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با توجه به جذابیت و ویژگیهای منحصربهفرد فضای ســایبری ،اســتفاده طوالنی مدت و
بیشاز اندازه آن میتواند موجب وابســتگی و اعتیاد افراد بهویژه نوجوانان شود .از اینرو
این پژوهش کیفی با هدف شناخت واقعی و عمیق از تجربه نوجوانان دختر در زندگی همراه
با استفاده از اینترنت انجام شده است .پژوهش حاضر مبتنی بر رويكرد پديدارشناسي تجربی
موستاكس اســت .برای گــردآوری اطالعــات از مصاحبه عميق و نیمهســاختاریافته
با شــرکتكنندگان استفاده شده اســت .جامعۀ آماری پژوهش دانشآموزان دختر مقطع
متوســطه (دوره دوم) شــهر تبریزدر ســالتحصیلی  1395-96بود کــه از میان آنان
 26نفر بــه روش نمونهگيــري مبتنی بر هدف انتخاب شــدند .بــرای تجزیه و تحلیل
دادههــا از روش تحلیل دادههای پديدارشناســي تجربي موستاكس اســتفاده شــده
اســت .به طورکلی هشــت محتوای اصلی از نتایج این پژوهش اســتخراج شــده که
عبارتاند از .1 :دالیل و انگیزه اســتفاده از فضای ســایبری .2 ،تأثیــرات مثبت فضای
ســایبری .3 ،پیامدهــای منفی فضــای ســایبری .4 ،تأثیرپذیری از فضای ســایبری،
 .5تجربه ارتباط با افراد غریبه در فضای ســایبری .6 ،نشانگان عاطفی -رفتاری استفاده
مرضی از فضای ســایبری .7 ،کنارهگیری از دنیای واقعی و غرق شدن در فضای سایبری،
 .8احساس گناه و نارضایتی از عدم کنترل فرد در استفاده از فضای سایبری .باتوجه به نتایج
بهدست آمده فرهنگسازی استفاده صحیح از این فناوری در جامعه پیشنهاد میشود.

 مقدمه
فصلنامه خانواده و پژوهش

1. Minmin
2. Lee, Ko & Chou
3. Wallace
4. Durkee
5. Lam & Peng
6. Andreassen, Griffiths, Pallesen, Bilder, Torsheim & Aboujaoude
7. Mehroof
8. Young
9. Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte & Brand
10. Turel & Serenko
11. Hartston
 ëشمارة  ë 1شمارة پیاپی  ë 54سال نوزدهم  ëبهار 1401

130

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

اینترنت یکی از نوآوریهای مهم و با ارزش قرن بیســتم اســت (مینمین )2012 ،1که بهمنزلۀ یکی
از تأثیرگذارترین اشــکال رسانههای جمعی سبب تغییرات اساسی در رفتار افراد شده است ،بهطوریکه
بســیاری از افراد زمان زیادی را صــرف مطالعه ،یادگیری ،برقراری رابطه آنالین و ســرگرمی از طریق
این رسانه میکنند (لی ،کو و چو2015 ،2؛ واالس .)2014 ،3پژوهشها نشان ميدهند امروزه شمار بسیاری
از كودكان و نوجوانان از اينترنت اســتفاده ميكنند .درحالیکه بیشــتر آنها بدون مشکل قابلتوجهی از
اینترنت استفاده میکنند ،برخی دیگر روشــهای ناکارآمد استفاده از آن را گزارش میکنند (دورکی 4و
همکاران .)2012 ،کاربرانی که بهصورت ناکارآمد از اینترنت استفاده میکنند ،الگوی اعتیادمانند استفاده
از اینترنت را نشان میدهند که بهصورت منفی بر فعالیتهای مهم روزمره ،روابط و بهزیستی روانشناختی
آنها اثر میگذارد (الم و پنگ .)2010 ، 5این الگوی اعتیاد مانند استفاده از اینترنت به دو نوع کلی و خاص
تقسیم میشود :در نوع کلی فرد بهصورت اجباری از اینترنت استفاده میکند درحالیکه نوع خاص اعتیاد
به اینترنت ،فعالیتهای آنالین خاص مانند بازی و استفاده از سایتهای شبکههای اجتماعی را دربرمیگیرد.
بیشتر نوجوانان و جوانانی که برای گذران اوقات فراغت ،خرید ،ارتباط اجتماعی ،تحقیق و پژوهش و امور
دیگر وارد فضای سایبری میشوند ،نمیتوانند زندگی خود را بدون این فضا تجسم کنند .این امر منجر
به اســتفاده افراطی آنها از این فضا شــده و نگرانی عمومی را برانگیخته است ،چرا که اینترنت در کنار
دستاوردهای انکارناپذیر مثبت در زمینههای گوناگون ،پیامدهای نامطلوبی نیز بههمراه دارد که از میان
آنها میتوان به هک شدن ،افشای حریم خصوصی ،نقض اموال و حقوق معنوی و خشونت سایبری اشاره
کرد (مینمین .)2012 ،عالوه بر این اینترنت میتواند برخی رفتارهای آنالین مشکلزا از جمله استفاده
مفرط از سایتهای شــبکههای اجتماعی (اندرسن ،گریفث ،پالســن ،بیلدر ،تورشیم و ابوجاد،)2015 ،6
اعتیاد به بازی آنالین (مهروف 7و گریفث2010،؛ یانگ ،)2009 ،8اعتیاد به سایبرسکس (الیر ،پالیکوسکی
پــکال ،شــولته و برنــد ،)2013 ،9پورنوگرافی اینترنتی (تــورل و ســرنکو )2010 ،10و خرید اجباری
(خریداینترنتی) (هارتســتون )2012 ،11را بهوجود آورد .پژوهشــگران همچنیــن دریافتهاند که اعتیاد
به اینترنت میتواند به مشکالت جدی مانند کاهش عملکرد تحصیلی ،اختالالت خلقی ،مشکالت خواب،
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افزایش خســتگی ،هرزهنگاری و کنارهگیری از فعالیتهای اجتماعی منجر شود (ابوجاد .)2010،بنابراین
شیوع اعتیاد به فضای سایبری در نوجوانان میتواند بحرانی جدی تلقی شود که زندگی فردی و اجتماعی
آنان را تحتتأثیر قرار میدهد .از اینرو ضروری است که اعتیاد به فضای سایبری و پیامدهای آن بیشتر
کمی انعطاف و عمق الزم را ندارند ،در پژوهش حاضر
مورد مطالعه قرار گیرد .از آنجایی که پژوهشــهای ّ
که با رویکرد کیفی و پدیدارشناسی و با هدف کشف ،تبیین و درک تجربه مستقیم نوجوانان انجام شده،
به بررسی این مسأله پرداخته شده است.

 روش پژوهش

1. Transcendental
2. Moustakas
3. Husserl
4. van Kaam
5. Colaizzi
 ëبهار  ë 1401سال نوزدهم  ëشمارة پیاپی  ë 54شمارة 1

131

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

با توجه به ماهیت این پژوهش و شیوۀ گردآوری دادهها ،روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی
اســت .جامعه آماری پژوهش ،دانشآموزان دختر مقطع متوســطه (دوره دوم) شــهر تبریزدر ســال
تحصیلــی  1395-96بودنــد کــه از میان آنها  26نفر بــهروش نمونهگيري مبتنی بــر هدف انتخاب
شــدند و نمونهگیــری تا جایی ادامه پيدا نمود كه اشــباع در اطالعات گردآوري شــده حاصل شــد.
برای گردآوري دادهها ازمصاحبه عميق و نیمهساختاریافته با شرکتكنندگان استفاده شده و مصاحبه
بــا هر یک از شــركتكنندگان در يکنوبــت  20تا  60دقيقهایصورت گرفته اســت .پژوهش حاضر
بر رويكرد پديدارشناسي تجربي و متعالي 1موستاكس 2استوار بوده و تجارب افراد را در زمینۀ ارتباط با
دیگران در فضای ســایبری مورد كاوش قرار داده است .روش تحلیل دادههای پديدارشناسي تجربي و
متعالي موستاكس (مبتنی بر پدیدارشناســی متعالی هوسرل )3از ونکام )1966( 4و کوالیزی)1978(5
حاصل شــده است و شامل شناســايي پديد ه مورد مطالعه ،حذف (تعلیق) تجارب شخصي پژوهشگر و
گردآوري دادهها از افراد گوناگونی اســت كه پديده را تجربه كردهاند .پس از آن پژوهشــگر به تحلیل
دادههــا و تقلیل اطالعات به گزارهها و عبــارات مه م میپردازد و این گزارهها را با هم ترکیب مینماید.
سپس در مرحله بعد آنها را به يك توصيف متني (آنچه شركتكنندگان تجربه كردهاند) و يك توصيف
ساختاري (چگونه افراد بر حسب شرايط ،موقعيت يا زمينه پديدهها را تجربه كردهاند) تبديل ميكند و
در نهايت تركيبي از توصيف متني و ســاختاري ارائه ميشود تا جوهره اصلي تجربه به خواننده منتقل
شود (اعرابی و بودالیی.)1390 ،

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

 یافتهها

هر  26شرکتکننده در این پژوهش نوجوانان دختر بودند که در دامنه سنی  15-18سال قرار داشتند.
همه آنها از شبکههای اجتماعی گوناگون (تلگرام ،اینستاگرام ،فیسبوک ،بیتالک) استفاده میکردند و در
این شبکهها در گروهها و کانالهای متفاوت (جوک و سرگرمی ،دوستی ،کانالهای مربوط به مسائل جنسی،
گروههای آموزشــی و علمی ،مذهبی ،مد و لباس ،رقص) عضو بودند .شــماری از شرکتکنندگان اذعان
داشتند که عالوه بر استفاده از این شبکهها ،به بازیهای آنالین و جستجو نیز میپردازند.
از اطالعات بهدست آمده در این پژوهش هشت محتوای اصلی استخراج شده که عبارتاند از:
 .1دالیل و انگیزه استفاده از فضای سایبری
 .2تأثیرات مثبت فضای سایبری
 .3پیامدهای منفی فضای سایبری
 .4تأثیرپذیری از فضای سایبری
 .5تجربه ارتباط با افراد غریبه در فضای سایبری
 .6نشانگان عاطفی -رفتاری استفاده مرضی از فضای سایبری
 .7کنارهگیری از دنیای واقعی و غرق شدن در فضای سایبری
 .8احساس گناه و نارضایتی از عدم کنترل فرد
شــایان ذکر است که در این بخش همۀ اظهارات مصاحبهشوندگان ذکر نشده و فقط به نمونههایی
از آنها اشاره شده است.

 محتوای دوم .در پژوهش حاضر  42/3درصد از شــرکتکنندگان عنــوان کردهاند که فضای
ســایبری پیامدهای مثبتی برایشان دربرداشته اســت .از اینرو براساس تجارب کاربران در این
پژوهش چهار محتوای فرعی از این محتوا استخراج شده است:
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 محتوای اول .در پژوهش حاضر همه شــرکتکنندگان دالیل و انگیزه اســتفاده خود از فضای
سایبری را بیان کردهاند .عدهای از آنان دلیل استفاده از فضای سایبری را محدود بودن روابط در
دنیای واقعی ،احســاس غمگینی و تنهایی ،فراهم شدن امکان ارتباط با افراد و استفاده خانواده
از فضای ســایبری مطرح کردهاند« .در شبکههای اجتماعی از طریق گروههای دوستی بیشتر با
دوستانم در ارتباط هستم .عالوه برآن دوستان مجازی هم دارم که باعث میشود با افراد بیشتری
در ارتباط باشــم» .عدهای دیگر نیز جذابیت فضای ســایبری ،عدم محدودیت آن ،پناه بردن از
مســائل و مشکالت به فضای سایبری و جنبه سرگرمکننده بودن آن را دلیل استفاده خود بیان
کردهاند« .زمانی که مشکلی برایم رخ میدهد به اینترنت پناه میبرم چون باعث میشود حواسم
نسبت به مشکالت پرت شود و بیخیال آنها شوم».

مطالعه پدیدارشناسی فضای سایبری از منظر نوجوانان
 دکتر خیری  دکتر شالچی  صبا کالهیحامد  دکتر آزموده  ملیحه پورعلی ...

129-141

الف) پیامدهای روانی :برخی کاربران اثرات روانشــناختی مثبت استفاده از فضای سایبری
مانند بهبود خلق ،کاهش اضطراب ،دور شدن از مسائل و مشکالت ،افزایش اعتمادبهنفس و کمک
به اجتماعی شدن را مطرح کردهاند« .از وقتی از اینترنت استفاده میکنم اعتمادبهنفسم افزایش
یافته چون راحتتر میتوانم حرف بزنم و احساساتم را بیان کنم».
ب) پیامدهای آموزشــی :برخی از نوجوانان اظهار داشتهاند که اینترنت از نظر تحصیلی و
آموزشــی برایشان مفید بوده اســت« .یکی از مزایای شبکههای اجتماعی عضویت در گروههای
آموزشــی است .چون باعث میشود مثالً وقتی جواب ســؤالی را نمیدانم در گروه مطرح کنم و
بهجواب درست برسم».
ج) پیامدهای مذهبی :عدهای از کاربران عضویت در برخی شــبکهها مثل اینســتاگرام را
مثبت ارزیابی کردهاند« .از زمانی که عضو این شبک ه شدم و عکسهای مستهجن و بیحجاب زنان
و دختران را دیدم تغییراتی در نگرشــم به حجاب به وجودآمد .قبالً دوســت داشتم بیحجابتر
باشــم ولی با دیدن این عکسها به حجابم بیشــتر اهمیت میدهم و فکرمیکنم برایم بهتر باشد
چون دوست ندارم جنس مخالف بهخاطر بدحجابیام دید ابزاری به من داشته باشند ،بهنوعی هم
بهجنس مخالف بیاعتماد شدهام و از آنها دوری میکنم».
د) آگاهی جنسی :شماری از شرکتکنندگان در این مصاحبه مطرح کردند که در اینترنت
به جستجوی مسائل جنســی پرداخته یا عضو کانالهایی بودهاند که به مسائل جنسی اختصاص
داشــتند .همه این کاربران اظهار داشــتند که این امر برایشان مفید واقع شده است« .چند سال
قبل که نسبت به مسائل جنسی کنجکاو بودم اینترنت باعث شد اطالعاتی در این زمینه بهدست
آورم .همین امر باعث آگاهی و مراقبت هرچه بیشتر از خودم شده است»« .عضویت در کانالهای
مربوط به مسائل جنسی منجر به آگاهی بیشترم شد و باعث گردید که مثل گذشته بهراحتی با
جنس مخالف دوست نشوم».
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 محتوای سوم 84/6 .از شرکتکنندگان پژوهش پیامدهای منفی فضای سایبری را تجربه کرده
بودند .تجارب آنها در چهار محتوای فرعی طبقهبندی شده است:
الف) مشــکالت جســمانی :عدهای از کاربران تغییرات جســمی ناشــی از وابســتگی
به فضای ســایبری مثل کمخوابی ،سردرد ،ضعیفی چشــم ،درد دستها و بازوها ،کماشتها شدن
و خســتگیمفرط را مطرح کردند« .دوست دارم همیشــه در تلگرام و اینستاگرام باشم حتی از
زمان خوابم میزنم و کمتر میخوابم تا زمان بیشتری را در این شبکهها سپری کنم ،همین باعث
میشود صبحها خواب بمانم».
ب) مشکالت ارتباطی :در برخی از کاربران وابستگی به فضای سایبری سبب کاهش روابط
و بحث و جدل با اطرافیان شده بود« .از وقتی که از فضای سایبری استفاده میکنم از خانوادهام

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

دور شــدهام .اگر یک روز را در کنار خانواده باشــم 6 ،روز را با دوستانم در فضای سایبری سپری
میکنم».
ج) مشکالت تحصیلی :برخی از شرکتکنندگان این پژوهش معتقد بودند که اینترنت بر
عملکرد تحصیلی آنها تأثیر منفی گذاشته است و دچار افت تحصیلی شدهاند.
د) مسائل روانی :برخی از شرکتکنندگان اثرات روانشناختی منفی فضای سایبری را تجربه
کــرده بودند؛ اثراتی مانند کجخلقی و عصبانیت ،افســردگی و غمگینی ،کمحرفی ،کمحوصله و
گوشهگیرشدن ،کاهش اعتمادبهنفس ،کاهش مهارتهای اجتماعی و افزایش استرس و اضطراب.
«از وقتی که به اینترنت معتاد شــدهام ،اضطرابم زیاد شــده چون نگران هستم که مبادا والدینم
متوجه شوند که در چه کانالهایی عضو هستم یا با چه افرادی صحبت میکنم».
 محتوای چهارم .یکی دیگر از محتواهای اســتخراج شــده از تجارب کاربران وابسته به فضای
ســایبری ،تأثیرپذیــری از آن و تغییــر در ســبک زندگی ،باورهــا و عقاید آنان بــود 34/6 .از
شــرکتکنندگان اظهار داشتند که فضای سایبری سبب تغییراتی در طرز تفکر و باورها و عقاید
آنان و خانواده شــده ،اهمیت برخی مسائل در نظرشــان کاهش یافته و باورهای مذهبی ،نحوه
پوشــش و حتی حرف زدنشان تحتتأثیر قرار گرفته است« .عضویت در برخی کانالها باعث شده
افکار و باورهای مذهبیام تحت تأثیر قرار بگیرد .مث ً
ال چند ســال پیش از یکی از گروهها پیامی
دریافت کردم که تا  14ســالگی نماز برای دختران واجب نیســت .با اینکه چند سال است که از
دریافت این پیام میگذرد هنوز هم بهطور مرتب نماز نمیخوانم و احســاس میکنم تحت تأثیر
آن پیام قرار گرفتهام».
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 محتوای پنجم .فضای سایبری موجب گستردهتر شدن دامنه ارتباطات شده چنانکه بسیاری
از افراد از این فضا برای برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان استفاده میکنند .عدهای دیگر فراتر
از اینروابط میروند و روابطی جدید با افراد غریبه (دوستان مجازی) برقرار میکنند .در پژوهش
حاضر نیز نوجوان دختر اذعان داشتند که یک یا چند دوست مجازی دارند .لذا بر اساس تجارب
آنان پنج محتوای فرعی از این مضمون بهدست آمد:
الف) مطرح کردن مشکالت با دوســتان مجازی ،درخواست کمک و احساس راحتی
بیشــتر با آنها« :دوســتان مجازی زیادی دارم و بیشــتر با جنس مخالف در ارتباطم ،زیرا در
بسیاری مواقع آنها بیشتر مرا درک میکنند و راهحل منطقی برای مشکالتم پیشنهاد میکنند».
ب) امکان برقراری ارتباط با شمار بسیاری از افراد ،احساس نیاز به برقراری ارتباط با
افراد غریبه و کمک به اجتماعی شدن« :دوستان مجازی زیادی دارم چون فکر میکنم انسان
بهجز خانواده و دوســتان نیاز دارد که با افراد دیگر(غریبه) هم در ارتباط باشد و فضای سایبری
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این امکان را برای فرد فراهم میکند».
ج) همسن و ســال بودن و داشتن عقاید و باورهای مشترک« :دوست مجازی هم دارم
چون احساس میکنم بحث و حرف مشترک زیادی با هم داریم».
د) عدم وابستگی به دوستان مجازی« :یکی از دالیلم برای برقراری رابطه مجازی این است
که چون رودررو در ارتباط نیســتیم وابستگی هم بهوجود نمیآید و هر موقع خواستم میتوانم
به ارتباط خاتمه دهم».
ﻫ) سرگرمی :تعدادی از کاربران اظهار داشتند که دوستان مجازی برایشان جنبه سرگرمی و
تفریح دارد« .دوستان مجازی زیادی دارم که برای پر کردن اوقات فراغت با آنها دوست میشوم
و جنبه سرگرمی دارد .مثالً اطالعات نادرست در مورد هویتم به آنها میدهم مثالً میگویم پسر
هستم».
 محتوای ششــم 42/3 .درصد از شرکتکنندگان پژوهش نشــانگان عاطفی -رفتاری استفاده
مرضی از فضای ســایبری را ابراز داشتند و اظهار نمودند که در صورت نبود اینترنت یا درصورت
تذکر دادن اطرافیان به آنها به دلیل استفاده زیاد از اینترنت واکنشهایی مثل بدخلقی و عصبانیت،
اســترس و افسردگی ،بحث و درگیری با اطرافیان ،احســاس کالفگی ،دروغگویی و بیتفاوتی و
ســکوت را نشان میدهند« .اگر اینترنت نباشد استرس دارم و احساس افسردگی میکنم»« .در
صــورت اعتراض خانواده که چرا زمــان زیادی را در اینترنت صرف میکنــم ،اگر در گروههای
دوستی و سرگرمی باشم به دروغ میگویم که در گروه آموزشی هستم تا دست از سرم بردارند».
 محتوای هفتم 30/8 .درصد از شرکتکنندگان بیان کردند که به دلیل وجود مسائل و مشکالت
دنیای واقعی ،عدم ارتباط با خانواده ،نداشــتن وابستگی به دنیای واقعی ،عدم محدودیت فضای
ســایبری و نیز به دلیل جذابیت و سرگرمکننده بودن فضای سایبری زمان زیادی را در این فضا
ســپری میکنند و تمایل دارند از دنیای واقعی کنارهگیری کنند و در فضای ســایبری باشــند.
«فضای سایبری را بهدلیل عدم ارتباط با خانواده به دنیای واقعی ترجیح میدهم».
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 محتوای هشتم 26/9 .درصد از کاربران بهدلیل عدم کنترل خود در استفاده از فضای سایبری
و بهوجود آمدن مســائل و مشــکالتی مانند کاهش عملکرد تحصیلی ،ارتباطی ،بهوجود آمدن
مشــکالت جسمی ،صرف زمان زیاد در فضای ســایبری و اعتقاد بر غیرواقعی بودن آن احساس
گناه و نارضایتی میکنند ،از اینرو دنیای واقعی را بر سایبری ترجیح میدادند و تمایل به کاهش
اســتفاده از فضای ســایبری داشــتند« .دنیای واقعی را بر مجازی ترجیح میدهم چون دنیای
مجازی حقیقت ندارد و فقط برای ســرگرمی خوب است»« .دوست دارم کمتر از فضای سایبری
استفاده کنم چون بدخلق و عصبانی شدهام و ارتباطم با خانواده کم شده است».
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بحث و نتیجهگیری..........................................................................................
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در محتوای اول شــرکتکنندگان نوجوان دالیل و انگیزه اســتفاده از فضای سایبری را مطرح
کردند و به عوامل گوناگون ازجمله عدم محدودیت فضای ســایبری ،احساس غمگینی و تنهایی،
فراهم شــدن امکان ارتباط با افراد ،ســرگرمی ،جذابیت فضای سایبری ،فرار از مسائل و مشکالت
دنیای واقعی ،کنجکاوی و جســتجو اشــاره کردند .در تبیین این یافتــه میتوان گفت که امروزه
اينترنت بخشــی اساســی از زندگي نوجوانان از جمله درس ،ســرگرمي و فعاليتهاي اجتماعي را
شامل میشود ،بهطوريكه میتوان از آن براي جستجوي اطالعات استفاده كرد و در مدت زمانی
خيلي كوتاه به انبوهی از اطالعات در زمينههاي گوناگون دســت يافت .اين فناوري توانسته است
در بعــد آموزش و پژوهش نيز تحول ايجاد کند و به بخــش اجتنابناپذير فعاليت و زندگي افراد
از جمله دانشآموزان تبديل شــود .همچنین فضای سایبری بهمثابه یک محیط تفریحی ،میتواند
نیازمندیهای افراد را برای فعالیتهایی چون بازی و سرگرمی برطرف کند.
اســتفاده از فضای ســایبری و صرف زمان زیاد در این فضا میتواند بهمثابه ابزاري براي گریز
از مشــکالت ،کاهش احســاس ناامیدي ،اضطراب ،غمگینی و افسردگی و با هدف خاص رسیدن
به امور خیالی و رویایی که در زندگی واقعی ممکن نیســت ،صورتپذیرد .از ســویی هم حمایت
اجتماعی با ارتباطهای اینترنتی زودتر و آســانتر بهدســت میآید .در این فضا بســیاری از افراد،
اطالعات شــخصی را بدون احساس ترس ،طرد شدن و در معرض داوری بودن رد و بدل میکنند.
ایجاد این نوع ارتباط ،حمایت اجتماعی پدید میآورد بهویژه نیازهای اساســی کســانی را برآورده
میکند که در این زمینه مشــکل دارند .در سالهای اخیر نیز شــبکههای اجتماعی بهمنزلۀ یکی
از تأثیرگذارترین رســانههای جمعی ،تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای گوناگون جهان
بهوجود آوردهاند .این شــبکهها ارسال بازخورد از سوی مخاطبان و همکاری با همدیگر را سهولت
میبخشند و آنها را به مشــارکت در بحثها ،کامنت گذاشتن و ب ه اشتراکگذاری اطالعات تشویق
میکنند .این رســانههای اجتماعــی امکان گفتگو و محاوره دوطرفه را فراهــم آوردهاند و جریان
ارتباطی از حالت یکسویه به دوسویه تغییر پیدا کرده است .لذا تصور میشود که همین امر دلیل
گرایش هرچه بیشتر افراد به این شبکهها باشد.
عالوه بر این فضای سایبری بهعنوان یک رسان ه جمعی نوشتاری بدون مواجهه با محدودیتهای
رســانههای نوشــتاری واقعی این امکان را برای همه افراد فراهم میآورد که آزادانه تا حد کتمان
هویت واقعی خویش ،اندیشــهها و احساســات خود را به دیگری منتقل و از رهگذر امکان بازتاب
اندیشــهها و احساسات به مخاطبان ،به ترمیم اندیشــهها و غنای احساسات خود مبادرت کنند و
ناتوانیها و محدودیتهای موجود در محیط واقعی خود را جبران کنند (حسینی.)۱۳۸۴ ،
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در پژوهش حاضر بسیاری از شرکتکنندگان عنوان کردند که فضای سایبری پیامدهای مثبت
روانی (مثل بهبود خلق ،کاهش اضطراب ،دور شــدن از مسائل و مشکالت ،افزایش اعتمادبهنفس،
کمک به اجتماعی شــدن) ،آموزشــی ،مذهبی و جنســی (آگاهی) برایشــان دربرداشته است.
در تبیین این یافته میتوان گفت که موقعیتهای استرسزا میتواند هیجانهای منفی مثل عزتنفس
پایین ،احســاس حقارت و خشــم سرکوبشــده را در نوجوانان ایجاد کند .از آنجایی که اینترنت
موقعیتی فراهم میکند تا افراد حمایت اجتماعی را بهدســت آورند ،نوجوانان انرژیشان را تغییر
جهت میدهند و بر اینترنت متمرکز میشــوند .بنابراین از فضای سایبری بهمنزلۀ راهی برای فرار
از رویدادها و خاطرات ناخوشایند استفاده میکنند تا هیجان منفی را مدیریت کنند (یانگ ،یو 1و
یینگ .)2010،2در این حالت فرد یاد میگیرد که وسیلهای مانند اینترنت میتواند برای او شرایطی
فراهم کند که از واقعیت فرار کند و یا نیاز او را تأمین کند در حالیکه این فضا راهی برای جبران
مشکالت واقعی زندگی و گریز از آن تبدیل میشود ،چراکه توجه بیش از حد افراد بهفضای سایبری
آنهــا را از رقابت در دنیای واقعی و رســیدن به اهداف مهم بازمــیدارد و بهجای اینکه باتالش و
پشــتکار مهارتهای الزم را برای رســیدن به اهداف عالی خود کسب کنند ،در پی دریافت پاداش
یا خشــنودیهای خواستهشده به سمت این رســانه خواهند رفت تا جایی که این رفتار به رفتاری
عادتی تبدیل میشود.
همچنین محیط اینترنت ،فضایی گســترده از اطالعات اســت که افراد میتوانند از آن برای
پژوهشــهای خود در موضوعهای گوناگون بهره گیرنــد .بنابراین کاربردهای اینترنت در پژوهش و
کسب مهارتهای زندگی میتواند چشمگیر باشد و مثبت ارزیابیشود.
ارتباط اینترنتی ،به گســترش و تقویت مهارتهای اجتماعی نیز کمک میکند .بر اساس برخی
یافتههــا ،افراد از طریق اینترنت با فرهنگهای گوناگون آشــنا میشــوند و مهارتهای اجتماعی را
فرامیگیرند (سعیدی و شکیبا.)1384 ،
بســیاری از کاربران این پژوهش پیامدهای منفی (مشــکالت جسمانی ،ارتباطی ،تحصیلی و
مسائل روانی) فضای سایبری را تجربه کرده بودند .استفاده از اینترنت در راستای اهداف پژوهشی
و کمک درسی میتواند موجب پیشــرفت تحصیلی شود ،اما نوجوانانی که سرگرم کردن خود در
اینترنت را به کاربرد ارتباطی و آموزشــی آن ،ترجیح میدهند و زمان زیادی در فضای ســایبری
صرف میکنند دچار افت تحصیلی میگردند.
گفتنی اســت افرادي که بیش از حد معمول از اینترنت اســتفاده میکنند ،بیشــتر احتمال
دارد که چاق شــوند ،تهاجمی باشند ،احســاس اضطراب کنند و در فراگیري فرایندهاي آموزشی

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

 ëشمارة  ë 1شمارة پیاپی  ë 54سال نوزدهم  ëبهار 1401

138

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

کندتر عمل کنند .كاربران وابســته به اینترنت به دليل اينكه ســاعات زيادي را پشــت رایانه و
بهصورت نشســته ميگذرانند ميزان تحرك روزانه آنها كاهش مییابد و اين مسئله سبب اختالل
در فعالیتهای فيزيكي آنها میشود .استفاده بيش از اندازه از اينترنت سبب ميشود ساعات خوابشان
هم كوتاهتر از معمول شــود .همچنین افراد وابسته به اینترنت بهعلت صرف زمان زياد در اينترنت
ممكن است ساعات وعدههای غذايي اصلي را به تأخير اندازند يا آن را حذف کنند که اين مسئله
سبب بينظمي و اختالل در تغذيه سالم فرد ميشود.
استفاده زیاد از اینترنت با کاهش ارتباطات خانوادگی و اجتماعی همراه است .وابستگی افراطی
به فضای ســایبری با جدا شــدن فرد از دنیاي واقعی در ارتباط است که نتیجهاي جز افسردگی،
اضطراب و انزواي اجتماعی بههمراه ندارد و سبب کاهش شادي و تعامالت اجتماعی میشود چرا
که در ارتباطاتی که با اتکا به وســایل الکترونیکی جدید شــکل میگیرد ،انسان بهمثابه پدیدهای
تغییرپذیر و منفعل در نظر گرفته میشــود و این سبب میشود که انسانها بیشازپیش گوشهگیر،
منزوي ،مضطرب و کمتحرك و کمکم از زمینه عملی زندگی روزانه دور شوند.
در پژوهش حاضر بســیاری از شــرکتکنندگان عنوان کردند که فضای ســایبری بر سبک
زندگیشــان تأثیر گذاشــته اســت .در تبیین این یافته میتوان گفت که امروزه الگوهای پوشش،
شیوههای تغذيه ،ارزشها ،نگرشها و رفتارهای انسانی با سرعت هرچه تمامتر تغییر میکنند و افراد
برای انطباق خود با جهان پیرامون خويش نیازمند تغییرات بسیار در الگوی مصرف و سبک زندگی
خودند .از اینرو نیازمند آگاهی و بهرهگیری از اطالعات روزآمد شــده هستند که بخش زیادی از
اين اطالعات از طريق رسانههای ارتباط جمعی کسب میشود .بنابراين رسانهها میتوانند تأثیراتی
عمیق بر سبک زندگی افراد بگذارند.
افراد نیز با عضویت در هر شــبکه اجتماعی درگیر نوعی خاص از فرهنگ ارتباطاتی میشوند
که شامل تکیهکالم ،اصطالحات مخصوص ،رفتار ،تیپ شخصیتی و ظاهری و ...است .بدونتردید،
میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط ،صفر مطلق نخواهد بود .همچنین سرعت تغییرات در فناوری
بهویژه اینترنت موجب شــده است که شکاف نسلی میان فرزندان و والدین بیشتر شود .نوجوانانی
که زمان زیادی را در فضای ســایبری سپری میکنند ،به فعالیتهای فردی روی میآورند .از اینرو
ارزشهای اجتماعی وخانوادگی را زیر سؤال میبرند یا کنار میگذارند.
در پژوهش حاضر بســیاری از شــرکتکنندگان بیان کردندکه تجربه ارتباط با افراد غریبه را
در فضای ســایبری داشتهاند .در بســیاری مواقع کاربرد ارتباطی اینترنت منجر به افزایش انزواي
اجتماعی و تولید پیوندهاي اجتماعی ضعیف و کاهش کیفیت ارتباط با خانواده و دوستان میشود.
بسیاری از کاربران بهطور منظم به قطع تماس با محیط اجتماعی خود تمایل دارند .آنها با محدود
ســاختن تماس و تعامل با اعضاي خانواده و دوســتان ،زمان بیشــتري را به استفاده از اینترنت و
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ارتباط با افراد غریبه اختصاص میدهند .بهنظر میرسد بین خألهاي عاطفی در محیط خانواده و
گرایش به اتاقهای گفتوگو (چترومها) ،رابطه وجود دارد بهطوريکه خأل عاطفی نوجوان ســبب
جســتجوي عاطفه در محیطهای مجازي میشود .بنابراین نوجوانانی که نمیتوانند روابطی واقعی
داشته باشند ،به ارتباط سطحی و امن در فضای سایبری روی میآورند .کسی که در روابط واقعی
میان -فردی توفیق چندانی نداشته است ،از این طریق میتواند بدون آنکه چهره خود را برمال کند
و هویت خود را بگوید روابطی گســترد ه برقرار کند ،احساسات خویش را بروزدهد و این منجر به
ایجاد توهم صمیمیت میشــود .در ضمن اجتماع مجازی اینترنت دارای همه نوع امکان برقراری
ارتباط است ،از گفتوگوهای دوستانه و اتالف وقت تا مکالمههای صمیمانه و پرمعنی .از این طریق
میتوان بســیاری از نیازهای اجتماعی را ارضا نمود .هر چقدر هم افراد ناآگاه ادعا کنند که روابط
مجازی سطحی است ،اما هر کاربر اینترنتی با تجربهای که از این محیط بهدست میآورد میتواند
خالف آن را ثابت کند (سولر.)۱۳۸۵ ،1
همچنین کاربران در این فضا میتوانند در نقشــها و شخصیتهای متنوع بدون مشخص شدن
هویت واقعی خود ظاهر شوند .این امر موجب آسیبپذیر شدن شخصیت آنها و تقویت شخصیتهای
چندگانه و رشــد آن میشود ،این آســیبها بهخصوص در کاربران کمسنوسال و نوجوان جدیتر
خواهــد بود .ضمن آنکه اغلب ارتباطات در اين فضا بهصورت نوشــتاري اســت و در نتیجه افراد
باوجود امکانات ارتباطي در فضاي مجازي ديگر اهميتي به کيفيت روابط نميدهند و اين مسئله
به کاهش بيشــتر احساسات منجر ميشود .همچنین ،حمایت اجتماعی نیز با ارتباطهای اینترنتی
زودتر و آســانتر بهدست میآید .با ورود به اتاق گفتوگو ،گپ زدن میان اعضا در فضای اینترنت،
نوعی تشــابه و آشنایی پدید میآید چرا که در این فضا ،ارزشها ،معیارها ،زبان ،نشانهها و نوآوریها
ویژه است و اعضا بهویژه نوجوانان بهراحتی با این هنجارها ،همنوا میشوند.
برخی از کاربران این پژوهش اظهار کردند که در صورت نبود اینترنت یا در صورت تذکر دادن
اطرافیان به آنها به دلیل استفاده زیاد از اینترنت ،نشانگان عاطفی -رفتاری استفاده مرضی از فضای
سایبری را نشــان میدهند .در تبیین یافته حاضر میتوان گفت که شاید همیشه وابستگی بیش
ازحد به فضای سایبری مشکلساز نباشد ،اما هنگامیکه فرد رابطه خود را با واقعیت از دست دهد
و میزان و مدت زندگی او در فضای ســایبری بیشــتر از حضور در دنیای واقعی باشد و او ازحضور
در این فضا احســاس رضایت و خشــنودی کند بهطوریکه این حس در دنیای واقعی به او دست
ندهد ،آنجاست که باید این عالئم را جدی قلمداد کرد و چون سایر اعتیادها به درمان آن پرداخت.
برخی از شــرکتکنندگان تمایل داشــتند که زمان زیادی را در این فضــا صرف و از دنیای
واقعی کنارهگیری کنند .در تبیین این یافته میتوان گفت که افراد وابســته به فضای ســایبری
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در پی پناهگاهی برای دوری از واقعیتاند .اگر فرد یاد بگیرد که وســیلهای مانند اینترنت میتواند
برای او شــرایطی فراهم کند که از واقعیت فرار کند یا نیاز او را تأمین کند ،احتماالً در آینده نیز
بــه این کار مبــادرت خواهد ورزید و این کار براي او عاملــی تقویتکنن د ه خواهد بود و بهصورت
چرخهای عمل خواهد کرد و سبب افزایش رفتار خواهد شد.
شــماری از کاربران به دلیل عدم کنترل خود در اســتفاده از فضای سایبری و بهوجودآمدن
مســائل و مشــکالت احســاس گناه و نارضایتی میکردند و از اینرو دنیای واقعی را بر سایبری
ترجیح میدادند و تمایل به کاهش استفاده از فضای سایبری داشتند .در تبیین این یافته میتوان
گفت اگرچه فناوری جدید تحتعنوان فضای ســایبری میتواند کاربردهای مثبت داشــته باشد،
اما کارکردهای منفی آن نیز بسیار است و این کارکردها موجب تمرکززدایی میشود ،بهطوریکه
در اینترنــت یک قدرت فرماندهــی یا کنترلکننده مرکزی وجود نــدارد .اهمیت و ابعاد منفی و
نامطلوب استفاده از اینترنت از آنجایی بیشتر و گستردهتر میشود که کنترل در این مورد چندان
مؤثر نیست ،لذا فرد از صرف زمان زیاد در این فضا احساس گناه و نارضایتی میکند.
با توجه به تمايل بيشــتر کاربران نوجوان به اســتفاده از اينترنت در مقايسه با ساير گروههاي
سني ،الزم اســت براي کاربران در ســنين نوجواني ،برنامههاي آموزشي مؤثر در خانه يا مدرسه
طراحي و ارائه شــود تا اين گروه ســني از کاربران که در گروه پرخطرقرار دارند راههاي مناسب
اســتفاده از اينترنت را بياموزند .همچنین با توجه به نتايج بهدســت آمده پیشــنهاد میشود که
در زمینه فردی آموزش راهکارها و مداخالت روانشناختی الزم ازجمله آموزش مهارتهای حل مسأله،
آموزش مهارتهای کنترل خشــم ،آموزش مهارتهای ارتباطــی ،راهکارهای افزایش اعتمادبهنفس،
خانوادهدرمانی ،درمان شناختی -رفتاری و رفتاردرمانی صورت پذیرد.
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