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مطالعه اعتيـاد اينترنتـي در بـين    
دانشـجويان تحصــيالت تكميلــي  

 دانشگاه بوعلي سينا همدان
 

 نوشتة 

   اسداله نقدي
    محسن كياني

  چكيده
افتـه و زمـان و مكـان را    يناپـذير   رساني در بستر فناوري ارتباطات و اينترنت سـرعتي وصـف   امروزه اطالع

تابد و جوانان كه بازيگران اصلي و سواران پيشتاز ايـن   درنوريده است و هيچ مانعي را بر سر راه خود برنمي
اخت واقعي و عملـي نيازهـاي ايـن    موج هستند، بيش از هر زمان نياز به شناختن و شناخته شدن دارند و شن

نسل، مستلزم بررسي ابعاد مختلف عوامل اثرگذار و اثرپذير از اين فناوري نوين ارتباطي است. در اين راستا 
ارتباطي اشاره كرد كه از نظر كمي و كيفـي   ـ اطالعاتي يها  اي و رشد فناوري توان به ظهور جوامع شبكه مي

داده و اركان مختلف حيات اجتماعي را تحت تأثير خود قرار داده است.  گستره ارتباطات انساني را گسترش
اي بـا   هاي اخير منجر به پديده آن كه در سال يها توان به كاربرد روزافزون اينترنت و جذابيت در اين ميان مي

دسترسـي   در بين اقشار مختلف و دانشجويان شده است، اشاره كرد، كه با افـزايش  “اعتياد به اينترنت”عنوان 
  تر است. روز شايع روزانه جوانان به اينترنت و منابع برخط (آنالين) روزبه

اين پژوهش با هدف بررسي مطالعه اعتياد به اينترنت در بين دانشـجويان تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه     
 40پسـر و   60نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلي ( 100بوعلي سيناي همدان انجام شده است. بدين منظور 

گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع پيمايشي اسـت.   دختر) با روش نمونه
ها بـا اسـتفاده از    ) است و داده1998انگ (ياعتياد به اينترنت  ةنامه استانداردشد ها پرسش ابزار گردآوري داده

ها حاكي از آن است كـه ميـزان اعتيـاد بـه     اند. نتايج داد ) پردازش شدهSPSSاس ( اس پي افزار آماري اس نرم
) تقريباً به يك ميزان است و تفاوت چشـمگيري مشـاهده   35/40) و دخترها (88/40اينترنت در ميان پسرها (
آمده حاكي از آن است كه بين سن و اعتياد به اينترنت رابطـه مثبـت و    دست هاي به نشده است. همچنين يافته

يابد. اما بين اعتياد به اينترنـت و   باال رفتن سن اعتياد به اينترنت هم افزايش ميمعناداري وجود دارد؛ يعني با 
  رشته تحصيلي تفاوت معناداري وجود ندارد.

  .اي، ارتباطات انساني، اعتياد اينترنتي، دانشجويان تحصيالت تكميلي فناوري نوين، جوامع شبكه :كليدواژه
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  مقدمه
 گسترش سرعت به كه يابزار گذرد، ينم  يجمع يها رسانه ةمجموع به نترنتيا ورود از ياديز زمان

. ساخت خود آن از را يليبد يب گاهيجا و كرد دايپ حضور يانسان يها عرصه يتمام در و افتي
 نترنتيا به مختلف يها نهيزم در خود ازين مورد اطالعات به يفور يابيدست يبرا افراد امروزه
 يمعتبر يبند دسته اطالعات ها، راه نيتر متنوع و ممكن زمان نيتر كوتاه در رايز كنند؛ يم مراجعه

 ازين مورد محصوالت ديخر و انتخاب به بازارها و ها فروشگاه در. دهد يم قرار ها آن ارياخت در
 در حضور با و كنند يم مراجعه نترنتيا به خود فراغت اوقات گذراندن يبرا. پردازند يم خود
 احتماالً و اند دهيند را ها آن هرگز كه يكسان با پرده يب و سهل يگوو گفت به گپ يها اتاق

 لميف. ابندي يم دست يفرد منحصربه و متنوع يتعامل تجارب به و شوند يم مشغول د،يد نخواهند
 و امكانات از گريد ياريبس و ها نيا. خوانند يم داستان و يعلم يها مقاله اي شنوند يم يقيموس نند،يب يم

 يابزارها مجموعه انيم در نترنتيا كه يسرعت همان با اما. است نترنتيا رهاورد ها فرصت
. آورد ارمغان به افراد يبرا مختلف اشكال در يمتعدد يمنف آثار كرد، باز را خود يجا ،يا  رسانه
  .هاست انسان يزندگ در نترنتيا كاربرد ةشد شناخته يمنف آثار جمله از نترنتيا به ادياعت

  مسئله بيان. 1
اي به نام اينترنت گردش اطالعات را در سطح جهان افزايش داده است. تا اواسط  پديده ظهور
اجتماعي به اينترنت منتقل شدند. پيدايي صور نوين ارتباط در  يها  بيشتر شبكه 90دهه 
اي از  گسترده ةساز فضاهاي اجتماعي جديد گشته و مجموع اي زمينه بزرگ رايانه يها شبكه

را به وجود آورده است. فضاهاي بدون مرز كه  )virtual communities(اجتماعات مجازي 
نوين اطالعات، اقصي نقاط  يها سان فناوري دهند. بدين روابط اجتماعي را تحت تأثير قرار مي

اي،  كديگر پيوند داده و ارتباطات رايانهيجهاني برساخته از ابزارها به  يها عالم را در شبكه
). اينترنت 31: 1381جتماعات مجازي را به وجود آورده است (دوران، اي از ا مجموعه گسترده

گوناگون  ةدانشمندان استفاده شود بلكه مورد استفاد ةوسيل ديگر ابزاري پيچيده نيست كه تنها به
كند تا حدي كه ممكن  ها وقت كاربران را صرف مي گيرد و ساعت هاي مختلف قرار مي گروه

). 3: 2002وتوكاياماچي و چين فرانكو كوژه، يات رودررو داشته باشند (است فرصت كمتري براي ارتباط
 ةسادگي كار، هزين ساعته بودن،24فرد اينترنت از جمله سهولت دسترسي به آن،  منحصربه يها ويژگي

پايين، گمنام ماندن كاربران آن و... همگي موجب استقبال عظيم مردم در سراسر جهان از آن 
اما براي  كننده است، دهنده، مفيد، داراي منابع غني و سرگرم شده است. گرچه اينترنت، اطالع

ي و هاي روان ها و نابهنجاري افرادي كه استفاده بيش از حد از آن را دارند، اين منافع، به آسيب
جديدي به نام اعتياد اينترنتي هستيم كه موضوع  ةشود. و ما شاهد ظهور پديد رفتاري تبديل مي

رشد عصر اطالعات است و با افزايش دسترسي روزانه جوانان به اينترنت و منابع برخط  روبه
ه از ). اعتياد به اينترنت مفهومي است ك2: 1385شود (معيدفر و همكاران،  تر مي روز شايع روزبه
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تدريج انواع مختلف اين اعتياد مانند به چت، اعتياد به  م. مورد توجه قرار گرفت و به1995سال 
نظيري  بي يها . برخي از ويژگي)Dejoie, 2001: 523(قمار از طريق شبكه و غيره شناخته شد 

ن و كه در ظرفيت اعتياد به اينترنت مثمرثمر هستند، شايد تا حدودي با سرعت، در دسترس بود
 360شوند، مرتبط باشند(خواجه موگهي،  حجم انبوه اطالعاتي كه به صورت برخط رد و بدل مي

). براي بسياري از مردم مفهوم و تعريف اعتياد به اينترنت قابل قبول نيست و اعتياد را در 1389:
نترنت هم به انگ معتقد است واژه معتاد براي كاربران اييدانند. اما  وابستگي به داروها و الكل مي

را دارد كه در اعتياد به الكل  يها هاي اعتياد به اينترنت همان ويژگي شود؛ زيرا نشانه كار گرفته مي
. اعتياد به اينترنت يا استفاده بيش از حد از اينترنت از )Young 1998(شود  و سيگار ديده مي

اعتياد ”ماري با تعبير هاي فردي و تا حدودي اجتماعي اينترنت است كه گاهي از اين بي آسيب
اي  رشته شود. اختالل به اينترنت يك پديده بين نام برده مي“ اعتياد به اينترنت”و مشهورتر“ مجازي

شناسي هريك از زواياي مختلف اين  شناسي، حقوق و روان است و علوم مختلف پزشكي، جامعه
كند كه چهار نوع عمل  د ميانگ پيشنهاي). 58: 1389كنند (علوي و همكاران،  پديده را بررسي مي

  شود:  وجود دارد كه باعث اعتياد به اينترنت (استفاده بيش از حد اينترنت) مي
  ساز است. ويژه براي معتادين به اينترنت مسئله كاربردي، عملكرد برخط بودن به يها  . برنامه1
  كننده است. بخش و آرام احساس برخط بودن لذت .2
  آميز است. شناخت اينترنت به عنوان عملي براي تسكين افكار ناسازگارانه و فاجعه .3
ا يمعنادار  ةا چند حوزه از زندگي كه شامل نبود رابطيك يحوادث زندگي، نارضايتي از  .4

  ).Caldwell & Cunningham, 2010شود ( اساسي و بنيادي مي
رايانه را  ةداند. افرادي كه رابطه با صفح مياورزاك اعتياد به اينترنت را نوعي اختالل 

برند. به نظر اورزاك هركسي كه  بينند، از آن رنج مي تر از واقعيت زندگي روزمره مي جذاب
حوصله هستند،  رايانه دارد، در معرض اعتياد است و افرادي كه خجالتي، افسرده، تنها و بي

كراوت راجع به  يها افتهيبراي مثال، )؛  Beard, 2002: 2-11(پذيري بيشتري دارند  آسيب
شخصيت افرادي كه استفاده زياد از اينترنت دارند، اين است كه بيشتر اين افراد شخصيت 

ها احتماالً سطوح باالتري از اعتماد به نفس دارند و كمتر تنها هستند.  دارند و اين ييگرا برون
زياد از اينترنت دارند، اعتماد به نفس افته بودند افرادي كه استفاده ياگرچه ديگر پژوهشگران 

). بسياري از معتادان به اينترنت Laura et. al., 2009: 104كمتري نسبت به ديگران دارند (
ساعت در هفته را صرف تماس به  38اندازند؛ به طور ميانگين  سالمتي خود را به خطر مي

ا علمي نيست. يي اقتصادي كه اين استفاده مربوط به عملكردها كنند، درحالي اينترنت مي
كنند و خوردن و ورزش  معتادين به اينترنت مكرراً خواب خود را فداي استفاده از اينترنت مي

كنند. متأسفانه اعتياد به اينترنت باعث ناديده گرفتن روابط خانوادگي،  را فراموش مي
 براي گسيختگي روابط اجتماعي، افت تحصيلي، مشكالت شغلي و صرف مخارج باال ازهم

  ).28: 1384تواند مشكالتي را به بار آورد (ويزشفر،  گردد كه از نظر اقتصادي مي استفاده از آن مي
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تواند مشكالت  توان نوعي استفاده از اينترنت كه مي به طور كلي، اين اختالل را مي
ي ا شغلي ايجاد كند، تعريف كرد. اعتياد به اينترنت نوعيشناختي، اجتماعي، درسي و  روان

روزافزون  ةشود: هزين زير تعيين مي يها كند كه با ويژگي وابستگي رفتاري به اينترنت ايجاد مي
ا يبراي اينترنت و موضوعات مربوط به آن؛ احساس هيجاني ناخوشايند مانند اضطراب 

افسردگي در زماني كه فرد در تماس با اينترنت نيست؛ قابليت تحمل و عادت كردن به اثرات 
زا. از اين ديدگاه اين اختالل به عنوان اختالل تنشي  ت بودن و انكار رفتارهاي مشكلدر اينترن

  ).Gonzalez, 2008: 7شود ( مانند قماربازي بيمارگونه در نظر گرفته مي
بر اساس آمارهاي موجود، بيشتر كاربران اينترنت در جهان نوجوانان و جوانان هستند؛ در حال 

سال هستند كه اين آمار در  18ميليون جوانان زير  40ون كاربر اينترنتي ميلي 180حاضر در آمريكا از 
درصد جمعيت 8/22د. ايران نيز جمعيت جواني دارد (يميليون كاربر رس 40به بيش از  2005سال 

اينترنتي در ايران  ن قشر سني كاربران يتر كشور جوان هستند)، مانند ساير كشورها، جوانان پرجمعيت
دهند  مي نشان 1384و 1376،1381هاي  جوانان، در سال ملي سازمان  مطالعات روند. نتايج  ميبه شمار 

درصد، 1376،10ساله هستند، به طوري كه در سال 28تا  18بيشترين تعداد كاربران اينترنتي جوانان 
اند  كرده درصد جوانان از اينترنت استفاده مي29، 1384درصد و در سال 19، 1381در سال
فزوني بوده  م روبه2000/ 1380ويژه از سال  ). كاربران اينترنت به52: 1386نيا،  سرشت و نوري (پاك

م. 2008تا  2000 يها است. براي مثال، تعداد كاربران اينترنت در آمريكاي شمالي بين سال
. كنند درصد جمعيت اين منطقه از اينترنت استفاده مي74افته است و تقريباً يدرصد افزايش 6/129

افته است. يميليون افزايش  18به  1386اين رشد در كشور ما ايران نيز بسيار زياد بوده كه در سال 
درصد رشد داشته كه در نوع 7100ها  اين بدان معناست كه تعداد كاربران ايراني اينترنت بين اين سال

مسي به ش 1387م. و آبان 2008نظير بوده است. اين رشد در پايان سال  خود در جهان كم
درصد از جمعيت ايران را زير نفوذ خود قرار داده بود. اين روند در 35افته و يدرصد افزايش 9100
افته كه در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه يهم دست  يدرصد5/44حتي به رشدي  1388سال 

نيا، شود (عبداللهيان و رضا اي محسوب مي مانند و غيرمنتظره خاورميانه و خليج فارس، رشد بي
  .)12ـ 13: 1387

  م.)2010تا اوايل  2000( 1379ـ1388 يها تغييرات رشد كاربري اينترنت در ايران در سال 1جدول

جمعيت ايران در 
  سال

 2009 )1388(  
 

كاربران اينترنت 
دسامبر  31در 

2000 

جديدترين آمار 
كاربران اينترنت 
 در ايران (تخمين)

درصدجمعيت 
كاربران نسبت 
 به كل جمعيت

 درصد نفوذ
 نسبت به

جمعيت كاربران 
 خاورميانه

درصد رشد 
هاي  بين سال

تا اوايل  2000
2010 

7258358725000032200000 5/44%1/56%12/78% 

  )13: 1387منبع: (عبداللهيان و رضانيا، 
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شدت تحت تأثير  كنيم كه به دهد كه امروزه ما در دنيايي زندگي مي چنين افزايشي نشان مي
ها توانايي ارتباط  جهان مجازي و اينترنت قرار دارد. اين قابليت يها ها و قابليت توانايي
هاي مورد نياز زندگي براي ما فراهم  ابعاد و جنبه ةتري را نسبت به گذشته و در هم وسيع
 ةاطالعاتي و از جمل ـ ارتباطي يها كند. از اين رو، بررسي و آثار پيامدهاي كاربرد فناوري مي
طور كلي و دانشجويان  مختلف حائز اهميت هستند. جوانان به يها ها اينترنت، در عرصه نآ
ها هستند. اينترنت بخش مهمي از  كنندگان اصلي اين فناوري طور خاص، از مصرف  به

دهد. به همين جهت،  آموزشي، فراغتي و شغلي دانشجويان را به خود اختصاص مي يها فعاليت
ها  ابي آني ها و جهت ها، اولويت مندي از اين پديده بر نوع كنش كه بهره اين احتمال وجود دارد

پيامدهاي استفاده از اينترنت، از نظر شناخت پيامدها و  ةتأثير داشته باشد. از اين رو، مطالع
هاي قابل  آثاري كه ممكن است بر دانشجويان داشته باشد، قابل مطالعه است. يكي از زمينه

و، استفاده بيش از حد از اينترنت (اعتياد به اينترنت) در ميان دانشجويان است. بررسي در اين قلمر
لذا اين مقاله در پي آن است كه ميزان اعتياد اينترنتي و عوامل مؤثر بر آن در ميان دانشجويان 

  تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) دانشگاه بوعلي سيناي همدان چقدر است.

  قيتحق ياصل سؤال. 2
ارشد و دكتري)  ميزان اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان تحصيالت تكميلي (كارشناسي

 دانشگاه بوعلي سيناي همدان چقدر است؟

 قيتحق يفرع سؤاالت. 3
  تحصيلي دانشجويان بر اعتياد اينترنتي تأثير دارد؟ ةآيا رشت ـ
 ميزان اعتياد اينترنتي در بين دانشجوبان دختر و پسر چه وضعيتي دارد؟ ـ

  تحقيق نظري چارچوب. 4
   ياجتماع ـ يفرهنگ تبيين. 4. 1

اجتماعي، قوميت، مذهب و  ـ اقتصادي ةاعتيادها با عوامل مختلفي چون جنسيت، سن، طبق
كنند. برخي از انواع اعتياد در ميان مردمي كه داراي طبقات متنوعي هستند، رايج  كشور تغيير مي

 يها  اجتماعي ميانه، در آمريكايي ـ است؛ براي مثال، نوشيدن الكل بيشتر در طبقات اقتصادي
كافي  يها  د معتاد به اينترنت هنوز دادهها رواج دارد. در مورد افرا  بومي ايرلندي و در ميان كاتوليك

ا نه. عالوه بر اين، تا كنون تنوع يتر است  در دست نيست تا بتوان گفت كه آيا طبقه خاصي برجسته
  كنندگان اينترنت وجود نداشته تا بتوان به اظهارنظرهاي قطعي پرداخت. زيادي در ميان استفاده
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  مبادله مكتب دگاهيد. 4. 2
شناسي  شناختي است كه متكي بر روان فردگرايانه جامعه يها كي از نظريهي “مبادله ةنظري”

كننده مثبت  ويژه رفتارگرايي اسكينر است. بر اين اساس، اگر رفتاري، عوامل تقويت رفتاري، به
ا منفي را به دنبال داشته باشد، احتمال تكرار آن بيشتر خواهد بود. بر اساس مكتب مبادله ي

شود كاربران در فضاي  ها و شرايط، موجب مي اي از انگيزه رد كه مجموعهتوان استنباط ك مي
كند كه كاربران به اينترنت دسترسي داشته  مجازي قرار گيرند و اين فضا شرايطي را فراهم مي

شود. مجموعه  باشند؛ بنابراين، احتمال اينكه كاربران اين عمل را تكرار نمايند، بيشتر مي
طور مستقيم و چه غيرمستقيم، منجر به عملي شده است كه فرد در آن  ه بهها و شرايط، چ  انگيزه

افته است؛ در اين صورت، يا انجام عملي را كه خوشايندش باشد، يفرصت گرفتن پاداش 
تواند به پاداش برسد، استفاده  ا وضعيتي كه فرد از طريق آن مييك محرك ياينترنت در جايگاه 

شود و از اين لحاظ فرد در معرض اعتياد به  فرد بيشتر مي شود. پس احتمال تكرار براي مي
  ). 34ـ 8: 1388گيرد (سيد ربيع و همكاران،  اينترنت قرار مي

ساخت:  ويژه اعتياد به اينترنت مرتبط مي توان با مسئله اعتياد و به گونه مي اين حالت را بدين
ختلفي هستند. عشق، هيجان، تسلي م يها  كننده پاداش مواد مخدر، الكل، قمار و اينترنت ارائه

مفروضي هستند. اگر  يها  ها پاداش ها، تمام اين  فيزيكي و عاطفي و مادي، فرار از واقعيت
ا يكننده فرصتي براي فرار،  ها باشد و بياموزد كه اينترنت فراهم  شخصي به دنبال اين خوشي

بعدي كه اين نيازها را احساس ا داشتن سرگرمي است، احتماالً در مقطع زماني يدريافت عشق، 
شود و چرخه  كند، به اينترنت روي خواهد آورد. اين امر خود باعث تقويت اين حالت مي مي

  ابد.ي همچنان ادامه مي

   تيشخص و ييايپو روان. 4. 3
پويايي و شخصيتي، اعتياد را بر اساس ضايعات ابتداي دوران بچگي، ارتباط با  رويكرد روان
شناختي توجيه  ها، و خلق و خوهاي موروثي روان ا ديگر بيمارييشخصيتي  يها  ديگر ويژگي

كند. برخي ممكن است به داليل متعددي مستعد نوعي اعتياد باشند كه از انواع آن اعتياد به  مي
ها در طول دوران  اينترنت باشد و حتي ممكن است آن يا ا خدمات رايانهين، قمار يالكل، هروئ

زا با  ك عامل تنشيك از اعتيادها مبتال نشوند. از طرف ديگر، اگر ي يچزندگي خود نيز به ه
ك مقطع زماني حساس، روي شخص اثر بگذارند، شخص را يهاي مناسب در  تركيبي از تنش

طور  براي دچار شدن به اعتياد، مستعدتر خواهند كرد. اگر شخصي نوشيدن الكل را هرچند به
ود را افزايش دهد، ممكن است دچار نوعي وابستگي به اتفاقي آغاز كند، ولي ميزان مصرف خ

عني بسته به حوادث يكند؛  الكل شود. همين مقدمه در مورد اعتياد به اينترنت نيز صدق مي
ك رفتار يشده در سن بلوغ، فرد براي توسعه  شخصيتي كسب يها ا ويژگييدوران كودكي و 

  ).4: 1385(معيدفر و همكاران، شود  ا هر رفتار ديگري مستعد ميياعتيادآميز و 
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  يا رسانه يها هينظر. 4. 4
ك نگاه يخرد تحليل مسائل اينترنتي است و با  يها  ن رهيافتيتر اي، از عمده رسانه يها  نظريه
توان به  كند. در اين راستا مي مرتبط با رسانه را تحليل مي يها تر، مسائل و پديده تر و دقيق جزيي
  سازي اشاره كرد. مدل ةاي و نظري وابستگي رسانه يها نظريه

  يا رسانه يوابستگ يةنظر. 4. 4. 1
جمعي، اهميت جامع و رفتار  يها  اي تبييني از روابط بين محتواي رسانه ديدگاه وابستگي رسانه

كند كه افراد در جوامع صنعتي شهري براي انجام  ارتباطي كاربران است. اين نظريه بيان مي
غذايي، مسكن، استخدام، حمل و نقل، گفتگوهاي  يها برنامه ةكنش نياز به اطالعاتي دربار

افراد در جوامع سياسي، اوقات فراغت و ديگر مسائل خانوادگي دارند و با توجه به اينكه 
ها، افراد  شوند، مجراهاي ارتباطي و رسانه ناهمگن و ناهمسان تشكيل مي يها شهري از جمعيت

اي، با تكيه بر اينكه جوامع  وابستگي رسانه ةدهد. نظري كند و به هم پيوند مي را دور هم جمع مي
ر افراد قرار جديد ناچار از رجوع به رسانه هستند و اطالعات ضروري را رسانه در اختيا

داند.  اي را مطرح كرده است و انسان را ناگزير از رجوع به رسانه مي دهد، وابستگي رسانه مي
تواند آغاز اعتياد و وابستگي به اينترنت براي كساني باشد كه  اي، مي اين وابستگي رسانه

دگاه توانند از طريق ديگر به دست آورند؛ بر اساس دي اطالعات و نيازهاي جنسي را نمي
 ةكه نظري ييها گاه براي گرفتن اطالعات (با تبيين اي، فرد هنگام رجوع به وب سازي رسانه مدل

دهد)، به دنبال كسب پاداش است؛ بنابراين، فرد از اين طريق وابسته به رسانه و  مبادله ارائه مي
  ).49ـ 50: 1388شود (سيد ربيع و همكاران،  ويژه اينترنت مي به

  يسازگار يالگو. 4. 5
كند. رفتار  شناختي، بخشي از مسائل اعتياد به اينترنت را تبيين مي اين الگو با رهيافتي جامعه

عني شكست يمعتاد از نظر اين ديدگاه، تالش براي مواجهه با شكست ناشي از همبستگي است؛ 
كم  در دستيابي به انواع تاييد اجتماعي، شايستگي، اعتماد به نفس و استقالل شخص كه دست

انتظارهاي افراد در جامعه است. بر اساس اين ديدگاه، افراد معتاد اشخاص سالمي هستند كه 
اند و  خورده گونه مشكل جسمي و رواني ندارند بلكه اين افراد از نظر اجتماعي شكست هيچ

اعتماد به نفس پايين و استقالل شخصي كمتري در برقراري روابط با ديگران دارند. اين افراد 
اي  ك همنشين و همبستهياند  اند، و نتوانسته د نشدهييتوجه به اينكه از لحاظ اجتماعي تأبا 

اند تا خأل  براي خود پيدا نمايند، بنابراين، براي جبران شكست خود به اينترنت روي آورده
ناشي از شكست اجتماعي خويش را جبران كنند. بنا بر اصول اين ديدگاه، اين افراد آگاهانه و 

اند و از پيامدهاي عمل خويش نيز آگاه هستند (سيد  خويش به چنين عملي دست زده ةرادبا ا
  ).44ـ 45: 1388همكاران،  ربيع و
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   يپزشك ستيز تبيين. 4. 6
هاي عصبي  اين توجيهات بر روي عوامل موروثي و مادرزاي، نوسانات شيميايي در مغز و ناقل

ها و  ا زيادي برخي ناقليها و نبود  ها و هورمون كنند. بر اين اساس، برخي كروموزم تكيه مي
شوند؛ در  سيستم عصبي مي ةها در مغز و بقي مواد شيميايي ضروري، موجب تنظيم فعاليت

هاي قاطعي  ممكن است در معرض اعتياد قرار بگيرد. در اين زمينه پژوهش نتيجه، شخص
ها  وجود دارد كه نشانگر آن است كه برخي داروها در جهت پر كردن فضاهاي سيناپسي نورون

شوند. چنين  كند و باعث فريب مغز و فرستادن اطالعات غلط از سوي مغز مي در مغز عمل مي
افراد از مواد مخدر و قمار اين امر است. ازآنجاكه  ةاستفادكي از داليل يشود كه  تصور مي

هاي بسيار جالب و مهيج است، اين نظريه در مورد اعتياد به اينترنت نيز  اينترنت داراي فرصت
  ).1: 1381ممكن است مورد استفاده قرار گيرد (فريز، 

نت احتماالً باعث هاي چندي وجود دارد كه طي آن، استفاده از اينتر از اين ديدگاه، روش 
  اند از:  هاي مورد نظر عبارت شود. روش بيولوژيكي مي ـ تحريك اين فرايند عصبي

بالقوه شديد قدرت، هيجان، خوشحالي، تحريك، تحقق اهداف و رضايت، كه در  ة. تجرب1
آن، فرد قادر خواهد بود در يك آن، به منبع گسترده اطالعات و جهان اليتناهي منابع  ةنتيج

  به هر چيزي متصل شود.راجع 
ماندن چيزي كه ممكن است در  پذيري همراه با ناشناخته  جويي و ريسك . احساس مخاطره2

اتصال بعدي به اينترنت بتوان آن را مشخص كرد. اين امر ناشناخته ممكن است كسب 
هاي تعاملي همچون ارتباط صرف با يك دوست،  اطالعات جديد و جالب و يا فرصت

  ها باشد.  نگاري،  خريد برخط و جز اين هاي گپ، هرزه رفتن به اتاق
دهد. اين امر هم باعث  بخشي كه گمنامي كاربر در نت به وي مي داري رضايت . اثر خويشتن3

بيشتر  آن از ارتباط شفاهي شود كه در ظاهر صداقت و پيوند اجتماعي مي تسريع روند صميميت
خواب و خيال شود و يا يك هويت كلي شود كه فرد دچار رويا و  است و هم موجب مي

  بخش هم باشد.  جديدي براي خود ايجاد كند كه ممكن است بسيار لذت
  آور حركات تصاوير بر روي صفحه نمايش رايانه (يا تلويزيون). . اثر هيپنوتيزم4
هاي  اي همانند رنگ، صداي موزيك يا استريو، سرعت و گرافيك . جذابيت چندرسانه5

  ). 5: 1385فر و همكاران، دار (معيد فالش

  تحقيق روش. 5
مقطعي است. اطالعات الزم  ـ روش تحقيق اين مطالعه، پيمايشي و اين پژوهش از نوع توصيفي

آوري شده است. واحد  نامه استانداردشده اعتياد به اينترنت (يانگ) جمع با استفاده از پرسش
تحليل پژوهش حاضر، فرد (دانشجو)، و در نتيجه، تحليل آن نيز در سطح خرد است. جامعه 

نشگاه بوعلي آماري اين تحقيق دانشجويان تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) دا
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نفر بود. با توجه به  1274ها  تعداد كل آن 89ـ 88سيناي همدان است كه در سال تحصيلي 
نفر است و از طرف ديگر، چون حجم  100كم حجم نمونه  اينكه در تحقيقات توصيفي دست

: 1383بزرگ، مستلزم صرف منابع انساني، مالي و نيروي انساني بيشتري است (دالور،  ةنمون
دختر) به عنوان  40پسر و  60نفر ( 100گيري تصادفي  ذا در تحقيق حاضر با روش نمونه)، ل97

گيري احتمالي  ترين شكل نمونه گيري، ساده اند. اين نوع از نمونه حجم نمونه در نظر گرفته شده
است؛ در اين روش، هريك از اعضاي جامعه شانس مساوي مستقل براي انتخاب شدن دارند. 

) صورت spssاس ( اس پي افزار اس شده با استفاده از نرم آوري هاي جمع داده تجزيه و تحليل
  گرفته است.

  تحقيق هاي يافته. 6
يان را پاسخگو درصد60سال است، 27تحقيق  اين  سني پاسخگويان  مشخصات دموگرافيك: ميانگين 

از  صددر18يان مجرد و پاسخگواز  درصد82دهند.  را دختران تشكيل مي درصد40پسران و 
اعتياد به اينترنت براي كل جمعيت نمونه برابر با  ةها متأهل بودند. ميانگين نمر آن
) و براي دختران برابر با درصد88/40) است كه اين رقم براي پسران برابر با (درصد66/40(
) است كه اين مويد اين نكته است كه ميزان استفاده از اينترنت در بين دو جنس درصد35/40(

دهد كه  ك ميزان است. هرچند ارقام نشان مييجامعه آماري مورد مطالعه تحقيق تقريباً به 
پسران تمايل و عالقه بيشتري نسبت به استفاده از اينترنت دارند، در مجموع تفاوت محسوسي 

عالوه اين رقم در ميان  ترنت و جنسيت در اين پژوهش مشاهده نشد. بهبين استفاده از اين
) است. فراغت بيشتر مجردها نسبت به درصد93/39ها ( ) بيشتر از متأهلدرصد14/45مجردها (

افراد متأهل و همچنين، جذابيت استفاده از اينترنت باعث ناديده گرفته شدن قيد زماني و مكاني 
ها فراهم نموده است كه نسبت به افراد متأهل، بيشتر در دنياي  آنشده و اين امكان را براي 

 مجازي و اينترنت اوقات خود را صرف نمايند.

  توزيع پاسخگويان برحسب مكان استفاده از اينترنت 2جدول  
درصد تجمعي درصد فراواني مكان استفاده

29 29 29  خانه

41 12 12  نتكافي

100 56 56  دانشگاه

ـ  100 100  جمع كل

ميان دهد، بيشترين مكان استفاده از اينترنت در  نشان مي 2جدول  يها  طور كه داده همان
مربوط به  استفاده ميزان  درصد) و كمترين 56هاي رايانه درون دانشگاه (با   پاسخگويان در پايگاه

  بوده است. درصد12ها با   نت كافي
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  توزيع پاسخگويان برحسب رشته تحصيلي  3جدول         
درصد
 تجمعي

 رشته تحصيلي فراواني درصد

51 51  علوم انساني 51

72 21  علوم پايه 21

90 18  فني و مهندسي 18

100 10  كشاورزي 10

ـ 100 100  جمع
  

 درصد51توان گفت كه از كل جامعه آماري مورد بررسي  مي 3جدول  يها  افتهيبا توجه به 
فني و  يها در رشته درصد18علوم پايه،  يها در رشته درصد21علوم انساني،  يها  در رشته

  كنند. كشاورزي تحصيل مي يها در رشته درصد10مهندسي و 
  

  توزيع پاسخگويان برحسب نوع استفاده از اينترنت 4جدول   
درصد
 تجمعي

 نوع استفاده فراواني درصد

81 81 81 
جستجو و دريافت

 علميمقاالت

 ا گفتگوي اينترنتييگپ 4 4 85

 بازي و سرگرمي 14 14 99

 وبالگ 1 1 100

ـ جمع 100 100
  

ان يپاسخگوحاكي از آن است كه بيشترين نوع استفاده از اينترنت در بين  4جدول  يها افتهي
است كه مربوط به جستجو و دريافت مقاالت علمي است و كمترين نوع استفاده از  درصد 81

) بوده است. اگرچه ممكن است تصور درصد4) و گپ (درصد1اينترنت مربوط به وبالگ (
ازآنجاكه طور طبيعي در جامعه ايران باال باشد،  هاي غيرعلمي از اينترنت به شود نسبت استفاده

دانشجويان مقاطع باالتر  جويان تحصيالت تكميلي دانشگاه بودند و معموالمخاطبان اين بررسي دانش
هاي گپ و تفريحات اينترنتي  وگذارهاي عام و حضور در اتاق فرصت كمتري براي گشت

علمي بوده است. نكته دارند، بيشترين نوع استفاده از اينترنت براي دريافت و جستجوي مقاالت 
مورد مراجعه دانشجويان به زبان فارسي بوده است و اين  هاي  از پايگاه مهمي ديگر اين است كه بخش مهم 

هاي خارجي مانند التين، عربي و... استفاده  زبان دهد كه دانشجويان اين دانشگاه كمتر از نشان مي
كنند كه اين امر تبادل علمي دانشجويان را با جهان تا حد زيادي دچار نقصان مي كند؛ در  مي

  هاي دوم و سوم نيز مجهز باشند. رود دانشجويان اين مقاطع به زبان ار ميصورتي كه انتظ
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  آيا بين اعتياد به اينترنت و سن رابطه معناداري وجود دارد؟
 آزمون ضريب همبستگي پيرسون اعتياد به اينترنت و سن  5جدول              

ضريب
 همبستگي

سطح معناداري
Sig 

متغير وابسته متغير مستقل

اعتياد به 001/0 318/0
 اينترنت

 سن

  

 ةيان و ميزان اعتياد به اينترنت رابطپاسخگودهد كه بين سن  نشان مي 5نتايج جدول 
معناداري وجود دارد؛ به اين معنا كه با باال رفتن سن، ميزان اعتياد به اينترنت هم افزايش 

  ان به اعتياد اينترنتي دارد.يپاسخگويابد. به عبارتي، عامل متغير سن، تأثير علي بر گرايش  مي
  

  معناداري وجود دارد؟ ةآيا بين اعتياد به اينترنت و رشته تحصيلي رابط
 تحصيلي ةآزمون تفاوت ميانگين اعتياد به اينترنت و رشت 6جدول              

Fمقدار سطح معناداري
Sig 

متغير وابسته متغير مستقل

 رشته تحصيلي اعتياد به اينترنت 49/0 809/0
  

اينترنت ها بين اعتياد به   آزمون تفاوت ميانگين دهد، نشان مي 6هاي جدول   يافتهطور كه  همان
ان يپاسخگوگرايش  بر يتأثير تحصيلي  ةمتغير رشت عني اينكه يمعناداري نبوده است؛ تحصيلي  ةرشتو 

  مورد مطالعه به اعتياد اينترنتي ندارد.

  يريگ جهينت
دارد، چندان كه در دوران حاضر،  يروزافزون اينترنت فوايد و اهميت انكارناپذيرشك، رشد  بي

وري در  ريزي، توسعه و بهره نقش محوري اينترنت چنان اساسي است كه بدون آن امكان برنامه
همه، نبايد از  پذير نخواهد بود؛ بااين فرهنگي، اجتماعي و علمي در جهان آينده امكان يها زمينه

اجتماعي و فرهنگي غافل ماند. البته سخن گفتن از  يها مخرب و ناگوار آن در زمينهپيامدهاي 
اينترنت به معناي نفي اين پديده و نگاه منفي به آن نيست بلكه واقعيت اين است كه  يها آسيب

چون وچرا تحميل  اينترنت داراي كاركردهاي مثبت و منفي است. اينترنت فناوري نيست كه بي
توان استفاده  طور كه هست، مي اي است كه به انتخاب خود از آن همان ه رسانهشده باشد بلك

اعتياد  ةاجتماعي عصر حاضر پديد يها  طور كلي از آن چشم پوشيد. از جمله آسيب ا بهيكرد و 
مندي به استفاده از اينترنت بايد مواظب بود كه  به اينترنت است كه در عين اشتياق و عالقه

  ار نشوند.جوانان به آن دچ
پژوهشگران در اين مطالعه اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه 

دهد ميزان اعتياد به اينترنت در  هاي تحقيق نشان مي بوعلي سيناي همدان را بررسي كردند. يافته
حظه تحقيق مال يها كه از داده است. همچنان درصد66/40ميان دانشجويان تحصيالت تكميلي 
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ان به اعتياد اينترنتي را دارد يپاسخگوك عامل، تأثير علي بر گرايش يگرديد، متغير سن به عنوان 
ان و يپاسخگوتحصيلي  ةمعناداري بين سن و اعتياد به اينترنت مشاهده شد، اما بين رشت ةو رابط

د اين نكته است كه ها مؤي ها معنادار نبوده است. همچنين يافته  اعتياد به اينترنت تفاوت ميانگين
هاي  ها بين اعتياد به اينترنت و جنسيت معنادار نبوده است. عالوه بر اين، يافته تفاوت ميانگين
سبب  هاست؛ به دهد كه ميزان اعتياد به اينترنت در بين مجردها بيشتر از متأهل تحقيق نشان مي

نين، به علت عدم اينكه افراد مجرد فرصت بيشتري براي حضور در اينترنت دارند و همچ
زندگي متأهلي و نبود خستگي ناشي از كار كردن و ارضاي كنجكاوي بيشتر از  يها دغدغه

دهند كه بيشترين استفاده  ها نشان مي شوند. ضمناً يافته كنند و به آن معتاد مي اينترنت استفاده مي
ده است. لذا هاي علمي بو يان در جهت جستجو و دريافت مقالهپاسخگواز اينترنت در ميان 

علمي را  يها كرده تمايل و گرايش بيشتري در استفاده از اينترنت در جهت استفاده افراد تحصيل
ساعت را در  38طور متوسط فرد  دارند. بنابراين، با توجه به تعريف اعتياد اينترنتي كه در آن به

)، از پاسخگويان تحقيق درصد28تنها درصدكمي( توان گفت كه كند، مي هفته صرف تماس به اينترنت مي
بندي اعتياد  توجه به سطح كنند. در نهايت با ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي 30حاضر بيش از 

) 100 ـ 80) اعتياد متوسط و (79 ـ 50) اعتياد پايين و (49 ـ 20يانگ كه به سه گروه (اينترنتي 
درصد) است، ميزان 66/40بررسي ( آمده در اين دست شود و ميانگين به اعتياد باال تقسيم مي

عني اعتياد پايين ياول  ةاعتياد اينترنتي دانشجويان تحصيالت تكميلي پژوهش حاضر در دست
ان اين بررسي با مشكالت جدي يتوان نتيجه گرفت كه پاسخگو گيرد؛ به عبارت ديگر، مي قرار مي

  ) است.ها در حد عادي (نرمال آنبه سبب استفاده از اينترنت مواجه نيستند و ميزان استفاده 

 منابع
  

هاي  شناسي، پيشگيري، درمان و مقياس به اينترنت: توصيف، سبباكبر. اعتياد  اميدوار، احمدعلي و صارمي، علي
 ،شناختي پرديس، مشهد، انتشارات تمرين ، مركز مشاوره و خدمات روانسنجش اختالل اعتياد به اينترنت

1381.  
بررسي پيامدهاي كاربرد فراغتي اينترنت بر رفتارهاي فراغتي جوانان . ”، حسيننيا نوريسرشت، سليمان و  پاك

  .1386، 3، شماره فصلنامه انجمن ايرانيان (مطالعات فرهنگي و ارتباطات)، “تهراني
شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.  ، رساله دكتري جامعهتأثير فضاي سايبرنتيك بر هويت اجتماعيدوران، بهزاد. 

1381.  
  .1383، مؤسسه نشر ويرايش، شناسي و علوم تربيتي روش تحقيق در رواندالور، علي. 

خود و اظهار خود در فضاي مجازي: مطالعه موردي كاربران سايت كلوب ”عبداللهيان، حميد و رضانيا، آوات. 
  .1387 ،13، سال چهارم، شماره فصلنامه انجمن ايرانيان (مطالعات فرهنگي و ارتباطات)، “كام دات

  .1381 ، دوم مهر ماهنشريه ابرار، ترجمه احمد رحيمي مقدم، “اعتياد مدرن”فريز، جنيفر. 



 

 

13 

ن...
ويا
شج

 دان
ين
در ب

ي 
رنت

اينت
اد 

عتي
ه ا
طالع

م
  

مطالعه پديده استفاده اعتيادي از اينترنت در بين نوجوانان و ”پور گتابي، كرم و گنجي، احمد.  معيدفر، سعيد؛ حبيب
  .1385، 4، شماره فصلنامه رسانه، “ساله شهر تهران25ـ 15جوانان 

فصلنامه اصول ، “هاي شهر الر نت كنندگان از كافي بررسي ميزان اعتياد به اينترنت در استفاده”ويزشفر، فاطمه. 
  .1384، سال هفتم، شماره بيست و پنج و بيست و شش، بهداشت رواني

ندرسون و ، دانشگاه اگشايي تأثير اجتماعي اينترنت: پيمايش بزرگ مقياس گرهوتوكاياماچي و چين فرانكو كوژه. ي
   .)www.Forum.p30parsi.com(، در: 1384اي،  ال وسييدانشگاه 

مجله علوم ، “كننده اعتياد به اينترنت بيني شخصيتي پيش يها بررسي متغير”خواجه موگهي، ناهيد و عالسوند، مريم. 
  .1389، 9، شماره پزشكي

، پژوهشگاه غيرمجاز اينترنتي در بين كاربران يها بررسي اعتياد به بازديد از سايتسيد ربيع، فريد و ايماني، علي. 
  .1388فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

پزشكي با  بررسي ارتباط عالئم روان”فرد، فرشته و اسالمي، مهدي.  علوي، سيد سلمان؛ مراثي، محمدرضا؛ جنتي
، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات “هاي شهر اصفهان  دانشجويان دانشگاهاعتياد به اينترنت در 
  .1389، 2، دوره هفدهم، شماره بهداشتي درماني همدان

 
Beard, K.W. "Internet Addiction: Current Status and Implication for Employees". J Employ Counsel, 2002 
Caldwell, C.D. & Cunningham, T.J. "Internet Addiction and Students: Implications for School Counselors", 2010, 

Retrieved from http://counselingoutfitters.com/vistas 

Dejoie, J.F. Internet Addiction: A Different Kind of Addiction. Rev ـMed ـLiege, National Library of Medicine 
National Institutes of Health, 2001. 

Gonzalez, N.A. Internet Addiction Disorder and its Relation to Impulse Control. M.A. Dissertation. USA: Texas 
University, College of Psychology, 2008. 

Laura M. Padilla ـWalker, Larry J. Nelson, Jason S. Carroll, & Alexander C. Jensen. More Than a Just a Game: 
Video Game and Internet Use During Emerging Adulthood, Springer Science Business Media, 2009. 

Young K.S. Caught in the Net: How to Recognize the Sings of Internet Addiction and a Winning Strategy for 
Recovery, 1 Edition, New York: John Wiley & Sons, 1998. 

 


