دانش آموزان دبیرستانى 
شیراز

187
دانش آموز

خوشه اى 
چندمرحله اى

امیرى نیا و ایمانى 
(1398)

قزوین دانشجویان دانشگاه قزوین  295
دانشجو تصادفى خوشه اى حکاك و 

همکاران (1398)
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تهران دانش آموزان منطقۀ 12 
تهران

 384
دانش آموز

خوشه اى
چندمرحله اى ریاضى (1398)

تهران دانش آموزان متوسطۀ تهران 400 دانش آموز در دسترس
طالقانى نژاد و 

همکاران (1398)

تهران دانش آموزان پایۀ یازدهم 
شهر تهران

 80
دانش آموز تصادفى عطایى و 

همکاران (1398)
تبریز مقطع کارشناسى دانشگاه 

تبریز 372 نفر تصادفى خوشه اى 
چندمرحله اى

واحدى و 
همکاران (1398)

بجنورد دانشجویان علوم پزشکى 
بجنورد

 300
دانشجو تصادفى طبقه اى آرین و همکاران 

(1397)
تهران دانش آموزان دختر دبیرستانى 20 دانش آموز هدفمند جهانشاهى و 

احمدى (1397)
تبریز دانش آموزان دورة متوسطۀ 

دّوم شهر تبریز 274 دانش آموز خوشه اى 
چندمرحله اى

شالچى و کالهى 
حامد (1397)

تهران دانشجویان علوم پزشکى 
ایران

206 دانشجو در دسترس عبدى و همکاران 
(1397)

شهرکرد دانشجویان شهرکرد  200
دانشجو تصادفى خوشه اى گنجى و توکلى 

(1397)
کاشان دانش آموز دختر دورة 

متوسطۀ دّوم 50 نفر تصادفى فرهادى و رضایى 
(1397)

کرج ساکنان شهر کرج 262 نفر خوشه اى 
چندمرحله اى

آفتاب و همکاران 
(1395)

یزد دانشجویان دختر دانشگاه 
یزد

 384
دانشجو تصادفى

حاجى زاده 
میمندى و 

همکاران (1395)
تهران دانش آموزان دختر شهر 

تهران خوشه اى 338 دانش آموز خانجانى و 
همکاران (1398)

ماهشهر دانش آموزان دختر ماهشهر 50 دانش آموز تصادفى 
چندمرحله اى

سوارى و 
منشداوى (1395)

سبزوار دانش آموزان متوسطۀ 
شهرستان سبزوار 400 دانش آموز خوشه اى 

چندمرحله اى
طباطبایى راد 
و اکبرى بلوط 
بنگان (1395)

اردبیل دانش آموزان دبیرستان هاى 
شهر اردبیل 406 دانش آموز خوشه اى آریاپوران و 

کیامرثى (1394)
شیراز دانش آموزان نوجوان شهر 

شیراز
 384

دانش آموز
خوشه اى 
چندمرحله اى

ایمانى و شیرالى 
(1394)

تهران دانشجویان علوم انسانى 
دانشگاه خوارزمى 345 دانشجو طبقه اى نسبى حریرى و 

همکاران (1394)
سنندج دانشجویان رشته هاى 

پزشکى سنندج
250

دانشجو تصادفى صالحیان و
همکاران (1394)

فراتحلیل پژوهش هاى اعتیاد به اینترنت: بازة زمانى 1400-1384
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جلفا دانش آموزان دبیرستانى 
شهر جلفا

 150
دانش آموز خوشه اى عزیزى و 

همکاران (1394)
سنندج دانشجویان علوم پزشکى 

سنندج
تصادفى طبقه اى 265دانشجو نصراللهى و 

همکاران (1394)
سنندج دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکى کردستان
 384
دانشجو تصادفى خوشه اى وهابى و همکاران 

(1394)
تهران دانش آموزان پسر مقطع سّوم 

راهنمایى شهر تهران
 60

دانش آموز تصادفى خوشه اى انسرودى و 
همکاران (1393)

یزد دانشجویان دختر 
خوابگاه هاى دانشگاه یزد

 335
دانشجو خوشه اى بخشایش (1393)

تهران
دانشجویان دانشکدة علوم 
انسانى و اجتماعى دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقیقات 

 161
دانشجو تصادفى توکلى و همکاران 

(1393)

گرمسار تمامى دانشجویان دانشگاه 
پیام نور استان سمنان

 597
دانشجو نمونه گیرى خوشه اى

خطیب زنجانى 
و آگاه هریس 

(1393)
هرمزگان دانش آموزان دبیرستانى  400

دانش آموز
تصادفى
خوشه اى

تمنایى فر و 
همکاران (1392)

تهران دانشجویان علوم پزشکى 
تهران

 100
دانشجو نمونه گیرى خوشه اى صلحى و 

همکاران (1392)

تهران دانشجویان پرستارى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران 330 دانشجو تصادفى خوشه اى

کیانى و همکاران 
(1392)

تهران دانشجویان دانشگاه عالمه 
طباطبائى

 667
دانشجو

نمونه گیرى در 
دسترس

احمدى و 
همکاران (1391)

سمنان دانش آموزان مقطع متوسطۀ 
استان سمنان

 800
دانش آموز

تصادفى
طبقه اى

حسن زاده و 
همکاران (1391)

اصفهان دانشجویان شهر اصفهان 345
دانشجو

تصادفى
خوشه اى

برات دستجردى و 
صیادى (1391)

قم دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد قم

 148
دانشجو تصـادفى سـاده زربخش بحرى و 

همکاران (1391)

تبریز دانشجویان دانشگاه تبریز 400 نفر نمونه گیرى خوشه اى
بهادرى 

خسروشاهى 
و هاشمى 

نصرت آبادى 
(1390)

اصفهان دانشجویان دانشگاه اصفهان  71
دانشجو

تصادفى
طبقه اى

جعفرى و 
فاتحى زاده 

(1390)
تبریز دانش آموزان دبیرستانى تبریز  384

دانش آموز
تصادفى 

چندمرحله اى
خانجانى و اکبرى 

(1390)
سارى دانش آموزان دبیرستان هاى 

استان مازندران
 417

دانش آموز
خوشه اى

چندمرحله اى
روحانى و تارى 

(1390)
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سارى دانشـجویان دانشگاه 
مازندران

 100
دانشجو

تصادفى
طبقه اى

میرزائیان و 
همکاران (1390)

شاهین شهر کاربران کافى نت هاى 
شاهین شهر 170 نفر سهمیه اى قاسمى و ملک 

احمدى (1389)
تهران نوجوانان دبیرستانى شهر 

تهران
 361

دانش آموز تصادفى خوشه اى بهرامى و 
همکاران (1388)

اهواز دانشجویان دانشگاه آزاد 
واحد اهواز

 300
دانشجو تصادفى ساده عسگرى و 

مرعشیان (1388)
زاهدان دانشجویان دانشگاه سیستان 

و بلوچستان 375  دانشجو طبقه اى تصادفى ناستى زایى 
(1388)

تهران کاربران اینترنت تهران 732 نفر تصادفى خوشه اى درگاهى و رضوى 
(1386)

الر کاربران کافى نت هاى 
شـهر الر 230 نفر تصـادفى سـاده ویزشفر (1384)

یافته هاى پژوهش
یافته هاى پژوهش در قالب بخش توصیفى (روش، سال، حجم نمونه، جامعۀ آمارى، قلمرو جغرافیایى 
و هویت قومى) و بخش استنباطى (اندازة اثر پژوهش، فرض همگنى، آزمون ناهمگنى و میزان اثر 

متغیرهاى تعدیلى) آورده شده است.
الف. بخش توصیفى
- روند اجراى مطالعات

جدول 2. سال هاى اجراى پژوهش ها

درصدفراوانىسال
139948
1398714
1397612
139548
1394714
139348
139236
139148
1390510
138912
138836
138612
138412

50100جمع کل

 14درصد از پژوهش اعتیاد به اینترنت در سال 1394 و 1398 اجرا شده است.

فراتحلیل پژوهش هاى اعتیاد به اینترنت: بازة زمانى 1400-1384
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- جامعۀ آمارى

جدول 3. جامعۀ آمارى موردمطالعه

درصدفراوانىگروه
2040دانش آموزان
2550دانشجویان

36کاربران کافى نت ها
24شهروندان
50100جمع کل

 50 درصد پژوهش هاى اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان اجرا شده است.
- قلمرو جغرافیایى مطالعات

جدول 4. قلمرو جغرافیایى مطالعات

درصدفراوانىمکان جغرافیایى
510آذربایجان شرقى
12آذربایجان غربى

24اردبیل
12البرز

48اصفهان
1530تهران

24خراسان شمالى
24خوزستان
24سمنان

12سیستان و بلوچستان
48فارس
12قزوین
12قم

36کردستان
12چهار محال و بختیارى (شهرکرد)

24مازندران
12هرمزگان

24یزد
50100جمع کل

30 درصد پژوهش ها در شهر تهران اجرا شده است.
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شیوة نمونه گیرى پژوهش ها
جدول 5. شیوة نمونه گیرى پژوهش هاى مربوط به اعتیاد به اینترنت

درصدفراوانىشیوة نمونه گیرى
816تصادفى طبقه اى
3468تصادفى ساده
48در دسترس
12سهمیه اى
24تمام شمارى
12هدفمند
50100جمع کل

بیشترین حجم پژوهش ها (68 درصد) با روش تصادفى ساده صورت گرفته است.
فراوانى حجم نمونۀ مطالعات

جدول 6. فراوانى حجم نمونۀ مطالعات

درصدفراوانىحجم نمونه (نفر)
816کمتر از 100
101-200612
201-3001224

2448باالتر از 301
50100جمع کل

درمجموع، بیشتر پژوهش ها حجم نمونه اى باالتر از 301 نفر را داشته اند.
- هویت قومى موردبررسى

جدول 7. هویت قومى موردبررسى

درصد فراوانى هویت قومى
60 30 فارس
18 9 ترك
10 5 کرد
2 1 لر
4 2 بلوچ
4 2 مازندرانى
2 1 عرب

100 50 جمع
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60 درصد هویت قومى در پژوهش ها متعلق به فارس و 18 درصد متعلق به قوم ترك است.
ب. بخش استنباطى

در این بخش، به اندازة اثر متغیرهاى مستقل بر وابسته و متغیرهاى تعدیلگر پرداخته شده است.
ـ اندازة اثر پژوهش

جدول 8. ضریب هم بستگى و اندازة اثر ترکیبى متغیرهاى پژوهش

متغیر
گزارش آمارى

Effect sizelowerupperZsig

اى
ینه 

زم

0,3000,1000,36910,1740,000سن
0,1150,2010,5133,3440,001جنسیت
0,2140,1890,3088,7840,002درآمد

0,4170,1880,4119,3180,003محل سکونت

گى
رهن

0,1240,3610,6906,0220,001آگاهى اجتماعىف
0,3240,1810,70111,0150,004سرمایۀ فرهنگى
0,2810,1240,32014,3600,002میزان تحصیالت

گى
واد

خان
0,1170,3400,6043,4110,000روابط اجتماعى خانوادگى

0,1690,2000,8005,2810,001انسجام خانوادگى
0,2360,2980,6367,2190,005خانوادة معنوى
0,1870,1120,43410,0540,002تعارض خانوادگى

ت
ترن

این

0,1900,0190,5003,1460,001وابستگى به اینترنت
0,1110,1820,6719,3010,001جذابیت نت

0,2180,2460,4026,6910,003دسترسى به اینترنت
0,0890,2910,5723,0300,001میزان آشنایى با رایانه

0,2450,2470,4374,1310,002مدت  زمان استفاده از نت
0,1900,2090,38211,1000,003میزان آشنایى با اینترنت

تى
ربی

0,3150,2230,3696,1120,004سبک تربیتى سهل گیرت
0,1030,1170,3698,0120,001سبک تربیتى سلطه گر
0,0560,1200,4752,1490,000سبک تربیتى بى توجه

عى
تما

 اج
وى

0,1230,1360,2613,0080,003ارتباط با دوستانالگ
0,2100,5410,9037,1120,000افراد مهم دیگر
0,1180,2900,4768,0690,002گروه مرجع
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گى
زند

ک 
سب

0,3510,1780,4383,0080,001میزان رضایت از زندگى
0,1230,1470,7194,0160,000تفریح و سرگرمى

0,2550,2310,5325,0690,001ارضاى نیازهاى اجتماعى
0,1770,1120,2773,1310,000کیفیت زندگى
0,1890,3290,71211,1080,002سبک فراغت

نى
روا

ى 
نوم

آ

0,2820,4010,8429,3640,002بحران وجدان
0,1000,1700,4323,1150,000احساس پوچى
0,1650,2560,6127,0200,000رفتار پرخطر

0,2010,2000,4654,0960,004احساس ازخودبیگانگى
0,2550,1300,2945,0880,006انزواى اجتماعى

دى
ـ فر

نى 
روا

الل 
اخت

ـ روانى 0,1160,1400,23111,2150,000آزار جسمى 
0,2310,1080,3473,1000,005روان رنجورى

0,2690,1950,3661,1030,471شخصیت مرزى
0,3680,1140,2664,2290,001پرخاشگرى
0,2070,2090,3073,0010,000افکار منفى

0,1530,1890,3792,5610,002خودتخریبگرى
0,2880,1410,2359,1080,001قلدرمآبى

رى
ب آو

0,2440,1360,4567,1150,000تاب آورى خانوادهتا
0,1030,2690,4024,0310,005تاب آورى اجتماعى
0,2170,1060,27812,1390,002تاب آورى تحصیلى

عى
تما

 اج
ایۀ

سرم
0,2260,1580,4176,2970,003کنترل اجتماعى
0,3960,1470,28115,1210,004مشارکت عاطفى
0,1720,2390,50011,3020,002اعتماد اجتماعى
0,1630,1130,2127,1920,000همدلى اجتماعى
0,1880,2280,3918,0980,004حمایت احتماعى

تى
هوی

ى 
نوم

آ

0,2440,1890,3083,1010,001احساس بى کفایتى
0,1000,3690,7027,1000,000ضعف عزت نفس
0,1230,2000,4674,1650,000شکاف نسلى
0,3640,1450,5686,0630,001اجتماع گریزى

0,3880,1000,2569,8000,000شادکامى اجتماعى کم
0,2040,0460,1138,1390,002بى توجهى اجتماعى

0,1900,1580,4184,1310,001احساس عدم اثربخشى
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نتایج نشان مى دهد که:
 ،(=0.300Effect size) ـ بین عوامل زمینه اى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. در این میان، سن
 (Effect size=0.417) و محل سکونت (Effect size=0.214) درآمد ،(Effect size=0.115) جنسیت

باعث افزایش گرایش به سمت اینترنت و اعتیاد اینترنتى مى  شوند.
ـ بین عوامل فرهنگى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. هرچه سطح آگاهى اجتماعى 
تحصیالت  میزان  و   (Effect size=0.324) فرهنگى  سرمایۀ   ،(Effect size=0.124)
(Effect size=0.281) افزایش یابد، به همان میزان از اعتیاد به اینترنت کاربران کاسته مى شود.

اجتماعى  روابط  هرچه  دارد.  وجود  معنادارى  رابطۀ  اینترنت  به  اعتیاد  و  خانوادگى  عوامل  بین  ـ 
معنوى  خانوادة  و   (Effect size=0.169) خانوادگى  انسجام   ،(Effect size=0.117) خانوادگى 
تعارض  افزایش  با  و  مى شود  کاسته  اینترنت  به  تمایل  از  یابد،  افزایش   (Effect size=0.236)

خانوادگى (Effect size=0.187) اعتیاد به اینترنت نیز افزایش مى یابد.
اینترنت  به  وابستگى  بین  دارد.  وجود  معنادارى  رابطۀ  اینترنت  به  اعتیاد  و  اینترنت  ویژگى هاى  بین  ـ 
 ،(Effect size=0.218) دسترسى به اینترنت ،(Effect size=0.111) جذابیت نت ،(Effect size=0.190)
میزان آشنایى با رایانه (Effect size=0.089)، مدت  زمان استفاده از نت (Effect size=0.245) و 

میزان آشنایى با اینترنت (Effect size=0.190) با اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد.
تربیتى  سبک  خانواده  نظام  در  دارد.  وجود  معنادارى  رابطۀ  اینترنت  به  اعتیاد  و  تربیتى  عوامل  بین  ـ 
سهل گیر (Effect size=0.103)، سبک تربیتى سلطه گر (Effect size=0.103) و سبک تربیتى 
به  اعتیاد  یا  اینترنت  با  فراغت  اوقات  سپرى شدن  افزایش  به   (Effect size=0.056) بى توجه 

اینترنت مى انجامد.
 Effect=0.123) ـ بین الگوى اجتماعى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. ارتباط با دوستان
size)، افراد مهم دیگر (Effect size=0.210) و گروه مرجع (Effect size=0.118) در افزایش 

و کاهش اعتیاد به اینترنت مؤثر است.
ـ بین سبک زندگى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. با افزایش میزان رضایت از زندگى 
اجتماعى  نیازهاى  ارضاى   ،(Effect size=0.123) سرگرمى  و  تفریح   ،(Effect size=0.351)
 Effect=0.189) و سبک فراغت (Effect size=0.177) کیفیت زندگى ،(Effect size=0.255)

size) از اعتیاد به اینترنت نیز کاسته مى شود.
ـ بین آنومى روانى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. بحران وجدان (Effect size=0.282)، احساس 
ازخودبیگانگى  احساس   ،(Effect size=0.165) پرخطر  رفتار   ،(Effect size=0.100) پوچى 
فضاى  به  افراد  جذب  در   (Effect size=0.255) اجتماعى  انزواى  و   (Effect size=0.201)

اینترنت تأثیر فراوانى دارند.
ـ فردى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. احتمال اعتیاد به اینترنت  ـ بین اختالل روانى 
 Effect=0.231) روان رنجورى   ،(Effect size=0.116) ـ روانى  جسمى  آزار  خصایص  با  افراد  در 
size)، شخصیت مرزى (Effect size=0.269)، پرخاشگرى (Effect size=0.368)، افکار منفى 
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 Effect=0.288) قلدرمآبى  و   (Effect size=0.153) خودتخرى بگرى   ،(Effect size=0.207)
size) زیاد است.

 Effect=0.244) ـ بین تاب آورى و اعتیاد به اینترنت رابطۀ معنادارى وجود دارد. هرچه سطح تاب آورى خانواده
 (Effect size=0.217) تحصیلى  تاب آورى  و   (Effect size=0.103) اجتماعى  تاب آورى   ،(size

بیشتر شود، به همان میزان از گرایش کاربران به اینترنت کاسته خواهد شد.
افزایش  با  جامعه،  در  دارد.  وجود  معنادارى  رابطۀ  اینترنت  به  اعتیاد  و  اجتماعى  سرمایۀ  بین  ـ 
اعتماد   ،(Effect size=0.396) عاطفى  مشارکت   ،(Effect size=0.226) اجتماعى  کنترل 
اجتماعى  حمایت  و   (Effect size=0.163) اجتماعى  همدلى   ،(Effect size=0.172) اجتماعى 

(Effect size=0.188) از گرایش کاربران به اینترنت کاسته خواهد شد.
در  اینترنت  به  اعتیاد  احتمال  دارد.  وجود  معنادارى  رابطۀ  اینترنت  به  اعتیاد  و  هویتى  آنومى  بین  ـ 
 ،(Effect size=0.100) ضعف عزت نفس ،(Effect size=0.244) افرادى که احساس بى کفایتى
اجتماع گریزى (Effect size=0.364)، شادکامى اجتماعى کم (Effect size=0.388)، بى توجهى 
زیاد  دارند   (Effect size=0.190) اثربخشى  عدم  احساس  و   (Effect size=0.204) اجتماعى 

است. شکاف نسلى (Effect size=0.123) در اعتیاد به اینترنت مؤثر است.

ـ اندازة اثر کلى پژوهش
نتایج اندازة اثر هریک از عوامل چندگانه بر اعتیاد به اینترنت در جدول 9 ارائه شده است.

جدول 9. اندازة اثر کلى

مدل کوهن (شدت اثر)Sigمقدار Z اندازة اثر rعوامل
 متوسط0,23112,67110,001عوامل زمینه اى
 کم0,10910,14890,000عوامل فرهنگى
زیاد0,3483,44700,000عوامل خانوادگى

متوسط0,2404,33940,000ویژگى هاى اینترنت
 کم0,0882,10360,000عوامل تربیتى
 کم0,1158,13910,001الگوى اجتماعى
 کم0,1866,11800,000سبک زندگى
متوسط0,2375,30010,001آنومى روانى

ـ فردى متوسط0,2007,23100,005اختالل روانى 
 کم0,1124,23610,004تاب آورى

کم0,14710,03140,002آنومى هویتى
متوسط0,2868,014100,001سرمایۀ اجتماعى

زیاد0,31810,25810,003اثر کل
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نتایج نشان مى دهد که، درمجموع، 31 درصد از اعتیاد به اینترنت را عوامل مذکور تبیین کرده اند. در 
نهایت، عوامل مؤثر بر اعتیاد به اینترنت (نتایج 50 پژوهش) در شکل 1 آمده اند.

شکل 1. ریشه هاى اعتیاد به اینترنت

ـ بررسى میزان همگنى و ناهمگنى مطالعات

نمودار 1. بررسى همگنى و ناهمگنى پژوهش ها

نمودار قیفى نشان مى دهد که، به سبب پراکندگى مطالعات در اطراف نمودار، پژوهش ها داراى ناهمگنى 
است و علت این واریانس بین پژوهش ها به نوع جامعۀ آمارى، سال اجراى پژوهش، محل زندگى و 

سایر متغیرهاى زمینه اى برمى گردد. براى تأیید ناهمگنى پژوهش ها از آزمون Q استفاده  شده است.
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Q آزمون
فرض اصلى آزمون بر وجود همگنى یا ناهمگنى بین پژوهش هاست. در صورت همگنى مطالعات، از 
اندازة ثابت استفاده مى شود. نتایج حاصل از ثابت در شرایط ناهمگنى قابلیت تعمیم بیشترى از مدل 

ثابت دارد.
Q  جدول 10. آزمون

IـsquaredPـvalueDfQ ـ value

95,1020,00049710,932

با توجه به نتایج مدل، با اطمینان 99 درصد مى توان گفت که فرض صفر مبتنى بر همگن بودن 
 Q=710 مطالعات رد شده و فرض ناهمگونى (عدم همگنى) پژوهش ها تأیید شده است. معناداربودن
نشان از وجود ناهمگنى دارد. مقدار مجذور i داراى مقدارى بین 0-100 است و ناهمگنى را به صورت 
درصدى نشان مى دهد. این مقدار هرچه به 100 نزدیک تر باشد، نشان دهندة ناهمگنى بیشتر اندازه هاى 
اثر پژوهش اولیه است. مقدار 95 درصد مؤید آن است که 95 درصد تغییرات کل مطالعات به ناهمگنى 
بین پژوهش مربوط است. بر این مبنا، باید از اثر تصادفى براى تحلیل استفاده کرد؛ به بیان دیگر، 
و  هستند  متفاوت  هم  با  پژوهش ها  ویژگى  لحاظ  به  اینترنت  به  اعتیاد  بر  مؤثر  عوامل  بررسى  نحوة 
براى مشخص کردن محل این تفاوت ها و واریانس باید از متغیر تعدیلگر استفاده کرد. نامتجانس بودن 
تعدیل  اثر  باید  اثر،  اندازة  بر  عالوه  پس،  است.  مطالعات  اثر  اندازة  در  تعدیل  اثر  وجود  نشان دهندة 
متغیرهاى دیگر را نیز بررسى کرد. در این حالت، متغیر تعدیلگر به دنبال آن است که آیا رابطۀ بین 

متغیر مستقل و وابسته ناشى از همین شرایط تصادفى است یا نه.
- تأثیر هویت قومى بر اعتیاد به اینترنت

جدول 11. بررسى تعدیلگرى هویت قومى

اثر تصادفىفراوانىگروه موردبررسى
سطح معنى دارىمقدار zضریبمتغیرها
300,3148,1190,000فارس
90,2086,1340,001ترك
50,11811,8310,001کرد
10,1033,7620,004لر
20,1744,2160,001بلوچ

20,2355,4000,002مازندرانى
10,1287,2910,000عرب
500,26710,5410,001جمع
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نتایج مذکور نشان مى دهد که اعتیاد به اینترنت در بین گروه قومى فارس (0,31 درصد) و گروه قومى 
مازندرانى (0,23 درصد) بیشتر است و فارس ها و مازندرانى ها گرایش بیشترى به اینترنت دارند. علت 
اصلى  محل  همچنین  و  تهران  مثل  ایران  کالن شهرهاى  با  مازندران  استان  ارتباط  میزان  امر  این 
گردشگران ایرانى و خارجى بودن این استان است و همین امر سبک زندگى آن ها را تا حدى تغییر داده 
است. مردم به سبب نوگرایى، سبک زندگى نوین و همچنین سرگرمى و درهم تنیدگى سبک زندگى با 
فضاى مجازى مدت زمان بیشترى را در فضاى مجازى سپرى مى کنند و میزان اثر کلى هویت قومى 

بر اعتیاد به اینترنت برابر با 26 درصد است.
- تأثیر نوع جامعۀ آمارى بر اعتیاد به اینترنت

جدول 12. بررسى تعدیلگرى نوع جامعۀ آمارى

اثر تصادفىفراوانىگروه موردبررسى
سطح معنى دارىمقدار zضریبمتغیرها

200,2494,3710,000دانش آموزان
250,2785,5010,000دانشجویان

30,2816,1120,002کاربران کافى نت ها
20,17010,0330,000شهروندان
500,1048,1450,000جمع کل

 ،(0,28) کافى نت  کاربران  میان  در  اینترنت  به  اعتیاد  میزان  موردبررسى،  آمارى  جامعۀ  بین  در 
دانشجویان (0,27) و دانش آموزان (0,24) به ترتیب بیشتر است و شهروندان عمومى معموًال کمتر خود 
را با اینترنت و فضاى مجازى درگیر مى کنند. در نهایت، اثر کلى نوع جامعۀ آمارى بر اعتیاد به اینترنت 

برابر با 10 درصد است.

بحث و نتیجه گیرى
 بر این اساس، فراتحلیل پیش رو نشان مى دهد که:

این وابستگى از دوران کودکى با  افزایش مى یابد.  افزایش سن (0,300)، اعتیاد به اینترنت نیز  - با 
بازى هاى کودکانه شروع مى شود و با کسب مهارت اجتماعى افزایش مى یابد.

- بین جنسیت (0,115) و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد؛ زنان بیشتر از فضاى مجازى تبلیغاتى و 
مردان هم براى کسب وکارهاى علمى و اقتصادى از آن بهره مى گیرند.

و  مرفه  زندگى  سبک  به  نزدیک شدن  به سبب  معموًال،  دارند  بیشترى   (0,214) درآمد  که  افرادى   -
الیه هاى میانى جامعه، امکان وابستگى به اینترنت در آن ها بیشتر است.

- محل سکونت (0,417) و شرایط محل  زندگى در اعتیاد به اینترنت مؤثر است. افراد ساکن محل هاى 
مرفه بیش از دیگران به مصرف اینترنت اعتیاد دارند و احتمال اعتیاد به اینترنت در میان ساکنان 

محیط هاى شهرى بیشتر از ساکنان محیط هاى سنتى است.
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- آگاهى اجتماعى باعث ارزیابى فرد از سود و زیان اتصال به اینترنت مى شود و خطرهاى موجود را 
کاهش مى دهد.

- افرادى که از سطح سرمایۀ فرهنگى (0,324) زیادى برخوردارند کمتر به اینترنت اعتیاد پیدا مى کنند.
- افرادى که از سطح تحصیالت (0,281) باالترى برخوردارند، به سبب آشنایى با آسیب هاى اجتماعى 
و روانى و خانوادگى اعتیاد به اینترنت، برحسب نیازهاى اجتماعى از آن استفاده مى کنند و کمتر 

دچار اعتیاد به اینترنت مى شوند.
- افرادى که از روابط اجتماعى و خانوادگى (0,117) مناسب، گرم، صمیمانه، غیررسمى و مبتنى بر 

عاطفه برخوردارند کمتر در معرض اعتیاد به اینترنت قرار مى گیرند.
- انسجام خانوادگى (0,169)، احساس هم بستگى فرزندان با خانواده و ارتباط عاطفى با اعضاى خانواده 

سطح اعتیاد به اینترنت را کاهش مى دهد.
- خانوادة معنوى همان خانواده با گرایش مذهبى، باورهاى فکرى مثبت و معتقد به اصول و آرمان هاى 

اخالقى است که با کنترلگرى اجتماعى خطرهاى استفاده از اینترنت را کاهش مى دهد.
کنترل  و  والدین  با  کشمکش  و  تعارض  خانواده،  عملکرد  در  آشفتگى  خانوادگى (0,187)،  تعارض   -
افراطى از طرف والدین باعث وابستگى فرد به اینترنت مى شود. این امر به معناى فرار از مشکالت 
موجود در داخل خانواده و حل تعارض هاى فرد با خانواده است که اینترنت یک گزینۀ حل و پاسخ 

به آن است.
- هرچه سطح وابستگى به اینترنت و استفادة روزافزون از آن به علل مختلفى افزایش یابد، در اعتیاد 

به اینترنت مؤثر است.
- جذابیت اینترنت در فرد باعث عالقۀ عمیق فرد به آن مى شود و این امر احتمال اعتیاد به اینترنت 

را افزایش مى دهد.
- هرچه سطح دسترسى به اینترنت (0,218) افزایش یابد، امکان اعتیاد به آن نیز افزایش مى یابد.

- هرچه افراد با رایانه (0,089) آشنایى بیشترى داشته باشند، در مقایسه با افراد دیگر، خطر اعتیاد نیز 
افزایش مى یابد.

ـ هرچه مدت  زمان استفاده از اینترنت (0,245) افزایش یابد، امکان اعتیاد به آن بیشتر خواهد شد.
فرزندانشان دارند،  مى کنند و کنترل کمى بر  شیوة سهل گیرانه استفاده  از  والدینشان  که  فرزندانى   -

به سبب کاهش سطح انضباط فرزندان، گرایش بیشترى به اعتیاد اینترنتى پیدا مى  کنند.
- هرچه شیوة تربیت سلطه گرایانه باشد، ارتباط منطقى بین والدین و فرزندان شکل نمى گیرد و همین 
نظام مدیریتى درمورد استفادة غیرمنطقى و غیرعقالنى از فضاى اینترنت نیز مصداق مى یابد و 

باعث افزایش اعتیاد به اینترنت مى شود.
- در خانواده هاى بى توجه، آشفته و بى نظم که هیچ  گونه روابط قانونى و نظمى در آن یافت نمى شود، 
الزام و هنجارها و شیوه هاى اخالقى نیز چندان مورد توجه قرار نمى گیرد و به همین علت، میزان 

اعتیاد به اینترنت، به سبب فقدان نظم و کنترل اجتماعى، بیشتر مى شود.
-هرچه میزان ارتباط با دوستانى که از اینترنت استفادة مفرط مى کنند بیشتر باشد، این عالقۀ جمعى 
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بستر اعتیاد به اینترنت را افزایش مى دهد.
-افراد مهِم دیگر الگوهاى مرجعى هستند که الگوى فکرى، اخالقى و رفتارى فرد قرار مى گیرند و در 

گرایش به اعتیاد اینترنتى مؤثرند.
- گـروه مرجـع گـروه یا شـبکه هاى مرجعى اسـت کـه اطالعات، خصوصیـات، خلقیـات و هنجارهاى 
اجتماعـى از آن هـا به سـبب دوسـتى، راحتـى و فضـاى صمیمـى و گـرم اخـذ مى شـود. هرچـه 
فضـاى فکـرى گـروه مرجـع غـرق در فضـاى اینترنـت باشـد، بـه همـان انـدازه احتمـال اعتیاد 

اینترنتـى نیـز افزایـش مى یابد.
- میزان رضایت از زندگى احتمال گرایش به اعتیاد اینترنتى را کاهش مى دهد. در این حالت، فرد، 
به سبب ارضاى نیازهاى عاطفى و عدم احساس محرومیت نسبى، اوقات فراغت خود را در جهان 

واقعى سپرى مى کند.
- اینترنت، به سبب برخوردارى از فضاى فراغتى و سرگرمى، افراد را به سمت خود جذب مى کند و بستر 

اعتیاد به فضاى مجازى را افزایش مى دهد.
- هرچه کاربر به دنبال جست وجوى نیازهاى اجتماعى، عاطفى و روانى خود در جهان مجازى باشد، 

احتمال اعتیادش به اینترنت نیز افزایش مى یابد.
از  که  افرادى  براى  آن  با  سرگرمى  به  اعتیاد  و  نامناسب  اینترنتى  فضاى  دام  در  گرفتارى  احتمال   -
سطح کیفیت زندگى مطلوب بى بهره اند زیاد است. علت این امر در فقر فرهنگى، ناآگاهى و فقدان 

برنامه ریزى است.
- هرچه فراغت اجتماعى سالم در جامعه ترویج یابد، سطح اعتیاد به اینترنت نیز کاهش مى یابد.

- بحران وجدانى و ضعف اخالق وجدانى کاربر براى کسب منبع آرامش و هویت باعث گرایش به 
سمت اینترنت مى شود.

- کاربرانى که احساس پوچى مى کنند، براى حل خأل و ابهام روانى و کسب معنا و آرامش، هرچه بیشتر 
در فضاى اینترنت غرق مى شوند.

هنجارهاى  به  کم  پایبندى  و  اجتماعى  سالمت  عدم  و  درونى  کنترل  عدم  به سبب  که،  کاربرانى   -
اخالقى، رفتار پرخطر دارند بیشتر در معرض اعتیاد به اینترنت هستند.

- در کاربرانى که احساس ازخودبیگانگى دارند، این بى هنجارى زمینه هاى اعتیاد به اینترنت را در آن ها 
افزایش مى دهد.

- انزواى اجتماعى و شیوع آن در کاربران، فقدان ارتباط و پیوند با اجتماع و هم گروه هاى خود احتمال 
اعتیاد به اینترنت را افزایش مى دهد.

- کاربرانى که تجربۀ آزار جسمى و روانى دارند، به سبب کسب تجارب تلخ گذشته و احساس بیزارى 
روانى، در معرض اعتیاد به اینترنت هستند.

و  جذب  باعث  شخصیتى  و  روانى  بى ثباتى  این  هستند،  روان رنجور  شخصیت  داراى  که  کاربرانى   -
گرایش آن ها به اینترنت مى شود.

ــپرى کردن  ــت و س ــه اینترن ــترى ب ــش بیش ــات گرای ــرزى و بى ثب ــخصیت م ــران داراى ش - کارب
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ــد. اوقــات خــود در آن دارن
- هرچه فرد پرخاشگرتر باشند، به احتمال زیاد، اعتیاد به اینترنت زیادى خواهد داشت.

- احتمال اعتیاد کاربران مبتال به افکار منفى، ناآرامى ذهنى، نگرش منفى و اختالل روانى به اینترنت 
زیاد است.

- افرادى که در پى خودتخریبى هستند و به نوعى باعث به هم ریختن روان و تعادل خود مى شوند، در 
مقایسه با دیگران، گرایش بیشترى به اینترنت دارند.

- قلدرمآبى و داشتن شخصیت خطرناك از رفتارهاى پرخطر روانى محسوب مى شود که زمینه هاى 
اعتیاد به اینترنت را افزایش مى دهد.

- خانواده هایى که از تاب آورى زیادى برخوردارند، به سبب کسب مهارت اجتماعى و روانى و داشتن 
سازوکار تنظیم روابط خانواده از بُعد ترجمانى، کمتر در معرض اعتیاد به اینترنت قرار مى گیرند.
- هرچه میزان تاب آورى اجتماعى بیشتر باشد، احتمال گرایش افراد به اینترنت نیز کمتر مى شود.

- برخوردارى از تاب آورى تحصیلى و مهارت اجتماعى در مسائل تحصیلى از عوامل کاهندة گرایش 
به اینترنت است.

- وجود کنترل اجتماعى منظم و عالمانه در سطح خانواده در کاهش اعتیاد به اینترنت مؤثر است.
- وجود همدلى و مشارکت عاطفى و جّو صمیمى و گرم در نظام خانواده زمینه هاى اعتیاد اینترنتى را 

کاهش مى دهد.
ـ اجتماعى، مانند اعتیاد  - وجود اعتماد اجتماعى قوى بین افراد و خانواده از خطر بروز بحران هاى روانى 

به فضاى اینترنت، مى کاهد.
- همدلى اجتماعى و رابطۀ صمیمى و گرم در بین اعضاى خانواده و جامعه رفتارهاى مخاطره آمیز ناشى 

از اعتیاد به اینترنت را کاهش مى دهد.
- هرچه میزان حمایت اجتماعى افراد و خانواده از اعضاى خود بیشتر شود، احتمال اعتیاد به اینترنت 

نیز کاهش مى یابد.
- فردى که گرفتار احساس بى کفایتى، بى لیاقتى، بى هویتى و عدم ارزشمندى است در فضاى اینترنت 

خود را غرق مى کند.
- عزت نفس کم، به سبب کاهش حمایت روانى و خوداتکایى، بسترهاى گرایش به اینترنت را افزایش 

مى دهد.
به سبب  و،  مى کند  فراهم  را  نسل)  (دو  خانواده  نظام  بین  تعارض  زمینه هاى  نسلى  شکاف  افزایش   -

بحران آفرینى در روابط و عدم درك متقابل، در افزایش اعتیاد اینترنتى مؤثر است.
- افراد اجتماع گریز، به سبب طرد اجتماعى و احساس تنهایى و انزوا و بیگانگى اجتماعى، به راحتى به 

فضاى اینترنتى معتاد مى شوند.
- افرادى که شادکامى اجتماعى (0,388) کمى دارند و به نوعى احساس افسردگى، نگرانى و ناشادى 

مى کنند در معرض خطر اعتیاد به اینترنت هستند.
- مــورد کم  توجهــى قرارگرفتــن و احســاس طردشــدگى بــه افزایــش مصــرف اینترنــت و وابســتگى 
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مفــرط بــه آن منجــر مى شــود.
- عــدم اثربخشــى در کاربــران نشــانۀ اختــالل هنجــارى و روانــى در فــرد اســت. در چنیــن وضعیتى، 
کاربــران اینترنــت، بــراى حــل بحــران بى کفایتــى و ناالیقــى، بــه اعتیــاد بــه اینترنــت گرایــش 

ــد. مى یابن
 مى تـوان گفـت کـه اینترنـت بـه یکـى از ابزارهـاى مهـم ارتبـاط افـراد در جهـان امروز تبدیل  شـده 
اسـت؛ وضعیتـى کـه به نوعى یادآور اندیشـه هاى بنیان گـذاران جامعه شناسـى گذار از جهـان مکانیکى 
بـه جهان ارگانیکى (دورکیم)، گماینشـافت به گزلشـافت (تونیس) و جهان ارتباطى (هابرماس) اسـت؛ 
جهانـى کـه در افـکار گیدنـز ازجاکندگـى محلـى و قرارگرفتـن در جهانـى گمنـام و وسـیع از ملت ها، 
فرهنگ هـا، گروه هـا و افـراد اسـت. قرارگرفتـن جهـان امـروز در پهنـۀ اینترنـت و اتصـال گسـتردة 
تمامـى عملکردهـاى نهادهـاى بشـرى به آن تغییـرات اساسـى را در زندگى اجتماعى به دنبال داشـته 
اسـت. ارسـال سـریع مطالعـات و کسـب فورى وقایع جهـان از مهم تریـن مزایاى این عنصـر در عصر 
مـدرن تلقـى مى شـود. امـا، زیسـتن در جهـان سـنتِى به همـان انـدازه آرام خطرهـا و معایبى داشـت. 
دنیـاى همـراه بـا اینترنت یـا زیسـت جهان اینترنتى، ضمـن اینکه داراى آثـار اجتماعـى (ارتباط گیرى، 
افزایـش مهـارت اجتماعـى، پیوند بـه دانش جهانـى و اسـتفاده از آن) و اقتصادى (سـود، افزایش بازار 
مالـى، کاهـش بحران هـاى مالى و دسترسـى آسـان بـه جهان اقتصـاد) اسـت، از آثار منفـى اجتماعى 
(بحران هـاى فـردى و خانوادگـى) تهـى نیسـت. اعتیـاد به اینترنـت و تبدیل شـدن اینترنت بـه اوقات 
فراغـت و سـبک زندگـى زندگـِى افـراد و خانـواده را با مخاطـرات اجتماعى روبـه رو مى کنـد؛ ازجمله: 
ـ جنسـى، کاهش آرامـش اجتماعى و غلتیدن فـرد در آنومى.  فروپاشـى خانـواده، اختالل هـاى اجتماعى 
جامعـۀ ایرانـى نیـز از طریـق اینترنـت در ارتباط بـا جهان گسـترده قرار گرفته اسـت: کاربـران زیادى 
ـ پژوهشـى، نهادهـاى دولتـى و غیردولتى و حتى  از آن اسـتفاده مى کننـد و تمامـى مؤسسـات آموزشى 
نهـاد خانـواده از اینترنـت و اتصـال بـه آن، حتـى بـراى عقب نمانـدن از جامعـه، بهـره مى گیرنـد. این 
مسـئله نشـان مى دهد که جامعۀ ایرانى اعم از جهان روسـتایى، عشـایرى، شـهرى و... درگیر مسـئلۀ 
اینترنـت اسـت. ازآنجایى کـه فضـاى مجـازى و شـبکه هاى اجتماعـى در همـه جـاى زندگـى انسـان 
حاضرنـد و بیشـتر کاربرانشـان قشـر جـوان و نوجـوان هسـتند، مهـم اسـت کـه بفهمیم چگونـه این 
فّناورى هـا مى تواننـد رشـد و تکامـل انسـان را بهبـود ببخشـند. اصوًال وجـود مهر و محبـت در کانون 
خانـواده و مدرسـه و تقویـت ایمـان و ارزش هـاى اخالقـى در فرزنـدان موجب شـکل گیرى خود پندارة 
مثبـت در آن هـا مى شـود و اثـر مهمـى در رفتارهـاى بهنجـار آن هـا دارد. همچنین، خانـوادة صمیمى 
محیطـى مناسـب بـراى طـرح مسـائل فرزنـدان و تسـکین ناراحتى هـاى دوران بلـوغ اسـت. زمانـى 
کـه چنیـن جـّوى فراهـم مى شـود، نوجوانـان دیگـر آن احسـاس تنهایـى عاطفـى را ندارند کـه براى 
رفـع آن بـه فضـاى مجـازى و اینترنـت و اسـتفادة بیـش  از حـد از آن روى بیاورند و دچـار اختالالت 
رفتـارى شـوند. اینترنـت به مثابـه تیغـه اى دولَبـه اسـت. آمـوزش صحیـح و فرهنگ سـازى کاربـران 
فضـاى مجـازى را مى توان بـا عقالنیت ارتباطى گسـترش داد. در صورت اسـتفادة نامناسـب، آموزش 

غیراصولـى و غیراخالقـى و نبـوِد فرهنـگ کاربـرى، هویت اجتماعـى و فردى از بیـن مى رود. 
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پیشنهادها
پیشنهادهایى را مى توان جهت کاهش اعتیاد به اینترنت بیان کرد:

1. افزایش آگاهى خانواده ها دربارة مدیریت اینترنت و نحوه و زمان استفادة فرزندان و اعضا از آن؛
2. افزایش نقش رسانۀ ملى (صداوسیما) براى آموزش خانواده در زمینۀ بحران هاى استفادة بیش  از 

حد از اینترنت؛
3. تقویت سبک فراغتى مفید براى دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها تا اینترنت به عنوان سبک 

زندگى براى تفریح و گذران اوقات فراغت محسوب نشود.
4. آموزش خانواده ها و شهروندان دربارة نحوة مواجهه با اینترنت و کاربست آن در زندگى خود؛

5. کنترل فضاى اینترنت از طریق نهادهاى قانونى و مدیریت کاربران اینترنتى جهت کاهش آسیب هاى 
اجتماعى؛

6. ایجاد صمیمیت بین اعضاى خانواده (سرمایۀ اجتماعى خانوادگى) یکى از بهترین روش هاى مقابله 
با بحران اعتیاد به اینترنت است.

به عنوان  و...)  دولتى  فرهنگى،  (محلى،  مثبت  مرجع  گروه  با  دانشجویان  و  دانش آموزان  ارتباط   .7
شبکه هاى تعاملى مى تواند یکى از راه هاى کاهش پیامدهاى منفى اعتیاد به اینترنت باشد.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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