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چكيده :این مقاله بخشی از نتایج رسالهای است که طی آن میزان رضایت و وابستگی به اینترنت کاربران
دانشجو در دو کشور ایران و فرانسه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است .شالوده تجربی این تحقیق ،مبتنی
بر مطالعهای مقایسهای و کمی با استفاده از پرسشنامه و بهرهگیری از دو مقیاس سنجش رضایت کاربران
بنیوسف و هدری و آزمون وابستگی اینترنت اورمان بوده که بر اساس آن ،دو پیمایش مستقل در دو کشور
مزبور با  111نمونه از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای تهران و لورن فرانسه در مقطع لیسانس
علوم انسانی و هنر در سال  2131به اجراء درآمده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که تنها یك سوم
دانشجویان ایرانی و فرانسوی از اینترنت رضایت باالیی دارند؛ در حالی که نرخ رضایت پاسخگویان فرانسوی
کمی باالتر از همتایان ایرانی است و تعداد کاربران وابسته به اینترنت در دو جامعه آماری نیز کمتر از  31درصد
و پاسخگویان ایرانی با اختالف کمی ،وابستگی بیشتری به اینترنت نشان میدهند .همچنین پاسخگویان
فرانسوی کمی بیشتر از همتایان ایرانی خود به منظور اهداف تحصیلی به اینترنت مراجعه میکنند.
واژگان كليدي :رضایتسنجی ،وابستگی به اینترنت ،ایران ،فرانسه
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مقدمه و بيان مسئله
در طی سالهای دهه  91اینترنت ،فنآوریهای اطالعات و ارتباطات را متحول کرد .پس از یك دهه ،با
جرات میتوان اذعان کرد که اینترنت در زندگی روزمره بیش از یك میلیارد نفر ( 3/22میلیارد) در سراسر
جهان وارد گردیده است (گروه بازاریابی مینیوات )2112 ،3در حالی که شیوههای جدید برقراری ارتباط،
یادگیری ،کارکردن و تفنن و سرگرمی را فراهم کرده است» (لژوا ،2112 ،ص .)329 .مفروض اینكه،
اینترنت ،جزیی از زندگی جوانان ایرانی و به ویژه دانشجویان به شمار می آید و بخش قابل توجهی از زندگی
روزمره آنان را تحت تاثیر قرار می دهد .میزان کاربران اینترنت جوان ایرانی بین سالهای  3992تا 2112
افزایشی بین  31تا  29درصد را نشان میدهد (سازمان ملی جوانان 3992 ،و  ،2112به نقل از پاکسرشت،
 ،2112ص)311 .؛ و از سال  2112تا  ،2131به موازات افزایش جمعیت ،ضریب نفوذ اینترنت به طور قابل
توجهی افزایش پیدا کرده و از  31/1درصد در سال  2112به  21/2درصد در سال  2131رسید و در 2132
این درصد به بیش از  21درصد جمعیت ایران رسیده است (نك ،اینترنت وورلد اساتس .)2132 ،در ابتدای
سال  ،2119حدود  3/22میلیارد کاربر اینترنت در جهان وجود داشته است و امروزه بیش از  22میلیون
کاربر اینترنت در ایران وجود دارد و این کشور از این لحاظ ،اولین جایگاه را در میان کشورهای خاورمیانه به
خود اختصاص داده است .کشور فرانسه در میان کشورهای اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از اینترنت نزد
جمعیت  32تا  22سال موقعیت میانهای دارد .در سال  2112حدود  29درصد این رده سنی ،سابقا کاربر
اینترنت بودهاند و  21درصد آنان نیز کم و بیش همه روزه به اینترنت متصل هستند (فریدل .)2112 ،از این
سال به بعد ،اینترنت جزء جداییناپذیری از زندگی فرانسویها شده است (دو سوم افراد) 2عالوه بر این« ،یك
پنجم افراد باسواد به عنوان کاربر اینترنت شناسایی شدند ،در حالی که  91درصد فارغالتحصیالن آموزش
عالی به شیوههای مختلفی از اینترنت بهرهگیری میکنند» (ترمنبرگ ،بوتت ،2111 ،ص .)1 .در سال،2133
در فرانسه بیش از  22میلیون کاربر وجود داشته و امروزه این کشور در استفاده از اینترنت در میان
کشورهای اروپایی پس از آلمان ،روسیه و انگلستان چهارمین جایگاه را دارد.1
یكی از پدیدههای اجتنابناپذیر در جهان به ویژه در کشورهای توسعهیافتهای چون فرانسه و یا در حال
توسعهای چون ایران گسترش شگفتانگیز و روزافزون استفاده از اینترنت به ویژه از سوی نسل جوان است.
مطالعات علمی نشان میدهد که بخش قابل توجهی از کاربران اینترنت در جهان را اغلب افراد تحصیلکرده،
روشنفكر و البته دانشجویان تشكیل میدهد .در طی سالیان گذشته ،استفاده از این رسانه به شیوهای
گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش گذاشته ودر حال حاضر ،بزرگترین گروه
کاربران اینترنت دانشجویان جوان میباشند.
از ابتدای فراگیر شدن اینترنت ،مسائل مربوط به استفاده آن نیز مطرح شده است ،عاملی که به طور
گسترده ناشی از عالقه به رسانههاست .تحقیقات متعدد گذشته در پی این بوده است که استفاده مسالهساز
اینترنت 2را تشریح کند؛ دالیلی را در این ارتباط بیان کند و با مشكالت مشابه ،پیوند و رابطهای بیابد یا
زمینه حل آنها را پیشنهاد دهد؛ بدون آن که پژوهشگران در اینباره به توافقی دست یازند» (لژوا،2112 ،
ص .)329.بر اساس تعریفی «استفاده از اینترنت ،فعالیتی است اجتماعی که هنجار شده و در جامعهای
خاص که الزام قانونی وجود ندارد جاری و ساری شده است .استفاده از اطالعات ،به نحوی کسب رضایت
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یك نیاز اطالعاتی است؛ یك نظام اطالعاتی که باید برحسب استفاده از اطالعات و تاثیرات ناشی از آن بر
فعالیتهای استفاده کنندگان نگریسته شود» (ایو ،فرانسوا ،نقل به مضمون .)3992 ،امروزه ،مشاهده میشود
که برخی از کاربردهای شبكه اینترنت در صورت استفاده بیش از حد ،بر اساس تحقیقی که توسط فرنت
( )2112انجام گرفته است با خطراتی چون وابستگی همراه است و از این جهت میتوان اذعان کرد که
«اینترنت هم راهحل تلقی میشود و هم یك مساله».
بر اساس نتایج مطالعات انجام گرفته (معید فر ،حبیب پور گتابی ،و گنجی )3112 ،در ایران نیز ،میل و
رغبت جوانان ایرانی به استفاده از اینترنت در سالهای اخیر بسیار سریع افزایش پیدا کرده و البته در مورد
قشر نوجوان بیشتر نقش سرگرمکننده و تفننی داشته است .کاربردهای مهیج و سرگرم کنندهای چون چت،
دوستیابی در شبكههای اجتماعی نظیر فیسبوک ،پرسهزنی در سایتهای مختلف ،بازیهای آنالین ،و
بازدید از سایتهای غیراخالقی از جمله مهمترین این استفادههاست؛ حتی نتایج برخی تحقیقات دیگر انجام
شده در چند سال اخیر ،موید میل به استفاده از کاربردهای ارتباطی و تفننی نزد پاسخگویان جوان ایرانی
است که هر روزه بر تعداد کاربرانی که در مقابل این رسانه ،رفتارهای وابستگی از خود نشان میدهند ،افزوده
میگردد.
نتایج تحقیقات انجام گرفته نزد کاربران نوجوان نشان میدهد که بیشترین افراد وابسته به اینترنت در
فرانسه به بازیهای مجازی عالقه نشان داده (لژوآ )2112 ،و در ایران نیز نتایج برخی از پیمایشهایی که در
سالهای گذشته انجام شده ،حاکی از این واقعیت است که نزد کاربران نوجوان ،وابستگی به اینترنت بنا به
دالیل مختلفی رخ داده است؛ برخی از کاربران برای خوشی ،هیجان ناشی از بازدید از سایتهای غیراخالقی
یا برای درک محیط پیرامونی و عدهای دیگر برای تفنن و سرگرمی« ،تلف کردن» وقت و برقراری ارتباط
مجازی و دوستیابی به اینترنت متصل میشوند .با توجه به این که بخش قابلتوجهی از کاربران اینترنت در
جهان را جوانانی تشكیل میدهند که وقت بسیاری را در شبكه سپری کرده و بیشتر اوقاتشان را درشبكههای
دوستیابی سپری میکنند و نیز با مروری بر برخی پیآمدهای استفاده بیش از اندازه اینترنت ،همچون
وابستگی به آن و نیز افزایش روزافزون میزان رضایت کاربران از این رسانه ،مطالعه این پدیده به ویژه نزد
دانشجویان جوانی که در هر زمان برای انجام مطالعات یا سرگرمی به اینترنت مراجعه میکنند ضرورت پیدا
میکند؛ به خصوص آن که امروزه« ،اینترنت به طور چشمگیری سبكی از زندگی دانشجویی شده و آنان این
ابزار را با کاربردهای اجتماعی خارج از شبكه که برای آن وجه ممتازی قائلند جایگزین میکنند (فرنت،
 ،2112ص.)321 .
از این جهت یكی از اهدف اصلی این تحقیق ،عالوه بر سنجش میزان رضایت کاربران ایرانی و فرانسوی،
ارزیابی رفتارهای اعتیاد آمیز احتمالی دانشجویانی است که در شبكه اینترنت مدت زیادی را سپری میکنند؛
با توجه به این که همواره برخی از انواع استفادههای این فنآوری فراگیر ،درپی افزایش میزان رضایتمندی
کاربران ،قابلیت ایجاد مساله و آسیب را دارد و این که دانشجویان جوان بیشتر از دیگر افراد جامعه از اینترنت
بهرهگیری میکنند ،با استفاده از پیمایشی کمی ،عالوه بر گونهشناسی استفادههای اینترنت ،میزان رضایت و
وابستگی به اینترنت دانشجویان دو دانشگاه تهران و لورن فرانسه مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است.2
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فرضيه تحقيق
در این مطالعه ،از پیمایش توصیفی و روش تحلیل فرضیه بهرهگیری شده است؛ زیرا فراتر از توصیف
جامعه آماری ،این پژوهش در پی مطالعه رابطه معنیداری بین برخی متغیرها در نزد دانشجویان دو کشور
است .در واقع ،این تحقیق ،بر حسب متغیرهای کمی ،فرضیه زیر و روابط علی برگرفته از این فرضیه را مورد
مداقه و آزمون قرار میدهد:
فرضيه :متغیر کشوری که کاربر در آن زندگی می کند ،بر افزایش میزان اعتیاد اینترنتی و میزان رضایت آنها
تاثیر دارد.
عملياتي كردن :برای سنجش فرضیه باال ،آن را به شكل روابط علی زیر عملیاتی کرده ایم.
 دانشجویان ایرانی به نسبت دانشجویان فرانسوی رضایت بیشتری از اینترنت دارند. حداقل یك سوم دانشجویان نمونه در دو کشور وابستگی باالیی به اینترنت دارند. اینترنت ،به مثابه رسانهای آموزشی ،نقش قابلتوجهی در فرآیند مطالعات تحصیلی اکثریتدانشجویان ایرانی و فرانسوی ندارد.
 بین کارکرد اینترنت و رضایت کاربران ایرانی و فرانسوی رابطه همبستگی علی وجود دارد.روششناسي تحقيق
بر طبق دیدگاهی «مساله مربوط به استفاده [از رسانه] و شدت آن ،یك محور تحقیقی را ترسیم میکند
که پدیدآورنده بسیاری از [مسائل] علوم اجتماعی است و روششناسی مشخصی که به این مساله اجتماعی
پاسخ دهد وجود ندارد» (بنیوسف ،هدهری ،2119 ،ص .)22 .با این وجود ،در این مطالعه ،تالش شده است
تا نرخ رضایت کاربران اینترنت و شدت وابستگی به آن مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر،
شیوه مورد استفاده در این مطالعه ،روش کمی 2و بر مقایسه دو جامعه آماری استوار است .اساس تجربی این
مقایسه ،مبتنی بر دو پیمایش بوده که در دو کشور ایران و فرانسه انجام شده است .به منظور انجام این
مطالعه ،به کمك ابزار پرسشنامه و مصاحبه حضوری ،دو پیمایش مستقل در دو دانشگاه مورد نظر ترتیب
داده شد که طی آن  111دانشجو (از هر دانشگاه  321نفر) در مقطع لیسانس رشتههای علوم انسانی و هنر
مورد پرسشگری قرار گرفتند؛ بنا به دالیل امنیتی و فقدان آدرس ایمیل دانشجویان ایرانی در دفاتر گروههای
آموزشی دو کشور ،به ناچار از شیوه تصادفی غیرسیستماتیك بهره گرفته شد .ابزار سنجش برای جمعآوری
9
دادههای تحقیق ،پرسشنامهای است کمی و بینام ،حاوی دو مقیاس 2سنجش رضایت 1و وابستگی کاربران
(آزمون اورمان ،)31و جامعه آماری شرکتکنندگان متشكل از دانشجویان دانشكده علوم انسانی و هنر دانشگاه
پل ورلن متز(لورن) و دانشجویان سه دانشكده واقع در دو پردیس اصلی دانشگاه تهران ،شامل دانشكدههای
علوم اجتماعی ،هنرهای زیبا ،و علوم تربیتی و روانشناسی است .تحلیلهای ارائه شده به کمك جداول
فراوانی و دو بعدی متغیرهای مربوطه نگاشته شده و همچنین درپی انجام آزمون های کای اسكوئر ،کرونباخ،
فی کرامر و الندا دادههای به دست آمده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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مدل استفاده و رويكردهاي اصلي
این مطالعه ،میزان رضایت از اینترنت و وابستگی احتمالی کاربران دانشجوی ایرانی و فرانسوی به این
رسانه را با مالحظه سه وجوه شخصی ،حرفهای (اشتغال به تحصیل در دانشگاه) و عمومی زندگی آنان مورد
سنجش قرار داده است .به منظور مطالعه میزان رضایت دانشجویان از اینترنت و وابستگی به آن ،دو رویكرد
مشخص نظری ،امكان سنجش یا تایید فرضیههای مطروحه را فراهم میکند؛ اولین رویكرد در حوزه
جامعهشناسی و دومین رویكرد در حوزه روانشناسی قرار دارد:
اولين رويكرد میزان رضایت کاربران در استفاده از اینترنت را مورد سنجش قرار میدهد (مقیاس کلی
استفاده) .این مقیاس با جمع سه زیر مقیاس به دست آمده است .اولین مقیاس (مقیاس کارکرد ارتباطی)
استفادههایی را دربرمیگیرد که به یك نیاز ارتباطی پاسخ میدهد (مدل یا کارکرد ارتباطی اینترنت) و به
ابزارهای مختلف فنی ،همچون کاربرد ویدئو کنفرانس ،چت ،سالنهای گفتوگو و وبالگها استوار است.
دومین مقیاس (مقیاس اطالعاتی) استفادههای مرتبط با کسب اطالعات را مدل یا کارکرد اطالعاتی) همچون
جستجوی منابع و انتشار اطالعات در وبسایتها و صفحههای شخصی چون وبالگها ،استفاده از امكانات
سمعی و بصری را در بر میگیرد 33و در نهایت سومین مقیاس (مقیاس تفنن و سرگرمی) به نیازهایی پاسخ
میدهد که با هدف خوشگذرانی و سپری کردن اوقات فراغت به واسطه فعالیتهایی چون بازیهای آنالین،
پورنوگرافی ،خریدهای تفننی یا گشتزنی در فضاهای مجازی بدون هدف با انگیزه پاسخگویی به کنجكاوی و
سپری کردن وقت انجام میگیرد.
دومين رويكرد در پی پیشنهاد مدلی است که مجموعهای از نشانههای وابستگی به اینترنت را در بر
میگیرد .این اقدام از روششناسیای که در آمریكای شمالی توسعه یافته و به موقعیتهایی که ناشی از کار
با کامپیوتر متصل به اینترنت است اقتباس شده است .گرایش اعتیادآمیز به اینترنت به کمك  9گویه مقیاس
شاخص کلی به دست آمده میزان وابستگی یا عدم وابستگی به اینترنت را نشان میدهد .شاخص اورمان،
آزمونی است که به سادگی میتوان آن را به کار برد و امكان تشخیص ابتالء احتمالی را ممكن میکند .عالوه
بر آن ،این آزمون به نحوی نسبتا دقیق ،اهمیت بهترین مدیریت و نظارت زمان کار کاربر را خاطر نشان
میکند (وله آ .)2111 ،مدل «استفاده و رضایت» (مكکوئیل )3991 ،ناظر بر اولین رویكرد بوده و مدل
«استفاده و وابستگی» (رو بین و ویندال )3912 ،نیز دومین رویكرد را توجیه میکند .این دو رویكرد اتخاذ
شده ،کلید درک مساله تحقیق بوده و ما را در تایید یا عدم تایید فرضیههای اصلی تحقیق رهنمون میباشد
و همچنین مبنایی است که مقایسه بهتر جنبههای رضایت و وابستگی کاربران ایرانی و فرانسوی را ممكن
میکند .رویكردهای «استفاده و رضایتمندی» و «استفاده و وابستگی» چهارچوب اصلی نظری این مطالعه
بوده است؛ از این جهت که نظریه اول در مرکز اشتغاالت فكری و دغدغههای مرتبط با مساله استفاده
اینترنت و چگونگی رضایت آن جای میگیرد؛ (این رویكرد متضمن تغییر کانون توجه از مقاصد ارتباطگر به
مقاصد دریافتکننده میباشد و میکوشد تا مشخص کند که ارتباط جمعی چه کارکردهایی برای افراد
مخاطب عرضه میکند (سورین و تانكارد ،3112 ،ص )221 .و از سوی دیگر ،دومین رویكرد ما را به تمرکز بر
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جنبههای پایدار تاثیر استفاده مفرط و غیرارادی از اینترنت که به نوعی به وابستگی دانشجویان به اینترنت
منجر میشود هدایت میکند.
همانگونه که در نمودار مدل رضایت و وابستگی زیر مالحظه میشود ،متعاقب افزایش بیش از حد زمان
استفاده از امكانات تفننی و سرگرمکننده اینترنت همچون بازیهای آنالین ،بازدید از وبسایتهای
پورنوگرافیك و در مواردی پرسهزنی در وب و انجام سفارش آنالین و خریدهای تفننی (ویژه جوامع پیشرفته
و مصرفی همچون آمریكا و برخی کشورهای صنعتی اروپایی) 32و نیز ناتوانی در کنترل و قطع ارادی استفاده
بیرویه که معموال با افزایش روزافزون رضایت کاربر و شكایت اعضای خانواده و غفلت از وظایف حرفهای
همراه است ،عالئم وابستگی به اینترنت در کاربر نمایان میشود.

افزايش رضايت از كاركرد
تفننی و سرگرمی اينترنت

استفاده غير
ارادي از
اينترنت

افزايش زمان
استفاده از
اينترنت

وابستگي

وابستگي به
خريدهاي
تفنني

وابستگي به
بازي هاي
آنالين

وابستگي
پورنوگرافيک

مدل  :1مدل رضايت و وابستگي به اينترنت
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تحليل يافتهها
در اینجا قبل از مقایسه دادههای به دست آمده و ارائه تحلیلهایی کلی ،الزم است اطالعاتی اجمالی و
توصیفی در خصوص برخی متغیرهای جمعیت مورد مطالعه با ذکر نسبت هر یك از نمونههای مطالعه شده و
نیز اطالعاتی از انواع کارکردهای اینترنت نزد پاسخگویان دو جامعه ارائه داد ،شاید به درک بهتری از یافته
های تحلیلی بیانجامد.
در نمونههای مورد مطالعه ،سن پاسخگویان ایرانی بین  31تا  22و سن همتایان فرانسوی بین  32تا 22
سال بوده است که از این میان ،حدود  91/2درصد دانشجویان ایرانی و  91درصد دانشجویان فرانسوی در
رده سنی  31تا  11سال قرار داشتهاند .همچنین  21/1درصد از دانشجویان پاسخگوی ایرانی مذکر و 22/2
درصد نیز مونث بودهاند در حالی که  22/2درصد پاسخگویان فرانسوی مذکر و  22/1درصد مونث بودهاند.
در خصوص وضعیت تاهل نیز  92/1درصد پاسخگویان ایرانی مجرد و نزدیك به همین مقدار هم ،همتایانشان
در دوران تجرد به سرمیبردند ( 92/2درصد) .شایان ذکر است که در جامعه فرانسه هرگونه روابط زناشویی
که خارج از چارچوب قانونی و مذهبی صورت میگیرد در زمره زندگی مجردی به شمار میآید بهگونهای که
 1/1درصد از پاسخگویان فرانسوی اذعان کردهاند که با پارتنر یا دوستی از جنس مخالف زندگی میکنند.31
البته در پاسخ به پرسشی در خصوص شیوه زندگی 2/1 32،درصد پاسخگویان ایرانی (در مقابل  2/2درصد
پاسخگویان فرانسوی) نیز گزینه زندگی با سایر را انتخاب کردهاند که با توجه به تغییر سبك زندگی جوانان
نسل جدید و برخی شواهد و قرائن در جوامع امروزی میتوان اذعان کرد که برخی از دانشجویان ایرانی نیز
متاسفانه در سالهای اخیر به این شیوه زندگی روی آوردهاند.
همچنین بر اساس یافتههای بدست آمده ،میتوان اذعان کرد که مهمترین کارکرد اینترنت نزد پاسخگویان
ایرانی با  29/1درصد ،کارکرد اطالعاتی است (جستجوی اطالعات) و در وهله دوم ،کارکرد ارتباطی با 32/2
درصد قرار دارد .همچنین مشاهده میشود که کارکرد تفننی و سرگرمی (بازیهای آنالین ،بازدید سایتهای
پورنوگرافی ،موسیقی و فیلمهای آنالین) با  1/1درصد نزد دانشجویان ایرانی به عنوان آخرین کارکرد استفاده
برشمرده شده است .پس میتوان نتیجهگیری کرد که کارکرد اطالعاتی در مجموع (با تجمیع گویههای دو و
سه موردی) با  22/2درصد پر استفادهترین کارکرد اینترنت نزد پاسخگویان ایرانی است و کارکرد ارتباطی با
21درصد در وهله بعد جای میگیرد؛ در حالی که تنها  2/1درصد از مصاحبهشوندگان کارکرد تفریحی و
سرگرمی این رسانه را به عنوان اولین انتخاب خود مورد گزینش و اشاره قرار دادند.
و نیز بر طبق دادههای موجود ،با اهمیتترین کارکردهای اینترنت نزد پاسخگویان فرانسوی بدین ترتیب
رتبهبندی میشود :کارکرد ارتباطی با  22درصد در وهله نخست و پس از آن کارکرد اطالعاتی با  9/1درصد
در وهله دوم استفاده قرار میگیرد .چنانچه داده کارکرد اطالعاتی اینترنت به داده ذکر شده در گویههای دو
و یا سه موردی (تلفیقی) اضافه گردد  12/2درصد از نمونهها را شامل میشود ( 32/2درصد پاسخگویان،
همزمان هر سه کارکرد را اشاره کردند) .همچنین مالحظه میشودکه نرخ کارکرد تفننی و سرگرمی اینترنت
به یك اندازه میباشد؛ یعنی اینكه  9/1درصد از پاسخگویان ،کارکرد تفننی و سرگرمی اینترنت را به عنوان
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سومین اولویت خود بر شمردند (با در نظر گرفتن پاسخهایی که بیش از یك گویه را انتخاب کردند
(32درصد) ،این رقم به  23/1درصد افزایش مییابد.
ميزان رضايت پاسخگويان فرانسوي از اينترنت بيشتر از همتايان ايراني است
دادههای این پیمایش مقایسهای نشان داد که که تقریبا یك سوم پاسخگویان ایرانی ( 12/2درصد) در
طبقه پایین طبقهبندی میشوند؛ بدین معنی که آنان از اینترنت رضایت32زیادی ندارند .عالوه بر این22 ،
درصد پاسخگویان در دومین طبقه قرار میگیرند (طبقه متوسط)؛ این موقعیت گویای این واقعیت است که
این درصد از پاسخگویان ایرانی نیز تا حدی از اینترنت رضایت دارند و تنها  9/1درصد از مصاحبهشوندگان در
طبقه باال قرار میگیرند که نشاندهنده میزان رضایت باالی آنان از اینترنت است؛ و همچنین یافتههای به
دست آمده نشان میدهد که حدود یك سوم پاسخگویان فرانسوی ( 11/2درصد) در طبقه پایین طبقهبندی
شدهاند؛ بدین معنی که آنان از اینترنت رضایت چندانی ندارند .همچنین  22/1درصد از مصاحبهشوندگان
فرانسوی در طبقه متوسط طبقهبندی گردیده که به مفهوم رضایت نسبی آنان از اینترنت است و تنها
32درصد از آنان در طبقه باال قرار دارند که گویای رضایت کامل پاسخگویان است .با مقایسه نتایج به دست
آمده به ویژه مقایسه طبقه باالی رضایت کاربران ( 9/1در مقابل  32درصد) ،میتوان نتیجهگیری کرد که
پاسخگویان فرانسوی ،با تفاوت کمی یعنی حدود  2/2درصد نسبت به پاسخگویان ایرانی از اینترنت رضایت
بیشتری دارند .در کل میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که مطابق نظریه استفاده و رضایتمندی ،افزایش
زمان استفاده از اینترنت و بهدنبال آن رضایتمندی باالتر دانشجویان فرانسوی ناشی از فرهنگ متمایز
کاربران ،افزایش نسبی میزان اعتماد آنان به فضای مجازی در نتیجه متداول شدن استفاده از برخی
قابلیتهای سرگرم کننده و ارتباطی اینترنت همچون نرمافزارهای صوتی و تصویری چت میباشد .از جمله
اینكه حدود  11/1درصد دانشجویان فرانسوی اذعان داشتهاند که میتوان از اینترنت برای یافتن دوست
پسر/دختر به خوبی بهره گرفت در حالی که تنها  32درصد دانشجویان ایرانی موافقت خود را در این خصوص
اذعان داشته اند (خاطر نشان میشود که در زمان انجام این پیمایش به دلیل سرعت پایین اینترنت و
محدودیتهای قانونی در کشور امكان بهرهگیری مطلوب از قابلیتهای تصویری نرمافزارهای ارتباطی همچون
یاهو میسنجر ،اسكایپ و ......وجود نداشته است).
نتایج این پیمایش نشان داد که کاربران دانشجوی فرانسوی در مقایسه با همتایان ایرانی خود از اینترنت
رضایت بیشتری دارند؛ در توجیه این برتری نیز عالوه بر قابلیتهای اینترنت در قیاس با رسانههای دیگر و
نیز سطح توقع و انتظارات کاربران ،میتوان به تاثیر عواملی همچون افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت و
نبود فیلترینگ و در نتیجه دسترسی بیدغدغه به وبسایتهای مورد عالقه کاربران اشاره کرد.
بر طبق مدل پیشنهادی و نظریه استفاده و رضایتمندی ،افزایش نسبی میزان رضایت کاربران فرانسوی
میبایست موجب افزایش استفاده ایشان و در نتیجه وابستگی بیشتر آنها شود ،در حالی که نتایج بهدست
آمده آزمون اورمان ،وابستگی قابل توجهی را نزد آنان نشان نمیدهد و از این جهت به نظر میرسد که
افزایش نسبی رضایت آنان به عوامل دیگری مرتبط است که بر اساس نتایج یكی از گویهها ،سبك زندگی و
فرهنگ پاسخگویان و به ویژه استقالل نسبی آنان در دوران دانشجویی میتواند تا حدی توجیهگر افزایش
نسبی رضایت کاربران فرانسوی در مقایسه با کاربران ایرانی باشد.
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ميزان وابستگي پاسخگويان ايراني به اينترنت بيشتر از همتايان فرانسوي است
برای سنجش میزان وابستگی کاربران به اینترنت از مقیاسی با عنوان آزمون اورمان استفاده شده است .برای
محاسبه امتیازات آزمون اورمان از دانشجویان خواسته شده که نظر خود را در قالب پاسخهای بلی ( )3و خیر
( )2ثبت کنند .در این آزمون  9گویه پرسشی 32طراحی شده است که مقدار بیشینه و کمینه نمرات بدست
آمده بین  31تا  31بوده است .پاسخگویی که نمره  31را کسب کرده است بیشترین وابستگی و پاسخگویی
که نمره  31را کسب کرده ،کمترین وابستگی را به اینترنت داشته است.
همانگونه که در نمودار  3مالحظه می شود ،تنها  31/3درصد از مصاحبه شوندگان ایرانی در طبقه باال
قرار دارند؛ بدین معنی که این گروه از پاسخگویان بیشترین نرخ وابستگی به اینترنت را نشان میدهند .در
کل ،میتوان نتیجهگیری کرد که نزد پاسخگویان ایرانی ،کاربران خیلی کمی وابستگی باالیی به اینترنت
دارند؛ به عبارت دیگر کمتر از یك سوم مصاحبهشوندگان به اینترنت وابسته هستند.

نمودار .1شدت وابستگي پاسخگويان ايراني برحسب امتيازات بدست آمده

همچنین ،نمودار  2نشان میدهد که تنها  2/1درصد از پاسخگویان فرانسوی در طبقه باال قرار دارند؛ درکل
میتوان نتیجهگیری کرد که نزد پاسخگویان فرانسوی ،تعداد خیلی کمی از مصاحبهشوندگان به اینترنت
وابستگی باال دارند؛ در خصوص این پاسخگویان نیز این مقدار به دست آمده بسیار کمتر از یك سوم
پاسخگویان میباشد.
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نمودار .3شدت وابستگي پاسخگويان فرانسوي برحسب امتيازات به دست آمده

در نهایت میتوان نتیجهگیری کرد که با تفاوت کمی ( 31/1درصد در مقابل  2/1درصد) ،تعداد کمی از
پاسخگویان دو کشور وابستگی باالیی به اینترنت داشتهاند و تفاوت قابلتوجهی در نرخ وابستگی دانشجویان
مصاحبه شده در دو کشور وجود ندارد؛ هر چند که میزان وابستگی پاسخگویان ایرانی کمی بیشتر از همتایان
فرانسوی است .همچنین ،کمتر از یك سوم پاسخگویان دو جامعه آماری در ایران و فرانسه وابستگی باالیی
به اینترنت نشان میدهند و از این رو فرضیه مطروحه مبنی بر اینكه حداقل یك سوم پاسخگویان دو کشور
به اینترنت وابستگی دارند رد میشود .در توجیه همین مقدار کم افزایش وابستگی کاربران دانشجوی ایرانی
نسبت به دانشجویان فرانسوی با توجه به دادههای گویه مربوط به ابراز شكایت والدین و اعضای خانواده
( 32/1در مقابل  )11/9و نیز دادههای گویه مراجعه به سایتهای خدماتی و تبلیغاتی ( 1/2در مقابل )32
میتوان دریافت که آن دسته از دانشجویان ایرانی که اکثرا مقیم خوابگاهها بودهاند بهواسطه فقدان حضور و
نظارت والدین در استفاده از اینترنت ،خویشتنداری کمتری داشته و همچنین به کارکردهای سرگرمکننده
رغبت قابل توجهتری نشان دادهاند.
بر طبق دادههای بهدست آمده ،تعداد کاربران دو جامعه آماری در ایران و فرانسه که به اینترنت وابستگی
نشان میدهند چندان قابل توجه نبوده و کمتر از  31درصد از جمعیت پاسخگویان را به خود اختصاص داده
است؛ در حالی که کاربران ایرانی با اختالف کمی وابستگی بیشتری را نشان میدهند؛ در خصوص این میزان
اختالف میتوان عامل کمبود امكانات و تسهیالت گذران اوقات فراغت پاسخگویان ایرانی را در مقایسه با
کاربران فرانسوی دخیل دانست .بر اساس مدل رضایت و وابستگی ارائه شده و نظریه «استفاده و وابستگی»
(روبین و ویندال )3912 ،میتوان با استناد به دادههای بدست آمده دریافت که متعاقب استفاده بیش از
اندازه کارکردهای تفننی اینترنت برخی از کاربران دانشجو (کمتر از  31درصد از نمونهها) در پی افزایش
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میزان خشنودی و رضایت از این رسانه ،آنان در پی بهرهگیری حداکثری از قابلیتهای سرگرمکننده آن بر
آمده و با از دست دادن اراده اعمال محدودیت ،در گذر زمان به سوی استفاده افراطی یكی از این امكانات
پیش میروند .با توجه به برخی محدودیتهای فنی و قانونی استفاده از اینترنت در جامعه ایرانی ،در بدو امر
به نظر میرسید که کاربران دانشجو نیز تا حدی همچون نوجوانان مطالعه شده در جامعههای آماری دیگر در
طی یك دهه گذشته ،حداقل بخشی از زمان اتصال خود را به قابلیتهای سرگرمکنندهای چون پرسهزنی بی
هدف در وبسایتهای پورنو ،مرور سایتهای تبلیغاتی کاال و خدمات و بازیهای آنالین اختصاص داده تا
جایی که نوعی نشانههای وابستگی و اعتیاد در آنها ظاهر شده و از فعالیتهای حرفهای و روزمره باز بمانند؛
ولیكن نتایج بدست آمده بسیار کمتر از حد پیشبینی شده بود و دادههای گویههای مطرح شده نیز نشان
میدهد که در هر یك از نمونههای پاسخگوی ایرانی و فرانسوی ،نوع و میزان استفاده از قابلیتهای یاد شده
با پیش انگاره محقق مطابقت نداشته و حاکی از عدم درک درست از اقتضائات و هنجارهای ذهنی و فرهنگی
کاربران دو جامعه متفاوت درغرب و شرق است .جامعهای الئیك ،بیش برخوردار از امكانات رسانهای و با
شكاف دیجیتالی کمتر در مقایسه با جامعهای اسالمی که کاربرانش دارای محدودیتهای فنی و قانونی
بیشتری بوده حتی اگر در کمیت و کیفیت دسترسی به اینترنت حداقل در میان جامعه دانشگاهی نتوان
فاصله و شكاف قابل توجهی مالحظه کرد.
پاسخگويان فرانسوي بيشتر از همتايان ايراني خود به منظور اهداف تحصيلي به اينترنت مراجعه
ميكنند
با مراجعه به نمودارساعات اختصاص یافته به مطالعات تحصیلی میتوان دریافت که در بین پاسخگویان
ایرانی  23/1درصد کمتر از یك ساعت در روز از اینترنت برای انجام مطالعات تحصیلی خود بهرهگیری
میکنند 22 ،درصد بین  3تا  2ساعت 31 ،درصد بین  2تا  1ساعت و  3/1درصد بیش از  1ساعت در روز
بدین منظور در اینترنت به سر میبرند ،در حالی که  33/1درصد از آنان هیچگاه بدین منظور از اینترنت
استفاده نمیکنند .همچنین مالحظه گردید که  22/1درصد از پاسخگویان فرانسوی کمتر از یك ساعت از
وقت خود را در اینترنت صرف مطالعات آموزشی یا تحصیلی خود میکنند 11 ،درصد بین  3تا  2ساعت،
 32/2درصد بین  2تا  1ساعت و تنها  2/2درصد از آنان بیش از  1ساعت از وقت خود را بدین منظور
اختصاص دادهاند.
با مقایسه یافتهها میتوان تایید کرد که پاسخگویان ایرانی با تفاوت کمی (2درصد) کمتر از یك
ساعت در روز بدین منظور در اینترنت بسر میبرند؛ در حالی که در خصوص ساعات دیگر ،دانشجویان
فرانسوی تا اندازهای به نسبت همتایان خود اوقات بیشتری را به مطالعه مطالب درسی اختصاص میدهند؛
بدین معنی که 22درصد در مقابل  11درصد بین  3تا  2ساعت 31 ،درصد در مقابل  32/2بین  2تا  1ساعت
از وقت خود را بدین منظور در اینترنت سپری میکنند .بنابراین ،فرضیه مطروحه در این ارتباط مورد تایید
قرار گرفته و فرضیه صفر رد میشود؛ از این جهت میتوان نتیجهگیری کرد که پاسخگویان فرانسوی در
مقایسه با همتایان ایرانی مصاحبه شده با اختالف کمی ،بیشتر از اینترنت به منظور مطالعات تحصیلی خود
استفاده میکنند .میتوان اینگونه اذعان کرد که این تفاوت در بهرهگیری از اینترنت یكی از عوامل ایجاد
اختالف جزیی میزان وابستگی دانشجویان ایرانی نسبت به همتایان فرانسوی است .دادههای جدول فراوانی
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اولویت های استفاده از اینترنت به منظور بازدید از سایت های پورنوگرافی نزد کاربران ایرانی و فرانسوی هم
گویای صحت اطالعات فوق است ،زیرا حدود  9/2درصد از پاسخگویان ایرانی ابراز داشتهاند که بازدید از
اینگونه وبسایتها جزء عالئق چهارم تا هفتم آنان است ،در حالی که  9/2درصد پاسخگویان فرانسوی در
این اولویت بندی ( 2تا  )2زمانی را بدین امر اختصاص میدهند .در همین ارتباط ،عدم پاسخگویی حدود
 22درصد از پاسخگویان فرانسوی به گویه تعیین اولویت اینترنت برای انجام بازیهای آنالین (چنانچه عدم
پاسخگویی را اینگونه تعبیر کنیم که چون آنها هیچگاه بازیهای آنالین را تجربه نكردند از این جهت هیچ
یك از ردهبندیهای اولویت را نیز انتخاب نكردهاند) در مقابل تنها  2درصد همتایان ایرانی نیز ،صحت داده-
های بدست آمده را مورد تایید قرار میدهد.
در خصوص برتری نسبی پاسخگویان فرانسوی در استفاده از اینترنت به منظور انجام امور تحصیلی و
درسی نیز میتوان اذعان کرد که برخی عواملی چون برخورداری بیش از دو سوم پاسخگویان فرانسوی به
لپتاپ (درمقابل برخورداری یك سوم دانشجویان ایرانی به این وسیله در زمان انجام تحقیق) و بهرهگیری از
گوشیهای همراه هوشمند و در نتیجه نبود محدودیت ابزاری و نیز امكان اتصال به اینترنت بیسیم در
فضاهای عمومی دانشگاه لورن و خوابگاهها در کنارسرعت باال و مطلوب اینترنت میتواند از جمله دالیلی باشد
که این اختالف را توجیه نماید.
فقدان همبستگي بين كاركرد استفاده از اينترنت به منظور اهداف تحصيلي و رضايت كاربران
پس از محاسبه امتیازات پرسشهای مقیاس رضایت ،این شاخص در سه سطح طبقهبندی گردید :رضایت
باال ،رضایت متوسط و رضایت پایین .سپس رابطه بین متغیرهای رضایت و کارکرد استفاده از اینترنت مورد
مطالعه قرار گرفت .متعاقب انجام آزمون کای اسكوئر برای مطالعه همبستگی بین کارکرد استفاده از اینترنت
و رضایت کاربران ،عدد  1/322محاسبه گردید؛ از آنجا که این شاخص خیدو بزرگتر از خطای استاندارد
( )1/12است ،میتوان گفت که همبستگی معنیداری بین کارکرد اینترنت و رضایت پاسخگویان ایرانی وجود
ندارد؛ از این جهت فرضیه مطروحه نزد دانشجویان ایرانی مصاحبه شده مورد تایید قرار نمیگیرد .همچنین،
پس از انجام آزمون کای اسكوئر به منظور شناخت متغیرهای مربوطه ،رقم  1/112به عنوان شاخص خیدو
به دست آمد که که بیشتر از خطای استاندارد میباشد .این رقم نیز گویای آن است که همبستگی
معنیداری بین کارکرد استفاده از اینترنت و رضایت پاسخگویان فرانسوی وجود ندارد .از اینرو فرضیه
مطروحه نزد دانشجویان فرانسوی پاسخگو مورد تایید قرار نمیگیرد.
نتيجهگيري
شناخت واقعی و عملی نیازهای نسل جدید ،به مطالعه جنبههای مختلف این فنآوریهای جدید از منظر
جامعهشناختی و روانشناسی موجب میشود تا عوامل موثر بر رفتارهای کاربران اینترنت شناسایی شود .در
حال حاضر ،بخش قابلتوجهی از تحقیقات موجود ،بیشتر به مسائل استفاده از اینترنت محدود شده و اثرات
اینترنت را کمتر مورد توجه قرار داده است؛ با در نظر گرفتن این واقعیت ،به کمك روش مقایسهای ،تالش
شده تا این موضوع در دو جامعه آماری مورد مطالعه قرار گیرد .با استفاده از روش مزبور در جوامع مختلف و
با فرهنگها و هنجارهای گوناگون ،میتوان دریافت که میزان رضایت و وابستگی به اینترنت نزد کاربران
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جوان دو کشور (دانشگاههای تهران و پلورلن (لورن) شهر متز فرانسه) با توجه به محدودیتهای زیرساختی،
فرهنگی و اجتماعی تا چه اندازه مشابه و یا متفاوتند.
در این تحقیق تطبیقی تالش شد تا ضمن توصیف دو جامعه آماری ،نرخ رضایت کاربران پاسخگو و نیز
میزان وابستگی احتمالی آنان به اینترنت مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد .بر طبق مهمترین نتایج به دست
آمده ،تعداد کاربران دو جامعه آماری در ایران و فرانسه که به اینترنت وابستگی نشان میدهند چندان قابل
توجه نبوده و کمتر از  31درصد از جمعیت پاسخگویان را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که کاربران
ایرانی با اختالف کمی وابستگی بیشتری را نشان میدهند .نتایج این پیمایش نشان داد که کاربران
دانشجوی فرانسوی در مقایسه با همتایان ایرانی خود از اینترنت رضایت بیشتری داشته و همچنین آنها در
استفاده از اینترنت به منظور انجام امور تحصیلی و درسی بیشتر از همتایان خود از این امكان بهرهگیری می-
کنند.
در خاتمه شایان ذکر است که انجام تحقیقات مشابه به روش کیفی و نیز تلفیقی با هدف شناخت این
پدیده رو به رشد ضروری به نظر میرسد؛ به ویژه دانستن پاسخ پرسشهایی از این قبیل که دانشجویان
کشورهای مختلف شمال و جنوب با عنایت به شكاف دیجیتالی و میزان دسترسی متفاوت به فنآوریهای
نوین ارتباطی و دانش رسانهای کم و بیش یكسان تا چه اندازهای از اینترنت رضایت داشته و تا چه میزان به
این رسانه فراگیر وابستگی نشان میدهند .همچنین شایسته است که در خصوص کاربران دانشجو در
رشتههای دیگر علوم ،تحقیقات مقایسهای به روش کمی و کیفی نیز انجام گیرد؛ به ویژه نزد دانشجویان
رشتههای فنی و پایه تا بتوان به تفاوت مدلهای استفاده و خشنودی از اینترنت و وابستگی به آن نزد
کاربران دارای سواد رسانهای بیشتر نیز پی برد.
عالوه بر آن ،شایسته است تا محققان دیگر ،مدلها و کارکردهای دیگر اینترنت و نیز مسائل مشكلزای
این رسانه را در دورههای متوالی و به طور مرتب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشورهای دیگر مورد
مطالعه قرار دهند تا از سویی ،نحوه استفاده و میزان رضایت کاربران مورد بازشناسایی قرار گرفته و از سوی
دیگر نقش فزآینده اینترنت در ایجاد رضایت بیشتر و یا وابستگی کاربران ،با اتخاذ روش مقایسهای مطالعه و
عوامل موثر بر رشد فزاینده این پدیده به طور مرتب مورد کنكاش و سنجش قرار گیرد.
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پي نوشت ها
1-Miniwatts Marketing Group
2-Internet World Stats
3- http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
4- Usage Problematique d’Internet
-2دانشگاه پل ورلن شهر متز و دانشگاه نانسی در سال  2132با یكدیگر ادغام شده و تحت نام دانشگاه لورن نامگذاری و در دو شهر متز و
نانسی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی ادامه میدهند.
« -2تحلیل آماری کمی بر پیمایشهای میدانی و بر یك نمونه پر شمار استوار است که تعیین برخی از عوامل فراگیر را با هدف سازگاری
(یا عدم آن) یك فنآوری جدید و ارائه گونه شناسی بر اساس آن ممكن میکند (کلنر ،مسو ،مورلی ،2131 ،ص. »)32 .
«-2برای اندازهگیری متغیرهایی که پژوهشگر در پی مطالعه آن است ،میبایست بر ابزارهایی چون مقیاسهای سنجش تكیه کرد.
مقیاسهای سنجش ابزارهایی هستند که موجب سازماندهی و نظمبخشی به ارزشهایی میشود که مرتبط با متغییر کمی و منطبق با
قوائد مشخصی است» (ویلیامز ،3912 ،نقل قول از بونویل ،گروسژان ،لگسه ،2112 ،ص .)21 .در این مقاله ،تنها دادهها و نتایج سنجش
میزان رضایت و وابستگی کاربران دانشجوی دو کشور تحلیل و منعكس شده است.
8-Échelle de Satisfaction
)9-Trouble de Dépendance à Internet (TDI
10-Test d’Orman
 مدیر سایت مقیاس استرس اینترنت ،دکتر اورمان ،تالش میکند که با متون توصیفی که به اوضاع استرس ناشی از کار با کامپیوتر می-پردازد کمكی کند .چنین آزمایشی از جنبهای کمی ساده انگارانه است ،زیرا عوامل حساس ،عوامل شخصیتی ،یا موقعیت های افسردگی را
که افراد وابسته قرار دارند مد نظر قرار نمیدهد (وله آ.)2111 ،
11- Ivan K. Goldberg
13- http://: www.cairn.info /resume.php? ID_ARTICLE=PSYT_133_0153. )11
((Consultation2131/2/33
 -32با عنایت به اینكه در زمان پرسشگری ،شیوه زندگی با پارتنر در جامعه ما مطرح نبود ،در پرسشنامه تنها دو گزینه مجرد و متاهل ذکر
شده بود و از این جهت چنانچه مواردی از این نوع تجربه زندگی مشترک هم بوده باشد بر اساس یافته ها ،پاسخگویان ناگزیر یكی از دو
وضعیت مجرد و متاهل را نشانهگذاری کردهاند و از این جهت تنها طرح پرسش دیگری در خصوص نحوه زندگی ،ما را به وجود چنین
واقعیت تلخی رهنمون میکند.
 -31شیوههای زندگی سوال شده بدین ترتیب بوده است )3 :به تنهایی  )2با والدین  )1با خویشاوندان  )2با دانشجویان هم جنس دیگر
 )2سایر
 -32متغیرهای اصلی رضایت کاربران در این مقیاس عبارتند از )3 :اینترنت عامل تسكین نگرانیهای روحی  )2اینترنت فضایی برای سخن
گفتن از هر موضوعی  )1اینترنت مناسب برای ارتباط با هرکسی  )2اینترنت عامل یافتن دوستان زیاد  )2اینترنت جایی برای ایفای نقش-
های متعدد )2در اینترنت میتوان بدون شناخته شدن مورد پذیرش قرار گرفت  )2در اینترنت امكان سخن گفتن بدون ترس در باره
مسائلی که دیگران را آزرده میکند فراهم است )1احساس راحتی کردن بواسطه بی نام و نشان بودن  )9امكان ابراز عالقه به فرد مورد
عالقه  )31مكان خوبی برای گریز از انزوا و گوشهگیری  )33مكان خوبی برای برقراری ارتباط با جنس مخالف  )32مكان خوبی برای
پنهان کردن جنسیت  )31عدم تاثیر قیافه و ظاهر در کیفیت ارتباطات  )32امكان برقراری دوستی در زمان کوتاه در مقایسه با زندگی
واقعی  )32امكان یافتن آسان دوست از جنس مخالف
)15- http://www.sfa-ispa.ch/Docupload/id_cyberaddiction.pdf. (Consultation 14/06/2009
 )3 -32سپری کردن اوقات در اینترنت بیش از پیش بینی اولیه  )2احساس ناراحتی به دلیل کاهش زمان استفاده  )1ابراز گله و شكایت
دوستان و خانواده به دلیل استفاده زیاد از اینترنت  )2احساس رنجش به دلیل عدم دسترسی چند روزه به اینترنت  )2تاثیر استفاده زیاد
از اینترنت بربازدهی کاری و روابط حرفهای  )2دشواری اجتناب از مشاهده برخی سایتها و سرکشی در فضاهای مجازی  )2دشوار بودن
اجتناب از مشاهده تبلیغات جالب توجه کاال و خدمات  )1داشتن تالش ناموفق برای کاهش زمان استفاده  )9انحراف توجه از پرداختن به
امور شخصی و اشتغال حرفهای در اثر استفاده زیاد از اینترنت
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