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113-128صفحات / 91بهار/ پنجمره شما/ سال دوم/ فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان 

هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد در جوانان برداري از فناوريبررسی رابطه بهره
*)شهر تهران18و 2مناطق : مورد(سال30تا 15

1الساداتسیدرضا نقیب

2مهسا قانع

:چکیده
ترنت و این(هاي نوین ارتباطیبرداري از فناورياین پژوهش با هدف سنجش رابطه بهره

ین پژوهش از نوع ا.صورت گرفته است) اعتیاد(هاي اجتماعیو گرایش به آسیب) ماهواره
30تا 15جامعه آماري این پژوهش جوانان . همبستگی است-کاربردي و از شاخه توصیفی

آوري براي جمع. نفر محاسبه گردید400شهر تهران و حجم نمونه 18و 2سال در مناطق 
- ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون منر پرسشنامه و براي تحلیل دادهاطالعات از ابزا

همبستگی نشان داد که بین تمام نتایج آزمون. ویتنی و مدل معادالت ساختاري استفاده گردید
نتایج  آزمون . هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد رابطه معناداري وجود داردابعاد فناوري

و 2برداري از فناوري در مناطق جز متغیر مدت بهرههد که بین همه متغیرها بویتنی نشان دا- من
از مدل معادالت ساختاري نشان داد که حاصل هايافتهی. تفاوت معناداري وجود نداشت18

هاي نوین ارتباطی بیش از متغیرهاي دیگر در تغییرات گرایش به اعتیاد نوع استفاده از فناوري
هاي نوین ارتباطی، اینترنت بیش از ماهواره در گرایش به اعتیاد ن فناوريسهم دارد و در میا

.نقش دارد

.فناوري ارتباطی، اینترنت، ماهواره، آسیب اجتماعی، اعتیاد:کلید واژه

12/2/91: تاریخ پذیرش16/11/90: تاریخ وصول* 
طباطبایی تهراناستادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه-1
ghane_h64@yahoo.comکارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -2
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لهأمقدمه و بیان مس- 1
هاي که آسیباینبا توجه به . اندمواجه بودهبسیاريهايجوامع بشري همواره با مشکالت و آسیب

آن جهت که توجه به و ازاندها را به خود اختصاص دادهسرمایهاز امور واجتماعی بخش قابل توجهی
ها در این امر همواره مورد توجه انسان، شودها میهمچنین درمان آسیبها منجر به پیشگیري وآسیب
تی و دانش مسلط عصر خویش نگریسته و شناخا با نگاه معرفتهده است و به آنشهاي مختلف واقعدوره

که جامعه همواره با آن درگیر است هاي اجتماعیاز آسیب. اندبودههادر پی تبیین چرایی و چگونگی آن
.اشاره کرد»اعتیاد«توان به می

رافات حظهور انزیادي بر ارثیر بسیأتکه از جمله عواملی است ، هاي نوین ارتباطیفناوري
جهات مختلف قابل بررسی هاي نوین از استفاده از فناوري. داردها و وقوع بزهکاري ، آسیب1یاجتماع

اي هاي ماهوارهزیونیبه دلیل نبود ضوابط و مقررات جهانی و الزامات ناشی از آن، در اینترنت و تلو.است
،الیت کنندها در جهت و سیر اهداف انسانی فعها و انجمنگروههگونه تضمینی وجود ندارد که همهیچ

ي افرادعالوه، بعضی از ه ب. شوندهاي نابهنجار نیز دیده میهاي مفید، گروهها و انجمنزیرا در کنار گروه
ه شوند، ببه دلیل کمبود فضاهاي تفریحی و آموزشی در جامعه، در منزل و با فضاي مجازي مشغول میکه

- منزوي. شودشدن آنان از اجتماع میث منزويگیرند که در نهایت باعتدریج نوعی انزواطلبی را پیش می
هاي نابهنجار و وجود گروهبرداران و ارتباط با افرادي که در دنیاي واقعی وجود خارجی ندارندشدن بهره

ایجاد برداران بهرهممکن است آثار نامطلوب در رفتارهاي اجتماعی کنند،که در فضاي مجازي فعالیت می
. کند

هاي اجتماعی، ناوري نوین ارتباطی و یا ارتباط این فناوري با گرایش به آسیبهاي فبخشی از آسیب
برداران نیز مرتبط است و این عامل در کنار فقدان یک درك مشترك بین اي از بهرهبا ناآگاهی بخش عمده

ارتباطی هاي نوین از فناوريهاي ناشیاي را براي امر مقابله با آسیبشرایط پیچیده،ولینؤمدیران و مس
هایی هستند که در اي به عنوان مهمترین فناورياهوارهميهازیونیاز آنجا که اینترنت و تلو. رقم زده است

شوند و میه آوري، ذخیره، پردازش و انتشار اطالعات مختلف به شکل تصویري، صدا و متن استفادجمع
این پژوهش از اینترنت و ماهواره به در، گیري گسترش یافته استا در ایران به طور چشمهاستفاده از آن

ا توجه عالوه، به ب.گردداطالعاتی تمرکز می-ارتباطیهاي نوینهاي عینی فناوريعنوان مهمترین شاخص
تر هستند و قابلیت سنجش ها ملموسهاي اجتماعی در مقایسه با دیگر آسیبکه برخی آسیببه این

. پردازیماد میله اعتیأبه بررسی مسبیشتري را دارند،

1- Social Deviance
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115/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره

شناخت رابطه استفاده از ،بردارينظارت بر بهرهدر حال حاضر مهمترین عامل براي افزایش کنترل و
هاي اجتماعی منبعث براي کاهش آسیب.برداران استبهرههاي پدیدار شده درنوع آسیبها واین فناوري
اي که وجود دارد رسی شود و بنابر نوع رابطههاي نوین ارتباطی الزم است، ابتدا رابطه آنها براز فناوري

تاکنون جنبه ارتباط با توجه به این که. ها ارائه گرددکارهاي مناسبی جهت پیشگیري و کاهش آسیبراه
هاي اجتماعی مورد مطالعه قرار نگرفته و تحقیقی در این زمینه به ثبت این فضاهاي مجازي با آسیب

با توجه به اهمیت بنابراین، .ن زمینه از اهمیت شایانی برخوردار استانجام پژوهشی در ای،نرسیده است
در کشور) به طور عمده جوانان(هاي نوین ارتباطی و اعتیاد و روند فزاینده کسانی که ورياارتباط بین فن

پژوهش حاضر در پی آن شوند، انواع مواد مخدر آشنا میاز طریق اینترنت با خدمات و اطالعات مربوط به 
در .هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد را مورد بررسی قرار دهدبرداري از فناورياست که رابطه بهره

-هاي نوین ارتباطی چه رابطهاز فناوريبرداريال است که بهرهؤواقع، این پژوهش به دنبال پاسخ به این س
اي با گرایش به اعتیاد دارد؟ 

مبانی نظري پژوهش- 2
هاي نوین ارتباطی، آسیب فناوري: ش در سه بخش تدوین گردیده استمبانی نظري پژوه

با بازبینی پیشینه نهایتاً ). اعتیاد(و آسیب اجتماعیهاي ارتباطی و ارتباط بین فناوري) اعتیاد(اجتماعی
.گرددپژوهش، چارچوب مفهومی پژوهش ارائه می

هاي نوین ارتباطیوريافن- 3
هاي مختلف زندگی جنبه) ماهواره و اینترنت(اطالعاتی -ي ارتباطیهاورياانقالب فندر دنیاي امروز

افزار، سختفناوري اطالعات در بردارنده). 1389،5السادات، نقیب(ثیر قرار داده استأتانسان را تحت
-افزار است که فرآیند پویاي اطالعات، در قالب اثربخشی این تکنولوژي امکانافزار و شبکهافزار، انساننرم

.)1،2003مسدا(ذیر استپ
.)2001، 2لینر و دیگران(شناسداینترنت انقالبی عظیم در دنیاي ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمی

» اینترنت«4نظر دیمگیواز .)1999،78، 3کاستیگن(استبودن آن دشوار تعریف اینترنت به دلیل سیال
سازد و مردم از فاتر کاري را به یکدیگر متصل میها و دهایی است که خانهاي الکترونیکی از شبکهشبکه

1-Mesda
2-Leiner, et al
3-Costigan
4-Dimaggio
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هاي اطالعاتی آن براي تبادل پست الکترونیک، مشارکت در فضاهاي تعاملی گوناگون و مشاهده سایت
:کندآن را چنین تعریف می» 2یلامک کو«و ) 2003،3دیمگیو، (گیرندبهره می1»شبکه گسترده جهانی«
هم پیوسته که با استفاده از زیرساخت ارتباطات دور در حال حاضر هاي به نظام گسترده جهانی شبکه«

هاي بانک3کند و در برگیرنده رایزنیشمار زیادي از انواع مبادالت و ارتباطات کامپیوتري را پشتیبانی می
رونیک و انواع مختلفی تهایی به صورت گفتگو، پست الککنشهاي وب، برهمها و صفحهاطالعاتی، سایت

نامیده ارتباطاتفرادر عصري که.)2005،558کوایل، مک(»مالت مالی و تجاري الکترونیک استاز معا
اگر چه بنا به تعریفی .شدزندگی بشر متغیري چنین قدرتمند در عرصهتوان منکربه سختی می،شودمی

وید زوایاي منفینبا، اما)1988،27، 4بانز(رودکار میه فناوري سازماندهی دانش براي مقاصد علمی ب
در انحرافات ترین عناصر قابل طرحهاي جمعی یکی از پیچیدهامروزه رسانه. ناهنجار آن را نادیده گرفت

اي به کننده پشتوانه مادي مناسب براي گسترش فردگرایی شبکهتوسعه اینترنت فراهم.اجتماعی هستند
اگرچه اینترنت امروزه مانند تلفن یک نیاز .)2001،131، 5کاستلز(پذیري استعنوان الگوي مسلط جامعه

و دیگران،6سکینرا(شودشود، اما داراي خصوصیاتی است که سبب جذب جوانان میاساسی محسوب نمی
واژه .)7،2000،27مکنا(و زمان زیادي نخواهد گذشت که اهمیت آن به اهمیت تلفن برسد) 2003،3
رو یا محافظ شخصی گرفته شده ه معنی همراه، دنبالهبsatellsاز کلمه التینsatelliteیانگلیس
اي دیگر، به فضا اي است که براي گردش به دور زمین یا سیارهماهواره وسیله.)1381،11یونچی، (است

وري هایی را براي بهرهبرنامه1990اغلب کشورها از اواسط دهه .)1371،294معتمدنژاد، (شودیپرتاب م
اي خارجی، هاي ماهوارهکانالاستفاده از برنامهتوان به که ازجمله آنها میاندگذاشتهراملی از ماهواره به اج

-هدف این نوع بهره. اشاره کردهاي در دسترس مردم کشوربردن حجم، نوع و کیفیت کانالبراي باال
لب توجه هاي تلویزیونی مرسوم و جهاي کمی و کیفی تولیدات و محتواي کانالبرداري، جبران نقصان

هاي مخرب در معرض پیامافرادهاي کنترل شده است که براي پیشگیري از قرارگرفتنمخاطبان به کانال
.)1379،17پراتکانیس و آرسنون، (گیردهاي نامطلوب صورت میفرهنگی و سیاسی کانال

اعتیاد- 4
-معه اتفاق میکه در سطح جاهاي اجتماعیتعبیري است از انحرافات و ناهنجاري«مسأله اجتماعی

گردد که با به مسأله اجتماعی تبدیل میافتند، با این تفاوت که انحراف یا ناهنجاري اجتماعی زمانی

1-World Wide Web
2-MaQuail
3-consultation
4-Barnes
5-Castells
6-Skinner, et al
7- Mckenna
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117/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره

داشته باشد و آن عده از مردم در مورد ضرورت تغییر آن ها و منافع تعداد زیادي از مردم مغایرتارزش
واد مخدر مشتق از تریاك از جمله اعتیاد به م.)1387،1، سروستانیصدیق(»صدا باشندوضعیت هم

شد و کشورهاي اروپایی له اجتماعی تلقی نمیأهاي متمادي یک مسانحرافات اجتماعی است که براي قرن
. )1384،431شیخاوندي، (دانستندمصرف آن را تا قرن نوزدهم بد نمی

- زرگساالن محدود میدهد که استفاده از مواد مخدر در گذشته صرفاً به بتحقیقات تاریخی نشان می
-استفاده از مواد مخدر ناگهان در میان جوانان و نوجوانان شایع شد و ابعاد همه1970شد؛ در اوایل دهه 

ثیري که بر أمواد مخدر را بر اساس ت)1385،185ستوده، (اي جهانی درآمدلهأگیر آن به صورت مس
:توان به سه دسته عمده تقسیم کردگذارند میسیستم عصبی می

. هاکراك، کافئین، نیکوتین وآمفتامینمانند کوکائین،: 1)هابرندهباال(ها محرك. 1
و ) فین و آسپرینرمهروئین،تریاك،(مانند الکل، مواد افیونی:2)هابرندهپایین(هاکندکننده. 2

. هاباربیتورات
هر یک از این مواد .)1387،174سروستانی، صدیق(5و اکستازي4مانند ال اس دي: 3زاهاتوهم. 3

گذارنددر رفتار اجتماعی نیز آثار فراوانی بر جاي میومخدر مسائل اجتماعی خاص خود را دارد
مطرح شده است که از جمله در مورد مسائل اجتماعی و جرم نظریات زیادي.)111، 1385اصل،محمدي(

و ) 46-1387،45دیق سروستانی، ص(ناکامی منزلتی کوهن) 1995،205(6ا نظریه عمومی فشار اگینوآنه
.اشاره کرد)1966،76(7ساترلند و کرسی)پیوند افتراقی(نظریه تفاوت ارتباط 

ارتباط فناوري ارتباطی و گرایش به اعتیاد- 5
تعامل اینترنت و اعتیاد-1- 5

- هایی براي توسعه اجتماعی، فرصتشدن تجارت، عالوه بر ایجاد فرصتپیشرفت فناوري و جهانی
جرایمی که با استفاده از امکانات . هاي زیادي را براي اشکال سنتی و نوین جرایم ایجاد کرده است

شود، مستلزم استفاده از منابع نسبی کمتري است و ارتکاب این جرایم در فضایی رخ اینترنتی انجام می

1-Stimulators=uppers
2-depressants=downers
3-Hallucinogens = Psychedelics
4-LSD
5-MDMA=Eecstasy
6 -Agnew
7-Sutherland, cressey
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گونه جرایم تعریف ین در بسیاري از کشورها اینچنهم.دهد که افراد در آن حضور فیزیکی ندارندمی
شدن در این دسته از جرایم بیشتر و احتمال راند؛ بنابراین خطرات درگیاند یا به درستی تعریف نشدهنشده

.)1387،160نیا، به نقل از علیورديINCB(ردیابی و دستگیري مجرمان بسیار کم است
هاي مختلف با اد و گروهتوسط افردرباره انواع مواد مخدر،اطالعات قابل دسترسی در اینترنت

برخی از آنها از اینترنت جهت گسترش دامنه فروش خود و . شوندهاي متفاوت تولید میاهداف و انگیزه
-بسیاري از وب.)1387،161نیا، علیوردي(کننددرگیرکردن جوانان در رفتارهاي غیرقانونی، استفاده می

ءط به مواد مخدر و ملزومات آن مروج فرهنگ سونمودن طیف وسیعی از اطالعات مربوها با فراهمسایت
این دسته از متخلفان به طور . و برخی به طور غیرمستقیم باعث ترویج مصرف موادندمصرف مواد مخدرند

توتس، (کنندمیتفادهسشان اها و هویتکردن فعالیتتر براي مخفیهاي نوین و پیچیدهوريااي از فنفزاینده
2004(.

اعتیادهواره وتعامل ما-2- 5
کنندگان ها را به مصرفداري، اکثر انسانهاي جهانی و متحدان آنها در جهان سرمایهزنجیر رسانه

ها، روبناهاي اطالعاتی و مندي کشورهاي توسعه یافته غربی از روساختبهره.کندغیرفعال تبدیل می
هاي ارتباطی یرساختر عرصه تحمیل زها، موجب برتري آنها دارتباطی چون ماهوارههايابزارهاي فناوري

هاي تلویزیونی پخش مستقیم برنامه.)1381ببران،(هاي دیگر شده استبه فرهنگ)و فرهنگشامل اندیشه(
له جهانی مورد توجه کشورهاي مختلف قرار أسال گذشته به عنوان یک مس10ها در طول از طریق ماهواره

ها و مالحظات فرهنگی و سیاسی توجه بیشتري به آن سیتگرفته و در این میان، کشورهاي داراي حسا
.اي استهاي ماهوارهعمومی برنامهافول فرهنگ از پیامدهاي.)1994،114، 1کاریگس(اندنشان داده

و عاملی براي سکون و رکود انسانگذراناي براي وقتمشکل دیگر اینجاست که ماهواره امروزه وسیله
.)64، 1388،بیگیقورچی(است

چهارچوب نظري- 6
هاي هاي نوین ارتباطی و گرایش به آسیبشده در زمینه فناوريهاي مطرحبا توجه به نظریه

برداري بهرهنوع (تواند ارتباط نظري میان متغیر مستقل رسد رویکرد تحلیل شبکه میاجتماعی، به نظر می
. ازدرا برقرار س) گرایش به اعتیاد(و متغیر وابسته ) ینترنتاز ا

1- Karhigesu



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

119/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره

از جمله اخبار، (وجود داردآنامکانات بسیار متنوعی در ، بلکه اینترنت تنها یک ابزار ارتباطی نیست
در همین راستا ولمن دو .شودا فعالیتی اجتماعی محسوب نمیهکه استفاده از آن)ها، موسیقی و فیلموبالگ

اجتماعی یرهاي غمثل ایمیل و چت و استفادههاي اجتماعیشمارد، استفادهمیگونه استفاده از اینترنت را بر
تواند در اثرات اینترنت نقش ایفا از نظر کراوت نوع استفاده از اینترنت می.مثل وبگردي و دانلود موسیقی

کند، اثرات اینترنت بر زندگی به عقیده کراوت زمانی که تکنولوژي، کاربر و کاربرد تغییر می. نماید
اینترنت احتمال ایجاد رابطه میان افراد .)2001،23، 1کراوت و دیگران(کندمیاجتماعی افراد هم تغییر 

آوردفراهم میرا)تربه ویژه اطالعات بیشتر و متنوع(توان شخص براي دستیابی به منابع بیشتر و متفاوت 
.)1385،66حقیقت، سهرابی(

در . و گرایش به اعتیاد را تبیین کند)ماهواره(برداريتواند رابطه نوع بهرهنظریه وابستگی مخاطب می
-آورد و مخاطب را دچار بیثر است، در افراد انفعال به وجود میؤاین نظریه پیام بر دانش و رفتار افراد م

کنند و هر فرد ها رفع میافراد به اشکال مختلف نیازهایشان را با رسانه.)1381،87رزاقی، (کندحسی می
اي باشد که در اگر نیاز فرد به گونه. ها به طور متفاوت استفاده کندز رسانهممکن است در زمینه مختلف ا

توانند گردد و افراد میدر دنیاي مجازي به دنبال رفع آن نیاز میدنیاي واقعی قابل دسترس نباشد،
ثر مؤها هاي آنمحتواهاي متفاوتی را برگزینند که فراتر از نیازي که مخاطب به دنبال رفع آن است بر گرایش

.)1384،78لیتل، (واقع شود
هاي نوین برداري از فناوريتواند رابطه دو متغیر مدت بهرهشناسی رفتاري مینظریه مبادله و جامعه

شناسی رفتاري با رابطه میان تاثیر رفتار کنشگر بر محیط و جامعه. ارتباطی و گرایش به اعتیاد را تبیین کند
.)1389،430ریتزر،(کنشگر سرو کار داردبعديتاثیر این رفتار بر رفتارهاي 

از اینترنت مستلزم این است که کاربر سایر روابط اجتماعی خودش را به بهره برداريمدت افزایش 
اي بدون در نظر داشتن برنامهاگر ،کندفرد صرف استفاده از اینترنت میمدتی که. حداقل ممکن برساند

هارومدر چتهاي مربوط به تبلیغ و مصرف مواد مخدر یا افرادتسایامکان مواجه با وب،مشخص باشد
دیده که زمینه اجتماعی و روانشناختیبنابراین یک فرد آسیب. ابدیافزایش میکه در این زمینه فعال هستند،

دسترسی به دارو مواجه شود، در معرض اعتیاد به »هايفرصت«گرایش به مواد مخدر را دارد، چنانچه با
.)1387،6حسینی، (گیردد مخدر قرار میموا

تواند ارتباط نظري بین دو متغیر مدت استفاده از ماهواره و گرایش به اعتیاد را برقرار میکاشت نظریه 
اش، نیروي فرهنگی قدرتمندي عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظهگربنر.سازد
. ها اشاره داردت به پیامدهاي ساده و فراگیر استفاده زیاد از رسانهکاشنظریه . )1384،310گونتر،(است

1- Kraut
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، تدریجی و مستقیم اما اندكت مدتأثیر طوالنی) ايهاي ماهوارهو نیز تلویزیون(مطابق این نظریه تلویزیون 
.)1385،378کوایل، مک(گذاردو مهم بر مخاطبان خود به جاي میفزاینده 

توان به تئوري کاشت مبنی میو گرایش به اعتیادجنس، تحصیالتیرهاي متغرابطه هايبراي فرضیه
در ) سن، جنس، تحصیالت، مطالعه خبر(ثیر بر مخاطب با متغیرهاي دیگريأکه تلویزیون براي تبر این

برداري از براي فرضیه رابطه زمان بهره.)1386،392سورین و تانکارد، (گیرد، استناد کردتعامل قرار می
رابطه توان به پایان نامه آقاي سهرابی حقیقت که در آنمیهاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد،يفناور

.سنجیده شده است، استناد کردانزواي اجتماعیاینترنت با زمان استفاده از 

مدل مفهومی پژوهش: 1شکل شماره
شناسی روش- 7

شده از تکنیک پرسشنامه استفاده که در آن از باشدی میروش پیمایش، روش تحقیق این کار پژوهشی
-توصیفی«کاربردي بوده و از دیدگاه ماهیت و موضوع جزء مطالعات تحقیق حاضر از نظر هدف.است

که ) 18و 2مناطق (سال ساکن شهر تهران 30تا 15جامعه آماري این تحقیق را جوانان .است» همبستگی
تلفیقی و گیرينمونهروش از در این پژوهش .دهندکنند، تشکیل میبرداري میاز ماهواره و اینترنت بهره

) 18و 2(به این صورت که از هر منطقه . استفاده شده استاي و اتفاقی ترکیبی با دو تکنیک چند مرحله
ین از افراد واقع در ا. دو میدان اصلی، دو خیابان اصلی، دو خیابان فرعی و دو پارك محلی انتخاب شد

با .پرسشنامه تکمیل شد) سن؟ آیا به اینترنت و ماهواره دسترسی دارید( سوال پیش فرض3مناطق با 
توجه به این که امکان سنجش گرایش افراد در زمینه اعتیاد دشوار است و مردم تمایلی پاسخ مستقیم به 

وهش به جاي سنجش گرایشکنند، در این پژاالت ندارند و معموال گرایش خود را به اعتیاد بیان نمیؤس

يبردارزمان بهره

يبردارابهرهمدت 

يبهره بردارنوع 

ياز فناوريبهره بردار
ينوين ارتباط

گرايش به
اعتياد

جنس

التيتحص
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121/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره

تا 15چون اطالعاتی از تعداد افراد .در مورد گرایش به اعتیاد پرسیده شده استافراد به اعتیاد، نظر آنها
از ، در دسترس نبود، برداري از اینترنت و ماهواره می پردازندشهر تهران که به بهره18و 2سال مناطق 30

.نفر براورد شده است384تعداد نمونه که نامحدود استفاده شدجامعه کوکران براي گیري فرمول نمونه
به منظور . باشدفرد میآن،واحد تحلیلصورت گرفته است و خردسطح تحلیلدر این پژوهش

براي تعیین اعتبار . است86/0تعیین پایایی آزمون از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که میزان آن 
نیز نحوه عملیاتی 1جدول شماره . نوع صوري استفاده شده است1محتواییاعتبارپرسشنامه از روش

.کردن مفاهیم پژوهش را نشان می دهد
سازي و ابعادسازيشاخص.1جدول 

شاخصمولفهابعادمتغیرها

قل
مست

یر 
متغ

طی
رتبا

ن ا
نوی

ي 
 ها

ري
ناو

ز ف
ي ا

دار
 بر

هره
ب

اینترنت

در طول شبانه روزساعت استفاده از اینترنت برداريزمان بهره

مدت استفاده از اینترنت در طول شبانه روزبرداريمدت بهره
مدت استفاده از اینترنت به ماه

آموزشی، علمیسیاسی،-مذهبی،خبري(هاي مختلف بهره برداري در زمینهبرداريبهرهنوع 
)دوستیابیسرگرمی،-تفریحی

ماهواره

زمان
بهره برداري

استفاده از ماهواره در طول شبانه روزساعت 

مدت استفاده از ماهواره در طول شبانه روزبرداريمدت بهره
مدت استفاده از ماهواره به ماه

بردارينوع بهره
هاي مختلف برداري در زمینهبهره

)سرگرمی، فیلم و سریال-آموزشی، تفریحیعلمیسیاسی،-خبريمذهبی،(

ر وا
متغی

سته
ب

عی
تما

 اج
اي

ب ه
آسی

 به 
ش

گرای

اعتیاد

برداري از فناوري چقدر موجب گرایش به مواد می شودبهرهمواد مخدر
-روانهايقرص

گردان
-گردان میروانهايبرداري از فناوري چقدر موجب گرایش به قرصبهره

شود
شودات الکلی میبرداري از فناوري چقدر موجب گرایش به مشروببهرهمشروبات الکلی

شودبرداري از فناوري چقدر موجب گرایش به سیگار میبهرهسیگار

، استقاللاز آزمون هاي تحقیق متناسب با سطح سنجش متغیرهابراي آزمون فرضیهدر این پژوهش
افزاري در قالب بسته نرماسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی ضریب همبستگی 

Spssهاي مستقل با تحقیق براي برقراري روابط علی متغیرهايیید فرضیهأتدر صورتشود وتفاده میاس
.شوداستفاده میLisrelافزار متغیر وابسته از نرم

1-Content Validity
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ها فتهیا- 8
هاي آماريها بر اساس آزمونتحلیل یافته-1- 8

هاي آمارينتایج آزمون.2جدول 

سطح معناداري % 95دهد، در فاصله اطمینان هاي همبستگی نشان میا توجه به جدول فوق، نتایج آزمونب
-برداري و نوع بهرهبرداري، مدت بهرهزمان بهره(هاي نوین ارتباطیاز فناوريبرداريبهرههاي براي متغیر

برداري از بهرهبنابراین بین .کمتر است) % = 5(داري استاندارداز سطح معنیو گرایش به اعتیاد) برداري
و گرایش ) اینترنت و ماهواره)(برداريهبرداري و نوع بهربرداري، مدت بهرهزمان بهره(هاي نوین ارتباطیفناوري

شدت این ) باشدمی40تا 20که بین (ضریب همبستگی با توجه به مقادیر. به اعتیاد رابطه معناداري وجود دارد
.و جهت رابطه مستقیم استروابط متوسط

اي متغیرهاي سطح معناداري بر% 95همچنین با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در فاصله اطمینان 
بنابراین بین  . کمتر است) % = 5(داري استاندارد و گرایش به اعتیاد، از سطح معنی) تحصیالت، جنس(

با توجه به مقدار شدت . تحصیالت و گرایش به اعتیاد و جنس و گرایش به اعتیاد رابطه معناداري وجود دارد
همچنین براي بررسی تفاوت میان . وس استرابطه تحصیالت و گرایش به اعتیاد متوسط و جهت رابطه معک

رسد بین گرایش زنان و به نظر می. اي به شکل زیر تدوین نمودتوان فرضیهگرایش زنان و مردان به اعتیاد می
ویتنی گرایش مردان به اعتیاد بیش از - با توجه به نتایج آزمون مان. داري وجود داردمردان به اعتیاد تفاوت معنی

.ه اعتیاد استگرایش زنان ب

فرضیه
آزمون 

همبستگی
ضریب 
همبستگی

سطح 
معناداري

رابطه 
معنادار

هاي نوین ارتباطی و گرایش به برداري از فناوريبین زمان بهره
اعتیاد رابطه معناداري وجود دارد

وجود دارد26/003/0پیرسون

هاي نوین ارتباطی و گرایش به برداري از فناوريبین مدت بهره
اعتیاد رابطه معناداري وجود دارد

ود داردوج24/002/0پیرسون

هاي نوین ارتباطی و گرایش به برداري از فناوريبین نوع بهره
اعتیاد رابطه معناداري وجود دارد

وجود دارد34/001/0پیرسون

هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبین بهره
رابطه معناداري وجود دارد

وجود دارد30/002/0پیرسون

وجود دارد03/0-27/0اسپیرمنرایش به اعتیاد رابطه معناداري وجود داردبین تحصیالت و گ

وجود دارد26/002/0کاي اسکواربین جنس و گرایش به اعتیاد رابطه معناداري وجود دارد
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123/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره

ویتنی- نتایج آزمون آماري مان.3جدول 
داريسطح معنیمیانگین رتبه هاتعدادبنديطبقههاؤلفهم

20024/177زنانگرایش به اعتیاد
02/0

20083/216مردان

مدل معادالت ساختاري- 2- 8
هاي نوین ارتباطی و از فناوريبرداريمدل رابطه دو متغیر بین بهرهگیريدر ادامه صحت مدل اندازه

. گیردبررسی می شود که این کار توسط مدل معادالت ساختاري انجام میگرایش به اعتیاد 
بر این اساس نسبت کاي اسکور به . باشدمی82/16برابر با 14مقدار کاي اسکور مدل با درجه آزادي 

RMSEA. دل در حد قابل قبولی استدهد برازش مبه دست آمده که نشان می1/1درجه آزادي مدل 
، شاخص تعدیل یافه برازندگی 94/0برابر ) GFI(، شاخص برازندگی 026/0مدل P-value، 043/0مدل

)AGFI ( مدل رابطه  بین ابعاد 2در شکل . این موارد نشان دهنده برازش مناسب مدل است. است95/0برابر
.داري ترسیم شده استعتیاد در حالت معنیهاي نوین و گرایش به ابرداري از فناوري بهره

در حالت تخمین استانداردهاي نوین و گرایش به اعتیادبرداري از فناوريگیري بهرهمدل اندازه.2شکل

برابر با 4نشان داده شده است مقدار کاي اسکور مدل با درجه آزادي 3همانگونه که در شکل شماره 
دهد برازش به دست آمده که نشان می1/1بر این اساس نسبت کاي اسکور به درجه آزادي مدل . باشدمی94/4

. مدل در حد قابل قبولی است
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در حالت تخمین استانداردهاي نوین و گرایش به اعتیادوريابرداري از فنگیري بین بهرهمدل اندازه. 3شکل 

RMSEA040/0مدل ،P-valueشاخص برازندگی 037/0دل م ،)GFI ( شاخص تعدیل 94/0برابر ،
4جدول شماره . این موارد نشان دهنده برازش مناسب مدل است. است0.95برابر ) AGFI(یافته برازندگی 

.مقادیر مدل مسیر نهایی را نشان می دهد

گیري وپیشنهادهانتیجه- 9
هاي تحلیل شبکه، نظري تحقیق مشخص شد که تئوريارچوبشده در چهمطرحهايتئوريبا بررسی - 

هاي نوین برداري از فناوريتوانند رابطه متغیرهاي بهرهنظریه وابستگی مخاطب، نظریه مبادله و نظریه کاشت می
. ارتباطی و گرایش به اعتیاد را تبیین کنند



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

125/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره

درصد سبب افزایش گرایش 27به میزان تواندهاي نوین ارتباطی میبرداري از فناوريافزایش زمان بهره- 
. سال شود30تا 15به اعتیاد در بین جوانان 

درصد سبب افزایش گرایش 24تواند به میزان هاي نوین ارتباطی میبرداري از فناوريافزایش مدت بهره-
اند فرضیه مورد بی توانستهمبادله و نظریه کاشت به خوبنابراین نظریه. سال شود30تا 15به اعتیاد در بین جوانان 

شناختی ل جامعهتحلی«در مقالهاین نتیجه با بخشی از مفروضات نظري سید حسن حسینی. نظر را پشتیبانی کنند
ها و شده این است که ویژگیال مطرحؤدر این پژوهش س. همخوانی دارد»رابطه اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر

تواند در پیشگیري ابتال به مواد مخدر را در پی دارد و یا برعکس تا چه میزان میهاي اینترنت تا چه میزانتوانمندي
دیده که زمینه اجتماعی و بیک فرد آسیثر باشد، که بر اساس نظریه مبادله مؤیا کاهش ابتال به مواد مخدر 

شود، در دسترسی به دارو مواجه »هايفرصت«روانشناختی گرایش به مواد مخدر را دارد، چنانچه با 
و نظریه کاشت استفاده مداوم از یک وسیله )8، 1387حسینی، (گیردمعرض اعتیاد به مواد مخدر قرار می

هاي ماهواره با چنانچه مخاطب در برنامه.)1385،378ل، یکوامک(ثیري فزاینده بر مخاطب داردأارتباطی ت
تواند منجر به گرایش وي ود، این امر میبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مصرف مواد اعتیادآور مواجه ش

.به اعتیاد گردد
سرگرمی، دوستیابی و فیلم و سریال، - هاي نوین ارتباطی در زمینه تفریحیبرداري از فناوريافزایش بهره- 

تحلیل شبکه و نظریه وابستگی مخاطب به خوبی بنابراین نظریه.  تواند منجر به افزایش گرایش به اعتیاد شودمی
که بیشترین گیردمیفرد در گروهی قرار تئوري تحلیل شبکه در . اند فرضیه مورد نظر را پشتیبانی کنندوانستهت

در این صورت چون امکان کنترل . مشترکات را با او دارد، بنابراین سعی در هماهنگی بیشتر با گروه دارد
و این یابدعتیاد سوق داده شود کاهش میاي مانند الهأفرد توسط گروه وجود دارد امکان این که فرد به مس

له در صورتی که افرادي که فرد با آنها در تبادل است مصرف مواد اعتیادآور براي آنها یک هنجار أمس
در استفاده غیراجتماعی از اینترنت .یابدآور افزایش میامکان گرایش فرد به مواد اعتیادشده باشدپذیرفته

کننده اطالعات تسهیلو هیچ امکان کنترلی بر روي فرد وجود نداردت واسچون استفاده کامالً فردي
این نتایج . بیشتر استفرد به مواد مخدر ، بنابراي امکان گرایش مصرف مواد مخدر در اینترنت وجود دارد

همخوانی»)مخدر(مصرف مواد نترنت و سوءای«با عنواناينیا در مقالهبا پژوهش نظري آقاي اکبر علیوردي
ها به منظور فروش مواد سایت در سراسر جهان وجود دارد که از آندارد که بر اساس آن تعداد زیادي وب

ها استفاده سایتهاي خصوصی در وبرومن منظور دالالن مواد مخدر از چتشود و به ایاستفاده میمخدر
.کنندمی

درصد سبب افزایش گرایش به 30میزان تواند به، میهاي نوین ارتباطیبرداري از فناوريافزایش بهره- 
.سال شود30تا 15اعتیاد در بین جوانان 
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درصد 26تواند به میزان به عبارت دیگر جنسیت افراد می. جنسیت با افزایش گرایش به اعتیاد رابطه دارد-
.سال شود30تا 15سبب تغییر در گرایش به اعتیاد در بین جوانان 

30تا 15درصد سبب کاهش گرایش به اعتیاد در بین جوانان 27اند به میزان توافزایش تحصیالت، می-
. سال شود

پیشنهادات-10
هاي فضاي نظرات پاسخگویان در زمینه رفع آسیبو هابا توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

:توان پیشنهادات کلی زیر را ارائه دادمجازي می
هاي جمعی و معرفی مزایا و معایب آنهاتباطی در رسانههاي اربررسی فناوري-1
ایجاد امکانات محیطی مناسب جهت گذران اوقات فراغت-2
هاي داخلی متناسب با عالیق اقشار مختلفهاي رسانهکردن برنامهمتنوع-3
هاي داخلیجلب اعتماد مردم در زمینه اخبار و اطالعات رسانه-4
حوزه فضاي مجازي زمینهمد در آکارمدیریت وجود-5
ضاي مجازيفبه ابعاد مثبت توجه-6
آموزشی وپژوهشی در شناخت ابعاد فضاي مجازي  علمی،هايتقویت زیرساخت-7
سازماندهی امکانات حوزه فضاي مجازيها و معیارهاي مناسب جهتارائه مالك-8

پیشنهادات بر مبناي اهداف کاربردي. 5جدول 
ه سازماندهیشیونام سازمان

هاي زندگی در مدارس در راستاي ، آموزش مهارتهاي اجتماعیآموزان با عوامل تأثیرگذار در زمینه کاهش آسیبنمودن دانشآشناموزش و پرورشآ
هاي اجتماعیپیشگیري از آسیب

وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

هاي اجتماعی به چاپ مقاالت در سهیالت به مطبوعاتی که در زمینه آسیبهاي اجتماعی، ارائه تسیبآها با مضمون تشویق و تقدیر از فیلم
انداین زمینه اقدام کرده

هاهاي کنترلی و جلوگیري از آسیبشیوههدرباررسانیاطالع، هاي اجتماعی شهربار آسیبخهاي اجتماعی و اآسیبهرسانی دربارطالعاصدا و سیما
یهاي اجتماعمبارزه با آسیبهاررسانی درباطالع، هاتوسط خانواده

ندیدگاهاي اجتماعی براي آسیبفوریتمشاوره و هاي ایجاد سامانهسازمان بهزیستی

ویژه زنان سرپرست خانوار و سالمندانهپذیر بو اقشارآسیبمحرومینتوانمندسازي ره(امامامدادکمیته

هاي اجتماعی، ارتقاي فرهنگ هاي عملیاتی و کاربردي براي کاهش آسیبتهیه و تدوین طرح،هاي اجتماعیشناسایی و ارزیابی آسیبشوراي فرهنگ عمومی
عمومی

و تشکل هاسازمان
هاي غیر دولتی

-وگاه حتی به عنوان بازوي اجرایی سیاستهاي مختلفی مثل مشاور دولت،در نقشهاي اجتماعیبا تاثیرگذاري در وضع و اجراي سیاست

اههاي اجتماعی دولت
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127/...هاي نوین ارتباطی و گرایش به اعتیاد برداري از فناوريبررسی رابطه بهره
کمک به خانواده هاي اسیب دیده در راستاي بهبود و ضعیت آسیب پذیر آنها ، داشتن جلسات آموزشی و مشاوره اي براي زندانیان آسیب سازمان زندان ها

دیده فوري بر روي  تلفن و موبایله امکان استفاده از خدمات مشاورمخابرات

فیزیکی و مجازي امکان بازي کاربر بر اساس سناریوهاي مختلف براي آموزش يهاسازي آسیبهایجاد سکوهاي آموزشی با استفاده از شبیيشهردار
هادر جهت مقابله با آسیب

پیشنهادات پژوهشی -11
-له که گرایش به اعتیاد ناشی از استفاده از بهرهأهاي بعدي به دلیل اطمینان از این مسدر پژوهش-

.در تحقیق وارد شود)گر  مانند انزواي اجتماعیتغیر مداخلهباشد بهتر است مبرداري از فناوري می
.تر مورد بررسی قرار گیردبه جاي بررسی دو فناوري، یک فناوري، به صورت عمیق-
. هاي اجتماعی بررسی شودهاي ارتباطی با سایر آسیبرابطه بهره برداري از فناوري-
.اینترنتی و اعتیاد به مواد مخدر انجام گیردهاي کیفی درباره اعتیادتوان پژوهشدر این زمینه می-

فهرست منابع
.31و 30شدن فرهنگ و بحران هویت، نشریه پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره ، جهانی1381ببران، صدیقه، -1
، عصر تبلیغات، کاووس سید امامی و سید محمد صادق عباسی، 1379پراتکانیس، آنتونی و الویت ارسنون، -2

.سروش
هاي شناختی رابطه اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر، اینترنت و آسیب، تحلیل جامعه1387حسن، یدحسینی، س-3

. اجتماعی، سلمان
.هاي ارتباطات اجتماعی، پیکاننظریه،1381رزاقی، افشین، -4
.شناسی در دوران معاصر، محسن ثالثی، علمی و فرهنگی، نظریه جامعه1389جورج، ریتزر،-5
.، آواي نور)شناسی انحرافاتجامعه(شناسی اجتماعی، آسیب1385هللا، اهدایتستوده، -6
در (بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزواي اجتماعی کاربران اینترنت،1385سهرابی حقیقت، محمدهادي، -7

. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، پایان)هاي تهراننتمیان کاربران کافی
. هاي ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان،  دانشگاه تهران، نظریه1381، ف و جیمز تانکاردسورین، ورنر جوز-8
.شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، قطرهجامعه، 1384شیخاوندي، داور، -9

، سازمان مطالعه )شناسی انحرافات اجتماعیجامعه(شناسی اجتماعی، آسیب1387اهللا، رحمتصدیق سروستانی،- 10
.مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی) سمت(ها کتب علوم انسانی دانشگاهو تدوین 

. هاي اجتماعی، سلمان، اینترنت و آسیب)مخدر(مصرف مواد ، اینترنت و سوء1387نیا، اکبر، علیوردي- 11
.هاي سیمااي، مینو نیکو، اداره کل پژوهشهاي تحقیق رسانه، روش1384گونتر، بري، - 12
نژاد جامعی، سید علی قاسم: ویراسته،سید اکبر میر حسینیهاي ارتباطات،نظریه،1388،استیفن جان،لیتل- 13

.جنگل، مرتضی نوربخش
- حق،)بزهکاري نوجوانان(شناسی انحرافات رفتاري نوجوانان درآمدي بر جامعه،1385باس، اصل، عمحمدي- 14

.شناس
رویز اجاللی، دفتر مطالعات و توسعه هاي ارتباطات جمعی، پ، درآمدي بر نظریه1385کوایل، دنیس، مک- 15

.هارسانه
.، دانشگاه عالمه طباطبایی)1ج (وسایل ارتباط جمعی، ،1371اظم، معتمدنژاد، ک- 16



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

شماره پنجم/دومسال /مطالعات جوانانشناسیجامعهفصلنامه128

FTV,ONYX,RTL11تحلیل محتواي شبکه( اي دیجیتالهاي ماهواره، بررسی برنامه1381پرستو، یونچی، - 17
,LEONARDO ,VOX(ها، و بکارگیري تصاویر مستهجن در این برنامههاي نوآورانه و بررسی ارائه پدیده

.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطباییپایان
18- Agnew, Robert(1995)."Strain and Subcultural Theories of Criminality "in Joseph

F, Sheley (Ed) Criminology: A Contemporary Handbook ،2nd ed,Belmont,
California: Wadsworth.

19- Barnes, Sondrob, Z.D (1988). Making ICT Meaning Ful in Teaching 3Toll. Ed.
Amnc D. Lokburn. London: P.C.P

20- Castells.M. (2001) The internet galaxy: Reflections on the internet, business and
society. NewYork. Oxford university press.

21- Cornwell, B. and Lundgren, D.C. (2001) Love on the internet: Involvement and
mispresentation in romantic relationships in cyberspace vs. realspace. Computers
in human behaviour, 17: 197-211.

22- DiMaggio, P .Hhargittai, E. Newman, W.R. and Robinson, J.P. (2001). Social
implications of internet. Annual review sociology, (27).

23- Karhigesu, R. (1994). Broadcasting deregulation in Asian nations. Media Culture
& Society, 16 (1).

24- Kraut, R., Lundmark, V., Patterson, M., Kiesler, S. and Mukapadhyay, T. (1998).
Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and
psychological well-being? American psychologist, 53

25- Leiner, Barry M. et al. (2001). A Brief History of the Internet. URL: http:
www.isco.org/internet/history/brief.html.

26- McKenna, K.Y.A. and Bargh, J.A. (2002). Can you see the real me? activation
and expression of the true self on the tnternet. Journal of social issues. 58(1): 33-
48.

27- McQuail, D., (2005). McQuail’s mass communication theory. 5th edition. Sage
publications. London.

28- Mesda, k.l and Erov.e (2003). Information and communication technology,
industry survey. [online]. Available at: http//www.mesda.com.

29- Skinner Norman C. (2003). Systematic Review of Health Behavior Change
Research. Univercity of Toronto, p.2-12.

30- sutherland ,edwin H.and donald R.cressey(1966). principles  of criminology. 7th

ed. philadelphia: lippincontt.



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

