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پديده اعتياد به  . پردازدمقاله حاضر به مطالعه پديده اعتياد به اينترنت به عنوان يکي از مسائل اجتماعي در عصر ارتباطات مي  :چکيده
يكي از پيامدهاي توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونيکي مطرح شده و يافته بعنوان اينترنت مدتي است که در کشورهاي توسعه

 شمسي ١٣٨٥اين مقاله برگرفته از تحقيقي پيمايشي در سال  . کژکارکردهاي بسياري براي فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است
 ساله شهر تهران كه به اينترنت دسترسي دارند تشکيل ١٥-٢٥ جامعه آماري را نوجوانان و جوانان . درباره وضعيت اين پديده در ايران است

نتايج حاكي از آن است که پديده استفاده اعتيادي از اينترنت در ايران نيز وجود دارد  .  نفر است٨٠٠حجم نمونه نيز برابر با  . دهد مي
 براساس نتايج اين مطالعه، استفاده اعتيادي از اينترنت همچنين، . رسد هرچند استفاده اكثر نوجوانان و جوانان از اينترنت بنظر طبيعي مي

پذيري اجتماعي، انزواي اجتماعي، فقدان حمايت اجتماعي، ناکارآمدي مسئوليتدر بين برخي از نوجوانان و جوانان، با مسائلي مانند عدم
 .تحصيلي و کاري ارتباط مستقيم و با احساس خودارزشي ارتباط معكوس دارد

 
پذيري اجتماعي، انزواي اجتماعي، حمايت اجتماعي، ناکارآمدي تحصيلي و کاري، احساس مسئوليتاعتياد اينترنتي،   :اه كليد واژه
 خودارزشي



 مقدمه

اي رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتري از افراد در زمره استفاده كنندگان  دسترسي به اينترنت، پديده

طبق برآورد  . در خانه، مدرسه، و حتي در مراكز خريد:  همه جا حضور دارداينترنت در . گيرند اينترنت قرار مي

 ١٩٩٩ ميليون نفر از مردم آمريكا به اينترنت دسترسي داشته كه در سال ٦٦، ١٩٨١صورت گرفته، در سال 

در بين کاربران اينترنت، جوانان بيشترين استفاده  .  )١: ٢٠٠٠بيگز، ( ميليون بالغ گرديده است ٨٣شمار آنها به 

نتايج تحقيقات انجام شده در اياالت متحده نشانگر آن است كه استفاده از اينترنت در ميان  . را از آن دارند

کودکان نيز گروه سني ديگري هستند که  .  )٥: ٢٠٠٠بولن و هاره، (جوانان، بيش از هر گروه سني ديگري است 

غمامي، (اند   ميليون كودك وارد فضاي سايبر شده٧٧، بيش از ٢٠٠٥در سال  . استفاده وسيعي از اينترنت دارند

٤٥: ١٣٨٤.( 

ه اينترنت، شاهد نوع جديدي از اعتياد يعني اعتياد اينترنتي همزمان با دسترسي روزافزون و گسترده افراد ب

، اعتياد به اينترنت نيز با  همانند تمامي انواع ديگر اعتياد . هستيم كه موضوع رو به رشد عصر اطالعات است

گيري، اختالالت  قراري، تفكرهاي وسواسي، كناره خلقي، بيعالئمي همراه است همچون، اضطراب، افسردگي، كج

) به ويژه كودكان و نوجوانان(از طرفي، در عين حال كه روابط افراد  . گسيختگي روابط اجتماعي اطفي، و ازهمع

شود و احتمال افت  يابد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعي كاسته مي در جهان مجازي افزايش مي

 .  )٢: ٢٠٠٥سامسون، (رود  عملكرد آموزشي آنان نيز مي

در نتيجه  . گذارد  تبديل كرده و بر روابط اجتماعي آنان تأثير مي اعتياد اينترنتي، انسانها را به افرادي رهاشده

آنان با تأخير به محل كار  . دآي وري و بازده كاري كاربران اينترنت، پايين مي استفاده بيش از حد از اينترنت، بهره

تحرك جسمي و چاقي به همراه عالئمي چون درد كمر، پشت و ماهيچه،  عدم . شوند كاري مي روند و دچار كم مي

شوند  گيري از اينترنت، دچار عالئم اختالل مي اين كاربران حتي در صورت كناره . اند از ديگر تبعات اين مسئله



الين  به هر حال، پديده اعتياد اينترنتي، همزمان با افزايش دسترسي روزانه مردم به منابع آن .  )١: ٢٠٠٣سز، (

اما براي بسياري از مردمي كه  . كننده است دهنده، مفيد، داراي منابع غني و سرگرم وب، اطالع . شود تر مي شايع

: ٢٠٠٢فريس، (ها و نابهنجاريهاي رواني و رفتاري است  به آن معتادند، اين منافع، در حال تبديل شدن به آسيب

اسانه اينترنت هستند شن  درصد از كاربران اينترنت، جزو كاربران آسيب١٤مطالعات نشان داده است كه    .  )١

 اين  .  )١: ٢٠٠٠زاهنيسر، (ها هستند  شيدايي، افسردگي و جز اين كه دچار عالئم رفتارهاي وسواسي، حالت روان

ي اعتيادي از اينترنت در ايران  ه استفاده آيا پديد-١مقاله درصدد پاسخگويي به اين سواالت اساسي است که 

هاي در زمينه) به ويژه كودكان و نوجوانان( استفاده اعتيادآميز از اينترنت، چه تبعاتي براي افراد -٢وجود دارد؟ 

 فرهنگي و آموزشي دارد؟, مختلف اجتماعي

 ها در تبيين اعتياد اينترنتي و پيامدهاي آن ها و نظريه ديدگاه

شوند و در معرض  مند از آن، دچار مشكل مي  اينترنت چيست و چرا برخي از افراد بهرهعلل گرايش به

گيرند؟ در پاسخ به اين  گسيختگي روابط اجتماعي، و يا زيانهاي مالي قرار مي دادن شغل، ازهم خطر ازدست 

و علوم مختلفي اي است  رشته اعتياد به اينترنت يك موضوع بين . سوال، ديدگاههاي متعددي مطرح شده است

شناسي، حقوق، اخالق و روانشناسي هر يك از زواياي مختلف علل و پيامدهاي  چون پزشكي، ارتباطات، جامعه

ما در اين قسمت بيشتر به ابعاد روانشناختي و اجتماعي آن توجه  . اند اين پديده را مورد مطالعه قرار داده

 : يادي افراد به اينترنت عبارتند ازها درباره داليل گرايش اعت اهم نظريه . ايم نموده

 

 ـ نظريه پويايي رواني و شخصيت١

هاي روحي يا كمبودهاي عاطفي دوران كودكي،  هاي اعتياد فرد به اينترنت را مرتبط با شوك اين نظريه ريشه

، بسته طبق اين ديدگاه . داند وخوها يا شرايط روحي موروثي مي ويژگيهاي شخصيتي و يا ساير اختالالت، و خلق

به حوادث دوران كودكي و يا ويژگيهاي شخصيتي مكتسب در سن بلوغ، فرد براي توسعه يك رفتار اعتيادآميز و 



در اين حالت، آنچه كه اهميت دارد، موضوع يا فعاليت نيست، بلكه فرد و  . شود يا هر رفتار ديگري مستعد مي

 )٢: ٢٠٠٣دوران، (شود  مبنايي است كه وي تحت آن، معتاد مي

 يه کنترل اجتماعينظر

 دلبستگي و عالقه به ديگران، -١: براساس نظريه كنترل اجتماعي هيرشي، ابعاد اصلي پيوند اجتماعي عبارتند از

 -٤هاي زندگي، كار و خانوادگي و   مشغوليت و مشاركت مداوم در فعاليت-٣ تعهد به خانواده، شغل، دوستان، -٢

تواند  ضعف هر يك از اين چهار بعد پيوند اجتماعي در فرد مي . وه يا جامعهاعتقاد به ارزشها و اصول اخالقي گر

اگر اعتياد به اينترنت را نيز در زمره  ). ٥٦: ١٣٨١اميدوار و صارمي، (موجب بروز رفتارهاي انحرافي در او شود 

هيرشي نيز استفاده توان در تحليل اين پديده، از نظريه كنترل اجتماعي  رفتارهاي انحرافي در نظر گيريم، مي

 . كرد

 ـ تبيين رفتاري٣

براساس اين ديدگاه،  . باشد شدن عامل يا کنشگر مي اسكينر راجع به شرطي . اف .  بر پايه مطالعات بي اين تبيين

گيرد، فرار از واقعيت، رسيدن  هايي كه وي از اين رفتار مي پاداش . شود فرد براي دريافت پاداش وارد اينترنت مي

ها احساس نياز كند، احتماالً  باشد و چنانچه فرد در زمانهاي آتي نيز به اين پاداش و سرگرميهاي زياد ميبه عشق 

دوران، (كند  به اينترنت روي خواهد آورد و در نتيجه، اين روند تقويت شده و چرخه همچنان ادامه پيدا مي

٢: ٢٠٠٣ .( 

 

 ـ تبيين بيوپزشكي٤

ها، داليل اصلي  ارثي و مادرزادي و يا اختالالت شيميايي در مغز و فرارسان بيوپزشكي، عوامل  بر پايه تبيين

از نظر اين ديدگاه، وجود برخي كروموزومها، هورمونها، و مواد زائد و يا فقدان  . باشند آوردن فرد به اعتياد مي روي

كنند، در  ي را تنظيم ميهايي كه فعاليت مغز و ساير عناصر دستگاه عصب مواد شيميايي الزم و مشخص و فرارسان



هاي چندي وجود دارد كه طي آن، استفاده  از اين ديدگاه، روش ). ٢-٣: ٢٠٠٢فريس، (بروز اعتياد در فرد موثرند 

 : روشهاي مورد نظر عبارتند از . شود از اينترنت احتماالً باعث تحريك اين فرايند عصبي ـ بيولوژيكي مي

خوشحالي، تحريك، تحقق اهداف و رضايت، كه در نتيجه آن، فرد قادر ـ تجربه بالقوه شديد قدرت، هيجان، ١

ـ ٢ . خواهد بود در يك آن به منبع گسترده اطالعات و جهان اليتناهي منابع راجع به هر چيزي، متصل شود

ماندن چيزي كه ممكن است در اتصال بعدي به اينترنت  پذيري همراه با ناشناخته جويي و ريسك احساس مخاطره

اين امر ناشناخته ممكن است كسب اطالعات جديد و جالب و يا فرصتهاي تعاملي  . ان آن را مشخص كردبتو

ها  الين و جز اين  سايبر، خريد آن نگاري، سكس هاي چت، هرزه همچون ارتباط صرف با يك دوست، رفتن به اتاق

   . باشد

اين امر هم باعث تسريع روند  . دهد ميبخشي كه گمنامي كاربر در نت به وي  داري رضايت ـ اثر خويشتن٣

شود كه  شود كه ظاهراً صداقت آن از ارتباط شفاهي بيشتر است و هم موجب مي صميميت و پيوند اجتماعي مي

فرد دچار رويا و خواب و خيال شود و يا يك هويت كلي جديدي براي خود ايجاد كند كه ممكن است بسيار لذت 

   . بخش هم باشد

  ). يا تلويزيون(آور حركات تصاوير بر روي صفحه مانيتور رايانه  يزمـ اثر هيپنوت٤

شركت قانوندانان (دار  اي همانند رنگ، صداي موزيك يا استريو، سرعت و گرافيكهاي فالش ـ جذابيت چندرسانه٥

 ). ٤-٢: ٢٠٠٥مراقب قانوندانان، 

  تبيين شناختي-٥

البته اين ديدگاه بيش از آنكه بر  . فرايندهاي دروني استكاوي، ديدگاه شناختي متوجه  همانند ديدگاه روان

كنند و آنها را در  ها تأكيد كند، بر اينكه افراد چگونه اطالعات را كسب كرده و تفسير مي ش اميال، نيازها، و انگيز

 مسأله هاي حل اصوالً ديدگاه شناختي بيشتر به افكار كنوني و شيوه . گيرند، تأكيد دارد حل مشكالت بكار مي

 . توجه دارد تا تاريخچه شخصي



هاي معيوب و يا پردازش معيوب شناختي است و درمان آن  در اين ديدگاه، اعتياد به اينترنت برآمده از شناخت

 ). ٥٢: ١٣٨١اميدوار و صارمي، (هاي معيوب است  مبتني بر تصحيح فرايند شناخت

  تبيين شناختي ـ رفتاري-٦

شناسي شامل  در اكثر مواقع، اين آسيب . آيد شناختي قبلي به وجود مي شرايط روانرشد اعتياد به اينترنت با 

گيرد،  وقتي فرد در معرض استفاده از اينترنت قرار مي . ها است پريشي افسردگي، اضطراب اجتماعي و انواع روان

گي و تمايل است و اي، نوعي آماد شناسي زمينه اين آسيب . شود زاي اينترنت شروع مي فرايند كاربرد مشكل

 : البته چندين عامل ديگر نيز در ايجاد و يا حفظ اختالل دخالت دارند . شود موجب شروع استرس مي

اتاق، صندلي،  . كنند هاي رفتاري وجود دارند كه به عنوان عامل شرطي عمل مي كننده اوالً، بعضي از تقويت

ثانياً، بدكاري  .  صداي زنگ آن از اين عوامل هستندزدن به صفحه كليد، موس، صداي شروع رايانه، بوق يا دست

هاي اوليه اين اختالل  زيرا شناخت غيرسازشي در زمينه خود و دنيا، شاخص . كند شناختي نيز در اينجا عمل مي

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

   . هستند» خود«زا در زمينه  در آنجا قابل احترام است و مانند آن، افکار شناختي مشكلاست و فقط 

شود  آيد، يا اينترنت تنها جايي است كه واقعاً مي باورهايي مانند هيچكس در بيرون از اينترنت از من خوشش نمي

» دنيا«زا در زمينه  ناختي مشكلمردم را شناخت، و هر كسي به نوعي به اينترنت آلوده است و مانند آن افكار ش

  . هستند

اگر تمام عوامل در فرد وجود  . ثالثاً، بيان كيفي كاربري اينترنت بستگي به شبكه حمايتي اجتماعي فرد دارد

داشته باشد و حمايت اجتماعي نشود، احتمال دارد به اعتياد اينترنتي عمومي روي بياورد كه با رفتارهاي جلب 

اما اگر جهات اجتماعي داشته باشد، اعتياد به  . شود شخصي و غفلت كاري مشخص ميتوجه اجتماعي، غير

 . نگاري جنسي است اي از تكنولوژي مانند بازي يا هرزه اينترنت ويژه در او ايجاد خواهد شد كه فقط در بخش ويژه

كنترل تكانه ضعيف، ناتواني هاي اختالل شامل افكار وسواسي درباره اينترنت،  از ديدگاه رفتاري ـ شناختي، نشانه

عالوه بر اين، در  . تر از همه، اين باور كه اينترنت تنها دوست فرد است كردن استفاده از اينترنت و مهم در متوقف



 بعدي با آن و صرف مخارج زياد درباره   تماس بيني موقعي كه تماس برقرار نيست، به فكر اينترنت بودن پيش

كردن فرد از  مشكل عمده ديگر، جدا . هاي ديگر اين اختالل هستند  آن نيز نشانهاينترنت و كارهاي مربوط به

دوستان خود به نفع دوستان اينترنتي است و در نهايت نوعي احساس گناه درباره استفاده از اينترنت و 

تالل هاي ديگر اين اخ  نشانه  نگهداشتن آن، شده و به صورت سري گفتن به دوستان درباره وقت صرف دروغ

. توانند آن را متوقف كنند دانند كارشان از نظر اجتماعي مورد پسند نيست، نمي اين افراد درحالي كه مي . هستند

 ). ٥٢: ١٣٨١اميدوار و صارمي، (انجامد  هاي بيشتر مي چرا كه به خودارزشي كمتر و در نتيجه نشانه 

 تحقيقات پيشين

كنند، معتقد است که  اي اعتيادآور از اينترنت استفاده مي گونهگروهول در توضيح اين مسئله كه چرا مردم به 

گزيدن از مشكالتي است كه در زندگي  علت گرايش افراد به استفاده اعتيادآور از اينترنت، تمايل آنها به دوري

وي به عبارتي، افراد براي اينكه از دست مشكالت زندگي فرار كنند، به اينترنت ر . اند شخصي با آنها مواجه

الين  شان در هنگام آن كردن مشكالت فراموش"و يا مفري را براي " زندگي دوم"معتادان اغلب يك  . آورند مي

كنند، درست مانند احساس كرختي و مستي كه افراد معتاد به الكل در هنگام نوشيدن الكل  بودن ايجاد مي

 ). ٣: ٢٠٠٣مركز منابع آموزش جنسي، " (دهند گزارش مي

گيري  هاي اجتماعي كناره  بدين نتيجه رسيد كه نوجواناني كه از تماس١٩٩٩يق خود در سال كرات در تحق

تحقيقات ).٢: ٢٠٠٤ليم و همكاران، (كنند  كنند، از اينترنت بعنوان ابزاري براي فرار از واقعيت استفاده مي مي

وابسته، زمان كمتري را با خانواده خود اند يكي از آثار وابستگي به اينترنت اين است كه افراد ديگر نيز نشان داده

گيري، اختالل در الگوي خواب، احساس نياز به تنها بودن و فراموش  از عالئم اين وابستگي، گوشه . گذرانند مي

از سوي ديگر، بايد به اين امر اذعان داشت كه همين عامل انزواي اجتماعي  . هاي خانوادگي است كردن مسؤوليت 

 درصد ٥٨نيز در تحقيقات خود دريافت ) ١٩٩٦(يونگ  . گردد اينترنتي در بين افراد ميباعث تشديد اعتياد

هاي مطالعه خود دچار افت شديد شدند و نمرات آنها  آموزان پس از استفاده زياد از حد اينترنت در عادت دانش

هاي زياد،  ه به دليل قابليتاگر چ . آموزان افزايش يافت هاي اين دانش اي كاهش و ميزان غيبت مالحظه بطور قابل



آموزان بجاي انجام فعاليت  آل آموزشي شناخته شده است، اما متاسفانه دانش اينترنت به عنوان يك ابزار ايده

پردازند و با  هاي دوستي اينترنتي به گشت و گذار مي هاي گپ، سرويس خالقانه، اغلب در سايتهاي نامربوط، اتاق

در تحقيقاتش به اين نتيجه رسيد كه استفاده ) ١٩٩٦(همچنين، بردي  . سروكار دارندافزارهاي بازي اينترنتي  نرم

بيش از حد و تا دير وقت از خطوط اينترنت دانشگاه، دانشجويان را با خطرات استفاده نامناسب از اينترنت و 

امر باعث تشديد كه به تدريج همين  . هاي درسي مواجه ساخته است مشاركت در برنامهمشكالت تحصيلي و عدم

 انجام داد، دريافت كه افرادي ١٩٩٩اي كه به سال  اورزاك طي مطالعه . گردداعتياد اينترنتي بين اين افراد مي

شوند، تنها، كمرو، خجالتي، افسرده و  كه اعتياد اينترنتي دارند، كساني هستند كه به سادگي خسته و ملول مي

دارد كه اعتياد  ست نيز در تحقيق خود اظهار مي). ١: ٢٠٠٠كاران، چبي و هم(دچار ساير انواع اعتياد هستند 

. گذارد  تبديل كرده و بر روابط اجتماعي آنان با ديگران تأثير مي اينترنتي، انسانها را به افرادي متروك و رهاشده

ن افراد، با تأخير به آيد، اي كنند پايين مي  كساني كه استفاده بيش از حد از اينترنت مي وري و بازدهي كاري بهره 

شوند، معموالً  زدن اينترنتي مي همچنين، افرادي كه معتاد به گپ . شوند كاري مي آيند و دچار كم محل كار مي

. شوند و احتمال اينكه به مسائل غيراخالقي نيز آلوده گردند، باال است بيش از حد درگير روابط مجازي مي

اين اعتياد در اكثر  . گيرد گاه روابط خانوادگي و دوستان قديمي را ميدوستي اينترنتي خيلي سريع اهميت و جاي 

 ).٢٠٠٣فنيچل، (شود  ثباتي در روابط خانوادگي نيز مي موارد منجر به شكست در ازدواج و بي

سستي در روابط اجتماعي فرد : در مجموع، بر اساس مطالعات پيشين، ساير پيامدهاي اعتياد اينترنتي عبارتند از

دوران، (، اختالل در زندگي كاري و شغلي فرد )٧: ١٩٩٦كينگ، (گران و اختالل در مهارتهاي زندگي واقعي با دي

، بريدن از )٢-١: ٢٠٠٠دي آنجليس، (، فقدان كنترل بر رفتارها، تحريف زمان و كاهش حجب و حيا ) ٣: ٢٠٠٣

يشين، مهمترين داليل استفاده همچنين، بر اساس مطالعات پ) . ١١-٣: ٢٠٠٠بولن و هاره، (زندگي واقعي 

-١: ٢٠٠٠دي آنجليس، (تغيير شديد در وضع روحي و رواني و خلق و خوي فرد : اعتيادي از اينترنت، عبارتند از

چبي و (، نارضايتي از زندگي زناشويي، فشار كاري، مشكالت مالي، عدم امنيت، اضطراب و دعواهاي خانوادگي )٢



: ٢٠٠٤ليم و همكاران، (هاي با ديگران در جامعه  گيري از تماس واقعيت و كناره، فرار از ) ٢-١: ٢٠٠٠همكاران، 

٢ .( 

 تحقيق يچارچوب نظر

در مطالعه ارتباط  . چارچوب نظري اين تحقيق، تلفيقي از برخي ديدگاههاي مذكور و مطالعات پيشين است

رل اجتماعي هيرشي، استفاده شده پذيري اجتماعي و اعتياد به اينترنت، از نظريه کنتمتغيرهاي عدم مسؤليت

بر اين اساس، هر چه فرد تعهد کمتري نسبت به ديگران داشته باشد، گرايش و رفتار انحرافي او از جمله  . است

براي مطالعه ارتباط متغيرهاي احساس خودارزشي و اعتياد به . شودرفتار اعتيادي وي به اينترنت بيشتر مي

اعتقاد فرد به اينكه فقط در اينترنت از قدرت برخوردار  . اري استفاده شده استرفت_ اينترنت، از تبيين شناختي

در . شونداست و براي خود کسي است و فقط در آنجا قابل احترام است، باعث گرايش اعتيادي فرد به اينترنت مي

 رفتاري استفاده -مطالعه ارتباط متغيرهاي فقدان حمايت اجتماعي و اعتياد به اينترنت نيز از تبيين شناختي

آيد و به لحاظ اجتماعي مورد  اعتقاد فرد به اينكه هيچكس در بيرون از اينترنت از او خوشش نمي . شده است

در مطالعه ارتباط متغيرهاي احساس . شوندگيرد، باعث گرايش اعتيادي فرد به اينترنت مي حمايت قرار نمي

اعتقاد فرد به اينكه .  رفتاري استفاده شده است-ين شناختيانزواي اجتماعي و اعتياد به اينترنت نيز از تبي

اينترنت تنها دوست مخصوص و صميمي اوست، موجب افزايش عالقه به دوستان مجازي و كاهش گرايش وي به 

شود پديده استفاده اعتيادي از همانطوركه در شكل زير نشان داده مي. شوددوستان واقعي و انزواي اجتماعي مي

اي با هر يك از متغيرهاي احساس خود ارزشي، فقدان حمايت اجتماعي، انزواي اجتماعي، ابطه دو سويهاينترنت ر

در واقع، اين متغيرها ضمن آن كه بر پديده اعتياد  . پذيري اجتماعي داردناکامي تحصيلي و کاري و عدم مسؤليت

ها و در نظريه . شوندترنتي نيز شناخته ميگذارند، در عين حال به عنوان پيامدهاي اعتياد اين اينترنتي اثر مي

با عنايت به اين چارچوب نظري، مدل مورد . شود پيشينه تجربي تحقيق نيز اين رابطه دو سوية مالحظه مي

 : باشداستفاده در اين تحقيق جهت تبيين پديده استفاده اعتيادي از اينترنت به شکل زير مي



 

    تحقيق هايفرضيه

پذيري  مسئوليت بين اعتياد به اينترنت و -١:هاي تحقيق عبارتند ازظري مذكور، فرضيهبا توجه به مدل ن

 .  بين اعتياد به اينترنت و انزواي اجتماعي رابطه وجود دارد-٢ . اجتماعي رابطه وجود دارد

و فقدان حمايت  بين اعتياد به اينترنت -٤.  بين اعتياد به اينترنت و ناكامي تحصيلي و كاري رابطه وجود دارد-٣

 .  بين اعتياد به اينترنت و احساس خودارزشي رابطه وجود دارد-٥. اجتماعي رابطه وجود دارد

 روش تحقيق

آماري اين پژوهش شامل نوجوانان و جوانان در  جامعه  . در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است

 ٨٠٠اي به حجم  از ميان آنان، نمونه . رسي دارند سال شهر تهران است كه به اينترنت دست١٥-٢٥  فاصله سني

در روش اول، با استفاده از روش  . گيري به دو شكل بوده است روش نمونه . نفر در نظر گرفته شده است

در . اند  نفر در گروه سني مزبور از طريق مراجعه به خانوار انتخاب شده٦٠٠اي ، درمجموع  گيري خوشه نمونه

 نفر كاربر در گروه سني مزبور به شيوه تصادفي ٢٠٠هاي سطح شهر تهران تعداد  نتفيروش دوم، از بين كا

  . انتخاب و با آنان مصاحبه شده و پرسشنامه تكميل شده است

براي سنجش ميزان و ابعاد اعتياد اينترنتي، تركيبي از  . ابزار سنجش در اين پژوهش پرسشنامه بوده است

، با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي ) سؤال٢٨شامل  (كاپالن پرسشنامه و)  سؤال٢٠شامل  (ديويسمقياس 

شده، با انجام  هاي مطرح ايران استفاده شده است و پس از تهيه پرسشنامه اوليه، به منظور اطمينان از روايي گويه

ي هر يك از مفاهيم  نفر، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه نتايج آن برا٥٠با نمونه  آزمون  يك پيش

گيري، از اعتبار  همچنين، جهت تعيين ميزان اعتبارابزار اندازه . باشد  درصد مي٧٠هاي تركيبي باالتر از و شاخص

استفاده شده است كه در اين روش از مشاوره و مصاحبه با اساتيد و صاحبنظران موضوعي بهره ) محتوايي(صوري 

 . گرفته شد



 هاي تحقيقيافته

  نتايج توصيفي:بخش اول

توزيع فراواني پاسخگويان برحسب استفاده از ) الف: هاي توصيفي تحقيق در سه بخش ارائه شده استيافته

توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اعتياد به اينترنت، و ج) اينترنت ، ب

 . متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدي استفاده از اينترنت

 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب استفاده از اينترنت ) فال

 . اند كه درمنزل خود كامپيوتر دارند اظهار داشته)  درصد٨/٩٤(اكثريت پاسخگويان  -١

 سال كامپيوتر در اختيار ٦ تا ٤اند كه بين  پاسخگويان اظهار داشته)  درصد٨/٣٩( بيش از يک سوم - -٢

در مجموع،  . اند  سال اشاره داشته٣ كامپيوتر در مدت كمتر از  درصد از افراد نيز بر داشتن٣٧دارند؛ 

- است که از کامپيوتر استفاده مي٦از پاسخگويان به مدت کمتر از )  درصد٨/٧٦(متجاوز از سه چهارم 

 سال است كه به ٣اند كه كمتر از  اظهار داشته)  درصد٦/٦١( نزديك به دو سوم پاسخگويان -٣. کنند

 ٨ درصد از آنها نيز به مدت ٣/٥ سال و ٧ تا ٤ درصد از آنها به مدت ٥/٣٠ . ارنداينترنت دسترسي د

  . اندسال از زمان دسترسي خود به اينترنت اشاره کرده

 

 .  ساعت در هفته به اينترنت دسترسي دارند١٠كمتر از )  درصد١/٦٨( بيش از دو سوم پاسخگويان -٤

 ساعت در هر ارتباط به ٢اند كه كمتر از  اظهار داشته) د درص٥/٧٢( نزديك به سه پنجم پاسخگويان -٥

 .شوند اينترنت متصل مي

 درصد از استفاده از اينترنت را به امور ٤٠اند كه كمتر از   درصد از پاسخگويان اشاره داشته٢/٤٢ -٦  

 .دهندتحصيلي و كاري اختصاص مي



از آنها از اينترنت براي )  درصد١/٣٣(يك سوم  درخصوص اولويت اول پاسخگويان در استفاده از اينترنت، -٧ 

اي  درصد به منظور استفاده از سايتهاي خبري و رسانه٤/١٤كردن،   درصد براي چت١/١٩, كردن ايميل چك

 . نمايند كردن استفاده مي  درصد براي بازي٣/١١و 

يشترين ميزان استفاده مکانهايي هستند که پاسخگويان ب)  درصد٥/٩(ها نتو کافي)  درصد٤/٧٦( منزل -٨

 . از اينترنت را در آنها دارند

 

 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب اعتياد به اينترنت) ب

در اين مطالعه، پديده اعتياد به اينترنت از سه بعد عاطفي، رفتاري و شناختي تشکيل شده است که هر يک 

 نتايج حاصل از سنجش شاخص ترکيبي هر در اين قسمت، تنها به شرح . اندهاي خاصي بودهمشتمل بر گويه

 . يک از اين سه بعد اشاره شده است

توزيع نسبي پاسخگويان برحسب استفاده از کامپيوتر): ١(جدول شماره   

 درصد فراواني ها مقوله متغيرها
ميانگين 
 مفروض

 انحراف معيارميانگين واقعي

 ١/٣٥ ٢٧١ عدم اعتياد

 ٣/٣٨ ٢٩٦ بينابين
 اعتياد عاطفي 
 به اينترنت

 ٦/٢٦ ٢٠٦ اعتياد

٢٦/٥ ٠٩/١٥ ١٨ 

 ٥/٢٠ ١٥٥ عدم اعتياد

 ٦/٤٤ ٣٣٨ بينابين
 اعتياد رفتاري 
 به اينترنت

 ٩/٣٤ ٢٦٤ اعتياد

٥٢/٥ ٣٦/١٩ ٢١ 

 ٨/٤٢ ٣٢٧ عدم اعتياد

 ٦/٣٤ ٢٦٤ بينابين
 اعتياد شناختي 

 به اينترنت
 ٦/٢٢ ١٧٣ اعتياد

٢١/٥ ٢٩/١٤ ١٨ 

 ٧/٤٨ ٣٥٣ عدم اعتياد

 ٦/٢٤ ١٧٨ بينابين
 شاخص کلي 
 اعتياد اينترنتي

 ٨/٢٦ ١٩٤ اعتياد

٢١/١٤ ٢١/١٤ ٩٧/٤٨ 



 

اي  مقادير ميانگين مفروض، ميانگين واقعي و انحراف معيار آمده در جدول، براساس مقادير واقعي و اصلي:توجه

   .  آنها انجام گرفته استگانه با توجه بهبندي سهباشد که اين تقسيممي

 درصد از اعتياد ٦/٢٦ درصد فاقد اعتياد عاطفي، و ١/٣٥ درصد پاسخگويان از اعتياد عاطفي بينابين، ٣/٣٨ -١

 درصد از پاسخگويان از اعتياد رفتاري متوسط يا بينابيني برخوردار ٦/٤٤ -٢. عاطفي به اينترنت برخوردار بودند

 -٣.  درصد نيز داراي عالئم اعتياد به اينترنت نبودند٥/٢٠تاد رفتاري به اينترنت و  درصد از آنها مع٩/٣٤ . بودند

 درصد از آنها فاقد عالئم اعتياد شناختي به اينترنت ٨/٤٢در رابطه با اعتياد شناختي پاسخگويان به اينترنت، 

 .انداختي از اينترنت بوده درصد نيز دچار استفاده اعتياد شن٦/٢٢ درصد داراي اعتياد بينابين و ٦/٣٤بوده، 

 ٧/٤٨(ي قريب به نيمي  درخصوص شاخص ترکيبي اعتياد به اينترنت، نتايج گوياي آنست که استفاده-٤  

 درصد از آنها استفاده اعتيادي از ٨/٢٦از پاسخگويان از اينترنت در دسته استفاده اعتيادي قرار نگرفته، ) درصد

 .  درصد از آنها نيز در حد بينابين بوده است٦/٢٤نتي در بين اينترنت داشته و ميزان اعتياد اينتر

 

 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب متغيرهاي تأثيرگذار و تبعات استفاده از اينترنت ) ج

پديده استفاده اعتيادي از اينترنت حامل متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدهاي اجتماعي گوناگوني است که در اين 

 -١:  مورد٥كه پيامدها شامل : ا مهمترين اين متغيرها سنجش و مورد مطالعه قرار گيرندمطالعه سعي گرديد ت

 فقدان حمايت اجتماعي، و -٤ ناكامي تحصيلي و كاري، -٣ انزواي اجتماعي، -٢پذيري اجتماعي،  مسئوليتعدم

 :لعه قرار گرفته استاند، که نتايج حاصل از مطالعه هر يک در زير مورد بحث و مطا احساس خودارزشي بوده-٥

 

 

 



 توزيع نسبي پاسخگويان برحسب متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدهاي استفاده اعتيادي از اينترنت): ٢(جدول شماره 

 انحراف معيار ميانگين واقعيميانگين مفروض درصد فراواني ها مقوله متغيرها

 ٢/٦٠ ٤٧٣ پايين

پذيري اجتماعيمسئوليتعدم ٥/٢١ ١٦٩ طمتوس

 ٣/١٨ ١٤٤ باال

٣٠/٤ ٧٠/١١ ١٥ 

 ٧٣ ٥٧٦ پايين

 انزواي اجتماعي ٥/١٧ ١٣٨ متوسط

 ٥/٩ ٧٥ باال

٥٧/٤ ٧٥/١١ ١٨ 

 ٧/٧٣ ٥٧٨ پايين

 ناكامي تحصيلي و كاري ١٨ ١٤١ متوسط

 ٣/٨ ٦٥ باال

٤١/٣ ٤٤/٧ ١٢ 

 ٨/٦٤ ٤٩٩ پايين

 فقدان حمايت اجتماعي ٢/١٨ ١٤٠ متوسط

 ١٧ ١٣١ باال

٥٩/٣ ٣٨/١٥ ١٥ 

 ٢/١٨ ١٤٤ پايين

 احساس خود ارزشي ١/٢١ ١٦٧ متوسط

 ٧/٦٠ ٤٨١ باال

٢١/٢ ٣٩/١٢ ٩ 

 

اي ميانگين واقعي و انحراف معيار آمده در جدول، براساس مقادير واقعي و اصلي,  مقادير ميانگين مفروض:توجه

از )  درصد٢/٦٠( نزديك به سه پنجم -١.ه به آنها انجام گرفته استگانه با توجبندي سهباشد که اين تقسيممي

پذيري اجتماعي در پذيري اجتماعي بااليي برخوردار بوده و ميزان پايين مسئوليتاحساس مسئوليتپاسخگويان 

ي از پاسخگويان فاقد عالئم انزوا)  درصد٧٣( قريب به سه پنجم -٢.  درصد از آنها مشاهده شده است٣/١٨بين 

 در رابطه با پيامد ناکامي تحصيلي -٣.  درصد از آنها باال بود٥/٩اجتماعي برخوردار بوده، و عالئم آن تنها در ميان 

 درصد از آنها عالئم ٣/٨ درصد از پاسخگويان در حد پايين بوده و تنها ٧/٧٣و کاري، ميزان اين پيامد در ميان 

 درصد از پاسخگويان پايين بوده و در ٨/٦٤ت اجتماعي در ميان  فقدان حماي-٤. اندبااليي در اين خصوص داشته

 از نظر احساس -٥. اند درصد از پاسخگويان از عالئم باالي فقدان حمايت اجتماعي برخوردار بوده١٧مقابل 

از پاسخگويان )  درصد٧/٦٠(خودارزشي، مطالعه نشان داد که ميزان احساس خودارزشي در ميان متجاوز از نيمي 



 درصد از پاسخگويان را از نظر دور ٢/١٨آنکه نبايد احساس پايين خودارزشي در ميان د باال بود، ضمندر ح

 . داشت

 تبييني-نتايج تحليلي: بخش دوم
 

 آزمون رابطه بين اعتياد به اينترنت و متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدي -١: نتايج تحليلي اين تحقيق در دو مقوله

 : اندشيوع ابعاد اعتياد به اينترنت ارائه شده آزمون تفاوت و -٢آن، و 

 

 آزمون رابطه بين اعتياد به اينترنت و متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدي آن) الف

هاي تحقيق درخصوص رابطه بين اعتياد به اينترنت و متغيرهاي در اين قسمت، نتايج حاصل از آزمون فرضيه

 ناكامي تحصيلي و -٣ انزواي اجتماعي، -٢پذيري اجتماعي،  مسئوليت عدم-١: تأثيرگذار و پيامدي آن شامل

 : شود  احساس خودارزشي ارائه مي-٥ فقدان حمايت اجتماعي، و -٤كاري، 

 

 نتايج حاصل از آزمون رابطه بين اعتياد به اينترنت و متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدي آن  ). ٣( جدول 

 مقياس متغيرها متغيرها
مقدار کاي 

  )x٢(اسکور 
نوع ضريب همبستگي

مقدار ضريب 
 همبستگي

-سطح معني
  )P(داري 

 ٠١/٠ ٣٨/٠ بي-کندال تاوي  ٠٣/١٤٩ ترتيبي_ ترتيبي پذيري اجتماعيمسئوليت عدم–اعتياد به اينترنت 

 ٠١/٠ ٣٦/٠ بي-کندال تاوي  ١٥/١٣٥ ترتيبي_ ترتيبي   انزواي اجتماعي–اعتياد به اينترنت 

 ٠١/٠ ٣٤/٠ بي-کندال تاوي  ٢٣/١١٠ ترتيبي_ ترتيبي  ناكامي تحصيلي و كاري –اعتياد به اينترنت 

 ٠١/٠ ٢٨/٠ بي-کندال تاوي  ٢٧/٨٥ ترتيبي_ ترتيبي   فقدان حمايت اجتماعي–اعتياد به اينترنت 

 ٠١/٠ -٢٩/٠ بي-کندال تاوي  ٢٩/٧٩ ترتيبي_ ترتيبي   اخساس خودارزشي–اعتياد به اينترنت 

  

وق نشانگر نتايج حاصل از آزمون رابطه بين اعئياد به اينترنت و متغيرهاي تأثيرگذار و پيامدي آن نتايج جدول ف

پذيري مسئوليت بين دو متغير اعتياد به اينترنت و عدم-١:توان به موارد زير اشاره کرد باشد که براساس آن ميمي



از سوي ديگر،  .  وجود دارد٠١/٠متر از  و سطح خطاي ك٩٩/٠داري با اطمينان اجتماعي، رابطه آماري معني

نيز مؤيد همبستگي متوسط و تغيير همزمان دو متغير اعتياد به ) ٣٨/٠(بي  تاوي  مقدار ضريب همبستگي كندال 

بدين معني كه هرچه شخص از اعتياد به اينترنت  . باشد پذيري اجتماعي مي اينترنت و ميزان عدم مسئوليت

و از سوي ديگر  . پذيري اجتماعي وي نيز بيشتر خواهد بود مسئوليتهمان ميزان عدمبيشتري برخوردار باشد، به 

 رابطه آماري -٢.باشددادن افراد به سمت اعتياد اينترنتي مؤثر ميپذيري اجتماعي نيز در سوقعدم مسئوليت

 ٠١/٠طاي كمتر از  و سطح خ٩٩/٠داري بين دو متغير اعتياد به اينترنت و انزواي اجتماعي با اطمينان  معني

نيز مؤيد همبستگي متوسط و تغيير همزمان دو ) ٣٦/٠( بي  تاوي مقدار ضريب همبستگي كندال  . وجود دارد

بدين معني كه هرچه شخص از اعتياد به اينترنت  . باشد متغير اعتياد به اينترنت و ميزان انزواي اجتماعي مي

و به نوبه خود انزواي اجتماعي نيز  . عي وي نيز بيشتر خواهد بودباالتري برخوردار باشد، در مقابل انزواي اجتما

 . باشددر گرايش افراد به سمت اعتياد اينترنتي دخيل مي

داري بين دو متغير اعتياد به اينترنت و  رابطه آماري معني, ٠١/٠ و سطح خطاي کمتر از ٩٩/٠ با اطمينان -٣

نيز داللت بر ) ٣٤/٠(بي   تاوي  دار ضريب همبستگي كندالبعالوه، مق . ناكامي تحصيلي و كاري وجود دارد

بدين معني كه  . همبستگي متوسط و تغيير همزمان دو متغير اعتياد به اينترنت و ناكامي تحصيلي و كاري دارد

هرچه شخص از اعتياد به اينترنت باالتري برخورداري باشد، در مقابل ميزان ناكامي تحصيلي و كاري وي نيز 

 .و به همان ميزان ناكامي تحصيلي و كاري در شكل دادن اعتياد اينترنتي در افراد مؤثر است . واهد بودبيشتر خ

   

داري با   بين دو متغير اعتياد به اينترنت و فقدان حمايت اجتماعي، مطالعه نشان داد که رابطه آماري معني-٤

نيز ) ٢٨/٠(بي  تاوي  يب همبستگي كندال مقدار ضر .  وجود دارد٠١/٠ و سطح خطاي كمتر از ٩٩/٠اطمينان 

. باشد مؤيد همبستگي نسبي و تغيير همزمان دو متغير اعتياد به اينترنت و ميزان فقدان حمايت اجتماعي مي

بدين معني كه هرچه شخص از ميزان اعتياد به اينترنت باالتري برخورداري باشد، در مقابل فقدان حمايت  



دادن افراد به سمت اعتياد از سوي ديگر، فقدان حمايت اجتماعي نيز در سوق . داجتماعي نيز بيشتر خواهد بو

  . اينترنتي نقش دارد

داري بين دو متغير اعتياد به اينترنت و   رابطه آماري معني٠١/٠ و سطح خطاي كمتر از ٩٩/٠ با اطمينان -٥

نيز مؤيد ) -٢٩/٠(بي  تاوي  ل افزون بر اين، نتيجه ضريب همبستگي كندا . احساس خودارزشي وجود دارد

بدين معني كه  . باشد همبستگي نسبي و تغيير معكوس دو متغير اعتياد به اينترنت و احساس خودارزشي مي

تري برخورداري باشد، در مقابل احساس خودارزشي وي نيز بيشتر  هرچه شخص از ميزان اعتياد به اينترنت پايين

  .  خودارزشي پايين نيز در اعتياد اينترنتي افراد مؤثر استو به عبارت ديگر، احساس . خواهد بود

 

 آزمون تفاوت و شيوع ابعاد اعتياد به اينترنت) ب

در اين مطالعه به منظور مقايسه ابعاد عاطفي، رفتاري و شناختي اعتياد به اينترنت در بين جامعه آماري و 

گانه آزمون تفاوت ابعاد سه . من استفاده شده استبندي اين ابعاد، از آزمون ناپارامتري فريد همچنين اولويت

 تفاوت ٠١/٠ و سطح خطاي کمتر از ٩٩/٠اعتياد به اينترنت حکايت از آن داشت که از حيث آماري، با اطمينان 

از طرفي، مقايسه ميانگين رتبه ابعاد اعتياد به اينترنت نشان  . داري بين ابعاد اعتياد به اينترنت وجود داردمعني

داشته و در ) ٩٥/١با ميانگين (، عاطفي )٢٥/٢با ميانگين (آن دارد که افراد بيشترين رتبه را از بعد رفتاري از 

بنابراين، ميزان اعتياد رفتاري به  . بوده است) ٨٠/١با ميانگين (مقابل کمترين رتبه درخصوص بعد شناختي 

معني كه  بدين  . بوده است) ني عاطفي و شناختييع(اينترنت پاسخگويان بيش از ابعاد ديگر اعتياد به اينترنت 

. ترين نوع اعتياد پاسخگويان به اينترنت، اعتياد رفتاري است تا صورتهاي ديگر اعتياد عاطفي و شناختيشايع

 : اي است جدول زير مويد چنين نتيجه 

 

 



 نتايج حاصل از آزمون فرضيه تفاوت ابعاد اعتياد به اينترنت): ٤(جدول شماره 

 ميانگين رتبه ابعاد فردي

 ٨٠/١ بعد شناختي ١

 ٩٥/١ بعد عاطفي ٢

 ٢٥/٢ بعد رفتاري ٣

 

 نتيجه گيري

 به ايران وارد شد، اما ١٣٧٣هاي نو به نام اينترنت پرداخته است، اينترنت در سال  تحقيق حاضر به يكي از پديده

بطوريكه براساس گزارش وزارت  . دهد ا نشان ميساله رشد بااليي ر از آن به بعد، آمار تعداد كاربران اينترنت همه

از  . است  برابر شده٢٥ارتباطات و فناوري اطالعات، تنها در چهار سال اخير، تعداد کاربران اينترنت در کشور 

. باشد ناپذير مي ي در حال رشد در ايران با توجه به تبعات آن امري اجتناب اينرو، نياز به شناخت علمي اين پديده

شناختي به مطالعه پديده اعتياد به اينترنت و پيامدها  عه حاضر سعي بر آن داشته است تا با ديدگاهي جامعهمطال 

 .و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن در بين نوجوانان و جوانان بپردازد

.  دقيقه در هفته به اينترنت دسترسي دارند٢٢ ساعت و ١١بر اساس نتايج تحقيق، پاسخگويان بطور ميانگين   

به نظر هولمز،  .  دقيقه است٥٦ ساعت و ١ميانگين مدت زمان اتصال پاسخگويان به اينترنت در هر ارتباط نيز  

گوييم كه فرد بصورت   ساعت در هفته برسد، در آن صورت مي١٩هرگاه ميزان استفاده از اينترنت به كمتر از 

 ساعت در هفته از اينترنت ١٩ فردي که بيش از بنابراين، از نظر هولمز، . كند طبيعي از اينترنت استفاده مي

اما به نظر يونگ فرد معتاد به  . گوييم که اين فرد معتاد به اينترنت استکند، در آن صورت مياستفاده مي

 ساعت در روز، وقت خود را صرف استفاده از آن ٨ ساعت در هفته و يا ٣٨اينترنت كسي است كه حداقل 

 . توان به عالئم اعتياد به آن توجه داشت نظر از كميت استفاده از اينترنت، ميدر هر حال، صرف  . كند مي

توان گفت كه ميزان استفاده از اينترنت در ميان اكثر نوجوانان و جوانان مورد  بر اساس نتايج اين تحقيق مي

 درصد از ٤/٦٦، در واقع، از كل جمعيت نمونه تحقيق . مطالعه، معمولي است و در حد استفاده اعتيادي نيست

با توجه به ميزان كنوني رشد اينترنت در ايران، , اما . مند از اينترنت، اعتياد به آن ندارند نوجوانان و جوانان بهره



 تأمل باشد و اين تواند قابلمند از آن مي  درصد نوجوانان و جوانان بهره٣/٢٤وجود اعتياد به اينترنت در ميان 

اي نزديك، شاهد   با رشد اينترنت و ضريب نفوذ تدريجي آن در ايران، در آيندهسازد كه آياسوال را مطرح 

توان اين فرض را مطرح نمود كه با رشد  گسترش پديده اعتياد به اينترنت نخواهيم بود؟ به عبارت ديگر، آيا مي

 ران باشيم؟ اينترنت و افزايش كاربران آن در ايران به همان ميزان شاهد رشد اعتياد به اينترنت در اي

 

 درصد پاسخگويان ٨/٢٥دهد كه   درخصوص ميزان شيوع هريك از ابعاد اعتياد به اينترنت، نتايج نشان مي-

 درصد پاسخگويان داراي اعتياد ٦/٢١  درصد پاسخگويان داراي اعتياد رفتاري و ٣٣  داراي اعتياد عاطفي،

 . شناختي به اينترنت هستند

پذيري اجتماعي بااليي  يشتر نوجوانان و جوانان مورد مطالعه از ميزان مسئوليت بر اساس نتايج اين تحقيق، ب-

باشند، موفقيت تحصيلي و كاري بااليي  همچنين، اكثريت پاسخگويان فاقد انزواي اجتماعي مي . برخوردارند

 . دارند، از حمايت اجتماعي بااليي برخوردارند و نهايتا اينكه، احساس خودارزشي آنان باالست

كنند، احساس مسئوليت   اما، براساس نتايج اين تحقيق، آن دسته از افرادي كه استفاده اعتيادي از اينترنت مي-

گردند، دچار ناكامي كمتري نسبت به جامعه و محيط پيرامون خود دارند، بيشتر دچار انزواي اجتماعي مي

باشند و احساس خودارزشي آنان نيز  ار مياجتماعي كمتري برخورد شوند، از حمايت  تحصيلي و كاري بيشتري مي

 .تر است پايين

   

طرف و خنثي  بايد اشاره کرد که اينترنت به خودي خود ابزاري بي,  در رابطه با پيامدهاي اعتياد به اينترنت-

ود، اگر استفاده متناسب و مثبت از اينترنت بش . كنند، مهم است اما اينكه افراد چگونه از آن استفاده مي . است

اي را براي جامعه و افراد آن به  اين رسانه موجب توسعه جامعه خواهد شد، در غير اين صورت، مشكالت عديده

شمار است كه  رساني سريع با منابع بي به عبارت ديگر، شبكه جهاني اينترنت يك شبكه اطالع . آورد بار خواهد 

شدن در دنياي رايانه و جداشدن از دنياي واقعي،  غرقاستفاده نادرست و بيش از حد از آن در بين برخي افراد و 



اكنون در بسياري از جوامع استفاده نادرست از اين ابزار  كما اينكه هم . كند فوايد اينترنت را به آسيب تبديل مي

 هر به . اي شده است در ميان برخي از كاربران، موجب بروز پديده اعتياد مدرني در عصر ارتباطات و انقالب رايانه

نظمي در سطح زندگي فردي و اجتماعي  حال، وابستگي به اينترنت و استفاده اعتيادي از آن موجب اختالل و بي

 . ويژه براي نوجوانان و جوانان به ارمغان مي آورد شود و پيامدهاي فراواني را به مي

  

كنند، احساس مسئوليت  نت مي براساس نتايج تحقيق حاضر، آن دسته از افرادي كه استفاده اعتيادي از اينتر-

شود تا افراد نسبت توان گفت كه اعتياد به اينترنت باعث مي بنابراين، مي . كمتري نسبت به مسائل و جامعه دارند

از سوي ديگر، اين عامل  . هاي خود کمتر احساس مسئوليت کرده و از زير بار آن شانه خالي کنندبه مسئوايت

 .نترنتي خواهد شدمجدداً موجب تشديد اعتياد اي

- مطالعه نشان داد که آن دسته از افرادي كه دچار اعتياد به اينترنت هستند، بيشتر دچار انزواي اجتماعي مي-

توان گفت كه يكي از پيامدهايي كه از پديده  آمده از اين تحقيق، ميبنابراين، با توجه به نتيجه بدست . گردند

 بدين نتيجه ١٩٩٩كرات در تحقيق خود در سال  . باشد واي اجتماعي ميانز, گيرد اعتياد به اينترنت نشات مي

كنند، از اينترنت بعنوان ابزاري براي فرار از واقعيت  گيري مي هاي اجتماعي كناره رسيد كه نوجواناني كه از تماس

 كه افراد وابسته اند يكي از آثار وابستگي به اينترنت اين استتحقيقات ديگر نيز نشان داده . كنند استفاده مي

گيري، اختالل در الگوي خواب،  وفايي مجازي، گوشه عالئم آن بي . گذرانند زمان كمتري را با خانواده خود مي

از سوي ديگر، بايد به اين امر اذعان  . هاي خانوادگي هستند كردن مسؤوليت احساس نياز به تنها بودن، و فراموش

 .گرددث تشديد اعتياد اينترنتي در بين افراد ميداشت كه همين عامل انزواي اجتماعي باع

براساس نتايج  . باشند  آن دسته از افرادي كه معتاد به اينترنت هستند، دچار ناكامي تحصيلي و كاري نيز مي-

. باشد شود، ناكامي تحصيلي و كاري مي يكي از پيامدهايي كه از پديده اعتياد به اينترنت ناشي مي, اين مطالعه

آموزان پس از استفاده زياد از حد اينترنت در   درصد دانش٥٨نيز در تحقيقات خود دريافت  ) ١٩٩٦ (يونگ  

هاي اين  اي كاهش و ميزان غيبت مالحظه هاي مطالعه خود دچار افت شدند و نمرات آنها بطور قابل عادت



آل آموزشي قرار  يك وسيله ايدههاي اينترنت اين ابزار را بعنوان  اگر چه شايستگي . آموزان افزايش يافت دانش

هاي  هاي گپ، سرويس آموزان بجاي انجام فعاليت خالقانه، اغلب در سايتهاي نامربوط، اتاق داده است، اما دانش

در تحقيقاتش به اين ) ١٩٩٦( همچنين، بردي . پردازند افزارهاي بازي به گشت و گذار مي اي و نرم دوستان نامه

 از حد تا دير وقت از خطوط اينترنت دانشگاه، دانشجويان را با خطرات استفاده نتيجه رسيد كه استفاده بيش

كه به تدريج  . هاي درسي مواجه ساخته است مشاركت در برنامهنامناسب از اينترنت و مشكالت تحصيلي و عدم

 .گرددهمين امر باعث تشديد اعتياد اينترنتي بين اين افراد مي

   

از سوي ديگر، همين  . باشند اجتماعي مي عتاد به اينترنت هستند دچار فقدان حمايت  آن دسته از افرادي كه م-

 . عامل بعنوان عامل تأثيرگذار بر تشديد اعتياد اينترنتي تبديل خواهد شد

بنابراين،  .  براساس نتايج، آن دسته از افرادي كه معتاد به اينترنت هستند، احساس خودارزشي پاييني دارند-

گيرد ضعف احساس خود ارزشي  فت كه يكي از پيامدهايي كه از پديده اعتياد به اينترنت منشأ ميتوان گ مي

 انجام داد، دريافت كه افرادي كه مستعد اعتياد اينترنتي ١٩٩٩اي كه به سال  اورزاك طي مطالعه . باشد مي

جالتي هستند، افسرده شوند، تنها هستند، كمرو و خ هستند، كساني هستند كه به سادگي خسته و ملول مي

بنابراين، درمجموع، از نتايج فرضيات مربوط به استفاده از اينترنت . هستند، و دچار ساير انواع اعتياد هستند

پذيري اجتماعي، فقدان حمايت اجتماعي، انزواي اجتماعي، ناكامي مسئوليتتوان گفت كه متغيرهاي عدم مي

 از يك سو بعنوان پيامدهاي اجتماعي استفاده اعتيادي از تحصيلي و كاري و وجود ضعف احساس خودارزشي

نيز در خصوص پيامدهاي اعتياد به اينترنت اظهار  ) ٢٠٠٣ (چه بسا تحقيق ست  . اينترنت تلقي مي شوند

ير ها تبديل كرده و بر روابط اجتماعي آنها تأث ها و رهاشده دارد كه اعتياد اينترنتي، انسانها را به ملتي از متروكه مي

شان پايين آمده، با  وري و بازده كاري كاربران اينترنت، در نتيجه استفاده بيش از حد از اينترنت، بهره . گذارد مي

زدن و صحبت  همچنين، افرادي كه دچار اعتياد به گپ . شوند كاري مي آيند و دچار كم تأخير به محل كار مي

و احتمال اينكه به مسائل غيراخالقي نيز  . گردند اينترنتي ميشوند، معموالً بيش از حد درگير روابط  اينترنتي مي



دوستي اينترنتي خيلي سريع اهميت و جايگاه روابط خانوادگي و دوستان قديمي را  . آلوده گردند، باال است

 .گردد ثباتي در روابط خانوادگي مي اين اعتياد در اكثر موارد منجر به شكست ازدواجها و بي . گيرند مي

. سوي ديگر، متغيرهايي كه بعنوان پيامدهاي اجتماعي پديده استفاده اعتيادي از اينترنت شناخته شدنداز   

  . كنندخود بعنوان متغيرهاي تأثيرگذار كه تشديد كننده اعتياد اينترنتي در بين افراد معتاد نقش بازي مي 
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