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 : چکیده

 گريبان به دست بيماريهايي با بشر هستند ها باكتری و ها ويروس ها ، ميكروب آن عامل كه امراضي بر عالوه مدرن دنيای در

اينترنت ، موبايل و ساير تكنولوژی ها ، و چون زندگي انسان ها نيز با  به اعتياد مثل ؛ است تكنولوژی آن عامل كه شد خواهد

همچنين در دنيای امروزی سالمت عمومي روان از . آيد تكنولوژی گره خورده ممكن است مشكالتي در همين زمينه به وجود 

. اهميت ويژه ای برخوردار است و سالمت روان افراد بسيار حايز اهميت است كه ممكن است تكنولوژی بر آن تاثير گذار باشد 

تياد به اينترنت و اعتياد به اينترنت و سالمت عمومي روان سنجيده شود و بين اع از همين رو تصميم بر آن شد تا رابطه بين

 بررسي سالمت عمومي روان با آن رابطه اينترنت و به اعتياد پژوهش اين دارد كه در وجود بسزايي سالمت عمومي روان رابطه

 عنوان به دانشجو 100تعداد  ، جامعه اين از كه بود مركز اراک نور پيام دانشگاه دانشجويان كليه شامل آماری جامعه . شد

 از و توصيفي روش پژوهش اين در تحقيق روش.  گرفت قرار بررسي مورد و شد انتخاب تصادفي گيری نمونه روش به و نمونه

 به نتايج و شد استفاده سالمت عمومي روان و اعتياد به اينترنت پرسشنامه از ، ها داده آوری جمع برای .بود  همبستگي نوع

 بود آن از حاكي آمده دست به نتايج . گرفت قرار بررسي مورد spss افزار نرم از استفاده با و پيرسون همبستگي ضريب روش

 ( P < 00/0)  . دارد وجود معناداری و سالمت عمومي روان ارتباط بين اعتياد به اينترنت كه

 داشته وجود گذاری تاثير رابطه سالمت عمومي روان و اعتياد به اينترنت بين كه گرديد معلوم شده انجام پژوهش به توجه با

 .است

 

 .روان  سالمت اينترنت ، به تكنولوژی ، اعتياد:  کلیدی واژگان
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 :مقدمه 

نشان  1بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ايران ، به خصوص در طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ايران 

مي دهد كه هدف اساسي ، تربيت افرادی است كه با اتكاء به نيروی اراده و تعقل خويش منطقي و خالق بيانديشند و به جای وابستگي و 

» استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگي ديگران ، مولد دانش ، تكنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگي مستقل ، فعال و خالق در 

 .باشند « عصر دانايي 

توجه بسياری از انديشمندان و مسئوالن كشورهای مختلف و به ويژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب كرده است  "اين موضوع اخيرا

و پرورش افراد پويا و خالق به جای افراد ايستا ( كاربردی)به نحوی كه تغيير نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل 

درضمن ، خالقيت و نوآوری به عنوان يک شاخص در گزينش افراد در مشاغل مختلف و از جمله . توجه خاصي قرار گرفته است  مورد

 .(1830 احمد اميدوار،علي اكبر صارمي. ) صنايع نيز مطرح گرديده است 

بشر با بيماری هايي دست به گريبان خواهد ميالدی عالوه بر امراضي كه عامل آن ميكروب ها، ويروس ها و باكتری ها هستند  11در قرن 

تا پيش از اين شايد هيچ كس تصور نمي كرد كه اينترنت، موبايل يا حتي خريد كردن عامل بيماری باشد . شد كه عامل آن تكنولوژی است

خواهد بود كه اعتياد به برای مثال چين اولين كشوری . اما در دنيای مدرن شاهد بروز بيماری های به اصطالح تكنولوژيک خواهيم بود

وزارت بهداشت چين از سال آينده پس از تكميل تحقيقات محققان و روانشناسان چيني در . اينترنت را يک بيماری قلمداد خواهد كرد

ن يک در چي« اعتياد به اينترنت»در صورت اثبات برخي موارد . مورد اعتياد به اينترنت تمهيدات خاصي در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد

را در پكن تاسيس « اعتياد به اينترنت»تائوران كه اولين كلينيک . محسوب خواهد شد« اعتياد به قمار»يا « اعتياد به الكل»بيماری مثل 

ما موسس اولين كلينيک ها برای درمان اختالالت . چين پيشگام تحقيقات در زمينه اعتياد به اينترنت است»:كرده در اين باره مي گويد

تائو با مطالعه روی سه هزار نفر « .ما به نتايج كافي رسيده ايم و آناليزهای علمي ما هيچ نقصي ندارد. ده به خاطر اين مساله هستيمايجادش

در اين كشور . چيني ها بيشترين استفاده را از اينترنت مي كنند. طي چهار سال به نتايج جالبي در زمينه اعتياد به اينترنت رسيده است

اين در حالي است كه كودكاني كه توانايي ورود به اينترنت را ندارند شاهد ماجراجويي . ميليون نفر آنالين مي شوند 180ود روزانه حد

كافي نت ها در شهرهای بزرگ و حتي دهكده های دورافتاده چين مملو از مردان جواني . همتايان بزرگ تر خود در دنيای مجازی هستند

دكتر تائو اطالعاتش را با اطالعات . ور مي نشينند و به گشت و گذار در اين فضای مجازی مي پردازنداست كه ساعت ها جلوی مانيت

امريكايي ها هم هر چند در روز مدت زيادی را صرف اينترنت مي كنند اما در اين كشور اعتياد به . داده كارشناسان امريكايي تطبيق

ساعت را صرف حضور در اينترنت مي كند معتاد به اينترنت قلمداد 6كه روزانه بيش از  از نظر تائو فردی. اينترنت بيماری تلقي نمي شود

درصد جوانان چيني به اينترنت  21كه يک شركت رسانه يي اينترنتي است،حاكي است  Inter Active Corpتحقيقات شركت . مي شود

مركز اطالعات چين اعالم كرده تقريباً نيمي از جمعيت آنالين . درصد است 13 اعتياد دارند اين در حالي است كه اين رقم در امريكا تنها

درصد كاربران جوان اينترنت از اين اعتياد در  10آمار و ارقام موسسات چيني حاكي از آن است كه . سال سن دارند 80تا  13چين بين 

به گفته دكتر تائو اعتياد به اينترنت زمينه ساز مشكالت عميق تر روحي و رواني در . درصد آنها مذكرند 00هستند و در اين ميان  رنج

اين كودكان در آينده بيش از ساير همتايان خود در . تقريباً همه كودكان معتاد به اينترنت از مشكالت رفتاری در رنج هستند. افراد است

اعتياد به . خودكشي در اين افراد هم دور از انتظار نيست. ه مواد مخدر هستند و ممكن است به راه های خالف كشيده شوندمعرض اعتياد ب

بسياری از معتادان به اينترنت از اختالالت خواب . اينترنت عالوه بر افسردگي باعث مي شود فرد در تعامل با ديگران هم دچار مشكل شود

. د ارتباط خود را با خانواده و دوستان و آشنايان قطع كرده و تمام دنيای خود را به صفحه مانيتور محدود مي كننداين افرا. در رنج هستند

برخالف مواد مخدر اينترنت در فرد احساس . اكثر افرادی كه به اينترنت اعتياد پيدا كرده اند با خانواده های خود مشكالت جدی دارند

اعتياد به اينترنت در »: درصد معتادان به اينترنت موفق بوده در اين خصوص مي گويد 00تائو كه در درمان دكتر . وابستگي ايجاد نمي كند

زماني كه من در سال . با وجود اين اكنون توجهات بسياری به اين مساله جلب شده. حال حاضر نسبت به چند سال اخير خيلي كمتر شده

اما در حال حاضر صدها كلينيک برای درمان اعتياد به اينترنت در چين . ر چين بودماين كلينيک را تاسيس كردم اولين نفر د 1000

 (.1830احمد اميدوار،علي اكبر صارمي . ) « .تاسيس شده است

در عصر حاضر كه دوره پيشرفت فناوری به خصوص فناوری اطالعاتي و ارتباطي است كمتر حرفه ای را مي بينيم كه دستخوش تغيير و  

توليد اطالعات ، سازماندهي و اشاعه اطالعات در سايه وجود رايانه و اينترنت شكل تازه ای به خود گرفته است به . نگرفته باشد  تحول قرار

                                                           
 ۱٦٧٣مصوب شورای تغيير بنيادی نظام آموزش و پرورش ، ستاد اجرايی تغيير بنيادی نظام آموزش وپرورش ، خرداد . 
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احمد . )  .طوری كه نمي توان از تأثير اين ابزار بر انسان چشم پوشيد و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خالقيت ها ناديده گرفت

 (.1830اكبر صارمي  اميدوار،علي

با توجه به تأثير بسيار زياد اين ابزار بر دانش آموزان و كم توجهي معلمين و مسؤولين به اين امر مهم ، مي بايست كارهای تحقيقي و 

 .پژوهشي زيادی انجام گيرد تا همگان به اهميت اين تغيير و تحول پي ببرند 

و معرفي شيوه های مؤثر و مفيد كاربرد آن در بروز خالقيت تحقيقات گسترده ای را مي بررسي آثار رايانه بر رشد خالقيت دانش آموزان 

قرار   طلبد كه با يک برنامه محدود امكان نتيجه گيری درست و دقيق محال مي نمايد و الزم است شاخص های گوناگوني مورد توجه

 (.1830احمد اميدوار،علي اكبر صارمي . ) گيرند

گونه از  شود وی به صورت وسواس توان بيماری مغزی تعريف كرد كه در صورت درگير كردن شخصي باعث مي اده مياعتياد را به صورت س

عليرغم .چيزی استفاده كند يا دست به كاری بزند، در حالي كه اين كار تأثير بدی روی سالمت و موقعيت و عملكرد اجتماعي وی دارد

مثال . جام شده است، هنوز پژوهشگران حتي در تعريف اين اعتياد هم با هم هماهنگ نيستندكارهايي كه در زمينه اعتياد به اينترنت ان

كه مرجع معتبر پژوهشگران برای تعريف و تشخيص اختالالت روانپزشكي است، اين  DSM راهنمای آماری و تشخيصي اختالالت ذهني يا

اشخاص  ای هشت سؤالي برای تشخيص اعتياد اينترنتي پرسشنامهبيشتر پژوهشگران هنوز از  .اعتياد را به درستي تعريف نكرده است

آيا از   :توسط كيمبرلي يانگ تنظيم شده است و در آن سؤاالتي از اين دست وجود دارد 1۹۹3اين پرسشنامه در سال . كنند استفاده مي

آيا به خاطر اينترنت از رابطه با يک نفر يا يک كنيد؟  مي استفاده مشكالت يا تخفيف اضطراب ای برای فرار از اينترنت به منزله وسيله

ميليون معتاد به اينترنت  12ايد؟اما چين به عنوان كشوری كه مطابق آمارها  نظر كرده ای خوب صرف موقعيت شغلي، تحصيلي يا حرفه

احمد اميدوار،علي اكبر . )  .دهددارد، منتظر تعريف شدن اين اختالل نمانده است و سعي كرده است، تحقيقاتي عملي در اين زمينه انجام 

 (.1830صارمي 

. ها به اينترنت معتاد باشند، در حالي كه درصد معتادان اينترنتي چين خيلي باالست درصد آمريكايي 10تا  0شود كه تنها  تخمين زده مي

ودن اينترنت ارزان قيمت و فراگير بودن اولين دليل را در دسترس ب. داليل مختلفي برای باال بودن اعتياد اينترنتي در چين ذكر شده است

ای كه مردم مجبورند هر روز  كنند، آنها معتقدند كه در جامعه تر به قضيه نگاه مي  ها ژرف اما بعضي. دانند ها در سطح شهرها مي نت كافي

های آناليني كه  شايد بازی. ساستفر  ساعت كار كنند و شش روز از هفته سر كار باشند، اينترنت تنها مجرای گريز از فشار كار طاقت 10

در . دهند در عالم رؤيا قهرمان شود و يک امپراطوری بسازد، تنها دلخوشي يک چيني باشد كوش چيني امكان مي به يک كارگر سخت

است، ها آنقدر باالست كه بر اساس خبر جالبي كه به تازگي منتشر شده  های آنالين در ميان چيني حقيقت ميزان وابستگي به بازی

كردند، هر روز ساعات زيادی بازی كنند، تا با به دست آوردن طالی مجازی و به فروش  زندانبانان يک زندان، محبوسين را مجبور مي

 (.1830احمد اميدوار،علي اكبر صارمي . ) رساندن آن، مبلغي از آن آنها كنند

  

دگرگون كرده است و از اين ميان طيف وسيعي از كاربران رشد روزافزون كاربران اينترنت در جهان زندگي انسان ها را  

اينترنت با جذابيت های منحصر به فرد خود بسياری از نوجوانان و . اينترنت را در منازل كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند

وری اطالعات و دو عامل باعث مي شود كه نسل جديد تسلط بيشتری بر دنيای فنا.كودكان جامعه را به خود جلب كرده است

ديجيتال داشته باشد اول اين كه در اين دوره يادگيری كامپيوتر به مسئله ای ضروری بدل شده و بدون داشتن تسلط كافي بر 

عامل دوم اين است كه كودكان و نوجوانان نسبت به افراد ميانسال از .كامپيوتر و اينترنت كار و زندگي امكان پذير نيست

برای كنجكاوی در كامپيوتر و اينترنت برخوردارند و راحت تر با پندارها و باورهای متعارف كنار مي اشتياق و جرات بيشتری 

اينترنت مزايا و امكانات بي شماری را فراروی عموم به ويژه قشر نوجوان قرار مي دهد، اما از ديگر سو دارای تاثيرات منفي .آيند

متاسفانه . نسل و در نهايت سالمت جامعه را به خطر خواهد انداخت نيز است كه در صورت توجه نكردن به آن سالمت اين

هنوز بسياری از خانواده هايي كه امكان دسترسي به اينترنت را برای كودكان و نوجوانان خود فراهم كرده اند، تصور صحيحي 

تهديدی كه از طريق وب . ترنت استعلت اين امر ناآگاهي خانواده های ما از تهديدات بالقوه اين. موضوع ندارند از خطرات اين

در اينجا به مختصری از اين خطرات اشاره . متوجه وضعيت فرهنگي خانواده ها است، هنوز چنان كه بايد شناخته شده نيست

  :مي كنيم
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 شود اينترنت باعث مي جذابيت های خاص. اعتياد به اينترنت از مواردی است كه بسياری از كاربران را اسير خود مي سازد•
 نوجوانان از ديگر اين مسئله باعث مي شود تا. تا نوجوانان مجذوب آن شده و ساعت ها وقت خود را پای كامپيوتر بگذرانند

 (1830دانيل گلمن ، )  .فعاليت های اجتماعي باز بمانند

ئه مطالب و تصاوير اين سايت ها با ارا. سايت های غيراخالقي، امروزه به يک معضل جدی در اينترنت بدل گرديده است •

 (1830دانيل گلمن ، )  .خطر قرار داده اندمعرظ غيراخالقي و مستهجن، سالمت رواني جوامع را در 

اين اتاق ها محل های مناسبي برای . اتاق های گفت وگو يا چت در اينترنت از موارد مورد استفاده بسياری از نوجوانان است •

وجوانان در سراسر جهان است، اما سوءاستفاده های بسياری از سوی افراد شياد در اين مالقات و گفت وگو با ساير كودكان و ن

اتاق ها صورت مي گيرد كه از جمله آنها مي توان به ارائه اطالعات نادرست، سوءاستفاده از اطالعات ديگران، به دام انداختن 

 (1830دانيل گلمن ، )  .گذاشتن قرار مالقات اشاره كردنوجوانان و سوءاستفاده از آنان از طريق برقراری ارتباط با آنان و 

اين مسئله باعث خواهد شد تا برخي افراد به ارائه اطالعات نادرست به . اينترنت امكان گمنامي را برای افراد فراهم مي كند •

 (1830دانيل گلمن ، )  .ديگران و گمراه كردن آنها بپردازند

اين نوع ارتباطات فاقد مشخصه هايي همانند . ی و در سطح بوده و از عمق برخوردار نيستروابط بين افراد در اينترنت مجاز •

 (1830دانيل گلمن ، )  .مجاورت مادی، تماس منظم، اثرگذاری عميق و تبادل اطالعات درباره بافت اجتماعي است

از طريق ايجاد توهم اتحاد و همبستگي با اينترنت مي تواند در حالي كه انسان ها را از نظر الكترونيكي به هم پيوند دهد  •

تكنولوژی های اطالعاتي ارتباط چهره به چهره ما با انسان های ديگر را قطع كند و اين امر باعث كاهش روابط انساني و 

 (1830دانيل گلمن ، )  .همبستگي اجتماعي خواهد شد

لي در اتاق های گفت وگو حضور دارند عنوان مي يكي از مشكالتي كه روانپزشكان در مورد كودكاني كه ساعت های متوا•

كنند، درگيری ذهني در اثر ساخت تصاوير ذهني از مطالبي است كه در اين اتاق ها رد و بدل مي شود كه در برخي موارد 

 (1830دانيل گلمن، ) .باعث بيماری های رواني و از جمله افسردگي مي گردد

چند دهه بود كه . ه در ميان قشر كودک و نوجوان به طرز وسيعي گسترش يافته استامروزه استفاده و كاربرد اينترنت به ويژ

دانشمندان علوم اجتماعي و محققان علوم و فناوری خبر از ظهور نسل كامپيوتر يا نسل اينترنت مي دادند و معتقد بودند چون 

الكترونيكي و كامپيوتری شده اند، به تمام جوانب كودكان، نوجوانان و جوانان در فضايي بزرگ مي شوند كه بسياری از ابزار ها 

كودكان نسل امروز، وقتي به سن بلوغ مي رسند به راحتي با طرز كار وسايلي كه به سرعت .آن آشنايي كامل پيدا مي كنند

احتي با راهي بازار مي شوند آشنا شده و متناسب با سرعت پيشرفت دانش، خود را به آخرين دانش روز مجهز مي كنند و به ر

لذا نسل آينده نسلي است كه با كامپيوتر و اينترنت و ديگر . طرز كار وسايلي كه به سرعت راهي بازار مي شوند آشنا مي شوند

اين امر سبب مي شود تا والدين و مديران و . فناوری های نوين ارتباطي بزرگ مي شود و به شدت به آنها وابسته مي شود

فرهنگي و آموزشي از هم اكنون به فكر چاره انديشي در خصوص تبعات منفي اين فناوری ها  برنامه ريزان بخش های مختلف

  :به برخي از اقداماتي كه در اين زمينه مي توان انجام داد اشاره مي شود. و باالخص اينترنت باشند

و از آخرين تحوالتي كه در اين والدين در درجه اول مي بايست اطالعات خود را در زمينه رايانه و اينترنت افزايش دهند •

  .زمينه صورت مي پذيرد مطلع شوند

در اغلب كشور های توسعه يافته سازمان ها و موسساتي برای نظارت بر اينترنت و راهنمايي كاربران اينترنت به خصوص •
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وزش كاربران اينترنت درباره اين موسسات به انجام اقداماتي از قبيل آگاه ساختن و آم. كودكان و نوجوانان به وجود آمده است

ضرر و زيان های احتمالي اينترنت و تعيين راهكار هايي برای جلوگيری از اين ضرر و زيان ها و نيز فيلتر كردن مطالب و 

  .سايت های مضر اينترنتي اشاره مي كنند

در برخي از كشور های توسعه . والدين مي بايست با كودكان و فرزندان خود درباره مضرات احتمالي اينترنت صحبت كنند•

يافته به والدين توصيه مي شود كه قبل از آنكه فرزندانشان با اينترنت شروع به كار كنند، يک فرم استاندارد كه در آن خطرات 

ر نسخه ای از اين به اصطالح تعهدنامه در كنار ميز كامپيوت. ناشي از كار كردن با اينترنت گوشزد شده را خوانده و امضا كنند

  .كودک يا نوجوان نصب مي شود

بايد به كودكان و نوجوانان آموخت تا هيچ وقت اطالعات و عكس های شخصي و خانوادگي خود را به ويژه در اتاق های گفت •

  .وگو در اختيار كسي قرار ندهند

انعت از دسترسي به اينترنت چنانچه كودكان در هنگام كار با اينترنت خطايي را مرتكب شوند، نبايد آنها را به لغو يا مم•

زيرا اين گونه تهديدات باعث افزايش حس پنهان كاری كودک شده و كم كم مسائلي را كه با آنها روبه رو مي شود . تهديد كرد

  .با والدين در ميان نخواهد گذاشت

رم هايي نامشخص بدون اطالع از كودكان و نوجوانان خواسته شود تا از ثبت نام در سايت ها، ايجاد صندوق پستي و تكميل ف•

  .همچنين از باز كردن نامه هايي كه فرستنده آن را نمي شناسند پرهيز كنند. والدين خودداری كنند

به كودكان و نوجوانان آموزش داده شود اطالعاتي كه در اتاق های گفت وگو رد و بدل مي شود اغلب نادرست هستند و •

  .دنبايست به آنها اعتماد و اطمينان كر

برای آنكه اوليای مدرسه، والدين و ساير مسئوالن امكان محدود كردن دسترسي كاربران به سايت های نامناسب را داشته •

در روش های مبتني بر شبكه، . باشند، دو راه حل پيش بيني شده كه يكي راه حل شبكه ای و ديگری راه حل خانگي است

بر روی دروازه های شبكه قرار مي گيرند و تمامي ارتباطات كاربران را كنترل مي يک نرم افزار يا تركيبي از چند نرم افزار 

در روش های خانگي كه فقط روی يک كامپيوتر قابل استفاده هستند، يک نرم افزار خاص بر روی دستگاه نصب مي  .كنند

كه اولين نرم افزار از اين نوع در  شود و اتصال به سايت های غيرمجاز را فقط برای كاربران همان كامپيوتر مسدود مي كند

سخن آخر آنكه فناوری های نوين ارتباطي و از جمله اينترنت محيطي مناسب برای .ايران با نام نرم افزار الک ساخته شده است

رشد و تعالي جنبه های مختلف انساني است، لكن بايد توجه داشت كه اين فناوری ها به همان اندازه كه مفيد و سودمند 

 (1830دانيل گلمن ، )  .تند مي توانند مضر و خطرناک باشندهس

از اين رو .لذا مسئوالن، برنامه ريزان و والدين مي بايست زمينه حضور موثر نسل جديد در عرصه اين فناوری را فراهم نمايند

ده كرده ميتوان از اين پايان بر آن شديم پايان نامه ای را تدوين كرده و از آن برای بهره گير ی در جهت حل اين معضل استفا

 ( 1830دانيل گلمن ، )  .نامه در برنامه تدويني آموزش و پرورش استفاده كرد
 

 

  
  

  

ميتوان تاثير اعتياد به اينترنت بر سالمت و روان  مسئله حاضر از اين جهت حائز اهميت مي باشد كه با بررسي اين مطلب

اين باشد بايد از مسئولين مربوطه انتظار بهبود و رفع معضالت ناشي از  ارتباط وجود داشته ؟ اگر اين  دانشجويان را بررسي كرد

از آنجايي كه امروزه اينترنت و كامپيوتر به عنوان بخش جدا دانشجويان  داشته باشيم پديده قرن را در افراد علل الخصوص 

كودكان و نوجوانان چه بزرگساالن و به ويژه دانشجويان با كامپيوتر و  نشدني از زندگي افراد است و تقريبا تمامي افراد چه

اينترنت سرو كار دارند اگر از اين تكنولوژی كه جزالينفک زندگي امروز است درست استفاده نشود ميتواند به معضلي جدی در 
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يان نامه ای را تحت عنوان تاثير اعتياد به زندگي انسانها تبديل شود و صدمات جبران ناپذيری را به دنبال آورد از اين رو ما پا

در اين پايان نامه ما سعي بر آن داريم تا با شناساندن معضالت استفاده زياد . اينترنت بر سالمت وروان دانشجويان تهيه كرديم 

اعتياد به )معضل و غير معمول از اينترنت و كامپيوتر و ارائه راهكارهای حل اين معضل راه گشای افرادی باشيم كه در دامان

استفاده غير مجاز از اتاق های گفتگو،سايت های غير مجاز و آشنايي نداشتن با معضالت آن ميتواند آسيب های .اسيرند(اينترنت

  .و نياز به يک سعي و تالش همگاني برای برطرف شدن اين معضل است.جبران ناپذيری را بر افراد و جامعه وارد آرود

نوعي استفاده از اينترنت كه بتواند مشكالت روان شناختي، »: ن اختالل را چنين تعريف كرده استاي 1001كاپالن در سال 

 .«اجتماعي، درسي و يا شغلي در زندگي فرد ايجاد كند

در اين پژوهش نمره ا ی است كه آزمودني درآزمون نگرش به پرشنامه آزمون اعتياد به اينترنت اعتياد به اينترنت منظور از 

 .ه استكسب كرد

كاپالن و سادوک سالمت روان را شامل سازگاری مداوم با شرايط متغير برای تحقق اعتدال بين تقاضای دروني و الزامات محيط 

 (      1۹۹0گلدبرگ .)در حال تغيير مي دانند

 .كسب كرده استپرسشنامه سالمت روان در اين پژوهش نمره ا ی است كه آزمودني درآزمون نگرش به سالمت روان منظور از 

نيز فرض بر اين بود كه اطالعات و  1۹۹6در سال . شناخته شد« سال اينترنت»از سوی مطبوعات به عنوان  1۹۹0سال 

« ايوان گلدبرگ»از سوی « اعتياد به اينترنت»برای اوّلين بار . های بشری در مورد اين شبكه به خوانندگان انتقال يابد  آگاهي

وی در مورد ابعاد گسترده از شبكه اينترنت تا اين حد از اين كه شوخي « گلدبرگ». نز مطرح شدروان پزشک نيويوركي به ط

 (1806، "مريم تاج فر").جدی شده است ابراز شگفتي كرد

عرفي گرديد كه مورد توجه روان شناسان، روان م« نگ يا» اصطالحي بود كه نخستين بار به وسيله  ((اعتياد به اينترنت))

وابستگي رفتاری به »: اين اختالل با عنواين متفاوتي از قبيل. دانشمندان و به خصوص كابران اينترنت قرار گرفتپزشكان، 

سوء استفاده از »، «استفاده بيش از حد از اينترنت»، «استفاده مشكل زا از اينترنت »، «استفاده مرضي از اينترنت»، «اينترنت

در نوشته های اخير يانگ پراتلي و همكاران، كرات و همكاران، بيشتر از « اينترنت اختالل اعتياد به»و «غير سازشي اينترنت

 (1831، "حمد اميدوار و علي اكبر صارميا" ).عناوين ديگر به كار رفته است

 (1838،"هانگيرج عيسي").نام برده ميشود« اعتياد مجازی»گاهي نيز از اين بيماری تحت عنوان  

در سال های اخير در اين زمينه، هنوز توافقي در بين روان شناسان در زمينه تعريف و اندازه با وجود پژوهش های گسترده 

عالوه بر اين، يک نظريه جامع كه بتواند تعيين كند چگونه اين اختالل به بهداشت رواني . گيری اين اختالل حاصل نشده است

نوعي استفاده از »: اين اختالل را چنين تعريف كرده است 1001كاپالن در سال . يا اجتماعي ارتباط پيدا مي كند، وجود ندارد

اعتياد »رايج ترين اصطالح . «اينترنت كه بتواند مشكالت روان شناختي، اجتماعي، درسي و يا شغلي در زندگي فرد ايجاد كند

 (1831"بر صارمياحمد اميدوار و علي اك").اين است كه نوعي وابستگي رفتاری به اينترنت ايجاد مي كند«به اينترنت

استفاده از   به نظر ديويس. ناسب تر از اصطالحات ديگر استم« استفاده مرضي از اينترنت»ديويس معتقد است كه اصطالح  

اينترنت صرفاً يک رفتار اعتيادآميز نيست؛ بلكه مجموعه ای از عوامل شناختي و رفتاری را در زمينه اينترنت تشكيل مي دهد 

 (1831"احمد اميدوار و علي اكبر صارمي").كه روی زندگي فرد اثر منفي مي گذارد

  اراختالل اعتياد به اينترنت ( 1۹۹6)گلدبرگ  .ه كار مي برندرا ب« وابستگي رفتاری به اينترنت»اصطالح ( 1000)هال و پاسونز

 DSM-IV نوعي اختالل رفتاری كه به عنوان مكانيسم مواجه مورد استفاده قرار مي گيرد و از معيار های وابستگي به مواد

 (1831"احمد اميدوار و علي اكبر صارمي"). گرفته شده است، مي داند(1۹۹0)

د كه اختالل اعتياد به اينترنت ممكن است از يک يا چند جنبه اينترنت ناشي شود؛ تايپ كردن، مي گوي( 1۹۹3)گريفيتز 
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عنوان مي كند كه هر نوع فعاليتي كه باعث وارد شدن به (1۹۹3)كاندل .رابطه رويارويي، محتوا و فعاليت های اجتماعي

مانند اعتياد به قمار، پر خوری، تماشای اجباری « فتاریاعتياد ر»اعتياد به اينترنت به عنوان . اينترنت شود، يک اختالل است

در اين جا فرد، نه به ماده، بلكه به آنچه كه در رايانه انجام مي دهد يا به احساسي . تلويزيون و مانند آن، در نظر گرفته مي شود

 (1831"ياحمد اميدوار و علي اكبر صارم") .كه در هنگام انجام آن به او دست مي دهد، معتاد مي شود

اعتياد الگوی رفتاری ناخواسته در استفاده از يک ماده مخدر است كه در »: اعتياد را چنين تعريف مي كند« براتر فاريست»

شخص به طور چشمگيری درگير استفاده از يک ماده مخدر و تأمين آن برای خود شده و نيز در فرد تمايلي به وجود مي آيد 

 (.1831 "جنيفر فريز") .وادار شود تا به سوی ماده مخدر باز گرددكه پس از تكميل دوره ترک، 

تحقيقاتي كه تا كنون انجام گرفته . در عصری كه در آن زندگي مي كنيم، به راحتي نمي توان اعتياد به اينترنت را تعريف كرد 

بين رفتار های ويژه ای كه از افراد است، فقط آزمون های آزمايشگا هي را شامل مي شود كه در نتيجه نمي تواند رابطه دقيقي 

نقش اين گونه تحقيقات اين است كه شرحي از احساسات افراد نسبت به خود و رفتارهايشان . سر مي زند و علل آنها ايجاد كند

را جمع آوری كرده و نمي تواند اين نتيجه را به دست بدهد كه فنّاوری خاصي مثل اينترنت واقعاً عامل چنين رفتارهايي 

نتايجي كه اين تحقيقات به دست مي دهند، صرفاً توصيفات ذهني و خيالي خود محققان و پژوهشگران است كه . ستنده

  (1831جان گرول .)قابليت انطابق با واقعيت موجود را ندارند

جه اعتياد استفاده زياد از اينترنت به هيج و: روان شناسي است كه در مورد استفاده از اينترنت مي گويد« دكتر كينگ»

محسوب نمي شود؛ بلكه مانند ساير فعاليت های لذت بخش است يا احياناً مفيد و ارزشمند كه فردی عالقه مند بيش از اندازه 

بر اساس . اعتياد به اينترنت نيز يک بيماری رواني فيزيولوژيكي محسوب مي شود. معمول وقت خود را صرف آن مي كند

 (.1831 "جنيفر فريز") اير اعتيادها در زندگي شخص ويرانگر استماهيت خاص اين بيماری نسبت به س

رسيدند كه استفاده  كاربر اينترنت به اين نتيجه 000پس از مطالعه خود بر روی تقريباً « سای دی»و « اس يانگ« »كيم برلي»

جب اختالل در زندگي علمي و از اينرنت يقيناً مانند ديگر اعتيادهای ثبت شده چون قماربازی و نوشيدن الكل مي تواند مو

تالش های زيادی از سوی پزشكان و روان شناسان توجيهاتي مربوط به شخصيت و روان . اجتماعي ، مالي و شغلي فرد شود

شايد بتوان گفت كه همه اين تئوری ها قادر به . اجتماعي، رفتاری و توجيهات زيست پزشكي مي شوند -  پويايي فرهنگي

 (.1831 "جنيفر فريز") تبيين كامل فرايند يک اعتياد نيستند؛ ولي برخي از آنها در توضيح اعتياد به اينترنت تواناترند

ابتدای دوران بچگي، ارتباط با ديگر خصلت های ويژه شخصيتي با  رويكرد روان پويايي و شخصيتي، اعتياد را بر اساس ضايعات

برخي ممكن است به داليل متعددی مستعد نوعي . ديگر بيماری ها، و خلق و خوهای موروثي روان شناختي، توجيه مي كند

ي ممكن است آنها در طول حت. اعتياد باشند كه از انواع آن اعتياد به الكل، هروئين، قمار يا خدمات كامپيوتری اينترنت باشد

از طرف ديگر، اگر يک عامل تنش زا يا تركيبي از تنش های مناسب . دوان زندگي خود نيز به هيچ يک از اعتيادها مبتال نشوند

اگر شخصي نوشيدن الكل . در يک مقطع زماني حساس، اثر بگذارند، شخص را برای دچار شدن به اعتياد مستعدتر خواهند كرد

. طور اتفاقي آغاز كند، ولي ميزان مصرف خود را افزايش دهد، ممكن است دچار نوعي وابستگي به الكل شود را هر چند به

اگر تركيب مناسبي از زمان، شخص و اتفاق در كنار هم قرار گيرند، آن . همين مقدمه در مورد اعتياد به اينترنت نيز صادق است

ظريه اين است كه فعاليت ها با موضوع حائز اهميت نيستند؛ بلكه اين خود محتوای ن. گاه ممكن است اعتياد به وقوع بپيوندد

 (.1831 "جنيفر فريز") شخص است كه برای معادله مطرح، دارای اهميت حياتي است

برخي از . اجتماعي، قوميت، مذهب و كشور تغيير مي كند _جنسيت، سن، طبقه اقتصادی: اعتيادها با عوامل مختلفي چون

در ميان مردمي كه دارای طبقات متنوعي هستند، رايج مي باشد؛ برای مثال، نوشيدن الكل بيشتر در طبقات  انواع اعتياد

در مورد افراد معتاد به اينترنت . اجتماعي ميانه در آمريكايي ها و بومي های ايرلندی و در ميان كاتوليک ها رواج دارد_اقتصادی
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عالوه بر اين، تا كنون تنوع . فت كه آيا طبقه خاصي بر جسته تر هستند يا نههنوز داده های كافي در دست نيست تا بتوان گ

 (.1831 "جنيفر فريز") زيادی در ميان استفاده كنندگان اينترنت وجود نداشته تا بتوان به اظهار نظرهای قطعي پرداخت

هر شخصي بسته به : است فرايند بدين شكل. اساس و مبنای اين توضيحات مطالعات اسكينر بر روی شرطي سازی است

اين حالت را بدين گونه مي توان با مسأله اعتياد و . رفتاری كه از او سر مي زند، با يک پاداش يا تنبيه متناسب روبه رو مي شود

عشق، هيجان . مواد مخدر، الكل، قمار و اينترنت ارائه كننده پاداش های مختلفي هستند. به ويژه به اينترنت مرتبط ساخت

اگر شخصي به دنبال اين خوشي ها بوده . ي و عاطفي و مادی، و فرار از واقعيت ها، تمام اين پاداش های مفروض هستندفيزيك

و بياموزد كه اينترنت فراهم كننده فرصتي برای فرار، دريافت عشق، يا داشتن سر گرمي است، احتماالً در مقطع زماني بعدی 

اين امر خود باعث تقويت حالت فوق مي شود و چرخ همچنان . رنت روی خواهد آوردكه اين نيازها را احساس مي كند، به اينت

 (.1831 "جنيفر فريز") ادامه مي يابد

بر اين اساس . اين توجيهات بر روی عوامل موروثي و مادر زادی، نوسانات شيميايي در مغز و ناقل های عصبي، تكيه مي كنند

برخي كروموزم ها و هورمون ها و فقدان يا زايدی برخي ناقل ها و مواد شيميايي ضروری، موجب تنظيم فعاليت ها در مغز و 

در اين زمينه تحقيقات قاطعي وجود . شخص ممكن است در معرض اعتياد قرار گيرددر نتيجه، . بقيه سيستم عصبي مي شوند

دارد كه نشانگر آن است كه برخي داروها در جهت پر كردن فضا های سيناپسي نورون ها در مغز عمل كرده و باعث فريب مغز 

ستفاده افراد از مواد مخدر و قمار اين داليل ااز چنين تصور مي شود كه يكي . و فرستادن اطالعات غلط از سوی مغز مي شوند

از آن جا كه اينترنت دارای فرصت های بسيار جالب و مهيج است، اين تئوری در مورد اعتياد به اينترنت نيز ممكن . امر باشد

  (.1831 "جنيفر فريز") است مورد استفاده قرار گيرد

  .ي باشد كه توسط برخي مؤسسات تعيين شده استمبنای تشخيص اعتياد به اينترنت در شخص، معيارهای ويژ ه ای م

 :در تحقيقات اخير، شاخص های جديد مورد شناسايي قرار گرفتند

 .اول اين كه فرد هنگام توقف در استفاده از اينترنت يا كاهش ميزان استفاده از آن، دچار بي قراری يا زودرنجي مي شود.1

: ر از مشكالت استفاده مي كند و يا اينترنت را تسكين دهنده احساساتي چوندوم اين كه فرد از اينترنت به عنوان راه فرا.1

 .درماندگي، گناه، اضطراب يا فشار رواني مي داند

شاخص سوم اين است كه شخص استفاده كننده به اعضای خانواده و يا دوستان خود در مورد ميزان ساعات استفاده از .8

 «.ده كننده اينترنت با وجود قيمت گزاف ارتباطش، باز هم سراغ اينترنت مي روداينترنت دروغ مي گويد و سر انجام استفا

 (.1831 "جنيفر فريز")

، معتقد است كه اگر فردی طي سال (http//netaddiclion. Com)از مركز اعتياد به اينترنت« يانگ. دكتر كيمبرلي اس

جای  «افراد وابسته به اينترنت»مشاهده كرده است، در طبقه بندیگذشته از ميان عالئم ذيل چهار عالمت يا بيشتر را در خود 

مي گيرد؛ البته وی بيشتر روی اعتياد به اينترنت تمركز كرده است و طبقه بندی گسترده تر اعتياد به رايانه را ناديده گرفته 

 :است

 يد؟فكر مي كن On Line آيا حتي وقتي به شبكه متصل نيستيد، دائم به اينترنت و خدمات•

 ا احساس رضايت كنيد؟ت. كنيد صرف شبكه در را بيشتری اوقات بايد كنيد مي فكر آيا     •

 آيا در كنترل كردن ميزان استفاده از اينترنت مشكل داريد؟•
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 كنيد، عصبي   آيا هنگامي كه سعي مي كنيد ارتباط خود را با اينترنت قطع نماييد يا استفاده از آن را متوقف•

 مي شويد؟ 

 اينترنت به هم باز. شديد دلخور هم بابت اين از و كرديد اينترنت هزينه پرداختن صرف را پولتان تمام كه اين از پس حتي آيا•

 باز مي گرديد؟

 افزايش افسردگي، تغيير حالت روحي يا عصبانيت را تجربه مي كنيد؟: آيا وقتي به شبكه متصل نيستيد، عالئم وابستگي مانند•

 از زماني كه در نظر گرفته ايد، در اينترنت باقي مي مانيد؟آيا اغلب بيش •

روان شناسان درصدد يافتن عالئم ديگری برای اعتياد به اينترنت هستند؛ عالئمي كه تا حدودی با معيارهای دكتر يانگ و 

 :اين عالئم عبارت اند از. گلدبرگ تفاوت دارند یعالئم پيشنهاد

 زندگي به منظور صرف اوقات بيشتر در اينترنت؛ايجاد تغييرات فاحش در سبک .1

 كاهش ميزان فعاليت های فيزيكي؛.1

 عدم توجه به سالمت جسمي در نتيجه فعاليت های اينترنتي؛.8

 اجتناب از فعاليت های مهم زندگي به منظور صرف اوقات بيشتر در اينترنت؛.2

 شتر در اينترنت؛محروميت از خواب يا تغيير ساعات خود به جهت صرف اوقات بي.0

 كاهش در ارتباطات اجتماعي و در نتيجه از دست دادن دوستان؛.6

 احساس نياز شديد به صرف اوقات بيشتر با رايانه؛.0

 .غفلت از تعهدات شغلي و شخصي.3

ممكن برخي از عالئم « لين رابرتز»در يكي از فهرست های تستي كه به روان شناسي اينترنتي اختصاص يافته است، خانم 

 :فيزيكي ناشي از استفاده زياد از اينترنت را توصيف كرده است؛ اما او اين واكنش ها را لزوماً اعتياد جدی محسوب نمي كند

 م؛داونسبت به اتصال م( افزايش قلب و فشار خون)واكنش شرطي  

رؤياهايي كه به    ؛(خلسهتمركز كامل روی صفحه نمايش، شبيه به حالت مدينيشن يا )« خود آگاهي»تغيير در وضعيت  

 Mooing)     معادل)صورت پيمايش متن ظاهر مي شود 

 .در ارتباط عميق شما با اينترنت وقفه ايجاد كند« دنيای واقعي»ا مسأله ای در بزودرنجي شديد به هنگامي كه فرد 

تمامي اعتيادها مشترک است، استفاده واضح است كه روان شناسان جهت تعريف اعتياد به اينترنت و رايانه، از الگوهايي كه در 

 (.10-16، ص 1830 "ثريا پاک نظر"). مي كنند؛ الگوهايي كه شايد به ريشه های عميق تر و جهاني تر اعتياد اشاره مي كند

اگر فردی متوجه شد كه قادر : سرپرست مركز درمان اعتياد به الكل و مواد مخدر در دانشگاه استنفورد در اين مورد مي گويد

 .نيست يک روز بدون استفاده از اينترنت سپری كند، شكي نيست كه اين فرد به استفاده از اينترنت معتاد شده است

 .هم اشاره شده است، به شرح ذيل مي باشده بار  عالئم ديگری كه در اين 
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 كم بيرون رفتن از خانه؛.1

 صرف زمان بسيار كوتاه برای وعده غذايي؛. 1

 صرف زماني طوالني در اينترنت؛شكايت ديگران از  .8

 بررسي و سر زدن به صندوق الكترونيكي چندين مرتبه در روز؛. 2

  (1838، تابستان "عيسي جهانگير") .تنهايي و خلوت و زماني كه كسي در خانه نيست در رفتن به سراغ اينترنت. 0

 :عبارت است از اين كه( 1۹۹۹، يانگ  1001ديويس، )عالئم هشدار دهنده خطر اعتياد به اينترنت 

 .اشتغال فكری شخص درباره فعاليت های قبلي بر روی اينترنت كار مي كند يا جلسه های بعد را پيش بيني مي كند .1

 آيا هنگام كاهش دادن يا به كار نبردن اينترنت احساس بي قراری، تغير خلق، افسردگي يا بدخلقي مي كند؟. 1

 در اينترنت مي ماند؟ آيا بيشتر از آنچه كه قصد دارد. 8

 آيا روابط مهم، شغل، فرصت های تحصيلي و شغلي را برای اينترنت به خطر انداخته است؟. 2

 آيا به اعضای خانواده، درمانگر يا ديگران برای پنهان كردن ميزان استفاده از اينترنت دروغ مي گويد؟. 0

يا تسكين احساس درماندگي، گناه، اضطراب و افسردگي مورد استفاده آيا اينترنت را به عنوان شيوه ای برای فرار از مشكالت . 6

 (1831"احمد اميدوار و علي اكبر صارمي")قرار ميدهد؟

علت و ريشه اعتياد به اينترنت، از مباحث داغي است كه نظريه پردازان مختلفي را به خود مشغول كرده تا نظرات قابل توجه و 

كه گفته مي شود توسط وی تحقيقات وسيعي در اين زمينه انجام گرفته است، « گروهولجان »دكتر . گوناگوني ارائه دهند

به عقيده گروهول، جنبه هايي از اينترنت كه  .چيزی كه باعث اعتيادآور شدن اينترنت شده، اجتماعي شدن است: معتقد است

است؛ به عنوان مثال، كابران با انسان های  كاربران بيشترين وقت خود را در آن ها سپری مي كنند، با تعادل اجتماعي مرتبط

همانند و دلخواه خود از طريق پست الكترونيكي، گروه های مباحثه يا خبری، چت، بازی با آن الين و مانند آن وارد تعامل 

 (1838جان گروهول،) .اجتماعي مي شوند

، تماشای تلويزيون و مكالمه تلفني صرف مي البته انسان ها و مخصوصاً جوانان، ساعت ها وقت خويش را برای كتاب خواندن

كنند و حتي گاهي از خانواده و دوستان و محيط خويش غافل مي شوند؛ ولي آيا مي توان گفت كه آن ها معتاد تلفن و 

ار با سرّ اختالف اينترنت با ديگر رسانه ها و خصيصه اعتيادزای آن در اين است كه جوان هنگام ك. تلويزيون هستند؟ البته كه نه

 .اينترنت به دنبال هويت يابي و تعامل اجتماعي است و اين فرايند اجتماعي شدن است كه آن را اعتيادآور مي سازد

ققان مسائل اينترنت، ريشه زيبندگي و اعتياد آور بودن اينترنت را در حيكي ديگر از متخصصان و م "دكتر كيمبر لي اس يانگ"

 :اين سه عامل عبات اند از. يوند مي دهدبه سه عامل پ   CAEمدلي تحت عنوان 

 را شنيده ايد؟« شما به اندازه رازهايتان نگران هستيد»آيا تا به حال اصطالح  :گمنامي(1

نه از روی قبض های تلفن مي شود فهميد و نه كسي شما را در حال خروج از كتاب . مسأله اعتياد به اينترنت نيز چنين است

كسي نمي تواند بفهمد شخصي . فقط كاربر و گيرنده پيام، از اين موضوع آگاهي دارند. خواهد ديدفروشي مخصوص بزرگساالن 

 .كه به اينترنت متصل است، مشغول چه كاری است
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با چند ضربه انگشت مي . شما در خانه خود مي توانيد با نوک انگشتانتان با دنيا ارتباط داشته باشيد :راحتي و آسودگي(1

 .ای عاشقانه، بازی ها و كتاب های بزرگساالن و ديگر چيزها را به داخل خانه خود بياوريدتوانيد داستان ه

اگر افراد در زندگي روزمره، روز بدی داشته باشند، مي توانند با مراجعه به اينترنت به تسكين »: دكتر يانگ مي نويسد :گريز(8

يک مسكن ديگر به عنوان آزاد شدن يكباره هورمون آدرنالين مي  بعضي از افراد معتاد، اينترنت را به عنوان. و آسودگي برسند

 .دانند

شما مي توانيد وزنتان را كم تر بگوييد، اگر چه سنگين . باالتر از اين، شما در اينترنت مي توانيد هر چيزی يا شخصي باشيد

. ک زندگي تخيلي و خيالي داشته باشيدهمچنين شما مي توانيد ي. خود را مجرد معرفي كنيد، اگر چه متاهل باشيد. وزن باشيد

 (1838، تابستان "عيسي جهانگير") .از اين جهت، اينترنت مي تواند باعث گمراهي افراد شود

يكي ديگر از عوامل اساس در اعتياد به اينترنت، وجود زمينه های گسترده ای از اطالعات و تنوع موضوعات است كه مي تواند 

وسواسي ديگر را به وجود آورد؛ مثالً برای كسي كه به موضوعات جنسي اعتياد دارد، اينترنت مي  اعتيادهای ديگر با رفتارهای

همچنين يک مشكل اساسي اين است كه اينترنت فعاليت های متنوع بسياری دارد و اين طور به  .تواند جای خطرناكي باشد

 (1831"احمد اميدوار و علي اكبر صارمي").بيشتری دارند نظر مي رسد كه بعضي از اين جنبه ها، حالت اعتيادی

پيامدهای اعتياد به اينترنت و حتي كار زياد با اينترنت كه در حد اعتياد نباشد، نتايج و پيامدهای زيان بخشي برای فرد و 

، "رعيسي جهانگي") .جامعه در پي داشته و آسيب های شديد جسماني، مالي، خانوادگي، اجتماعي و رواني را به همراه دارد

 (1838تابستان 

معتقد است كه « بوت نام». يكي از پيامدهای فردی و اجتماعي اعتياد در كار زياد با اينترنت، انزوا و كناره گيری اجتماعي است

مردم كمتر به رأی گيری و . سال گذشته، كاهش چشمگيری در ارتباطات اجتماعي افراد در آمريكا رخ داده است 80در طي 

به ندرت موضوعات سياسي را با همسايه ها در ميان گذاشته يا عضويت گروه های داوطلبانه را قبول مي كنند، كليسا مي روند، 

اين موضوع، پيامدهای عمده ای برای . ميهماني شام كمتری دارند و كمتر به منظورهای اجتماعي دور هم جمع مي شوند

، "عيسي جهانگير")«.باشند، سالم تر و خوشبخت تر زندگي مي كنندجامعه و فرد دارد؛ زيرا وقتي مردم از نظر اجتماعي درگير 

 (1838تابستان 

امروزه . از ديگر پيامدهای اعتياد اينترنتي، مشكالت خانوادگي و تاثير آن بر روی روابط زناشويي، والدين و فرزندان است

ان مي دهد كه اعتياد به اينترنت ممكن است به آمار نش. برای همسر معتاد به اينترنت اطالق مي شود« بيوه اينترنتي»اصطالح 

شايد باور كردن اين كه شخصي همسر خود را به علت ارتباط با فرد ديگر در اينترنت . فروپاشي خانواده و طالق منجر شود

به نظر برسد؛ ولي اين مسأله هر روز در دنيای   ترک مي كند، برای كساني كه به اينترنت اعتياد پيدا نكرده اند، وحشتناک

 (1838، تابستان "عيسي جهانگير") .اينترنت اتفاق مي افتد

عتقد است كه اگر چه زمان تنها عامل تعيين كننده در تعريف اعتياد به اينترنت نيست، ولي عموماً معتادان بين م« يانگ» دكتر

ساعت طول بكشد، صرف مي كنند و اين كار  10مكن است هر كدام حتي در صد از وقت خود را با جلساتي كه م 30تا  20

در موارد شديد حتي قرص های كافئين برای تسهيل زمان . باعث مي شود اختالالتي در ميزان و زمان خواب كاربر به وجود آيد

مي كند كه كاركرد درسي و اين اختالل، خستگي بيش از اندازه در بدن ايجاد . طوالني تری در اينترنت بودن مصرف مي شود

شغلي را تحت تأثير قرار مي دهد و ممكن است نظام ايمني بدن را ضعيف كند و فرد آسيب پذيری بيشتری به بيماری پيدا 

 .كند

افزون بر اين، به علت عدم ورزش و حركات مناسب، مشكالت عصب های مچ و درد پشت، چشم درد و مانند آن به وجود مي 

 (1838، تابستان "گيرعيسي جهان"). آيد
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درصد از معلمان معتقدند استفاده  36منتشر شد، مشخص شد  1۹۹0كه در سال  (usa today)بر اساس نظرسنجي مجله

 03نشان مي دهد « كمبرلي يونج»نظرسنجي ديگر. از اينترنت باعث شده تا دانش آموزان در انجام تكاليف خود كوتاهي كنند

 (1838، تابستان "عيسي جهانگير") درصد از دانش آموزان كه در استفاده از اينترنت زياده روی مي كنند، افت تحصيلي دارند

ديده شده كه برخي از شهروندان در ساعات كاری خود به جای آن كه به انجام وظايف بپردازند، وقت خود را در پايگاه های 

 (.1831مهدی عزيزی،)(12) .های آن مي گذرانند  اينترنتي و سرگرمي

گلدبرگ و يانگ راه حل هايي را به افرادی كه احساس . اعتيادزا وضع كردايوان گلدبرگ، روان پزشكي بود كه اصطالح بيماری 

 .مي كنند معتاد شده اند و يا در معرض اعتياد قرار گرفته اند، پيشنهاد مي كند

. اطالع از عالئم ابتدايي بسيار مهم است. در درجه اوّل، مردم بايد الگوهای استفاده افراطي را بشناسند« گلدبرگ»به گفته 

صرف مي شود و يا زماني كه صرف فكر كردن در مورد اينترنت يا فعاليت های مربوط به اينترنت مي   اني كه پشت رايانهزم

جان ) .بر طبق نظر يانگ، گام بعدی شناخت مشكالت نهفته و زيربنايي است. شود، يک عالمت كليدی محسوب مي شود

 (.1831گرول،

از خود سؤال كنند كه چه چيزی باعث شده كه خواهان فرار از زندگي روزمره مي شوند؟ مانند انواع ديگر معتادان، آن ها بايد 

وسيله مشكل مربوط را تحت كنترل  گام بعدی اين است كه به جای فرار از مشكل، به ساخت و ايجاد طرحي بپردازد تا بدان

م واقع، موجب از بين رفتن مشكل نمي شود؛ فرار كردن از مشكالت توسط اينترنت و ناديده گرفتن آن در عال. خود در آورند

 .بلكه آن را بيشتر تشديد خواهد كرد

  .در آخر، فرد معتاد نيازمند برداشتن گام هايي در جهت حل خود اعتياد است

از « معقول و متعارفي»روند تدريجي كاهش استفاده از اينترنت را پيشنهاد مي كند، تا هنگامي كه سرانجام يک ميزان"يانگ"

از  .فقط به اين دليل كه مردم وابسته به اينترنت مي شوند، اينترنت را نمي توان دشمن انسان پنداشت. ان به دست آيدزم

اينترنت در جوامع . منافع مهم و ضروری اينترنت، سريع، راحت، اطالع رسان و از نظر شناختي مفيد بودنش را مي توان برشمرد

طرف ديگر، پيچيده تر مي كند و نيز مانند الكل و مواد مخدر، زمينه فرار از واقعيت و  انساني زندگي را از يک سو، ساده و از

، به نوعي موجب «اينترنت»برخي استدالل مي كنند كه ارتباط متقابل با ديگر افراد از طريق . مشكالت روزانه را فراهم مي كند

بپذيرند، ديگران در تعامل با اين هويت جديد قرار مي  افراد قادرند هويت های جديدی را. پر شدن يک خأل اجتماعي مي شود

 (.1831جان گرول، ، )دگيرند و شخص ممكن است اين ارتباط های اينترنتي را به عنوان يک امر واقعي تلقي كن

رفتن هنگامي كه افراد غرق در فعاليت های اينترنتي مي باشند، موضوع به يک مشكل تبديل مي شود و افراد تا درجه ناديده گ

 .است« اعتدال و ميانه روی»راه حل كار. سالمت، روابط و مسئوليت های خود پيش مي روند، مانند اكثر لذات ديگر زندگي

سؤال اصلي اين جا است كه چه كسي را بايد مقصر دانست؟ و آيا . ظاهراً در وجود بيماری اعتياد به اينترنت مشكلي وجود ندارد

 دانست؟اصالً مي توان كسي را مقصر 

اين يک موضوع جديد و بسيار مهم است كه امروزه قانون گذاران در مورد الكل، مواد مخدر، سيگار و حتي قماربازی حمايت 

 (.1831جان گرول، ) .شده از سوی دولت، با آن روبه رو هستند

 هده بگيرند؟آيا اين عرضه كنندگان مواد و محصوالت اعتيادآور هستند كه بايد مسئوليت اين مشكل را بر ع

فروشندگان مواد مخدر در خيابان يا عرضه كنندگان بخت آزمايي، در مورد  ياآيا برنامه ريزان و ارائه كنندگان خدمات اينترنتي، 

 (.1831جان گرول، )اين كه چگونه و چه مقدار از محصوالت آن ها استفاده مي كنند، بايد مسئول تلقي شود؟
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در واقع، به نظر مي رسد كه بسياری از افراد كه از اينترنت، حتي در . آزمايي معتاد نمي شوند همه افراد، به مواد مخدر و بخت 

 .اندازه های زياد استفاده مي كنند، هرگز معتاد آن نمي شوند

برنامه ريزان و عرضه كنندگان خدمات فقط بدان اندازه مسئوليت دارند كه محصوالت مناسبي را توليد كرده و ضمن حفظ 

با اين حال، اين مصرف كنندگان هستند كه بايد . خود، به بهترين وجه به عرضه خدمات برای عموم مردم بپردازند رقابت

اگر اين نظر را هم نپذيريم، آن گاه حداقل سهم هر دو گروه را در پذيرفتن تقصير، بايد مساوی . مسئوليت فوق را بپذيرند

    (.1831 "جنيفر فريز").بدانيم

. پويا هستند، مي توانند بسيار حمايتي باشند، و در مقايسه با منافع بالقوه، حداقل خطر را به دنبال داشته باشند روابط مجازی،

پس، عاقالنه است  .مردم به كمک اينترنت، روابط جديدی را براساس فعاليت نو، برانگيزنده و تقويت كننده تشكيل مي دهند

 (1۹۹6:10كينگ .(دم در ظرف فاصله زماني محدود جذب آن شوندكه انتظار داشته باشيم درصد بااليي از مر

در پاسخ به اين سوال كه اينترنت واقعاً چه چيزی دارد كه افرادی كه از آن استفاده مي كنند، به طور بالقوه دچار رفتارهای 

روابط، و يا زيانهای  مخرب مي شوند و اينكه چرا برخي مردم خودشان را در معرض خطر از دست دادن شغل، ازهم گسيختگي

از طرفي، اعتياد به اينترنت يک پديده بين . مالي قرار مي دهند، ديدگاههای مختلفي از زوايای گوناگون ايراد شده است

شناسي، حقوق، اخالق و رواشناسي هر يک از زوايای مختلف اين پديده  ای، جامعه ای است، و علوم مختلف پزشكي، رايانه رشته

همچنين در بسياری . هايي برای اين اختالل مطرح شده است در هر يک از اين علوم مختلف، نظريه. اند قرار دادهرا مورد بررسي 

ينگ ك) گيرد مي بر در شود و تركيبي از مفاهيم چندين علم را از چارچوب يک علم خارج مي ,های مطرح شده از موارد، نظريه

1۹۹6:10) 

ماهنگ برای شناسايي مهمترين عوامل گرايش فرد به اعتياد به اينترنت، همچنان موارد با وجود پژوهشهای فراوان و تالشهای ه

ها، نظرات، تبيينها و اختالف نظر در  وجود ديدگاه. مبهم و پرسشهای بسياری فراروی محققان و متخصصان اين حوزه قرار دارد

ينترنت، به پيچيدگي و معماگونه بودن اين آسيب اشاره بندی، تشخيص، تداوم و استمرار اعتياد به ا مورد نحوه پديدآمدن، طبقه

باشد، مطرح « رفتارهای اعتيادگونه»به همين دليل است كه هنوز هيچ فرد، نظريه و ديدگاهي كه قادر به تبيين تمامي . دارد

 )1۹۹6:10كينگ (نشده است

ستفاده مي كنند، الگوی استفاده مرضي از گروهول در توضيح اين مسئله كه چرا مردم به گونه ای اعتيادآور از اينترنت ا

 :اينترنت را پيشنهاد كرده و در اين رابطه، دو ديدگاه ارائه مي دهد

علت گرايش افراد به استفاده اعتيادآور از اينترنت، تمايل آنها به دوری گزيدن از مشكالتي است كه در زندگي شخصي با  .1

 .از مشكالت زندگي فرار كنند، به اينترنت روی مي آورندبه عبارتي، افراد برای اينكه . آنها مواجهند

ديدگاه دومي كه گروهول درخصوص دليل رويكرد افراد به استفاده اعتيادی از اينترنت بيان مي كند، ديدگاه قابل قبول تری  .1

 .از آنها گذر مي كندوی در اين ديدگاه، به مراحلي اشاره مي كند كه فرد هنگام كار با اينترنت و كشف منابع آن، . است

 :مراحل مورد نظر گروهول به قرار زير است

يا اينكه . اين مرحله زماني است كه محيط برای فرد تازه است و وی تازه وارد اين محيط شده است افسون گری يا وسواس؛ .1

در واقع، . اعتيادآ وری استمرحله اول، به شدت . فرد يک كاربر قديمي است كه فعاليت جديدی را در اينترنت پيدا مي كند

 .اين حالت اعتيادی تا جايي ادامه دارد كه فرد وارد مرحله دوم يعني توهم زدايي يا سرخوردگي شود

. توهم زدايي يا سرخوردگي؛در اين مرحله، فرد نسبت به فعاليتي كه اغلب انجام مي دهد، سرخورده و بي تمايل مي شود .1

 .بگذرد، مي تواند مطمئنا وارد مرحله سوم يعني تعادل شودموقعي كه فرد از اين مرحله 

هر فردی در زمانهای متفاوتي وارد مرحله سوم مي . تعادل؛نماد و مشخصه بارز مرحله سوم، استفاده طبيعي از اينترنت است .8
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ت چرخشي در فرد در جمع بندی اين سه مرحله بايد گفت كه حتي گاه اتفاق مي افتد كه تمامي اين مراحل به صور. شود

به ويژه، زماني كه فرد فعاليت جديد جالب ديگری را در اينترنت . در واقع، سير اين مراحل به صورت خطي نيست. تكرار شوند

 پيدا مي كند، اين مراحل دوباره در وی از نو شروع 

 (1008:1دوران ).مي شوند

فراموش كردن مشكالتشان در هنگام آن الين بودن ايجاد  يا مفری را برای « (Second life) زندگي دوم»معتادان اغلب يک 

 )مي كنند، درست مانند احساس كرختي و مستي كه افراد معتاد به الكل در هنگام نوشيدن الكل گزارش مي دهند

(Sexuality Education Resource Centre 1008: 8) 

ريه های كالن انحراف و كج رفتاری اجتماعي استناد كرده و سيگل و سنا در بررسي نظريه های مربوط به اعتياد اينترنتي، به نظ

اين نظريه ها را به چهار دسته كلي تقسيم كرده اند كه هر كدام از اين دسته های كلي خود نظريه های مختلفي را در بر مي 

 .گيرد

 :اين چهار دسته كلي عبارتند از 

 نظريه های فردی،( 1

 نظريه های ساختار اجتماعي، )1

 ظريه های فرايند اجتماعي،ن )8 

 .نظريه های واكنش اجتماعي )2  

در نظريه های فردی، ريشه اختالل در خود فرد جست وجو مي شود، يعني ساخت زيست شناختي و ويژگيهای روان شناختي 

 براساس اين ديدگاه، شخصيت شامل تمامي جنبه های رفتاری، هيجاني، شناختي،. شخص است كه سازنده رفتار اوست

 )اخالقي، و حتي جنبه جسماني، عصبي، هورموني و بيوشيميايي مي شود كه به وجودآورندة رفتار بهنجار يا نابهنجار است 

(Sexuality Education Resource Centre 1008: 8) 

 .پايين استناشي از سازگاری فرد با شرايط حاكم در محيطهای طبقه , براساس نظريه های ساختار اجتماعي، رفتار بزهكارانه

 :سيگل و سنا نظريه های ساختار اجتماعي را به سه دسته تقسيم كرده اند

 نظريه درهم ريختگي اجتماعي .1

 نظريه های فشار .1

 (فرهنگ منحرف)نظريه خرده فرهنگ  .8

 . نظريه های فرايند اجتماعي، نابهنجاری را ناشي از تعامالت انسانها در زندگي اجتماعي روزمره مي دانند

 :نظريه های فرايند اجتماعي به نظريه های زير تقسيم پذيرند

 نظريه تداعي افتراقي( الف

 نظريه كنترل اجتماعي( ب
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 نظريه كنترل اجتماعي هيرشي( ج

نظريه های واكنش اجتما عي، بر روی نقشي كه نهادهای اقتصادی و اجتماعي در ايجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمركز مي 

وشي كه در آن، جامعه از خود نسبت به فرد واكنش نشان مي دهد و روشي كه افراد نسبت به جامعه واكنش يعني ر. شوند

اميدوار و ) .« تضاد»و نظريه  «برچسب» نظريه :وجود دارد  دو نظريه مهم در بين نظريه های واكنش اجتماعي. نشان مي دهند

 (83-8۹: 1831صارمي،

 :رنت و استفاده اعتيادی از آن، نظريه های ديگری هم ارائه شده است، كه عبارتند ازدرخصوص داليل گرايش افراد به اينت

ريشه های اعتياد فرد به اينترنت را به سال های آغازين زندگي وی ارتباط مي , اين نظريه:نظريه پويايي رواني و شخصيت .1

كهای روحي يا كمبودهای عاطفي دوران كودكي، به عبارتي، عمده ترين داليل گرايش اعتيادآور فرد به اينترنت، شو. دهد

طبق اين . ارتباط با ساير ويژگيهای خاص شخصيتي و يا ساير اختالالت، و خلق وخوها يا گرايش های روانشناختي ارثي است

ر اين ديدگاه، بسته به حوادثي كه در دوران كودكي برای فرد اتفاق افتاده است و يا ويژگيهای شخصيتي ای كه در طي بلوغ د

در اين حالت، آنچه كه . او برای تقويت يک رفتار اعتيادآميز و يا هر رفتار ديگری مستعد مي شود, فرد شكل گرفته است

 (1008:1دوران ). .شوداهميت دارد، موضوع يا فعاليت نيست، بلكه فرد و شرايطي است كه وی متأثر از آن، معتاد مي 

كنترل اجتماعي هيرشي، عاملي كه باعث جلوگيری از رفتارهای انحرافي نوجوانان و براساس نظريه  :نظريه كنترل اجتماعي .1

به اعتقاد هيرشي، پيوندهای اجتماعي دارای چهار عنصر اصلي دلبستگي، تعهد، . است« پيوند اجتماعي»جوانان مي شود، 

 .فتارهای انحرافي او شودتواند موجب بروز ر ضعف هر يک از اين چهار عنصر در فرد مي. مشغوليت و اعتقاد است

كساني كه به ديگران دلبستگي و عالقه ا ی ندارند، نگران اين نيستند كه روابط اجتماعي خود را به خطر  :دلبستگي(  الف

 .اندازند و به همين علت بيشتر احتمال دارد كه مرتكب رفتار انحرافي شوند

دوستان و غيره كمتر باشد، احتمال ارتكاب رفتار انحرافي بيشتر  هر چقدر ميزان تعهد فرد نسبت به خانواده، شغل،: تعهد( ب

 .خواهد بود

كساني كه مشاركت مداوم در فعاليتهای زندگي، كار، خانوادگي و غيره ندارند و بيكارند، فرصت (: مشغوليت)درگيری ( ج

 .بيشتری برای انحراف دارند

احتمال , اصول اخالقي يک گروه نداشته باشد يا به اين ارزشها وفادار نباشداگر فردی اعتقاد قوی به ارزشها و  :باور و اعتقاد( د

 (06: 1831اميدوار و صارمي،)گرايش وی به رفتار انحرافي بيشتر خواهد بود 

براساس اين ديدگاه، . اسكينر راجع به شرطي شدن عامل يا كنشگر است. اف. اين تبيين بر پايه مطالعات بي:تبيين رفتاری .8

پاداشهايي كه وی از اين رفتار مي گيرد، فرار از واقعيت، رسيدن به عشق و  .رای دريافت پاداش وارد اينترنت مي شودفرد ب

. احتماالً به اينترنت روی خواهد آورد, سرگرميهای زياد است و چنانچه فرد در زمانهای آتي نيز به اين پاداشها نياز داشته باشد

 .) 1:صفحهDuran) 1008 چرخه همچنان ادامه پيدا مي كند در نتيجه، اين روند تقويت شده و

بر پايه تبيين بيوپزشكي، عوامل ارثي و مادرزادی و يا اختالالت شيميايي در مغز و فرارسانها، داليل اصلي  :تبيين بيوپزشكي .2

ائد و يا فقدان مواد شيميايي الزم و از نظر اين ديدگاه، وجود برخي كروموزومها، هورمونها، و مواد ز. روی آوردن فرد به اعتيادند

 )مشخص و فرارسانهايي كه فعاليت مغز و ساير دستگاههای عصبي را تنظيم مي كنند، در بروز اعتياد در فرد موثرند

Ferris10018-1 ،صفحه.) 
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از اين نظر، . دآزادسازی حجم زياد دوپامين در مراكز لذت، باعث سركوبي كاركردهای حياتي مغز و نهايتاً كنترل آن مي شو

. روشهای چندی وجود دارد كه طي آن، استفاده از اينترنت احتماالً باعث تحريک اين فرايند عصبي ـ بيولوژيكي مي شود

 :روشهای مورد نظر عبارتند از

يک  تجربه بالقوه شديد قدرت، هيجان، خوشحالي، تحريک، تحقق اهداف و رضايت، كه در نتيجه آن فرد قادر خواهد بود در .1

 .به منبع گستردة اطالعات وصل شود, پيرامون هر چيزی, لحظه

مانند شرط بندی، با ناشناخته ماندن چيزی كه شايد اتصال بعدی به اينترنت بتواند آن را مشخص , احساس مخاطره جويي .1

ي همچون ارتباط صرف ممكن است كسب اطالعات جديد و جالب و يا فرصتهای تعامل, حال اين امر ناشناخته. كند همراه است

 .با يک دوست، رفتن به اتاقهای چت، هرزه نگاری، سكس سايبر، خريد آن الين و جز اينها باشد

اين امر هم باعث تسريع روند صميميت و پيوند . داری رضايت بخشي كه گمنامي كاربر در نت به وی مي دهد اثر خويشتن .8

شفاهي بيشتر است و هم موجب مي شود كه فرد دچار رويا و خواب و خيال اجتماعي مي شود كه ظاهراً صداقت آن از ارتباط 

 .شود و يا يک هويت كلي جديد برای خود ايجاد كند كه ممكن است بسيار لذت بخش هم باشد

 .يا تلويزيون اثر هيپنوتيزم آور حركات تصاوير روی صفحه مانيتور رايانه .2

 Lawyers concernedردموزيک يا استريو، سرعت و گرافيكهای فالش داجذابيت چندرسانه ای همانند رنگ، صدای  .0

for lawyers, IN)., 10002-1:صفحه) 

البته اين ديدگاه بيش از آنكه بر . همانند ديدگاه روانكاوی، ديدگاه شناختي متوجه فرايندهای دروني است: نظريه شناختي .0

فراد چگونه اطالعات را كسب كرده و تفسير مي كنند و آنها را در حل مشكالت اميال، نيازها، و انگيز شها تأكيد كند، بر اينكه ا

اصوالً ديدگاه شناختي بيشتر به افكار كنوني و شيوه های حل مسأله توجه دارد تا تاريخچه . به كار مي گيرند، تأكيد دارد

 .شخصي

زش معيوب شناختي است و درمان آن مبتني بر برآمده از شناختهای معيوب و يا پردا, در اين ديدگاه، اعتياد به اينترنت

 (01 :صفحه1831اميدوار و صارمي، )تصحيح فرايند شناختهای معيوب است 

در اكثر مواقع، اين آسيب . با شرايط روانشناختي قبلي به وجود مي آيد, گسترش اعتياد به اينترنت:نظريه شناختي ـ رفتاری .6

وقتي فرد در معرض استفاده از اينترنت قرار مي گيرد، . انواع روان پريشيها ستشناسي شامل افسردگي، اضطراب اجتماعي و 

اين آسيب شناسي زمينه ای، نوعي آمادگي و تمايل است و موجب شروع . فرايند كاربرد مشكل زای اينترنت شروع مي شود

 .شود استرس مي

 :البته چندين عامل ديگر نيز در ايجاد و يا حفظ اختالل دخالت دارند 

اتاق، صندلي، دست زدن به . اوالً، بعضي از تقويت كننده های رفتاری وجود دارند كه به عنوان عامل شرطي عمل مي كنند

 .صفحه كليد، موس، صدای روشن شدن رايانه، بوق يا صدای زنگ آن در گروه اين عوامل هستند

ي در زمينه خود و دنيا، شاخصهای اوليه اين اختالل زيرا شناخت غيرسازش. ثانياً، بدكاری شناختي نيز در اينجا عمل مي كند

باورهايي همچون اين موضوع كه فرد فقط در اينترنت قدرت كنترل دارد، فقط در آنجا برای خود كسي است و فقط در . هستند

 .هستند« خود»آنجا قابل احترام است و مانند آن، افكار شناختي مشكل زا در زمينه 

ر بيرون از اينترنت از من خوشش نمي آيد، يا اينترنت تنها جايي است كه واقعاً مي شود مردم را باورهايي مانند هيچ كس د

 .هستند« دنيا»شناخت، و هر كسي به نوعي به اينترنت آلوده است و مانند آن افكار شناختي مشكل زا در زمينه 
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اگر تمام عوامل در فرد وجود داشته باشد و  .اردثالثاً، بيان كيفي كاربری اينترنت بستگي به شبكه حمايتي اجتماعي فرد د

حمايت اجتماعي نشود، احتمال دارد به اعتياد اينترنتي عمومي روی بياورد كه با رفتارهای جلب توجه اجتماعي، غيرشخصي و 

شد كه فقط  اما اگر جنبه های اجتماعي داشته باشد، اعتياد به اينترنت ويژه در او ايجاد خواهد. غفلت كاری مشخص مي شود

 (01 :صفحه1831اميدوار و صارمي، ) .در بخش ويژه ای از تكنولوژی مانند بازی يا هرزه نگاری جنسي است

از ديدگاه رفتاری ـ شناختي، نشانه های اختالل شامل افكار وسواسي درباره اينترنت، كنترل تكانه ضعيف، ناتواني در متوقف 

عالوه بر اين، در موقعي كه تماس برقرار . همه، اين باور كه اينترنت تنها دوست فرد استكردن استفاده از اينترنت و مهم تر از 

نيست، به فكر اينترنت بودن، با آينده تماس گرفتن را پيش بيني كردن و صرف مخارج زياد درباره اينترنت و كارهای مربوط به 

كردن فرد از دوستان خود به نفع دوستان اينترنتي است و  مشكل عمده ديگر، جدا. آن نيز، نشانه های ديگر اين اختالل هستند

در نهايت نوعي احساس گناه درباره استفاده از اينترنت و دروغ گفتن به دوستان درباره وقت صرف شده و سری نگه داشتن آن، 

ند نيست، نمي توانند آن اين افراد درحالي كه مي دانند كارشان از نظر اجتماعي مورد پس. نشانه های ديگر اين اختالل هستند

اميدوار و صارمي، )به خودارزشي كمتر و در نتيجه نشانه های بيشتر مي انجامد , چراكه خود به خود. را متوقف كنند

 (30 :صفحه1833

 

 :تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور

اد كه بين اعتياد به اينترنت  و سالمت در پايان نامه كارشناسي ارشد خود نشان د( 1830)تحقيقات كوروش اصفهاني  -1

به طوری كه اعتياد به اينترنت سالمت عمومي افراد را ( = P 00/0)و ( = P 001/0. )عمومي اختالف معنا داری وجود دارد

 .تحت تاثير خود قرار داده است

اينترنت يا همان اعتياد به انجام شد مشخص شد كه ميان وابستگي شديد به (  1830)در پژوهشي كه توسط زيبا طينت،  -1

 .اينترنت  و سالمت روان معناداری مشاهده مي شود 

در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران  به بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت و (1831)احمدی، علي اصغر،  -8

ازنده است اما وابسته شدن به اين نوع وسيله سالمت روان پرداخت و متذكر شد كه استفاده از اينترنت در حد اعتدال خوب و س

 .ارتباطي در سالمت روان افراد تاثير گذاشته و آن را تحت شعاع قرارميدهد

در تحقيقي كه در مورد زندگي شادمانه انجام داد وابستگي به اينترنت را يكي از عوامل ( 1832)آليس،آلبرت،بكر ايروينگ،-2

 .زندگي و به طبع آن از دست دادن سالمت جسماني بدن  ذكر كردمهمي كه باعث از دست دادن شادی در 

ارائه داد اعتياد به اينترنت را به عنوان بيماری كه در 1836پروفسور سينتيا فوخس اپشتاين نيز در مقاله ای كه در سال -0

 .بردسالهای آينده با آن روبرو خواهيم شد و سالمت روح و روان افراد را به خطر مياندارد نام 

 
 روش تحقیق

نظريه نمونه گيری كه در نيم قرن اخير بسط و گسترش يافته، نه تنها موجب اعتالی رشته های مختلف آمار شده، بلكه در 

تعالي ساير رشته های علوم نيز موثر بوده است ، چرا كه با استفاده از آن، امكان بررسي و تحليل جوامع مختلف، با سهولت و 

 . يافته های جديد در مورد اين جوامع ميسر مي شود دقت بيشتری فراهم آمده ، دستيابي به
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يكي از تصميميات مهمي كه در پيش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه  ،پس از انتخاب موضوع تحقيق و بيان مسئله

اگر . دارد نمونه ای كه بايد نماينده جامعه ای باشد كه پژوهشگر قصد تعميم يافته های تحقيق خود به آن جامعه را ،است

محقق پژوهش خود را بر تمامي افراد جامعه اجرا كند روش او سرشماری خواهد بود يعني محقق بايد تمامي افراد جامعه را تک 

اما چون اكثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر كل جامعه را ندارند به همين . سي و آزمون قرار دهدرتک مورد بر

 . به نمونه كوچكي مي سازنددليل پژوهش خود را محدود 

فرضيه  نمونه گيری نوع روش تحقيقي كه برای رسيدن به مقاصد تحقيق حاضر از آن استفاده شده است ، روش تحقيق يا

 مورد بررسي قرار گرفته است تاثير اعتياد به اينترنت بر سالمت روان دانشجويانبنابراين در اين تحقيق  تصادفي ساده است

عنوان شده است كه اين . مطالعات انجام شده ميزان اعتبار و پايايي باالی اين پرسش نامه را نشان داده اند تعداد بسياری از

 هر يک از مقياس های هفت گانه ميزان؛%(.  86.)پرسشنامه، تأثير اعتياد به اينترنت بر سالمت روان را بخوبي نشان مي دهد 

برای تميز آزمودني دارای اعتياد به اينترنت و آزمودني غير وابسته به  حساسيت مناسب. را داشته اند 86/0و  38/0حدود 

 . اينترنت را دارد

نفر از دانشجويان برای 100و.كليه دانشجويان سال اول تا چهارم دانشگاه پيام نور مركز اراک هستندجامعة تحقيق حاضر شامل 

 .پاسخ به سواالت با روش نمونه گيری زير انتخاب شدند 

  شايان ذكر است كه افراد پاسخ گو همه اين شرط را استفاده شده است از نمونه تصادفي ساده  نمونه گيریدر روش

 . ماه گذشته از اينترنت استفاده كردند 1دارا بودند كه در 
، درواقع همان  سالمت روانكه متغير .مي باشد سالمت روان و متغير اعتياد به اينترنت متغيرهای ما در اين تحقيق ، متغير

 ، دستخوش تغيير شود اعتياد به اينترنت متغير وابسته است كه انتظار مي رود تحت تأثير متغير 

 :كنترلهايي كه اعمال شده است شامل موارد زير است 

 سال بوده اند ،  13 - 1۹ـ سن آزمودنيها كه اغلب قريب به اتفاق آنها درگروه سني 

 ـ تجرد و تأهل آزمودنيها 

 .نفر مرد انتخاب شدند 00نفر زن و  00نمونه حاضر 100 از-

اما متغيرهايي كه امكان كنترل آنها نبوده است شامل ، سابقة ابتالء ، يا زمينة ارثي و ژنتيكي مربوط به بيماری ، احتمال اينكه 

يگر زمان و مكان اجرای تست برخي از آزمودنيها دربيان احساسات فعلي خود تا چه حد به واقعيت نزديک بوده اند و مسئله د

تا ( با تمام كنترلي كه درزمينة اجرا انجام مي گرفت ) بود كه در هنگام پاسخگويي به تست اغلب دانشجويان سعي مي كردند 

 .حدی از نظرات و پاسخهای يكديگر آگاه شوند 

در آزمودنيها نيازمند به  به اينترنت اعتيادبرای نيل به اهداف تحقيق و به منظور جمع آوری اطالعات درخصوص ميزان شيوع 

ابزاری بوديم كه از نظر زمان اجرا با توجه به محدوديت زمان توقف در خوابگاهها و كالسها وكمبود وقت دانشجويان ، مناسب و 

ای سنجش و پس از آن بر. بود« آزمون اعتياد به اينترنت »دراين راستا اولين ابزاری كه به ذهن مي آمد  . قابل اجرا باشد 

 .ماه گذشته استفاده شده است 1سالمت روان از آزمون سالمت روان در طي 

 .زير به توصيف آنها مي پردازيم  ربرای اندازه گيری متغيرهای مستقل و وابسته از دو پرسشنامه استفاده شده است كه در سطو

 :روش اجرای آزمون 

پژوهشگر هدف از اجرای آزمون را برای هر يک از آزمودني ها  طبق هماهنگي انجام شده جمعيت اجرای پرسشنامه ، ابتدا

)   اطالعات مربوط به پرسشهای دموگرافيک اطالعاتي در زمينة توضيح داده و از آنها خواسته مي شد كه پس از كامل كردن

و اين امر  فراد گذاشته شدذكر نام به اختيار ا. دهندپاسخ ( تاريخ ، توليد ، شغل و منطقه ، محل اشتقال ، و ميزان تحصيالت 
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ت كه  پايين بودن ساحساس امنيت و اطمينان و نيز رعايت صداقت در پاسخگويي به سؤالها را افزايش داده است الزم به ذكر ا

 .بودن نمره نشان دهندة عدم سالمت فرد است  باال نمره در پرسشنامه نشان سالمت و

 : روش نمره گذاری 

روش نمره گذاری تدوين گرديده  0جهت نمره گذاری پاسخهای افراد به هر يک از سؤالهای پرسشنامه سالمت عمومي تا كنون 

 : است كه عبارت هستند از 

 روش قراردادی 

 قراردادی  1و  1روشهای 

 كرتيمدل ساده ل

 روش اصالح شده ليكرت 

سالمتي و نمره باال نشانگر اختالل است در اثر اجرای اين روشها برای هر در تمام روشهای ياد شده نمره پايين نشان دهندة 

 .فرد پنج نمره بدست مي آيد چهار نمره به مقياس فرد و يک نمره به كل موارد پرسشنامه مربوط مي شود 

 ( 1۹01گلدبرک ، ) مي باشد ( 8-1-1-0)با نمره های  يكرتبهترين و مناسبترين روش نمره گذاری استفاده از مدل ساده ل
 

 گزينه ها  نمره ها 

 ًاصال  0 

 در حد معمولي  1 

 تقريباً بيشتر از معمولي  2 

  معمولبه مراتب بيشتر از حد  3 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ر روش ديگر نشان مي دهد مثالً  اشواهد ديگری نيز وجود دارد كه كارايي روش نمره گذاری طيف ساده اليكرت را به چه

نشان داده اند كه استفاده از نمره گذاری طيف ساده اليكرت نسبت به روش نمره گذاری ( 1۹31)بنجامين و همكاران 

 ( 1806 –مرمن . ) قراردادی به طور معنا داری در تشخيص اختالالت مزمن بيماران رواني مؤثر بوده است 

  روشهای آماری و منطق استفاده از آن 

انجام spssبرای تجزيه و تحليل داده ای اين پژوهش از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه توسط نرم افزار  

 .گرفت 

 

 

 :یافته ها 

 .در اين فصل ابتدا يافته های توصيفي ارائه شده است سپس به تحليل نتايج در چهار چوب فرضيه ها مي پردازيم 

 :یافته های توصیفی  

يافته های توصيفي به منظور جمع آوری ، تلخيص ، تنظيم و ارائه اطالعات به صورت روشن و قابل درک و در صورت لزوم 

، ص  1800شريعتي نجفي زند ، ) جمع آوری شده به صورت جدول بندی يا ترسيمي است  تعيين روابط موجود بين اطالعات

12  ) 

انحراف استانداردها ، تفاوت ميانگين و تفاوت انحراف استانداردها ، حداقل و   بنابر توضيح ذكر شده در اين قسمت ميانگينها ،

مستقل و وابسته محاسبه و در قالب چندين جدول نمودار ارائه شده حداكثر نمره برای كلية گروهها و در ارتباط با هر دو متغير 

 .است و سعي بر اين است كه حتي االمكان هر آنچه به عنوان يافته توصيفي بدست آمده نمايش داده شود 

 .داده های توصيفي مربوط به الگوههای هوشي هيجاني و سالمت عمومي در جدول و نمودار ارائه شده است 
 .بین اعتیاد به اینترنت و سالمت جسمانی رابطه معناداری وجود دارد :فرضیه اول

 :برای اينكه ببينيم بين سالمت جسماني و اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد آزمون زيررا بشرح زير انجام ميدهيم

 .آزمون فرض زير مي باشد 

0:

0:

1

0









H

H 

 :انجام مي دهيم spss روند زير را در
Analyze > correlate > Bivariat…… 

 .را مي فشاريم Okرا تيک مي زنيم سپس  Pearsonو پس از اينكه متغيرها را انتخاب كرديم گزينه 

 .بررسي مي كنيم كه آيا بين سالمت جسماني و اعتياد به  اينترنت رابطه وجود دارد يا نه

0:

0:

1

0









H

H
 

 : به صورت زير است  spssخروجي 
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از جدول باال مشاهده مي كنيم كه سطح معني دار بودن برای آزمون رابطه داشتن سالمت جسماني و اعتياد به اينترنت برابر 

و و اين يعني بين سالمت جسماني  رد ميكنيماست پس فرض صفر را  كوچكتر05.0مي باشد كه از  مقدار   0,020

بستگي منفي شده است كه نشان دهنده هم -0,068ضريب همبستگي برابر  . دارداعتياد به اينترنت رابطه معنا داری وجود 

 .بين دو متغير است 

 

 .بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد :فرضیه دوم

 .اضطراب و اعتياد به اينترنت رابطه وجود داردبرای اينكه ببينيم بين آيا بين 

 آزمون زيررا بشرح زير انجام ميدهيم

 .آزمون فرض زير مي باشد

0:

0:

1

0









H

H 

 :انجام مي دهيم Spssروند زير را در 

Analyze > correlate > Bivariat… 

 .را مي فشاريم Okرا تيک مي زنيم سپس  Pearsonو پس از اينكه متغيرها را انتخاب كرديم گزينه 

 . بررسي مي كنيم كه آيا بين اضطراب و اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد يا نه

0:

0:

1

0









H

H 

Correlations 

1 -.063 

. .040 

100 100 

-.063 1 

.040 . 
100 100 

Pearson Correlation 

طرفه2 داری معنی سطح  

 تعداد

Pearson C orrelation 

طرفه2 داری معنی سطح  

 تعداد

سالمت  

 جسمانی

 اعتیاد به اینترنت 

 
جسمانیسالمت   

 

 اعتیاد به

 اینترنت
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 : به صورت زير است  spssخروجي 

 
 .000از جدول باال مشاهده مي كنيم كه سطح معني دار بودن برای آزمون رابطه داشتن بين اضطراب واعتياد به اينترنت برابر

كوچكتراست پس فرض صفر را رد ميكنيم و اين يعني بين اضطراب و اعتياد به اينترنت  05.0اشد كه از  مقدار مي ب

شده است كه نشان دهنده همبستگي معكوس و متوسط بين دومتغير  -0,816ضريب همبستگي برابر .رابطه وجود دارد

 .اضطراب و اعتياد به اينترنت مي باشد

 .بین اعتیاد به اینترنت و عملکردهای اجتماعی رابطه معنا داری وجود دارد :فرضیه سوم

 .برای اينكه ببينيم بين آيا بين عملكردهای اجتماعي و اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد

 آزمون زيررا بشرح زير انجام ميدهيم

 .آزمون فرض زير مي باشد

0:

0:

1

0









H

H 

 :انجام مي دهيم Spssروند زير را در 
Analyze > correlate > Bivariat… 

 .را مي فشاريم Okرا تيک مي زنيم سپس  Pearsonو پس از اينكه متغيرها را انتخاب كرديم گزينه 

 .بررسي مي كنيم كه آيا بين عملكردهای اجتماعي و اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد يا نه 

0:

0:

1

0









H

H 

 : به صورت زير است  spssخروجي 

Correlations 

1 -.316  

. .000 

100 100 

-.316  1 

.000 . 
100 100 

Pearson Correlation 

طرفه2 داری معنی سطح  

 تعداد

Pearson Correlation 

طرفه2 داری معنی سطح  

 تعداد

 اضطراب

 

 اعتیاد به  اینترنت

 

 اضطراب

 

 

 

 اعتیادبه

 اینترنت
 

 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  
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از جدول باال مشاهده مي كنيم كه سطح معني دار بودن برای آزمون رابطه داشتن بين عملكردهای اجتماعي واعتياد به 

كوچكتراست پس فرض صفر را رد ميكنيم و اين يعني بين  05.0مي باشد كه از  مقدار   0,000اينترنت برابر 

شده است كه نشان دهنده  -0,218ضريب همبستگي برابر . تياد به اينترنت رابطه وجودداردعملكردهای اجتماعي و اع

 .همبستگي معكوس و متوسط بين دو متغير عملكردهای اجتماعي و اعتياد به اينترنت مي باشد

 .بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد: فرضیه چهارم-

 .آيا بين افسردگي و اعتياد به اينترنت رابطه وجود داردبرای اينكه ببينيم بين 

 آزمون زيررا بشرح زير انجام ميدهيم

 .آزمون فرض زير مي باشد

0:

0:

1

0









H

H 

 :انجام مي دهيم Spssروند زير را در 

Analyze > correlate > Bivariat… 
 .را مي فشاريم Okرا تيک مي زنيم سپس  Pearsonو پس از اينكه متغيرها را انتخاب كرديم گزينه 

 .بررسي مي كنيم كه آيا بين افسردگي و اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد يا نه 

0:

0:

1

0









H

H
 

 : به صورت زير است  spssخروجي 

Correlations 

1 -.423  

. .000 

100 100 

-.423  1 

.000 . 
100 100 

Pearson Correlation 

طرفه2سطح معنی داری   

 تعداد

Pearson Correlation 

طرفه2 داری معنی سطح  

 تعداد

 عملکردهای

 اجتماعی
 

اینترنتاعتیادبه   

 

 عملکردهای

  اجتماعی
 

 اعتیادبه

 اینترنت

  

 
 

 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). **.  
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از جدول باال مشاهده مي كنيم كه سطح معني دار بودن برای آزمون رابطه داشتن بين تاثير افسردگي واعتياد به اينترنت برابر 

كوچكتراست پس فرض صفر رارد ميكنيم و اين يعني بين افسردگي و اعتياد به  05.0مي باشد كه از  مقدار   0,080

شده است كه نشان دهنده همبستگي معكوس و متوسط بين  0,80ضريب همبستگي برابر . رابطه وجوددارد اينترنت

 .دومتغيرافسردگي و اعتياد به اينترنت مي باشد

 

 :بحث و نتیجه گیری

شد و به  در اين فصل ابتدا به بحث و بررسي درباره يافته ها و نتايج بدست آمده از تحليل فرضيه ها كه در فصل چهارم مطرح

 .پردازيم  تفسير نهايي و پيامدها به اختصار مي

 . همچنين نكاتي را درباره محدوديت ها و پيشنهادات در رابطه با پژوهش حاضر ارائه كنيم 

  بحث و بررسی درباره یافته ها-1
همانطور كه در فصل چهارم مشاهده مي شود در اين پژوهش تحليل نتايج بدست آمده از فرضيه ها نشان مي دهد كه 

 . همبستگي تا چه ميزان وجود دارد 

   تفسیر نهایی پیامدها-2
 :فرضيه اول

 .بين سالمت جسماني و اعتياد به اينترنت رابطه وجود ندارد

 : فرضيه دوم 

 .به اينترنت رابطه وجودداردبين اضطراب و اعتياد 

 :فرضيه سوم 

 .بين عملكردهای اجتماعي و اعتياد به اينترنت رابطه وجوددارد

 :فرضيه چهارم

 .بين افسردگي و اعتياد به اينترنت رابطه وجوددارد

Correlations 

1 .110  

. .030 

100 100 

.110  1 

.030 . 
100 100 

Pearson Correlation 

طرفه2سطح معنی داری   

 تعداد

Pearson Correlation 

طرفه2 داری معنی سطح  

 تعداد

 اعتیاد به اینترنت

 

 افسردگی

 اعتیاد به اینترنت

 

 

 

 

 افسردگی
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 :  محدودیت ها-3
 . رار داد در انجام اين پژوهش محدوديتهای متعددی وجود داشت كه تا حدی مسير پژوهش را تحت تاثير ق

 عدم دسترسي بر منابع غني  -

 گيری  عدم دسترسي بر ابزارهای اندازه -

 در اختيار نبودن منابع تازه و محدوديت آنها  -

 از جمله دانشجو بودن نمونه مورد آزمايشمحدود كردن آزمودنيها به مكان و موقعيت خاص  -

 :اشکاالت -4

 شرايط پاسخگويي افراد و عجله افراد برای پاسخگويي به پرسشنامه  -

وجود پرسشنامه های متعدد برای پاسخگويي كه از حوصله افراد خارج بود و اين خود بر پاسخ افراد به سواالت ونمونه مورد  -

 آزمايش اثرات نامطلوبي گذاشت 

 ز اينترنت اعتياد آور نيست و پيش داوری در اين زمينهدانشجو بودن افراد و تعصب بر اين مطلب كه استفاده ا -

 تاثير گذاشتن افراد بر جوابهای يكديگر -

 : پیشنهادات -5
 ايجاد بانک تست  -

 افزايش ترجمه كتاب در زمينه شناسايي های مختلف  -

  كل افراد جامعه برای چگونگي استفاده  درست و صحيح از اينترنتآموزش به  -

در طي هر پژوهش پژوهشگر به عواملي بر مي خورد كه اگر قبل از پژوهش آن را در نظر بگيريد مسلماً پژوهش و نتايج  -

 . شود بدست آمده از اعتماد بيشتری برخوردار مي

بر اساس فرضيه كلي اين پژوهشنامه اين بود كه بين اعتياد به اينترنت و سالمت روان دانشجويان رابطه وجود دارد ياندارد 

دانشجويان دانشگاه پيام نور اراک به اين نتيجه رسيديم كه اعتياد به  100آزمونهای انجام شده و نتايج بدست آمده از نمونه 

اينترنت ميتواند صدمات جبران ناپذيری بر روح و روان افراد گذاشته و منجر به انواع بيماريهای روحي از جمله افسردگي، 

ي ،خودكشي ، اضطراب،كاهش عملكردهای اجتماعي ،از دست دادن خواب و ضعيف شدن توان دفاعي جامعه گريزی ،انزوا طلب

 .شود ... بدن ،فرار از واقعيت و پناه بردن به دوستيهای مجازی و صدمات و لطمه های جبران ناپذير اين دوستيهاو
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