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  پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

 

  

  )مطالعه موردي شهر اردبيل(اينترنت به ميزان و عوامل موثر بر ايجاد اعتياد
  125ديندار رقيه
                                         126ستوده مجتبي
  127عزيزي هاشم 

  : چكيده

 قرار توجه مورد محور رفتار اعتياد عنوان به اخير هاي سال در كه است جالبي و تازه موضوع اينترنت به اعتياد

 و شخصيتي رفتاري، هاي ويژگي و اينترنت به اعتياد مشكل بررسي پژوهش انجام اين از هدف . است گرفته

 كاربران از نفر 364 روي بر مقطعي روش به مطالعه اين .آنهاست اعتياد درجه حسب بر كاربران جمعيتي

 درجه اندازه گيري پرسشنامه 3مطالعه  در اين. انجام شده است درشهر اردبيل 15-45 سنين اينترنت در

 در ها داده ثبت از پس .استفاده قرار گرفته است بيگانگي مورد احساس كاربران و  مقياس شخصيت اعتياد، نوع

 درصد 8/34 بررسي اين در .گرديد استفاده همبستگي تحليل روش از داده ها تحليل براي SPSS نرم افزار 

احساس  مانند اجتماعي  رواني رفتارهاي از مختلفي درجات آنها همه و داشتند اعتياد اينترنت به كاربران،
 و گرايي درون گريزي، اجتماع اجتماعي، ناهنجار رفتار امور، انجام در ناتواني و ضعف احساس خود، با بيگانگي

 اينترنت آموزان به دانش و مجرد افراد مورد نوجوانان،  تمايل همچنين .دادند خود نشان از را احساسي رفتار

 و آن ابعاد و خود از بيگانگي احساس با كاربران، در اينترنت به اعتياد بين. بود ها  گروه ساير از شديدتر بسيار
 دركاربران .شود مي ديده معناداري ارتباط رفتار احساسي داراي و گرا درون شخصيتي هاي ويژگي با همچنين

 در اعتياد به طبيعي از حالت چه هر و است كاربران برابر سه اينترنتي گفتگوي از جويي بهره نيز شديد معتاد

 نتايج به توجه با .مي شود بيشتر اينترنتي گفتگوي و بازي موسيقي، فيلم، از جويي بهره رويم مي پيش كاربران

 برنامه و اينترنت از بهتر استفاده در مورد درست اطالعات بهداشتي؛ اندركاران آمده شايسته است دست دست به

 .آورند فراهم را اعتياد نوع اين براي پيشگيري هاي

  اعتياد اينترنتي / كاربر /اينترنت /اعتياد :ها واژه كليد

 

                                        
   واحد اردبيلدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي 125

  اردبيل.ا.مدرس دانشكده سماء دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل و محقق درون سازماني فا 126
   اردبيل.ا.كارشناس ارشد شيمي آلي و جانشين دفتر تحقيقات كاربردي فا127
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 مقدمه

 مـي  نظـر  بـه . اطالع هستند بي آن از عمومي پزشكان از بسياري كه است پديده جديدي اينترنت به اعتياد

 براي فرار فرصتي اينترنت، مختلف هاي قسمت بودن متنوع .شخصي است مشكالت از فرار عمل اين ريشه رسد

 طـي  )1.(آورد مـي  فـراهم  ديگـران  با ارتباط يا مشكالت اضطراب استرس، افسردگي، مانند عاطفي مشكالت از

 اينترنـت  كـاربر  ميليـون   1/407حـدود   جهان سراسر در داد انجام 2000 سال در نئو كمپاني تحقيقي كه

   .دارد وجود

 به اعتياد بگذارند، اثر سوء زندگي مختلف اجزاء روي بر آيند كه مي در اعتياد شكل به وقتي مختلف عادات

 مي فرد به آسيب رسيدن باعث فيزيكي و اجتماعي اقتصادي، هاي گرفتن مسئوليت ناديده واسطه به اينترنت

 در ساعت 38 ميانگين طور به اندازند، مخاطره مي به را خود سالمتي اينترنت به معتادين از بسياري. شود

 علمي يا و اقتصادي هاي به عملكرد مربوط استفاده اين حاليكه در كنند؛ مي اينترنت تماس با صرف را هفته

 مي فراموش را ورزش و خوردن و ارتباط مي كنند برقراري فداي را خود خواب مكرراً اينترنت به معتادين .نيست

 دليل به تواند مي كه شده قلبي داده حمله اثر بر اينترنت، از استفاده حين در مرگ كنند، گزارشاتي در مورد

 .باشد استرس وارده اثر در اينترنت به اعتياد اثر در خودكشي و تحركي خواب، كم مانند فيزيكي اختالالت
 تحصيلي، مشكالت افت اجتماعي، روابط گسيختگي هم از روابط خانوادگي، گرفتن ناديده باعث اعتياد متاسفانه

  )2.(به بارآورد را مشكالتي تواند مي اقتصادي نظر از كه گردد آن مي از استفاده جهت باال مخارج صرف و شغلي

 و الكل سيگار، هرويين، اينترنت، به اعتياد .است مشكل ديگر هر اعتياد مانند اينترنت به اعتياد با رويارويي 
 .نيست درد بدون و اعتيادي راحت هيچ ترك و باشند مي هم به شبيه اساسي اجزاء اعتياد داراي انواع همه

 من زندگي بر تاثيري و بوده حل قابل مشكل اين اعتقاد دارد و نمايد مي انكار را موضوع معتاد فرد اول درمرحله

 .رود نمي پيشرفته مراحل طرف به اول وابستگي مرحله از معتاد انكار بدون ندارد، وجود مشكلي واقع و در ندارد
 بي ديگران از گرفتن كمك نسبت به و برآمده مشكل عهده از خودشان كنند مي فكر بعد معتادين مرحله در

 پيش از بيش زندگي ندارند، از لذت در رضايتمندي منبع كه آن دليل به افراد  معتاد متاسفانه .باشند مي ميل

 هاي تدابير مهارت در يا نقص نداشتن ، معتادي ديگر اساسي مشكل .شوند مي كشيده وابستگي سمت به

 هرگونه و آورند مي روي اعتياد به مشكالت براي فراموشي و است مشكالت با سازگاري هاي روش و زندگي

  ) 3. (خورد مي اغلب شكست و روبرو مصرف وسوسه با وابستگي ترك تالش براي
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از ديدگاه  .نمايد كمك اينترنت به اعتياد در ارزيابي فرد به تواند مي كه دارد وجود اي دهنده هشدار عالئم
 :عبارتند از نمايند توجه آن بايد به افراد كه هايي نشانه جميز

 .از كامپيوتر استفاده كردن محدود و كنترل براي توانايي عدم -1

  .شود مي آن از كه اي استفاده نوع كامپيوتر يا از استفاده زمان دادن جلوه دركم سعي و توجيه -2

 .كاربر خانواده و دوستان براي منفي عواقب -3

 .و معنوي مذهبي اعتقادات به رسيدن آسيب و نامناسب رفتارهاي -4

 ديگران قضاوت مورد اين در زندگي اساسي عنوان شاخص به كامپيوتر شدن مهم و حد از بيش دادن ترجيح -5

  )4. (است مهم بسيار

 ، اعتياد)5( كنند پيدا اعتياد ها قسم ساير چت يا مانند اينترنت مختلف هاي قسمت به است ممكن كاربران

 در اختالل و عاطفي اختالالت 2شدن  جدا تحمل، هاي نشانه شامل رواني -فيزيكي اختالل يك، اينترنت به

 واسطه به .يابد گسترش مي اينترنت از كنندگان استفاده در بيشتري مقدار به روزهر  كه است اجتماعي روابط

 وتفريحي ارتباطي مختلف امور در ازكامپيوتر استفاده جهاني و گسترش روزانه زندگي در اينترنت يافتن اهميت

  )6. (است اهميت حائز آن از ناشي مشكالت

 براي معتاد واژه است يانگ معتقد .شود محسوب مي محور رفتار اعتياد نيز اينترنت به اعتياد بنابراين

 در كه دارد را هايي همان ويژگي اينترنت به اعتياد هاي نشانه زيرا شود، مي گرفته كار به هم اينترنت كاربران

 مبناي  بر سؤالي 20 پرسشنامه با را اينترنت به اعتياد او توانست )7. (شود مي ديده سيگار و الكل به اعتياد

روي  بر عمده طور به اينترنت به اعتياد مورد در اخير مطالعات) 8.(كند معرفي و طراحي ليكرت تايي 5 مقياس

 به مربوط عوامل و اجتماعي  شناختي عوامل روان فردي، عوامل از عبارتند كه دارد تأكيد مؤثر عوامل دسته سه

 و غريزي گرايي، رفتارهاي درون هاي ويژگي، )9(پايين  درجه با اتكايي خود فردي مانند عوامل .اينترنت

 اعضاي از خانواده ضعيف حمايت مانند اجتماعي عوامل ،)11(ارتباطي هاي مهارت نقص و )10(آني تمايالت

 و )12(گيرد مي سرچشمه يكديگر با افراد خانواده بين ضعيف ارتباط از كه اجتماعي روانشناختي عوامل خود و

 داشتن و آن به و آسان سريع دستيابي اينترنت، از مدت طوالني استفاده مانند اينترنت مربوط به عوامل سرانجام

 مورد در مطالعه چندين تاكنون) 13.(دارند تأثير اينترنت به اعتياد در همگي آن از استفاده در باال هاي مهارت

 را خود با بيگانگي احساس« سيمن») 14. (است شده انجام خود با بيگانگي با احساس اينترنت به اعتياد ارتباط
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 در فرد يك توسط ها ستانده و ها داده بين يا شده هاي دريافت پاداش و انتظارات بين تطابق و تعادل عدم

 و ضعف :از عبارتند كه دارد بعد مختلف شش خود با بيگانگي احساس نظريه، اين مبناي بر .داند جامعه مي
 بيگانگي اجتماع گريزي، اجتماعي، ناهنجار رفتار بروز بودن، اهميت بي و بي معني و پوچي احساس ناتواني،

 دهد قرار سنجش مورد را باال شده ذكر ابعاد بعد توانست سال چندين«دين»  ). 15(انزواطلبي و فرهنگي

 )16.(آورد وجود به خود با بيگانگي احساس آزمون براي را ومقياس جديدي

 رود مي كار به خانوادگي و آموزشي هاي حيطه در عمدتاً كه DASدين يا  خود با بيگانگي احساس مقياس

 شده تقسيم گريزي اجتماع و اجتماعي ناهنجار امور، رفتار انجام در ناتواني و ضعف شامل تري كوچك ابعاد به

 نياز بي نفس، به اتكا مانند با صفاتي اينترنت به اعتياد ارتباط درباره مطالعه شامل مطالعات ساير) 17.(است

 پائين نفس به اتكا از كه هستند است انزواطلبي  افراد اينترنت به معتادان دارد و اعتقاد تمجيد و تعريف از بودن

 و تنش اضطراب و خود با بيگانگي احساس قدر هر كه كرد عنوان كيم  كانگ هم) 18.(هستند برخوردار تري

 بر )19.(كنند مي پيدا طريق اين از رابطه به ايجاد بيشتري اعتياد افراد اين باشد، بيشتر اي رايانه كاربران در

 بيشتر گرا برون با افراد مقايسه در هستند گرا درون شخصيت داراي كه اي رايانه كانگ كاربران مطالعه مبناي

 هاي تفكرگرا شخصيت با مقايسه در دارند هيجاني و احساسي كه شخصيت افرادي و كنند مي اينترنتي گفتگوي

) 20.(كنند مي استفاده اي حرفه صورت به اي هاي رايانه داده و الكترونيك پست خدمات از بيشتر عقاليي و

 اين در .است آن بر عوامل مؤثر و كاربران روي بر اينترنت به اعتياد بررسي مطالعه اين از انجام هدف بنابراين

 و عوامل جمعيتي و معتادان رفتاري ويژگيهاي و دارد نقش آنها در اعتياد كه كاربران با مرتبط عوامل پژوهش
   .مي گيرد قرار بررسي مورد آنها شخصيتي هاي ويژگي

 كار ش رو و مواد �

 تحمل و تاب با كه است روانشناختي اختالل يك كه است اينترنت به اعتياد مطالعه  اين در وابسته متغير

 برابر كه دهند مي را تشكيل كساني اينترنت به معتاد افراد مطالعه اين در .است ارتباط او در گيري گوشه و فرد

  .است) شديد اعتياد( 80-100)اعتياد خفيف( 50-79وضعيت آن ها برابر  نهايي نمره يانگ پرسشنامه معيار

 تحصيالت، ميزان شغل، تأهل، جنس، وضعيت سن، از بودند عبارت بررسي اين در نيز مستقل متغيرهاي 

 ناهنجار رفتار انجام امور، در ناتواني و ضعف احساس خود، با بيگانگي احساس نظيراجتماعي   رواني مشكالت

 اينترنت به اتصال محل و استفاده زمان منطقي، رفتار بر رفتار احساس تفوق و گرايي درون انزواطلبي، اجتماعي،

 پرسشنامه كمك سه به مطالعه اين در نياز مورد اطالعات و ها داده آوري گرد. اينترنتي برنامه نوع و سرانجام

 اي پرسشنامه اينترنت، به اعتياد گيري اندازه براي .صورت گرفت شناختي جمعيت سؤاالت همراه به جداگانه
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) 8( يانگ اينترنت به آزمون اعتياد از استفاده با ليكرت تايي 5 مقياس مبناي بر سؤال 20 بر تعداد مبتني
 1 اعداد از شده يكي مطرح سؤاالت از يك هر درخصوص پاسخگويان پرسشنامه،اين  در .گرديد تدوين و طراحي

عنوان  به را )نمره پنج هميشه و نمره چهار اغلب نمره، سه نمره، گاهگاهي ندرت دو به نمره،يك  هرگز( 5 تا

 صورت به مطالعه مورد كاربران وضعيت نمره نهايي، تعيين از پس و نمودند انتخاب خود حالت با سازگاري معيار

 - 100 برابر امتياز خفيف و اعتياد =50- 79امتياز برابر  طبيعي، كاربر=20-49برابرامتياز . (گرديد مشخص زير

  )اعتياد شديد 80

 بعـد  سـه  در DASپرسشـنامه   از كـاربران اينترنـت   در خـود  با بيگانگي احساس ميزان گيري اندازه براي 

 نـوع  در پرسشنامه .شد استفاده گريزي اجتماع و اجتماعي ناهنجار رفتار امور، انجام در ناتواني و ضعف احساس

بريگز مايرز نوع از شاخص مورد مطالعه اينترنت كاربران شخصيت سنجش براي سوم
1

 چهـار  به را كه شخصيت

آوري  جمـع  بـراي  )21.(آمـد  عمل به برداري بهره كند مي احساسي تقسيم و منطقي گرا، گرا، برون درون نوع

 اطالعـات  سـاير  ارائـه  و پرسشنامه هـا  نحوه تكميل مورد در پرسشگران براي توجيهي جلسه يك ابتدا اطالعات

مجـدد  آزمـون  -هاي آزمـون  روش نيز ها پرسشنامه روايي و پايايي ضريب تعيين براي .شد تشكيل ضروري
2
و  

تناسب يا همبستگي 
3
پاسـخگويان   مجموعه همان بوسيله مجدد آزمون -آزمون روش. گرفت قرار استفاده مورد 

 تا كنند مي تكميل مختلف روزهاي در را ها پاسخگويان پرسشنامه همان كه صورت اين به .ميشود گيري اندازه

 محاسـبه  پاسخ مجموعه دو براي مقايسه همبستگي ضرايب سپس و دارند ثبات چقدر ها پاسخ گردد كه معلوم

 .تلقـي ميشـود   خـوب  پرسشنامه اطمينان قابليت ، باشد درصد 70 از يا بزرگتر مساوي ضرايب اگر  .گردند مي

 ) همبستگي( تناسب روش

مي دهد  نشان و رود مي كار به ها پرسشنامه ارزيابي در كه سايكومتريك است رايج معيار يك داخلي،
 اندازه اين .شوند مي آن متمركز روي بر و كرده گيري اندازه را مفهوم يك مختلف عبارات چقدر

  
1
 -Myers-Briggs-Personality-Type-Introduction-MBTI 

2 -Test-Re-test 
3 -Internal Consistency 

 .(هستند بيشتر يا 7/0اطمينان قابل و معموالً ضرايب شود مي انجام كرونباخ  آلفاي ضريب وسيله به گيري

22(  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

 

 سنين در پاسخگويان همان از نفر 30 تعداداز  آنها ثبات تعيين و ها پرسشنامه روايي تعيين براي بنابراين 

 و شد گرفته بهره طور تصادفي به كردند، مي استفاده اينترنت از يكساعت اي هفته سال كه حداقل 15- 45

ضريب  و محاسبه پاسخ دو مجموع در محاسبه براي ضرايب همبستگي و تكميل آنها توسط ها پرسشنامه

 و 89/0 برابر يانگ اينترنت به اعتياد پرسشنامه پايايي ضريب .آمد دست به درصد 70 از بيشتر همبستگي

 با اجتماعي ناهنجار رفتار بعد در 81/0 برابر سؤال 8 با ناتواني و ضعف بعد در DAS پايايي پرسشنامه ضريب

  . بود 85/0 برابر سؤال 8 با گريزي اجتماع و بعد 77/0 برابر سؤال 4

 تشكيل مي شهر اردبيل در ساكن خانوارهاي آماري را جامعه شد، انجام مقطعي روش به كه مطالعه اين در

روش نمونه گيري به . نفر تعيين گرديد 364حجم گروه نمونه با استفاده از جدول حجم نمونه تصادفي  دادند و

 از ساعت يك حداقل هفته در كه سال 15-45افراد  شيوه تصادفي چند مرحله اي انجام گرديد و خانوارهاي

 اين تحليل و ثبت از پس .تكميل نمودند را يانگ اينترنت به پرسشنامه اعتياد كردند استفاده مي اينترنت

 گرديد تكميل توسط آنان بريگز  ومايرز  DASپرسشنامه  به اينترنت، معتاد كاربران شناسايي و ها پرسشنامه

  .گرديد استفاده SPSSافزار  داده ها از نرم تحليل اي.

  ها يافته �

 مجرد %71سال و  30باالتر از % 52 مذكر، آنها% 5/56 كه نمودند شركت نفر 364 مطالعه اين در 

 كاربران سن و اعتياد شدت بر اساس يافته هاي پژوهش بين. داشتند دانشگاهي تحصيالت% 2/61 و بودند

 و بودند معتاد اينترنت به شديدا , كاربران از درصد 8/3 .داشت وجود داري معني مطالعه رابطه مورد اينترنت

 هاي گروه ساير از به اينترنت شديدتر) 15-  19 سنين(نوجوانان تمايل . داشتند ضعيف اعتياد نيز درصد 31

 دانش و هاي مجرد گروه در اينترنت به اعتياد به تمايل كه داد نشان آمده به دست نتايج همچنين .بود سني

 با اينترنت به اعتياد شود مي مشاهده 1 شماره جدول در. بيشتربود ها گروه ساير به نسبت دبيرستان آموزان

 DAS,پرسشنامه  در خود از احساس بيگانگي ابعاد به توجه با .دارد نزديكي رابطه خود از احساس بيگانگي
 اينترنت به با اعتياد يك هر گريزي اجتماع و اجتماعي هنجار رفتارها امور، انجام در ناتواني و ضعف احساس

   .دارند رابطه

  اينترنت به اعتياد داراي كاربران در اجتماعي -رواني رفتار توزيع فراواني شدت - 1 شماره جدول
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  جمع  شديد  متوسط  خفيف  اجتماعي -رواني رفتار

  %100  %7  %10  %83  خود با بيگانگي احساس

  %100  %5  %19  %76  انجام امور در ناتواني و ضعف احساس

  %100  %6  %33  %61  اجتماعي ناهنجار رفتار

  %100  %5  %12  %83  اجتماع گريزي

 داشتن و گرايي درون هاي شخصيت بين ارتباط بريگز پرسشنامه مايرز از استفاده با نيز 2 شماره جدول در

  .است آمده در نمايش به اينترنت به اعتياد با رفتار احساسي

  توزيع فراواني نوع شخصيت در كاربران داراي اعتياد به اينترنت  -2 جدول

  جمع  شديد  متوسط  خفيف  نوع شخصيت

  %100  %30  %41  %29  درونگرايي

  %100  %31  %39  %30  داشتن رفتار احساسي

 در اينترنت همچنين يافته هاي پژوهش در زمينه شدت اعتياد به اينترنت حاكي از آن بود كه معتادين به

بعد از  كاربران طبيعي بيشتر .دارند تفاوت يكديگر با از اينترنت استفاده نوع نظر از طبيعي كاربران با مقايسه
 استفاده نوع نظر از كه حالي در شوند، مي اينترنت وصل به منزل در و كنند مي استفاده اينترنت از ظهرها

 .است اينترنتي گفتگوي آن كمترين و الكترونيك پست به مورد مربوط بيشترين

 به معتادين از بيشتر برابر بيش از دو كاربران طبيعي در اينترنت تخصصي  علمي هاي برنامه از جويي بهره

 . است طبيعي كاربران سه برابر حدود اينترنتي گفتگوي از شديد معتادين جويي بهره بالعكس ميزان و اينترنت

و  الكترونيك پست از استفاده ميزان رويم، مي پيش اعتياد حالت طبيعي به حالت از چه هر كلي، نگاه يك در
 .مي شود بيشتر اينترنتي گفتگوي بازي و موسيقي، فيلم، از استفاده و كمتر تخصصي علمي هاي برنامه

  گيري نتيجه و بحث �

 ويژگي و جمعيتي عوامل بر با تأكيد آن، از ناشي مشكالت و اينترنت به اعتياد كلي وضعيت مقاله در اين

 و ها انسان نابودي باعث اعتياد .است گرفته قرار بررسي مورد اينترنت معتادان به شخصيتي و رفتاري هاي

 نتايج به توجه با) 12( .نيست مستثني قاعده اين از نيز اينترنت به اعتياد شود، آنها مي بين صميميت و دوستي
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 و است بيشتر سني هاي گروه ساير با مقايسه در اينترنت به سال 15-19 بين كاربران تمايل گرديد مشخص

 اي مطالعه در . است برابر چندين بيشتر يا ها گروه ساير به نسبت سني گروه اين در نيز شديد و اعتياد خفيف

 به به اعتياد نوجوانان تمايل كه گرديد مشخص شد انجام جنوبي كره دانشگاه ملي در 1998 سال در كه

 به اعتياد كه دارد اين بر داللت موضوع اين .مطالعه است مورد سني هاي گروه ساير از تر جدي بسيار اينترنت

 تدريج به اينترنت به نوجوانان معتاد زيرا شود مي محسوب كشور اين در جدي اجتماعي يك مشكل اينترنت

 )23.(خواهند داد تشكيل را كشور اين كار نيروي

 خود با بيگانگي احساس با اينترنت به ارتباط اعتياد مطالعه مورد كاربران در ها يافته ترين مهم از ديگر يكي

 داشتن امور، در انجام ناتواني و ضعف احساس با كاربران بين در اينترنت به اعتياد همچنين بين . آنهاست در

 معتاد به كاربران بين ارتباط اين. شود مي مشاهده ارتباط معناداري گريزي اجتماع و اجتماعي ناهنجار رفتار

 به اعتياد همچنين. خورد مي چشم به نيزاحساسي  رفتار داراي و گرا درون هاي شخصيت انواع با اينترنت

-25. (دارد ارتباط گريزي اجتماع و امور انجام در ناتواني  و عالوه ضعف احساس مانند صفاتي با اينترنت

 اعتياد افراد اين باشد، بيشتر اينترنت كاربران در خود با بيگانگي احساس قدر هر كه كرد گزارش گانگ هم)24

 شد كه مشخص جنوبي كره كشور در شده انجام مطالعات از يكي در) 19.(كنند مي پيدا اينترنت  به بيشتري

 اين كه هنگامي حتي . دارد ارتباط خود با احساس بيگانگي با اينترنت به اعتياد ، دبيرستاني آموزان دانش در

  ) 29.(است برقرار ارتباط اين هم باز شود مي بندي گروه خفيف و متوسط شديد، سه درجه به صفت

 درون شخصيتي هاي تيپ با به اينترنت اعتياد ارتباط حاضرحاكي از مطالعه در آمده دست به هاي يافته 

 مطالعه در. است شده گزارش نيز« گانگ» و« سونگ »مطالعه  در ارتباط اين. احساسي است رفتار داراي و گرا

 كه، طوري به .شود مي ديده ارتباط رايانه از او برداري نوع بهره با انسان شناختي روان هاي ويژگي بين اخير

 گفتگوي از بيشتر گرا برون هاي با شخصيت مقايسه در گرا درون شخصيت داراي اينترنت به كاربران معتاد

 گرا تفكر هاي با شخصيت مقايسه در احساسي هاي شخصيت داراي كاربران كه در حالي .برند مي بهره اينترنتي

  ) 9.(كنند مي استفاده  الكترونيك پست از بيشتر

 و پست الكترونيك اينترنت، به شديد و خفيف اعتياد با كاربران و كاربران طبيعي استفاده نوع بيشترين
 كاربران برابر سه اينترنتي گفتگوي از جويي بهره معتاد شديد كاربران در و است اينترنتي گفتگوي آن كمترين

 الكترونيك پست از استفاده ميزان رويم پيش مي كاربران در اعتياد به طبيعي حالت از كه هرچه و طبيعي است

 در .شود مي بيشتر گفتگوي اينترنتي و بازي موسيقي، فيلم، از جويي بهره و كمتر و تخصصي علمي هاي برنامه

 كاربران با مقايسه در اينترنت به شديد اعتياد داراي كاربران كه شد مشخص "وو سان"توسط  شده انجام مطالعه
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 بهره روز از ساعت هر در آن از شوند و مي وصل اينترنت به منزل در بيشتر شخصي رايانه از با استفاده طبيعي

 به شديد معتادين. دهند مي انجام را كار اين بعدازظهرها در غالبا طبيعي كه كاربران حالي در كنند، مي جويي

و  اجتماعي هاي سايت اي، رايانه هاي بازي كارتون، موسيقي،فيلم،  از اينترنت به اتصال با اغلب اينترنت
 رزرو ,خريد رويدادها، اخبار، از اتصال در موقع طبيعي كاربران كه حالي در كنند، مي استفاده اينترنتي گفتگوي

 صورت به آن از به اينترنت معتادين همچنين . كنند مي جويي بهره دانشگاهي و هاي آموزشي سايت و كردن

با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر ) 27.(كنند مي استفاده خصوصي و بسته نهاي مكا در و هدفمند غير

 كامپيوتر، از صحيح فرهنگ استفاده ها دانشگاه و مدارس ها، خانواده در آموزش از طريقپيشنهاد مي شود 

 از حد از بيش استفاده شناسائي الگوهاي اول، قدم. گردد غلط هاي جايگزين شيوه آن امكانات و اينترنت

 جا آن از .است كامپيوتر شده براي صرف زمان اصلي كليد است، مهم اساسي هاي از نشانه آگاهي .است اينترنت

 يك عنوان پديده به اين به دارد آن جاي تحقيق اين نتايج به توجه با و مقدم است درمان بر پيشگيري كه

  .ويژه گردد  توجه باشد مي جامعه ساز آينده جوان و نسل گريبانگير اغلب كه بهداشتي مشكل
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