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  شهر  هاي شاهين نت بين كاربران كافي  درتبيين اعتياد به اينترنت

  ����حكيمه ملك احمدي، *وحيد قاسميدكتر 

  چكيده

پژوهش حاضر كه به شيوه پيمايشي صورت گرفته به مطالعه اعتياد اينترنتي و رابطه آن با جذابيت                 
 اين پژوهش تمامي كاربراني      جامعه آماري  .اينترنت و رفع نيازها از طريق اين رسانه پرداخته است         

 و انـد  از اينترنت استفاده كرده اصفهان  شهر   هاي شاهين   نت    در كافي  1388اند كه در بهار سال        بوده
بر مبناي منطقه جغرافيايي و زمـان مـورد اسـتفاده از           و  اي   سهميهگيري    نمونهروش  از ميان آنها به     
 از  ، سـنجش اعتيـاد بـه اينترنـت        به منظور . اند  نه انتخاب شده  به عنوان نمو   نفر   170اينترنت تعداد   

هـاي   سنجش سازهو همچنين دو پرسشنامه محقق ساخته ديگر براي         يانگ   مقياس اعتياد به اينترنت     
 درصد3/2ها نشان داد كه       يافته .ها استفاده شد  جذابيت اينترنت و استفاده از اينترنت براي رفع نياز        

درصـد داراي اعتيـاد متوسـط بـه اينترنـت هـستند و همچنـين              1/27د و   افراد داراي اعتياد شـدي    
نتايج بررسي مدل سـاختاري تـدوين شـده نيـز       . درصد در گروه كاربران معمولي قرار دارند      6/70

 داراي توان باال و معنـاداري در      اينترنت  كه ارضاي نيازها و جذابيت و تازگي محيط        بيانگر آن بود  
كننـدگي    تـوان تبيـين    اينترنـت از   هر چند جذابيت و تازگي محيط        ؛تندتبيين اعتياد به اينترنت هس    

  . استبرخوردار باالتري در مقايسه با ارضاي نياز 
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  مقدمه

 اينترنت، شاهد نوع جديـدي از اعتيـاد          روزافزون و گسترده افراد به      همزمان با دسترسي  
هماننـد انـواع   .  رو به رشد عصر اطالعات استمعضليعني اعتياد به اينترنت هستيم كه      

كـج خلقـي، اضـطراب،       ، همچون افسردگي   ميي، اعتياد به اينترنت نيز با عال       ديگر اعتياد 
  .قراري، از هم گسيختگي روابط اجتماعي و افت تحصيلي همراه است بي

اثرات منفي بر زنـدگي افـراد داشـته    ممكن است  ، ديگر  فناوري مانند هر    نيزنترنت  اي
حتـي  . نـدارد  جديـد بـراي بـشر تـازگي     هـاي   فنـاوري ناشـي از مشكالت تجربه  . باشد

همگـي  ...  ارتبـاطي و     هـاي    به ظاهر تعديل شـده نظيـر آسانـسور، كـارت           هاي  پيشرفت
 خـوب يـا مـضر       ، به طور ذاتي   يار اخالقي    امري غي  ،فناوري.  دارند اي  تأثيرات ناخواسته 

محـصوالت  . گـذارد  مـي  تـأثير    ،كنيم مينيست، اما بر الگويي كه ما بر اساس آن زندگي           
اسـتفاده را در پـي        در بهترين وجه، استعمال مفرط و سوء       رايانهفناوري بويژه اينترنت و     
، سـهولت   مهـيج  اعتيـاد اينترنتـي را كـه تركيبـي از محتـواي              ،دارند و در بدترين حالت    

ايـن حقيقـت كـه مـوادي        . است  ميمختاري و گمنا   دسترسي، آرامش، هزينه كمتر، خود    
تواننـد منجـر بـه وابـستگي فيزيكـي يـا        مـي نظير مشروبات الكلي و داروهـاي محـرك         

 شده و رفتارهايي نظير قمار، نوشيدن مشروبات الكلي         شوند، مسلم شمرده  شناختي   روان
. انـد   شان مورد پذيرش قـرار گرفتـه       مل بالقوه معتادكنندگي   با در نظر گرفتن عا     ،و سكس 

نيـز مـصداق داشـته       مشخص اينترنـت     هاي   جنبه كه درباره رسد   ميهمين فرايند به نظر     
  ).3، ص 1999، 1گرينفلد(باشد 

 سـاعته بـودن،     24دسـترس بـودن،       در اننـد هاي خاص اينترنت م    با توجه به ويژگي   
 تعداد كاربران آن روز بـه        ، سرعت و گمنامي؛   جستجوي آسان و سريع انواع موضوعات     

  ضـرورت   مقتـضيات زنـدگي نيـز      ،به عـالوه  . سراسر دنيا در حال افزايش است      روز در 
 امروزه يادگيري استفاده از اينترنت براي       ،واقع در. بيشتر كرده است  استفاده از اينترنت را     

كارهـا بـه وسـيله اينترنـت         بسياري از    ،كه به مرور   چنان   .رسد  به نظر مي  همه افراد الزم    
. گيـري  يأ خريد و فروش، ثبت نام و حتـي مـشاركت سياسـي و ر              مانند ؛گيرد انجام مي 
داريم كه بـه سـرعت در حـال رشـد و           ي مجازي   ي دنيا ،كنار دنياي واقعي    ما در  ،بنابراين

                                                      
1. Greenfield 
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 دشـوار   يكـديگر جدا كردن اين دو دنياي مجازي و واقعي از          گاه   است و حتي     گسترش
گـذارد و    خوب يا بد نيست اما بر سبك زندگي اثـر مـي   به لحاظ ذاتي  فناوري. نمايد  مي

 كشور ايران نيز مقتـضيات  ،از سوي ديگر. بايد به آثار و عوارض احتمالي آن توجه شود      
. مؤثر اسـت  ها بر نوع و چگونگي استفاده از اينترنت          خاص خود را دارد كه اين ويژگي      

 اننـد هاي خـاص خـود م       جوان با نيازها و ويژگي      كشور ما داراي هرم سني     ،نمونهبراي  
 بسياري از جوانان از اينترنت براي تفريح و سرگرمي           .است...  تفريح، اشتغال، ازدواج و   

 هـستند  نيازهـايي    در جستجوي پاسخ براي   كنند يا    كردن اوقات فراغت استفاده مي     و پر 
 شـكوفايي و نيـاز       صـميميت و تعلـق،     احساس.  نشده است  برآوردهكه در دنياي واقعي     

آنـان   اعتياد   موجب ممكن است به مرور      به دنبال آن هستند،   جنسي كه افراد در اينترنت      
. .. به اين ترتيب، اينترنت نيز مانند هر چيز ديگري همچون ورزش، قمار، خـوردن و    . شود
كنـد و روز      اينترنت رشد سريعي را در ايران طي مـي         ،به عالوه . باشدآور   تواند اعتياد  مي

 در   اينترنـت   بر اساس آمار تعـداد كـاربران ايرانـي         .شود به روز بر كاربران آن افزوده مي      
 هزار نفر رسيده    200 ميليون و    33، به   2010 ميليون نفر بوده كه در سال        11،  2006سال  

آمـار جهـاني    (كسب كـرده اسـت      در كشورهاي خاورميانه    را   رتبه اول    و به اين ترتيب،   
  ).2010، 1اينترنت
ها و كاركردهاي قابـل توجـه         اين با توجه به فراگير شدن سريع اينترنت و جذابيت         بنابر

افزون كاربران آن از يك سو و سـاخت جمعيتـي جـوان كـشور و      آن و همچنين رشد روز 
هاي ناشي از ورود اين فناوري بـه جامعـه            نيازهاي آنان از سوي ديگر، مشكالت و چالش       

از اين رو ضـروري اسـت كـه بـراي درك و             . ار نيست در كنار آثار مثبت آن غير قابل انتظ       
  .شناخت هر چه بيشتر پيامدهاي استفاده از اينترنت مانند اعتياد به اينترنت اهتمام ورزيد

در آنهـا همـراه     ده است كه    ش انجام   در كشور هايي    پژوهش تاكنونالبته در اين زمينه     
ان اينترنتـي، تحـصيالت      به بررسي ساخت جمعيتـي معتـاد       ، اعتياد به اينترنت   با سنجش 

هـاي اينترنتـي و    ي پرسـه زدن، بـاز  انندكاربران و اعتياد به كاربردهاي مختلف اينترنت م      
 خانوادگي  ، عوارض روحي  ازجملهها پرداخته شده و همچنين اثرات اين اعتياد          روم چت

 هر كدام   ،هاي انجام شده    پژوهش  اما .و مشكالت جسمي مورد بررسي قرار گرفته است       

                                                      
1. Internet World State 
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 اطالعات توصيفي از وضعيت اين موضـوع        ، و بيشتر  اند  اي از اين اعتياد پرداخته     بهبه جن 
 به نوعي تكميل اطالعات قبلـي       ، هدف پژوهش حاضر   ،بر اين اساس  . دهند به دست مي  

پژوهـشگر  . اسـت  نشده   بررسيهاي ديگر     كه در پژوهش   استهايي   و پرداختن به جنبه   
 با توجـه بـه    ،بر اين اساس  . بپردازداين زمينه   يابي در     به نوعي به علت    تالش كرده است  

اينكه بيشتر كاربران جوان هستند و نيازهاي خاصي دارند و با توجه بـه جديـد بـودن و           
 هـرم نيازهـا و      توجـه بـه    بـه بررسـي اعتيـاد بـه اينترنـت بـا              ،جذابيت فضاي اينترنـت   

  .هاي اينترنت پرداخته شد جذابيت
 كوچك با   يشهر، شهر    يعني شاهين  ،اين مقاله   جامعه مورد بررسي در    ،عالوه بر اين  

 به نوعي همه ساكنان آن يكدست هستند؛ يعني پايين          كههرم جمعيتي بسيار جوان است      
 در اين جامعه وجود نـدارد       شود،  مشاهده مي هاي بزرگ     و باال شهري كه در شهر      يشهر

 كـه از سـطح   همچنين بررسـي اوليـه  . ندهستو افراد تقريباً از نظر سبك زندگي همگون   
  نـشان د  مـ ها به عمل آ    نت ن كافي ها و مسئوال   نت  صنف كافي   و همچنين  ها شهر و خيابان  

كه در برخي   چنان   است؛نسبت جمعيت و وسعت شهر زياد       ها به     نت  داد كه تعداد كافي   
 هم  ،به اين ترتيب  . خورد نت به چشم مي     كافي 5 الي   3  به  نزديك ،ها و پاساژها   از خيابان 

 و هم همگون و همسطح بودن افـراد         ني جوان شهر و نيازهاي خاص آنا      ساخت جمعيت 
 اعتياد بـه اينترنـت و   نبود وجود يا مسئلهها در اين شهر،  نت نسبت زياد كافيبه  و تعداد   

  .نمايد را بيش از پيش برجسته ميي اينترنت و ارضاي نيازها  ها رابطه آن با جذابيت
 ديگر انواع اعتياد شناخته شده نيست، به دليل         بادر مقايسه    اعتياد به اينترنت     هر چند 
خطرناك  امري   ، گذارد مير روابط خانوادگي و معاشرت بين افراد        بكه  مطلوبي  تأثيرات نا 

    . به صورت اصولي مورد توجه قرار گيرداست كه بايد
 شهر تهـران    ه سال 25 تا   15 نوجوانان و جوانان     روير  ب) 1384(نتايج مطالعه معيدفر    

 2بيش از   آنان  درصد   27/5 ساعت و    2كمتر از    درصد پاسخگويان    72/5دهد كه    مينشان  
 كاربران به ترتيب شامل چـت، ايميـل         هاي  اولويت. ندا  هساعت به اينترنت دسترسي داشت    

 سـال افـرادي    30 تـا    19دهد گروه سـني      مينتايج نشان   .  خبري بوده است   هاي  و سايت 
 سال اعتياد بـه اينترنـت       12 تر از   پايينا گروه سني     ام .ندهستند كه به شدت درگير اعتياد     

بـر اسـاس    . پوشي است  قابل چشم نيز  سال    19 تا 12ندارند و ميزان درگيري گروه سني       
رفتـاري و    درصـد از بعـد     33درصـد پاسـخگويان از بعـد عـاطفي،           25/8 ،اين پـژوهش  



  55 ���� شهر هاي شاهين  نت تبيين اعتياد به اينترنت در بين كاربران كافي

 

درصـد از    24/3جموع  در م . اند   درگير اعتياد به اينترنت بوده     ،درصد از بعد شناختي    21/6
  .ندا ه به اينترنت اعتياد حاد داشت،مجموع كاربران

 در تهران به اين نتيجه رسيد افرادي كه در دامنـه            پژوهش خود طي  ) 1386(گاهي   در
در . هـا بيـشتر اسـت       ساير گـروه   در مقايسه با   اعتيادشان   ، سال قرار دارند   19 تا   15سني  

 پـژوهش، در اين  . اند  درصد مونث بوده   5/47و  درصد افراد مذكر     5/52 ،نمونه آماري وي  
درصد كـاربران   59. ه است استفاده شد1براي سنجش اعتياد به اينترنت از پرسشنامه يانگ   

 مـدرك  درصـد 3/6ديپلم و زير ديـپلم و مدرك درصد 7/34مدرك فوق ديپلم و ليسانس    
 معتـاد بـه     تشدبه  درصد از كاربران مورد مطالعه       8/5كل   در. ندا  هباالتر از ليسانس داشت   

گيـري   نتيجـه . و بقيه اعتياد نداشـتند    اند    داشتهدرصد اعتياد خفيف     2/29 .اند   بوده اينترنت
 بيـشتر بـه اينترنـت       ، افرادي كه احساس از خود بيگانگي دارند       دهد  مياين مطالعه نشان    

گريـزي و     بايـد بـه نـوعي حـس اجتمـاع          ن هم اين است كه آنا     دليل آن  .آورند ميروي  
  .گريزي را از اين طريق جبران كنند هخانواد

ترين سن اعتيـاد بـه    طي پژوهشي در يزد به اين نتيجه رسيد كه شايع      ) 1385(چمني  
 ،آمـوز دبيرسـتاني     از بـين دو هـزار دانـش        است چنان كـه   سال   20تا   15 سنين   ،اينترنت

ات خوابي، سـوزش چـشم، تغييـر عـاد          درد، كم  كمر. درصد به اينترنت اعتياد دارند     8/3
پـذيري از     تحريـك   آلودگي روزانـه و    غذايي و خواب، كاهش وزن، تنش عصبي، خواب       

ها، اعتياد به    سايت پرسه زدن بدون طرح و برنامه در وب       . اين پديده است    ميم جس يعال
وي . ندهـست م رفتاري اعتياد به اينترنت   ي اينترنتي، چت و خريد اينترنتي از عال       هاي  بازي
 مواردي چـون افـت تحـصيلي،        كند؛  نيز اشاره مي  اد به اينترنت     عوارض اجتماعي اعتي   به

 در خـانواده،    نبـودن  پـذير  غيبت در محل كار، بيكاري، اختالفات خـانوادگي، مـسئوليت         
 اجتمـاعي و نيـز تـرجيح برقـراري ارتبـاط      هـاي   خشونت و پرخاشگري، كاهش فعاليت    

  . عوارض هستنداين جمله  مجازي به جاي واقعي از
ه انجـام شـد   ) 1386(زاده    قاسـم  از سوي نيز در اين زمينه در كرمان        ديگري   پژوهش

سـن  .  نفر زن بوده اسـت     133 نفر مرد و     184 شامل   ، نفر 317 ،نمونه اين پژوهش  . است
درصـد افـراد     7/34 ، سال بوده و بـه لحـاظ سـطح تحـصيالت           30 تا   15ها بين    آزمودني

                                                      
1. Young 
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درصـد   7/4درصـد ليـسانس و     9/19درصد فوق ديـپلم،      2/32 مدرك ديپلم،    ،مطالعه شده 
چـت   زيـاد از    درصد افراد اين مطالعه زياد و خيلي       5/43. ندا  هفوق ليسانس و باالتر داشت    

بندي كاربران براي استفاده از كاربردهاي مختلف اينترنت بـه          كردند و اولويت   مياستفاده  
سـيقي،  افـزار و مو     علمي، اخبـار، دانلـود نـرم       هاي  ترتيب شامل پست الكترونيك، سايت    

 به اينترنت اعتياد    ،درصد افراد اين مطالعه    8/38 ،در كل . نويسي بوده است   بازي و وبالگ  
  .شود مي شامل اعتياد شديد و متوسط اند كه داشته

يانـگ و    ( به كـار بـرد     1996 بار يانگ در سال      نخستيناصطالح اعتياد به اينترنت را      
كه اين موقعيت را چه     ندارند   طميناناشناسان هنوز    البته برخي از روان   . )1998،  1روبرت
هايشان  رايانه از اينكه به اينترنت معتاد شوند، به         آنان بسياري از افراد پيش    به نظر   . بنامند

 .كنند مي را پيشنهاد رايانه اصطالح اعتياد به نيزبه همين دليل . اند معتاد بوده
ع متفـاوت در مـورد       كه دو موضـ    اند  به اين نتيجه رسيده   ) 2007 (3 و ماركس  2يلوليز

گويد كه اعتياد به اينترنت در بيماران        مي يك ديدگاه    .اعتياد به اينترنت شكل گرفته است     
از  به بعـضي     تنها اينترنت   معتادان به گيرد و ديدگاه ديگر اصرار دارد كه         ميرواني شكل   

نـدگي  توانـد در ز    ميدهنده يا كاركردهاي رفتاري وابسته به اينترنت كه           پاداش هاي  جنبه
، وابـسته  ) وابستگي و رفتار اعتيادي به پول يا سكس       مانند(واقعي هم وجود داشته باشد      

كساني كه اعتياد به اينترنت را به عنوان يـك بيمـاري روحـي خـاص در نظـر         . شوند مي
چه برخي   اگر. زنند كه بسيار متغير است     ميبراي عموميت آن    را  ي  هاي   تخمين ،گيرند مي

 كـه از نظـر روشـي ضـعيف و بـا             انـد   آوري شـده   ي جمع هاي  بررسيها از    از اين تخمين  
 منكـر اشـكال اعتيـادي اينترنـت     ،، محققـان در ديـدگاه ديگـر       انـد   سوگيري همراه بـوده   

 ماننـد (كننـد    مي در اينترنت پيدا     آنچهشوند، اما به طور كلي عقيده دارند كه افراد به            مين
  .رنت نه به خود اينت،شوند ميمعتاد ) قمار، خريد، چت

 18000بـر روي    هـا را در ايـن زمينـه          تـرين بررسـي    يكي از بزرگ  ) 1999(گرينفلد  
نتـايج نـشان داد    . انجـام داد ،شـدند  مـي  متـصل  4ت اي بـي سـي  كاربري كه به وب ساي  

 هـاي   يافتـه . دارنـد  معيارهاي اسـتفاده افراطـي را        مورد بررسي، افراد نمونه   از  درصد   7/5
كنندگان اين بررسـي      شركت ،او دريافت . داد مي نشان   درصد را  14 تا   6 نرخي بين    ،ديگر

                                                      
1. Robert       2. Yellowlees       3. Marks 

4. abc.news.com 
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هـا،   روم  چـت  سـرگرم اي    بـه طـور ويـژه      ، دادنـد  بـروز  اعتيـاد را از خـود        هاي  كه نشانه 
  احـساسات   فـرار از   ، خريـد آناليـن و ايميـل هـستند و بـراي            1نگـاري   هرزه هاي  سايت

 ،دسـت دادن كنتـرل  وي اعتقـاد دارد كـه از       . كنند ميناخوشايند خود از اينترنت استفاده      
، دارنـد  اعتيـاد را     هاي  درصد از كساني كه نشانه     3/8؛ چنان كه    جزء ماهيت اينترنت است   

بـسياري  . دهنـد  ميها را از دست    سرحد ،هستندمتصل   اينترنت   بهند وقتي   ا  هگزارش كرد 
  . كند مي مردان بر زنان در اعتياد گزارش پيشي گرفتناز تحقيقات گرينفلد از 

 هـاي   دهنـد كـه بـا كليـشه        مـي ي را تـرجيح     هـاي   د مردان و زنان سايت    رس ميبه نظر   
آن بـه   در ) 2000،  3به نقل از دي انگليس     (2كوپردر پژوهش   .  مناسب باشد  نجنسيتي آنا 
ل احتمـا بـه  او دريافت كه زنان  . ده بود شروي جنسيت در اينترنت تأكيد      بر  طور خاص   

در . ننـد ك  مـي  بـا ديگـران      4ازيروابط جنسي مج   بيشتر وقت خود را صرف داشتن        زياد
وي دريافت كـه اينترنـت هـر دو         . زنند مينگاري سر     هرزه هاي  حالي كه مردان به سايت    

 را عملـي كننـد، دعـوت    هـا توانند آن  مي ديگر ن  هاي  راهي كه از    هاي  ون كار جنس را به آزم   
 هــاي بــه ســايت درصــد زنــان 12 ،اي او  نمونــه9265 در مطالعــه ،در نهايــت. كنــد مــي
پر وكـ . درصـد بـود    20شدند در حالي كه اين ميزان بـراي مـردان            مينوگرافي متصل   پور

 فقـط قـصد آزمـايش    ،شـوند  مينگاري متصل     هرزه هاي  كند زناني كه به سايت     مياظهار  
  .رو هستند به اي رو لهئخواهند ببينند با چه مس ميدارند و 

درصـد   98. داردختيـار  در ا اينترنـت را  هـاي  ساخت  ترين زير كره جنوبي يكي از مهم  
 از زندگي روزانـه در      ي اينترنت بخش  ،بنابراين. كنند مياي از اينترنت استفاده      جوانان كره 

 259 ( نفـري  452ي  ا  روي نمونه بر   در يك دبيرستان     ،جنوبياي در كره     مطالعه. استهآن
ـ         و انجام    سال 15با ميانگين سني    )  دختر 193پسر و    ت از   براي ارزيـابي اعتيـاد بـه اينترن

 نفـر اعتيـاد     131نتايج نشان داد    .  استفاده شد  »5آي اي اس  «،  مقياس اعتياد به اينترنت يانگ    
.  نفـر نيـز در گـروه غيـر معتـادان قـرار گرفتنـد               313 .دارند نفر اعتياد شديد     8  و متوسط
 در پسران به طور معناداري باالتر از دختران و زمان صرف شـده در                آي اي اس   ميانگين

  ).2007، 8 و سوجين7، يون6هيون (شتر از دختران بوددر بين پسران بياينترنت نيز 
                                                      
1. pornography       2. Cooper       3. DeAngelis 

4. cyber sex         5. Internet Addiction Scale (IAS) 

6. Hyun           7. Yeon        8. Sujin 
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با  نفري،   468 اي   روي نمونه  ، بر  جمعي از محققان   نيز كه از سوي   تحقيق ديگري   در  
 سال صورت گرفت، نتايج مقيـاس اعتيـاد         10 سال و ميانگين تحصيلي      15ميانگين سني   

 318 دارنـد و  نفر اعتيـاد متوسـط   72  و نفر اعتياد شديد64به اينترنت چن نشان داد كه       
 ). 2005 و چن، 3، چن2 ين،1چي ـ يونگ (ندهستسالم نيز نفر 

نـشان   ايتاليا انجام شد  آموزان    از دانش  نفري   275ي  ا   روي نمونه  كه بر مطالعه ديگري   
 ،ند و نـاتواني ناشـي از ايـن اعتيـاد      هـست آموزان به اينترنـت معتـاد        درصد دانش  4/5 ،داد

 اعتياد به الكل، سكس، قمار، اشتياق به غـذا، خريـد و             سطوح ا ب ل توجهي همبستگي قاب 
  ).2005، 4برنارديس (ورزش داشت

در پژوهش خود در باره وضعيت استفاده از اينترنت در چين به ايـن              ) 2008 (5بالك
 كشورهايي است كه آمار اعتياد به اينترنـت         نيز ازجمله نتيجه رسيده است كه اين كشور       

 10يعنـي در حـدود      (درصد جوانان چيني     7/13 ،طبق آخرين تحقيقات  . ست باال هادر آن 
 چين اعمال   ،2007در نتيجه در سال     .  اعتياد به اينترنت را دارند     هاي  نشانه) ميليون جوان 
قـانون جديـد بيـشتر از       .  كرد اي آغاز   رايانه هاي  براي استفاده از بازي   را   هايي  محدوديت

 .كند ميها را توصيه ن  بازيسه ساعت استفاده روزانه از اين

  مباني نظري

 اسـتفاده از اينترنـت   هـاي   وسيعي از مشكالت رفتاري و انگيـزه     هاعتياد اينترنتي به گستر   
عنوان يك رفتار وسواسـي يـا آرزوي برقـراري پيونـد، يـا                 اعتياد اينترنتي به  . اشاره دارد 

  .شود مي  دشايد حتي نمودي از انتقال يا بازتاب روابط و رفع نياز قلمدا
 ساعت در هفته يا     38 كم  دست فرد معتاد كسي است كه       ،كند مي   اشاره) 1999(نگ  اي
متخصـصان در زمينـه     . كند مي    ساعت در روز، وقت خود را صرف استفاده از اينترنت          8

. دهنـد  مـي   بندي استفاده از اينترنت ارائه   شناسي، محدودترين تعريف را براي طبقه       آسيب
 تلقي   يك كاربر معمولي   ، ساعت از اينترنت استفاده كند     3 تا   2 در هفته     فرد چنان كه اگر  

 ساعت يا بيشتر برسد، كاربري اسـت        5/8 ميزان استفاده وي از اينترنت به        شود و اگر    مي
  .شناسانه قرار گيرد  آسيبهاي كه بايد مورد بررسي

                                                      
3. Chen 2. Yen 1. Chih-Hung 

 5. Block 4. Bernardis 

 1.  
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يمارگونـه و    اعتياد اينترنتي عبارت است از اسـتفاده ب        ،معتقد است ) 1996 (1گلدبرگ
هاي آن      از شاخص  ،گيري  م كناره ي همچون تحمل و عال    وارديوسواسي از اينترنت، كه م    

 .هستند
  :شود ميتحمل با هر يك از موارد زير مشخص 

 افزايش قابل مالحظه مقدار زمان صرف شده در اينترنـت بـراي رسـيدن بـه                 ه نياز ب  .1
  ؛مندي رضايت
 هنگام استفاده از همـان مقـدار وقتـي كـه             كاهش قابل مالحظه در اثرات اينترنت      .2
  . اينترنت شده استصرف
  :شود ميگيري و ترك نيز با هر يك از موارد زير مشخص  م كنارهيعال
   ؛ حركتي ـقراري رواني  بيـ
   ؛ اضطرابـ
  ؛گذرد ميافكار وسواسي درباره اينكه در اينترنت چه  ـ
   ؛رويا و خيالبافي در باره اينترنتـ 
  .)19، ص 1381 اميدوار و صارمي،(پ كردن ارادي و غير ارادي با انگشتان حركات تايـ 

  ديدگاه ديويس

تمـايز   از اينترنـت  4گونـه كلـي   و استفاده آسيب   3گونه خاص   استفاده آسيب   بين 2ديويس
گردد كه افـراد بـه       گونه خاص از اينترنت به شرايطي باز مي        استفاده آسيب  .شود قائل مي 

.  نظير سكس آنالين يا قمار     ؛كنند ت براي اهداف خاصي استفاده مي     طور افراطي از اينترن   
 در حـالي كـه       ؛ هدف گونه است و تمايـل بـه محتويـات خـاص دارد             ،اين نوع استفاده  

هـاي كلـي اتـالف وقـت در اينترنـت             شامل فعاليت  ،گونه از اينترنت   استفاده كلي آسيب  
 .هـاي مختلـف   يتسـا   بـه سـرعت چـك كـردن ايميـل و سـر زدن بـه وب           مانند ؛است
كنند و ديگـران وجـود       هايي بين افرادي كه از اينترنت به طور صحيح استفاده مي           تفاوت
 چـت،   ماننـد شوند، بيشتر از كاربردهـاي متقـابلي         ميوابسته  افرادي كه به اينترنت     . دارد

                                                      
3. specific pathological internet use 2. Davis 1. Goldberg 

 4. generalised pathological internet use 

 1.  
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 ، افرادي كه به اينترنت وابـسته نيـستند        رسد   اما به نظر مي    ؛كنند بازي و خريد استفاده مي    
  بهـره  فرسـتادن ايميـل و جـستجوي اطالعـات        آن ماننـد  يشتر از كاربردهاي انحصاري     ب

  ).2007 و ماركس، ليزيلو(برند  مي
  : اعتياد به اينترنت وجود دارددر دو شاخص اصلي ،به نظر ديويس

 روابــط ماننــدافــزايش اســتفاده از اينترنــت و ايجــاد مــشكل در زنــدگي روزانــه . 1
  ؛خانوادگي، شغلي و تحصيلي

 . استفاده از اينترنت براي كاربراندشواري كاهش دادن يا قطع. 2
 كار يـا درس      در خالل  رفع خستگي  ديويس معتقد است كه استفاده از اينترنت براي         

شود كه   خطر وقتي آشكار مي   .  حتي مفيد هم هست     بلكه  زا نيست   مشكل ،يا حتي تفريح  
را در   و اضطراب    فشار رواني  به نوبه خود  امر  اش را كنترل كند و اين        فرد نتواند استفاده  

اي نـدارد، ايـن       اعتياد با ساعات اسـتفاده از اينترنـت رابطـه          ،او از نظر    .زند  وي دامن مي  
. زا باشـد  توانـد مـشكل   محتواي ساعات گذرانده شده به صورت آناليـن اسـت كـه مـي       

در اعتيـاد  كـه  خاصي هاي فيزيكي    رفتاري است كه از جنبه     يوابستگي به اينترنت مشكل   
بـه  شود خالي است، اما يك اعتياد فكري و احساسي اسـت كـه       به مواد و الكل ديده مي     

  ).2002، 1فريدنبر (خطرناك استهر حال 

  زيتديدگاه گريف

 به طور عمليـاتي   فناوري اعتياد   ،)1381به نقل از اميدوار و صارمي،        (2زيتاز ديدگاه گريف  
 ، كه شامل تعامل انسان و دسـتگاه اسـت        ) رفتاري(تواند به عنوان اعتياد غير شيميايي        مي

هـاي   بـازي مانند  (يا فعال   )  تلويزيون مانند(اين اعتياد ممكن است انفعالي      . تعريف شود 
 كه بـه    شته باشد اي دا  كننده تقويت كننده و  هاي القا   جنبه ،معمولبه طور     و باشد) اي رايانه

  .افزايش تمايل اعتيادي كمك كند
 هـاي  ويژگـي  داراي ،جزء اصلي اعتياد اسـت    كه     اعتياد رفتاري  ،اهديدگاين  بر اساس   

  :زير است

                                                      
1. Friedenber       2. Griffiths 
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  برجستگي. 1

شـود و   ترين فعاليت زندگي شخص مي دهد كه فعاليت معيني، مهم اين امر زماني رخ مي  
مـورد   حتي هنگامي كه به كار افرادبعضي از . يابد مي تسلط  اوبر تفكر، احساس و رفتار      

  .كنند ورد نحوه استفاده بعدي فكر ميمشغول نيستند در منظر 

  تغيير خلق . 2

 معـين گـزارش     يفعـاليت بـه    مشغول شـدن     به دنبال  افرادكه  است  شامل تجربيات ذهني    
يعني فـرد در يـك    .اي در نظر گرفته شود    تواند به عنوان يك رفتار مواجهه      كنند و مي   مي

  .كننده قرار دارد بخش يا تخدير حالت آرامش

  تحمل. 3

افـزون بـراي رسـيدن بـه          گـسترده و روز    يرايندي است كه در آن نياز به فعاليت        ف تحمل
  .شود احساس ميهمان اثرات قبلي 

  گيري هاي كناره نشانه. 4

يابـد يـا     يكي ناخوشايندي است كه وقتي فعاليـت ادامـه نمـي          زشامل حاالت يا اثرات في    
  .و حساسيتشود مانند زود رنجي   در فرد ديده ميكند پيدا ميناگهان كاهش 

  تعارض. 5

ـ             ،اين حالت منظور از     او سـروكار    ا به وجود آمدن تعارض بين فرد معتاد و افرادي كـه ب
 كـه بـا    اسـت )  تعـارض درون فـردي  (؛ يا درون خود فـرد   )تعارض بين شخصي ( دارند
  . داردارتباط معين يفعاليت

  )عود(بازگشت . 6

هـا    سـال ،مـوارد شـديد    ست كه در  هاي قبلي فعاليت معين ا     حالت  تكرار هشامل تمايل ب  
 .)همان(  كند مي عود بعد نيز
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  ديدگاه جان گروهل

در تبيين موضوع   ) 2005 (1در اين بخش از مباني نظري، با توجه به اهميت ديدگاه جان گروهل            
  .گيرد پژوهش يعني اعتياد اينترنتي، نظريه وي با جزئيات بيشتري مورد بررسي قرار مي

 به هيچ عنوان نـوعي اخـتالل منحـصر بـه     ،افراطي از اينترنتاستفاده  از نظر گروهل    
 موجـود در    هـاي   فرد و جديد نيست بلكه شيوه متفاوتي براي برخورد با فشارها و تنش            

را دارند،  بودن طوالني مدت     تعداد زيادي از مردم مشكل آنالين        بي ترديد . زندگي است 
خوانـدن كتـاب، تماشـاي      بعضي افـراد نيـز زمـان زيـادي را صـرف             از سوي ديگر،    اما  

 اجتمـاعي  هـاي  تلويزيون، كار كـردن و غفلـت از خـانواده، روابـط دوسـتانه و فعاليـت              
بندي  هاي روحي طبقه    كنند؛ آيا ما اعتياد به كتاب، تلويزيون و كار را به عنوان بيماري             مي
بنـدي شـناختي    شناسان سالمت با يك طبقه محققان و روان از   برخي   ،او كنيم؟ از نظر   مي

اما اين كار بيـشتر  . لقوه مضر ببينندا و آن را ببزنندخواهند به هر چيز برچسب       ميجديد  
 . زيانبار استن براي آنا،از اينكه به افراد كمك كند

خواهنـد از مـشكالت        مـي  ،كنند به اينترنت معتاد هستند      شايد بيشتر افرادي كه فكر مي     
هـيچ  . ي، افسردگي يا اضطراب باشـد     تواند يك بيماري روان     اين مشكل مي  . خود فرار كنند  

صحبت بـا همـسر يـا بيـرون     نداشتن به تفاوتي ميان روشن كردن تلويزيون به دليل تمايل   
 بـا اسـتفاده از اينترنـت وجـود        ، فـرار از خانـه     منظوررفتن از خانه و گردش با دوستان به         

 وقتشان  ،مشكلياز افراد كه بدون هيچ        تعداد كمي  . در شيوه عمل است    ،تنها تفاوت . ندارد
گونـه آسـيب      ممكن است به دليل استفاده بيش از حد وسـواس          ،كنند  را صرف اينترنت مي   

اهميـت دارد  ، بلكه رفتار است كـه   آور است   نيست كه مهم و اعتياد     فناورياين  پس  . ببينند
  . استشناختي قابل درمان هاي روان درماني و روان  به آساني با روشو

 نتـايج عاقالنـه و      ،توانيم بـر پايـه مطالعـات مـوردي         مي ما ن  مطابق با ديدگاه گروهل   
 در بيـشتر تحقيقـات   ،از نظـر او . ها فرد آنالين داشته باشيم    پذيري در مورد ميليون    تعميم

نظيـر اضـطراب،    ( روحي   هاي   درباره وجود بيماري قبلي يا تاريخچه بيماري       ،انجام شده 
او معتقد است زمان به تنهـايي  . استغفلت شده ) تواني در روابط مشكالت سالمت يا نا  

 همراه بـا  گيري با يك رفتار وسواسي باشد زيرا زمان بايد           تواند شاخص اعتياد يا در     مين

                                                      
1. John Grohol 
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 اگـر فـرد     براي مثـال،  . عوامل ديگر در نظر گرفته شود     مورد استفاده و همچنين      يمحتوا
 زمـان   ،ناسـب  به ت  او محسوب شود،   بخشي از شغل     ،دانشجو باشد يا استفاده از اينترنت     

 روحـي   هـاي   فردي پيش زمينـه بيمـاري     اگر  يا اينكه   . دكن  ميبيشتري از اينترنت استفاده     
ر تچون افـراد افـسرده بيـش      استفاده بيشتر از اينترنت غير قابل انتظار نيست؛          ،داشته باشد 

عـالوه بـر    . نددي كه افـسرده نيـست     افرا را آنالين بگذرانند تا      مدتي طوالني احتمال دارد   
 ازدواج نامناسـب كـه    ماننـد ممكن است مشكل يا موضوعي در زندگي فرد باشـد،            ،اين

 اينكه فـردي زمـان زيـادي را    پس .شود فرد زمان زيادي را صرف اينترنت كند     ميباعث  
  .)همان (ها مهم و مفيد نخواهد بود  بدون در نظر گرفتن اين زمينه،گذراند ميآنالين 

 بيـشتر وقتـشان را بـراي كـار بـا اينترنـت              چه افراد   معتقد است گر   ،)2003(گروهل  
؛  متقابـل اجتمـاعي اسـت      هاي   براي انجام كنش   ،واقع صرف اين زمان    كنند، در  ميصرف  
. پـذيري افـراد اسـت       جامعـه  ،كنـد  مـي آور تبـديل     اي اعتيـاد    اينترنت را بـه پديـده      آنچه
شـركت در   ،  نامـه الكترونيـك   جمله ارسال يا دريافت       مختلف از  هاي  راهپذيري به    جامعه
مردم اين زمان را بـراي تبـادل       . گيرد مي بحث و گفتگو و گپ اينترنتي صورت         هاي  اتاق

  .كنند مي خودشان صرف اننداطالعات، حمايت و محبت با كساني م
اما هيچ وقت گذران زمان در جهان واقعي با دوستان را بـه عنـوان اعتيـاد توصـيف                   

كننـد، بـا افـرادي كـه هـر روز آنهـا را               يمصحبت  با تلفن   ها   نوجوانان ساعت . كنيم مين
 به ايـن  اًاگر كنش متقابل اجتماعي را صرف    . گوييم به تلفن اعتياد دارند     ميبينند اما ما ن    مي
 بايد هر رابطه و كنش اجتمـاعي ديگـر را           ،دهد، اعتياد بناميم   مي كه در اينترنت رخ      دليل

  .نيز اعتياد بدانيم
تواند وجود داشته باشـد كـه طبـق آن ايـن             مياي ديگر نيز      فرضيه ،طبق نظر گروهل  
 ،احتماالً بيشتر كساني كه معتـاد بـه اسـتفاده از اينترنـت هـستند              . رفتارها مقطعي هستند  
اين افراد اولين مرحله خو گرفتن با يك محـيط جديـد را بـا غـرق                 . كاربران جديد آنند  

تـر از همـه      بـزرگ كه اين محـيط بـسيار        از آنجا . كنند ميكردن كامل خود در آن تجربه       
، بعضي افراد در مرحله خو گرفتن بسيار با اشـتياق   ندا چيزهايي است كه در گذشته ديده     

 هـا  اين رفتارها مقطعـي هـستند و بعـد از مـدتي ميـزان آن            ،بر اين اساس  . كنند ميشروع  
آور از   اي اعتيـاد    در توضيح اين مسئله كـه چـرا افـراد بـه گونـه               بنابراين .يابد ميكاهش  
  :كند مي استفاده از اينترنت را پيشنهاد هاي مراحل ، وي ويژگيكنند ميت استفاده اينترن
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اينترنـت  تـازه وارد محـيط   كه فرد،   اين مرحله زماني است      :افسونگري يا وسواس  . 1
 است كه فعاليت جديدي را در اينترنـت پيـدا           مي يا اينكه فرد يك كاربر قدي      ،شده است 

واقع، اين حالت اعتيادي تا جايي ادامـه         در. ور است   يادآمرحله اول، به شدت اعت    . كند مي  
  .زدايي يا سرخوردگي شود  يعني توهم، كه فرد وارد مرحله دوميابد مي

 در اين مرحله، فرد نسبت به فعاليتي كه اغلـب انجـام            :زدايي يا سرخوردگي    توهم. 2
بـه طـور   بگـذرد،  موقعي كه فرد از اين مرحلـه       . شود مي   تمايل   دهد، سرخورده و بي    مي  

  . تواند وارد مرحله سوم يعني تعادل شود مي حتم 
هـر  .  نماد و مشخصه بارز مرحله سوم، اسـتفاده طبيعـي از اينترنـت اسـت       :تعادل. 3

بندي اين سه مرحله بايـد   در جمع. شود مي  هاي متفاوتي وارد مرحله سوم  فردي در زمان  
صورت چرخـشي در فـرد تكـرار           ل به اين مراح   ميافتد تما  مي  گفت كه حتي گاه اتفاق    

بويژه، زمـاني كـه فـرد فعاليـت        . صورت خطي نيست    واقع، سير اين مراحل به     در. شوند
آغـاز  كند، اين مراحل دوباره در وي از ابتـدا         مي   جديد جالب ديگري را در اينترنت پيدا      

  ).همان (شوند مي 

  ديدگاه جان سولر

مـازلو  . كنـد  مـي س هرم نيازهاي مـازلو بيـان        ديدگاه خود را بر اسا    ) 2000 (1جان سولر 
 تـا   زيـستي از نيازهـاي بنيـادين و         مـي را بر اسـاس هر      ميگستره وسيعي از نيازهاي آد    

 كند كه فرد نيـازي را در يـك سـطح ارضـا             ميبندي   نيازهاي واالتر خود شكوفايي طبقه    
فرد  ،ئته يك ش  پس بر اين اساس، افراد از آن رو شيف        . رود مي و به سطوح باالتر      كند  مي

  .كند ميشوند كه نيازي را در آنها ارضا  مييا فعاليتي خاص 
بـه  .  مهم بـشر اسـت     هاي   يكي از نياز   ،غريزه جنسي و نياز به اطالعات در اين زمينه        

 در  .گيـرد  مـي  اينترنت به سرعت در مورد مسائل جنسي مـورد توجـه قـرار        دليل،همين  
كسب اطالعات به سمت تماشـا و اسـتفاده از          براي   كنجكاوي و    دليل فرد به    ،وهله اول 

چـون غريـزه جنـسي    . كنـد  مـي رود اما به مرور به آن عادت         مينگاري   محصوالت هرزه 
 ،كنـد  مـي هرچـه بيـشتر دريافـت       فرد  چيزي نيست كه سير شدني و محدود باشد، بلكه          

                                                      
1. John Suler 
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نگـاري    نوجوانان بيشتر براي كسب اطـالع بـه سـمت هـرزه           . رود ميبيشتر به سمت آن     
 بخصوص در جوامعي كـه      .خواهند بدانند كه اين مسئله چيست      مي  اصوالً نروند؛ آنا  مي

 مسائل جنسي وجود دارد و اطالعات از        هايي در زمينه    معيارهاي محدودكننده و پايبندي   
هـاي ديگـر    بـه سـوي راه    براي كـسب اطـالع       نشود، آنا  ميطريق صحيح به افراد داده ن     

  .روند مي
آميز از طريق تايپ، توصيف دقيـق رفتـار          تحريك يها   شامل صحبت  ،سكس مجازي 

اين فرصت كه نه تنهـا نيازهـاي جنـسي را         . استو احساس ناشي از آن يا تبادل عكس         
در سكس مجازي افراد    . كند مي برخي را اغوا     ،ارضا كنيم، بلكه دست به تجربه نيز بزنيم       

تـر و غيـر    قعـي، رك  دنيـاي وا    در مقايـسه بـا     كامل ناشـناس بماننـد و     به طور   توانند   مي
  .تر عمل كنند اخالقي

 حس تعلق داشتن در دومـين سـطح هـرم            و نياز به تماس متقابل، شناخت اجتماعي     
افراد به عنوان يك انسان به صورت غريـزي نيـاز دارنـد بـه جـايي                 . گيرد مي    مازلو قرار 

ينترنـت   مختلـف ا هـاي  توان در محيط ميشناسند و اين نياز را ب را نبروند كه ديگران آنا 
اي است كه اينترنت پر از افرادي است كـه            اين يك تفكر كليشه    ،از نظر سولر  . ارضا كرد 

 روابـط  انـد   بي كفايت هستند و اين افراد از آنجا كـه نتوانـسته        ،از لحاظ روابط اجتماعي   
 چنـين   ،)1999(از ديـدگاه سـولر      . انـد    به دنياي مجازي روي آورده     ،واقعي داشته باشند  

درسـت اسـت    . ك واكنش منفي به اينترنت است تا بازتاب دقيق واقعيت         ي تفكري بيشتر 
 ن،كه بعضي افراد كم رو هم ممكن است به فضاي مجـازي روي آورنـد امـا بيـشتر آنـا           

چقدر هم كه ادعا شود روابط مجازي سطحي         هر. كاربران اجتماعي كامالً طبيعي هستند    
 حتـي عـشاق خـوبي در    يـا  كننـد كـه دوسـتان    مـي است، باز هم بسياري افراد احساس   

 اينترنـت از آن رو بـسيار فريبنـده و جـذاب اسـت كـه                 ، از ديـدگاه او     .اند  اينترنت يافته 
  . نيازهاي اجتماعي استيجايگزيني منحصر به فرد براي ارضا

نيار به يادگيري، پيشرفت، اشراف در محيط و عزت نفسي كه از دسـتاوردهاي فـرد                 
ما براي بهتر زنـدگي كـردن نيـاز    . گيرد ميازلو قرار  در سطح بعدي هرم م،شود ميناشي  

اينترنـت در ايـن زمينـه بـا سـرعت           .  مختلـف داريـم    هـاي   به كسب اطالعات در زمينـه     
 واژهتنهـا بـا تايـپ كـردن         . قرار گيرد مورد توجه   بسيار  تواند   مياي كه دارد     العاده خارق

 و دسترسـي سـرعت  . مرو شـوي  بـه  توانيم بـا انبـوهي از اطالعـات رو     ميمورد نظر خود    
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شـوند و  آن شود كه برخي افراد به شدت جذب  ميجامعيت اطالعات در اينترنت باعث  
 هـيچ وسـيله   ،از ايـن نظـر  .  مختلف بپردازندهاي به جستجو و ذخيره اطالعات در زمينه    
 نيـاز بـه   ،به سرعت و تنوع و تازگي اينترنتاست ارتباطي و اطالعاتي تا امروز نتوانسته      

  .ات به روز را در افراد ارضا كندكسب اطالع
   برگيرنـده   در،ايـن نيـاز  . گيـرد  مـي نياز به خود شكوفايي در باالي هرم مـازلو قـرار          

  و بسياري از نيازهاي سطوح پايين، يعني نياز بـه برقـراري روابـط متقابـل، ابـراز خـود                  
سـولر  . ارضاي نيازهاي هنري و ذهني از طريق مشاركت در دنيـاي اطـراف نيـز هـست                

 از طريق كـاوش در      نآنا. كنند مي كه افراد با برقراري روابط با ديگران رشد          معتقد است 
بـا اسـتفاده   . كنند ميلقوه ذهني خود را ابراز     ا ب هاي   توانايي ، و اجتماعي اينترنت   فنيابعاد  

هـا و وجـوهي از       از ابزارهاي ارتباطي گوناگون در اينترنت به عاليـق درونـي، گـرايش            
 يكي ديگر   ،از نظر مازلو  . ه است يابند كه بيش از اين پنهان بود       مي شخصيت خود آگاهي  

اينكه افراد در فضاي مجـازي      . رشد معنويت فرد است     مهم خود شكوفايي،   هاي  از جنبه 
رسـد، امـا بـراي برخـي         مـي زندگي معنوي خود را بيابند براي بسياري مضحك به نظر           

براي دستيابي بـه رمـز و رازهـايي          تواند  مي فضاي مجازي    ،كاربران كه در اقليت هستند    
  ).همان (به كار رود خود درباره ماهيت آگاهي، واقعيت و

  معيارهاي اعتياد به اينترنت 

هـاي   محققـان از معيار    ، بـراي اعتيـاد بـه اينترنـت        دليل در دست نبودن معياري مـشخص      به  
 زيرا بـسياري    ،كنند شناختي قمار استفاده مي     آسيب  براي 1 رواني اختالالتو آماري    تشخيصي
  ).2007، 3 و جورج2مورالي (شناختي اينترنت با قمار مشابهت دارد  آسيبيها از نشانه

  : شامل موارد زير است،دهند شناختي كه معتادان به اينترنت نشان مي الگوي آسيب
  ؛خانوادگي و درسي  افزايش مشكالت كاري؛.1
  .افزايش مصرف با كاهش رضايت. 2

اعتياد بـه اينترنـت از پرسـشنامه اعتيـاد بـه اينترنـت يانـگ             از آنجا كه براي سنجش      
  .شود استفاده شده است در ادامه معيارهاي اعتياد به اينترنت يانگ ارائه مي

                                                      
1. Diagnostic & Statistical Of Mental Disorders       2. Murali        3. George 
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كسي كه با چهار يا تعداد بيشتري از معيارهـاي زيـر مطابقـت              ) 1999(از نظر يانگ    
  : شود مي معتاد به اينترنت محسوب ،داشته باشد

  ؛هن به اينترنت حتي زماني كه فرد به اينترنت متصل نيست ذ بودن مشغول.1
 ؛ رسيدن به رضايتبه منظوراز اينترنت براي استفاده نياز به زمان بيشتر . 2
 ؛ي در كنترل استفاده از اينترنتنتوانا. 3
 ؛ اينترنتكنار گذاشتن احساس بدخلقي و ناراحتي در زمان تالش براي .4
 ؛ فرار از مشكالت استفاده از اينترنت براي .5
 ؛ پنهان كردن مدت زمان استفاده ار اينترنت از ديگران.6
 ؛ استفاده از اينترنتدليل از دست دادن روابط مهم شغلي و تحصيلي به .7
 ؛ق استفاده از اينترنتحصرف مبالغ بسيار براي برخوردار شدن از . 8
  . ماندن در اينترنت بيش از زماني كه مورد نظر بوده است. 9

  فرضيات پژوهش

 .اعتياد به اينترنت در جامعه مورد مطالعه كمتر از حد متوسط استـ 
 .بين اعتياد به اينترنت و تازگي و جذابيت اينترنت رابطه وجود داردـ 
  .اينترنت رابطه وجود دارد از طريق بين اعتياد به اينترنت و ارضاي نيازهاـ 

  شناسي پژوهش روش

.  است  بوده شهر    شاهين ن كاربران ايمتياد اينترنتي در     سنجش اع  هدف از پژوهش حاضر،   
به منظور انتخـاب  . ه است در چارچوب روش پيمايشي انجام شد     پژوهش ،بر اين اساس  

 تمـامي ن   اطالعـاتي از مـسئوال     ، مقـدماتي  اي   با اجراي پرسـشنامه    اي مناسب، ابتدا    نمونه
 روزهايي كـه   وندگانكن  سطح شهر در مورد ساعات مراجعه، جنس مراجعه هاي  نت  كافي
اي بـر    بيشتر است، كسب شـد و در نهايـت بـا اسـتفاده از روش سـهميه                كننده    مراجعه تعداد

  . نفر از كاربران اينترنت در نظر گرفته شد170اي مشتمل بر  اساس اطالعات دريافتي، نمونه
هـاي     شامل پرسـش   ، پژوهش از سه مقياس تشكيل شده كه مقياس اول آن           پرسشنامه
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 از »1شـدت اسـتفاده  « كه داراي دو بعـد شـامل      است سنجش اعتياد به اينترنت      ارداستاند
   پرسـشنامه . ناشي از اسـتفاده افراطـي از اينترنـت اسـت     »2رفتارهاي نابهنجار «اينترنت و   
 مـورد بررسـي    بـه جامعـه  به دليـل آنكـه  ال آن  ؤ س 3ال تشكيل شده كه     ؤ س 20يانگ از   
در ايـن پرسـشنامه، پاسـخگو    . شـده اسـت   االت حـذف ؤ از مجموعه س،شد ميمربوط ن 

 و  1   نمره ،به هيچ وقت  . دانتخاب كن ها را از هيچ وقت تا هميشه         تواند طيفي از پاسخ    مي
تواند از پاسخ دادن      اي كه فرد مي     بنابراين بيشترين نمره  . گيرد  مي تعلق   5   نمره ،به هميشه 

 كـاربر   20ــ 49اس نمره   بر اس .  است 17 و كمترين نمره     85به اين پرسشنامه كسب كند      
را بـه اينترنـت     بـودن    معتـاد    80ــ 100   اعتياد متوسط و نمره    50ـ79نمره  . معمولي است 

 و  3 گروهـل طـرح شـده و جـذابيت         كه بر اسـاس نظريـه       دوم، پرسشنامه. دهد  نشان مي 
ال ؤ س 9 داراي   ، مقياس سوم  . پرسش تشكيل شده است    7، از   سنجد مي   تازگي اينترنت را  
 و  5، منزلت اجتمـاعي   4شامل سه گروه از نيازهاي عيني     يازها در محيط    است كه ارضاي ن   

  . سنجد و بر اساس نظريه سولر طرح شده است ميرا  6خوديابي
هاي تجربي فراوانـي      داده اعتياد به اينترنت از طريق    قابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه      

 ،2007 و سـوجين   يون، يـون  ، ه 1999 براي نمونه رجوع شود به يانگ     (است  تأييد شده   
   .)1386، زاده  قاسم و1386، درگاهي

هاي اعتياد بـه اينترنـت، جـذابيت و ارضـاي            مقياسبراي  نيز  ضريب آلفاي كرونباخ    
 72/0،  81/0به ترتيب برابـر   نفري 30اي  با استفاده از اجراي مقدماتي روي نمونه   ،نيازها
  .  محاسبه شده است78/0و 

  هاي پژوهش يافته

درصد آنان زير ديـپلم     3/12درصد زن و همچنين     3/42 افراد نمونه مرد و      درصد از 7/57
هـاي    تجزيـه و تحليـل داده     . انـد   درصد ديپلم و بقيه داراي تحصيالت عالي بوده       9/31و  

.  و آموس صـورت گرفـت  18 ارهاي اس پي اس اس شماره زاف  از نرم  پژوهش با استفاده  
 ،تـوان بـه ترتيـب      مـي دهد كه    ميان  محاسبه مجموع نمرات براي نمونه مورد مطالعه نش       

                                                      
3. attractiveness 2. abnormal behaviors 1. extent of use 

6. self discovery 5. prestige 4. objective 

 1 - 
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اعتياد متوسط %27/1

 كاربر معمولي 70/5% اعتياد شديد %2/4

درصـد را   1/27  و ) و بـاالتر 80داراي نمـره  (درصد از كاربران را داراي اعتياد شديد        4/2
در گـروه   نيـز   درصـد را     5/70 .دانـست ) 79 تا   50 بين    داراي نمره (داراي اعتياد متوسط    

  ).1نمودار (د بندي كر طبقه) 49 تا 20نمره (كاربران معمولي 

   توزيع نمونه مورد مطالعه بر حسب اعتياد به اينترنتـ1نمودار 

  

  

  

  

  
نتايج آزمون ميانگين تك نمونه نشان داد كه ميانگين محاسبه شده براي نمـره اعتيـاد           

بـه طـور   ) 5/2(گيـري    ، از حد وسط مقيـاس انـدازه       )1جدول   (6/10به اينترنت برابر با     
ق مبني بر اينكه اعتيـاد بـه اينترنـت      معناداري كمتر است؛ به اين ترتيب فرضيه اول تحقي        

  .شود درصد تأييد مي95در جامعه مورد مطالعه كمتر از حد متوسط است، با اطمينان 
  

  هاي توصيفي براي متغيرهاي اصلي تحقيق ـ آماره1جدول 

  متغير
تعداد نمونه 

  تحليل شده
  حداكثر  حداقل  ميانگين

انحراف 

  معيار

  73/0  82/2  88/4  1  168  جذابيت

  85/0  11/2  78/4  1  169  ي نيازارضا

  60/0  18/2  24/4  06/1  170  اعتياد به اينترنت

  
 ،شـناختي بـراي تبيـين اعتيـاد بـه اينترنـت             به عنوان مدلي جامعـه     ،مدل تدوين شده  

  :گيري و ساختاري زير بوده است  ازهاند  هاي متشكل از مدل
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كـه خـود از دو بعـد      دوم براي سنجش اعتياد بـه اينترنـت           مدل عاملي تأييدي مرتبه   
شدت استفاده از اينترنـت و رفتارهـاي نابهنجـار ناشـي از اسـتفاده افراطـي از اينترنـت                    

  .تشكيل شده است
 استفاده از اينترنـت     از طريق  دوم براي سنجش ارضاي نياز        مدل عاملي تأييدي مرتبه   

 . شود ميكه سه گروه از نيازهاي عيني، منزلت اجتماعي و خوديابي را شامل 

  اول براي سنجش جذابيت محيط اينترنت  دل عاملي تأييدي مرتبهم

برگرفتـه از ديـدگاه     ( جذابيت محيط اينترنـت      هاي  مدل ساختاري مبني بر تأثير سازه     
 اعتياد   بر سازه ) برگرفته از ديدگاه سولر   ( استفاده از اينترنت     از طريق و رفع نياز    ) گروهل

 به اينترنت 

  :توان در موارد زير خالصه كرد مي نتايج محاسبات انجام شده را
هاي جذابيت محيط اينترنت و اسـتفاده         مبني بر اثر معنادار سازه      تحقيق    اصلي          فرضيه

ضرايب گاما به ترتيـب  . شود مي   اعتياد به اينترنت تأييد از اينترنت براي رفع نياز بر سازه    
68/0) 009/0 P= (  44/0و) 012/0 P= ( بـه لحـاظ آمـاري معنـا        مستقل  هاي    براي سازه

  ).2نمودار  (دارند
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   برآوردهاي استاندارد براي پارامترهاي آزاد در مدل تبيين ـ2نمودار 

  به اينترنت اعتياد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
دهنـد   مـي   هاي تطبيقي و مقتصد محاسبه شده براي ارزيابي كليت مدل نشان     شاخص

 مدل نظري تدوين شده      كننده حمايتهاي گردآوري شده را        داده ،توان در مجموع   مي  كه
 در مطالعـات آتـي ايـن مـدل را بهبـود             ،توان با برخي اصالحات    مي    هر چند  ؛تلقي كرد 
  . بخشيد

 بـراي ارزيـابي كليـت يـك مـدل           ، در مجموع  ،هاي تطبيقي، مقتصد و مطلق     شاخص
 كليـه   دهد كـه آيـا     واقع نشان مي   در ارزيابي كليت يك مدل     . گيرند مي مورد استفاده قرار  

رهاي پنهان و همچنـين اثـر       يگيري متغ  ازهاند  خصوص  روابط فرض شده در پژوهش در       
شـود يـا     ييد مي أهاي گردآوري شده، حمايت و ت      متغيرهاي مستقل بر وابسته توسط داده     

  .خير
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هاي گردآوري شده    دهد كه داده    در مجموع نشان مي    2 خر جدول آمقايسه دو ستون    
چنـد   هـر ) هـاي مقتـصد و مطلـق    شاخص(كنند  ييد مي أتا حد زيادي مدل مفروض را ت      

در برخي جزئيات مدل     توان با تغيير   در مطالعات آتي مي   دهند كه    برخي از آنها نشان مي    
گيري متغيرهاي پنهان، مدل مفروض را بهبود بخشيد         ازهاند   هاي مربوط به   و بويژه سنجه  

  ).هاي تطبيقي شاخص(
گيـري بـه لحـاظ آمـاري داراي           ازهانـد    هاي  مدل  بارهاي عاملي محاسبه شده در      كليه

هـاي    اي براي قابل قبـول بـودن معـرف          تفاوت معنادار با صفر هستند كه به عنوان نشانه        
عـالوه بـر   . شود مي  هاي اصلي در مدل تفسير      تعريف شده براي سنجش هر يك از سازه       

ـ         گونه  همان ، ضرايب ساختاري تعريف شده در مدل      ،ناي  گفتـه ز   كه در قـسمت قبـل ني
  . به طور معناداري با صفر تفاوت دارند،شد

  شاخص برازش مدل اعتياد به اينترنتـ2جدول 

  شاخص

نوع 

  شاخص
عالمت 

  اختصاري
  معادل فارسي

  دامنه

  قابل قبول

  )1388قاسمي، (

  مدل تدوين شده

  486= درجه آزادي 

CFI 
شاخص برازش 

 تطبيقي
1 – 90/0 792/0  

  تطبيقي
TLI 816/0 90/0 – 1 ويسلـ  شاخص توكر  

PNFI 
شاخص برازش 
 هنجارشده مقتصد

1 – 50/0 521/0  

PCFI 
شاخص برازش 
 تطبيقي مقتصد

1 – 50/0 659/0  

RMSEA 
ريشه ميانگين مربعات 

  خطاي برآورد
08/0 - 0  077/0  

  مقتصد

Normed 
Chi-

Square 

كاي اسكوئر هنجار 
  شده

  997/1  5كمتر از 

Chi-
Square  

  72/970 وابسته به حجم نمونه  اسكوئرمقدار كاي
  مطلق

P-Value 000/0 وابسته به حجم نمونه سطح معناداري  
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  گيري نتيجه

 بـسياري آن    هـاي   پژوهشاعتياد به اينترنت به عنوان يك اختالل جديد شناسايي شده و            
تـرين و   اينترنـت امـروزه مهـم   . انـد   آن را مـشخص كـرده     هاي  را اثبات و عاليم و نشانه     

 فناوري بشر است كه به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته و هر روز بـر                 جديدترين
اي است كـه هنـوز تـازگي و جـذابيت اوليـه             به نوعي پديده   ؛شود ميكاربران آن افزوده    

 عـادي  ، كه ناشي از آشنايي با يك محيط جديد است از دست نداده و به عبارتي          خود را 
  . نشده است
براي مثـال طبـق   . اند نه تبيين اعتياد به اينترنت مطرح شده هاي متعددي در زمي     ديدگاه

ي از افـرادي كـه در زمـره كـاربران افراطـي قـرار                كه بـسيار  گفت   توان مينظر گروهل   
به مرور زمان و با تجربه      )  مشكالت خاصي دارند   كساني كه درواقع  به غير از     ( گيرند مي

 بسياري از افراد ديگري كه      مانند. كاهند مي از مصرف خود     ، در اينترنت  شدنكامل غرق   
 نيزالبته مسئله مهم ديگري     . دادند مي همين وابستگي را به ماهواره و ويدئو نشان          تر  پيش

  كـه چـرا اصـوالً      دانست بايد   ؛ردآن اينكه بايد ريشه اين وابستگي را بررسي ك         هست و 
يـابي ايـن     هريـش . شوند مياينترنت كشيده   چيزي مانند   افراد به سمت وابستگي شديد به       

  .اند  است كه افراد به آن وابسته شدهابزاريتر از   آن مهمداليلوابستگي و 
 اين افراد بـه     ، كه اگر اينترنت هم نبود     ردگيري ك  گونه نتيجه   بتوان اين   شايد ،بنابراين

درسـت بـه     . كردنـد  ميشان پيدا   هاي  طور حتم راه ديگري را براي غلبه بر فشارها و تنش          
آورنـد، بـه اسـتفاده افراطـي از          مـي روي  ...  مواد و  قمار، ،  افراد به الكل   همان داليلي كه  

جاي ديگري جستجو كرد نه بـه طـور   بايد در   را   دليلپس  . شوند  وابسته مي اينترنت هم   
توان به برخي مسائل دامـن زد و         مياستفاده از اينترنت      با سوء  هر چند  .كامل در اينترنت  

خواهند از اين طريـق از فـشارها و          مي را براي افرادي كه      تري  راه آسان  ،واقع اينترنت  در
 كـسي كـه     ،بـراي مثـال   . كنـد   باز مـي  شان رها شوند و نيازهايشان را ارضا كنند         هاي  تنش

 اگر اينترنت هم نباشد     ،مشكالت جنسي دارد و به طور افراطي به دنبال اين مسائل است           
تـر و    امـن  ، تـر  ه بـسيار راحـت    اينترنـت وسـيل    اما   كند مياز طريق ديگري خود را ارضا       

كمـك شـاياني     مي گمنا،ها استفاده  در اين سوء بويژه . دهد مي قرار   وتري در اختيار ا    ارزان
بـراي ايـن    .  بهتر است به چرايي اين وابستگي پرداخته شـود         از اين رو،  . كند ميبه افراد   
  . شد از نظريه جان سولر و نظريه جان گروهل استفادهپژوهش حاضر در ،منظور



  1389 زمستان)/ 64پياپي  (4شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 74

  

 در ابتدا به اين موضوع پرداخته شد كه آيا اعتياد به اينترنت در جامعـه  ،بر اين اساس 
 جديـد   واي بين اين اعتياد       آيا رابطه  ،؟ و اگر وجود دارد    خيرمورد مطالعه وجود دارد يا      

هست يـا   طبق نظريه سولر ، طبق نظريه گروهل و ارضاي نيازها در محيط       ،بودن اينترنت 
  ؟خير

درصـد  1/27درصد افراد داراي اعتيـاد شـديد،        4/2نشان داد كه     ، دست آمده  نتايج به 
درصد كاربر معمولي هستند و همچنين اعتياد به اينترنت در          5/70داراي اعتياد متوسط و     

 اين اعتياد    بين  رابطه ها   از سوي ديگر طبق يافته     .جامعه آماري كمتر از حد متوسط است      
اينترنـت و ارضـاي نيازهـا از طريـق      شنايي با محيط    با جديد بودن فضا و اشتياق براي آ       

 . اينترنت معنادار است

يـا   تعدادي از افرادي كه در زمره معتـادان بـه اينترنـت    رفتگ توان نتيجه    ميبنابراين  
 و مرحلـه آشـنايي      انـد   ب محيط جديد آن شـده     ذ ج ،گيرند ميقرار  نزديك به مرز اعتياد     

تـوان   مـي  ؛ به اين ترتيب،   گذرانند ميل در آن    دن كام شخود را طبق نظر گروهل با غرق        
 ن از مدتي كه به طور كامل با اين محيط جديد آشنا شدند، مـصرف آنـا                پساميد داشت   
 كـه در    توان اين نظر را در مورد تعـدادي از كـساني           مياما در عين حال كه      . كاهش يابد 

 لوحانه اسـت كـه در       بسيار خوشبينانه و ساده    پذيرفت، ،شوند ميبندي    معتادان طبقه  زمره
رسـيم و آن ايـن       مـي    به نظريه ديگري   ،مورد همه معتادان اين نظر را قبول كنيم بنابراين        

ـ  يشوند كه نيازهاي اساس    مي به اينترنت معتاد     دليلاست كه افراد به اين        ان در محـيط   آن
بـين اعتيـاد بـه اينترنـت و         ،  دست آمـده  ه  طبق نتايج ب  چنان كه   .  ارضا نشده است   واقعي

 كه محيطي جـذاب  در چت براي مثال .ردرضاي نيازها در محيط رابطه معنادار وجود دا  ا
توانند آن طـور     ميافراد  .  ارتباط رو در رو وجود ندارد      هاي  محدوديتدر اينترنت است،    

 خيـالي  هاي كه هستند و آن طور كه دوست دارند باشند، خود را نشان دهند و شخصيت  
. شـود  مـي  گـران ارضـا   افراد به ارتبـاط متقابـل بـا دي   زابا چت ني. از خودشان خلق كنند   

بخصوص كساني كـه توانـايي ارتبـاط رو در رو را ندارنـد و دچـار ضـعف شخـصيتي                  
كننـد و از آن بهـره        مـي  از چت به موازات ارتباطات واقعي اسـتفاده          ،افراد سالم . هستند
 هـم بـا دوسـتان        ارتباطات اجتماعي خود را هم با دوسـتان واقعـي و           رهجويند و داي   مي

افرادي كه از نظر اجتماعي ضعيف هستند، داراي         سالم،اما افراد نا  . دهند  ميمجازي ادامه   
؛ انـد   ، اعتماد به نفس پاييني دارند يا در بين دوستان خود پذيرفته نشده            اند  ضعف جسمي 
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اين نياز يعني نيار به ارتبـاط متقابـل و پـذيرش اجتمـاعي را در محـيط چـت جـستجو             
  كه نيازهاي اين دسـته از افـراد در محـيط واقعـي      گرفت نتيجه   توان  ميبنابراين   .كنند مي

  .اند  به محيط مجازي كشيده شدهايشانازه براي ارضاي نيناارضا نشده است و آن
 نيازهـايش   شود كـه    ميكسي به طور مرضي به اينترنت وابسته        رسد    چنين به نظر مي   

گير كـه سـعي      گوشه و    افراد افسرده، تنها   ند مان . نشود  ارضا به هيچ وجه در دنياي واقعي     
 محـيط   نترنـت  اي زيـرا . شان را در اينترنـت جـستجو كننـد        هاي  كنند كمبودها و ضعف    مي
ش را پنهـان كنـد و       ا  مي شخصيتي و جـس    هاي  ه ضعف متواند ه  مياست كه فرد     ميگمنا

محـيط  وگرنه افرادي كه همه نيازهايشان در  .  خلق كند  ، كه دوست دارد   گونهخود را آن    
 بـه نـدرت بـه سـمت اسـتفاده           ،شـود  ميارضا   ... محيط كار و   ، مدرسه ، جامعه خانواده،

 ياي براي ثبات و ارتقـا      شوند و از اينترنت به عنوان وسيله       ميافراطي از اينترنت كشيده     
 ،بنابراين. كنند ميروابطشان در دنياي واقعي و ايجاد روابط جديد با افراد جديد استفاده             

 از دنياي واقعي و مجازي بـه  ،اني كه ارتباطش را با دنياي واقعي از دست ندادهفرد تا زم  
 به هـيچ  ،اش برتري نيافته اش بر دنياي واقعي   كند و دنياي مجازي    ميموازات هم استفاده    
  .شود ميوجه دچار مشكل ن

 ، مـورد بررسـي    اعتياد به اينترنت در جامعـه     اكنون مسئله    در نهايت بايد گفت كه هم     
ه در خطري هستند كه نوع استفاده        گرو ،اما گروه اعتياد متوسط   . گونه ندارد   آسيب حالت

 در گروه اعتياد شديد قرار      خواهد بود كه در آينده    كننده اين موضوع     مشخص بعدي آنها 
  .گيرند يا در گروه كاربران سالم مي
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