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چکیده
سی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سن و جنس و مقطع تحصیلی این پژوهش به منظور برر

ــ  ــجویان دانش ــا دانش ــه طباطب ــذیرفت. ئگاه عالم ــورت پ ــور  ی ص ــن منظ ــه ای ــام  667ب ــر از تم نف
ــد، از طریــق روش ی کــه همگــی کــاربر ائي دانشــگاه عالمــه طباطبــاهــادانشــکده ینترنــت بودن

یاد به اینترنت یانگ گرفتـه  الی اعتسؤ20زمون آگیري در دسترس انتخاب شدند و از آنان نمونه
درصد کـاربران  14.5نفر یعنی 97درصد معتاد به اینترنت و 9/0نفر یعنی 6از بین این افراد شد. 

دهـد کـه میـزان شـیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در میـان         ض خطر بودند. این نتیجـه نشـان مـی   در معر
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سایر آمارهاي موجود در میـزان حـداقل اسـت. بـه     ی نسبت بهئدانشجویان دانشگاه عالمه طباطبا
آزمـون معنـاداري نسـبت اسـتفاده     منظور بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با جنس و تحصـیالت از 

و مشاهده شد که شیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در بـین دختـران نسـبت بـه پسـران و نیـز در بـین           شد 
. ارشد باالتر اسـت ناسیارشدانشجویان ک، نسبت بهانی که در مقطع کارشناسی مشغولنددانشجوی

معنـادار  داري وجود داشت اما این رابطـه اد به اینترنت و سن همبستگی منفیبین میزان شیوع اعتی
نبود.  

.هاي جمعیت شناختی، درمعرض خطر، ویژگیمیزان شیوع،اعتیاد به اینترنت:واژگان کلیدي

مقدمه
هاي ، این فناوري ویژگیبشر امروزرهر زندگی روزمصرف نظر از کاربردهاي فراوان اینترنت د

امکـان  کنـد. مـی را بـراي کـاربران صـد چنـدان     خاص و منحصر به فردي دارد که جـذابیت آن 
م آوردن ، تنـوع مطالـب موجـود در اینترنـت و فـراه     دسترسی آسان بـه اینترنـت  ،ناشناس ماندن

سـت. در ایـن بـین    هاایـن جـذابیت  هاي ناخوشایند زنـدگی از جملـه   امکان دور شدن از واقعیت
، نوجوانان و جوانان بیش از هر رده سنی دیگري شیفته جست و جو و برقـراري ارتبـاط   کودکان

. در ایـن شـرایط عـدم    هاستاي آنها مستعد گرایش به ناشناختهبا دنیاي جدید هستند و ذهن پوی
ي آن در ترکیـب بـا   هـا تفاده از اینترنـت در کنـار جـذابیت   شناخت کافی نسبت به چگونگی اسـ 

شـود و  مـی اسـتفاده مفـرط از اینترنـت    ، موجـب سـوء  ي شخصی افرادهابرخی صفات و ویژگی
.اي به نام اعتیاد به اینترنت به وجود آیدي اخیر پدیدههاهمین مسائل موجب شده که در سال
دن سـبک  ، مثـل تغییـر دا  بـه اینترنـت بـراي فـرد معتـاد دارد     با توجه به پیامدهایی که اعتیاد

مت خـود در نتیجـه کـار بـا     تـوجهی بـه سـال   ، بـی منظور صرف زمان بیشتر در اینترنتزندگی به 
، کـاهش  منظـور صـرف وقـت بیشـتر در اینترنـت     ي مهم زندگی بهها، اجتناب از فعالیتاینترنت

، مشــکالت تحصــیلی،نادیــده گــرفتن خــانواده و دوســتان، مشــکالت مــالی ،روابــط اجتمــاعی
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له اعتیاد به اینترنـت  أرسد که الزم است مسمی، به نظر )1999، (یانگغیرهجسمانی ومشکالت 
) 1385زاده و همکـاران ( . نتایج مطالعـات قاسـم  ورد بررسی دقیق و علمی قرار گیردو ابعاد آن م

، اي احساس تنهایی، اعتمـاد بـه نفـس   نشان داده است که استفاده بیش از حد از اینترنت با متغیره
گرا و رفتار اجتماعی نامناسـب  ي درونها، شخصیتطلبیت خلق، احساس انزوااتغییر،طراباض

ري از یـ گکشور مـا جـوان اسـت و آنـان بـه بهـره      ارتباط دارد. به ویژه با توجه به آن که جمعیت 
.تواند به منزله یک آسیب بالقوه مطرح باشدمیدهند، اعتیاد به اینترنت میفناوري گرایش نشان 

1993هاي شرح حالی از حدود ، ابتدا به صورت گزارشز اینترنتي مفرط اگیرله بهرهأمس
عالئــم تــرك و احســاس اجبــار در هــایی شــبیه ي ویژگــیمطبوعــات مطــرح شــد. مشــاهدهدر 

، معیارهـاي اعتیـاد بـه    ي از اینترنت در برخی از کاربران، سبب شد که پژوهشگران ابتداگیربهره
، اما دیري نگذشت که اغلـب پژوهشـگران بـه    مواد اقتباس کنندهاینترنت را از معیارهاي اعتیاد ب

تکانـه دانسـت و معیارهـاي آن    این نتیجه رسیدند که باید اعتیاد به اینترنت را یک اختالل کنترل 
بـازي  بـه اینترنـت یعنـی آسـیب شناسـی قمـار      ین اختالل کنترل تکانه به اعتیـاد  تراساس شبیهرا بر
).1387اده ، شهرآراي و مرادي، ز(قاسمگون تنظیم کردندبیمار

. امـا تـا   ) معرفـی گردیـد  1996ر توسط یانگ ( اعتیاد به اینترنت اصطالحی بود که اولین با
شناسان در زمینه تعریف و ن، هنوز در بین رواهاي اخیرم مطالعات گسترده در سالرغکنون علی

ظریه جامع که بتواند تعیین کند . به عالوه یک ناین اختالل توافق حاصل نشده استگیرياندازه
، وجـود نـدارد   کنـد مـی که چگونه ایـن اخـتالل بـه بهداشـت روانـی یـا اجتمـاعی ارتبـاط پیـدا          

.)2002(کاپالن
توانـد مشـکالت   مـی به طور کلی اعتیاد به اینترنت به عنوان نـوعی اسـتفاده از اینترنـت کـه     

. ایـن  شـود مـی اد کنـد تعریـف   ، درسی و یا شـغلی در زنـدگی فـرد ایجـ    شناختی، اجتماعیروان
شود که فرد نه بـه مـاده بلکـه بـه آنچـه در      میاختالل به عنوان نوعی اعتیاد رفتاري در نظر گرفته 

شـود و  میدهد، معتاد میدهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست میاینترنت انجام 
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(پارسـائیان،  شودمیدگی فرد ، درسی و یا شغلی در زن، اجتماعیشناختیوجب مشکالت روانم
1383(.

شـناختی داراي دو دسـته   ینترنت را بـه عنـوان یـک مشـکل روان    ) اعتیاد به ا1999(اورزاك
، نـاتوانی  اس خوب هنگام استفاده از اینترنت(احسشناختیي روانهانشانه: داندمیعالئم و نشانه 

و مشـکل در  عـدم اسـتفاده   ی در مواقـع  در توقف آن، احساس تهـی بـودن، افسـردگی و بـدخلق    
، صرف کردن وقت بیشتر و بیشتر بـا رایانـه، غیبـت از خـانواده و دوسـتان و دروغ      مدرسه یا کار

،(سندرم عصبی دستي جسمانیها) و نشانههاگفتن به کارفرما یا افراد خانواده در مورد فعالیت
ر غـذا خـوردن و   نظمـی د ، بیخشکی چشم، سردردهاي میگرنی، پشت درد و اختالل در خواب

.)غذایی و توجه نکردن به بهداشت شخصیيهاصرف نظر کردن از بعضی وعده
) اعتیاد به اینترنت الگوي غیرانطباقی استفاده از اینترنـت اسـت کـه    1999از دیدگاه یانگ (

شود و با سه یا بیشـتر از عالئـم زیـر کـه     میموجب تخریب یا ناراحتی قابل مالحظه از نظر بالینی 
.یابدمیدهد ، تظاهر میماه روي 12ل در طو
:شودمی، که با هر یک از موارد زیر تعیین 1لتحم-1

ر اینترنت بـراي رسـیدن بـه    الف: نیاز براي افزایش قابل مالحظه مقدار زمان مصرف شده د
. رضامندي

ب: کاهش قابل مالحظه در اثرات اسـتفاده از اینترنـت در هنگـام اسـتفاده از همـان مقـدار       
.صرف استفاده از اینترنت شده استمانی کهز

:شودمی، که با هر یک از موارد زیر تعیین 2ترك-2
ي محرومیت از استفاده از اینترنت):ها(بروز نشانهالف: نشانگان ترك اینترنت

از آنچـه مـورد انتظـار    تـر قطع یا کاهش استفاده از اینترنت به مقادیري بیشتر و طـوالنی -1
.است

1 .Tolerance
2 .Withdrawal
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کند:مییا بیشتر از عالئم زیر ظرف چند روز تا یک ماه بعد از قطع تظاهر دو-2
، گذردیه در اینترنت چه مک، افکار وسواسی درباره این، اضطرابحرکتی–بیقراري روانی

.ایپ ارادي و غیرارادي با انگشتاندرباره اینترنت و حرکات ترویا و خیالبافی 
.  شودمیتر از آنچه در نظر گرفته شده بود، نیباعث تماس بیشتر یا طوالعموالًم-3
. رل استفاده از اینترنت وجود داردي ناموفق براي کاهش یا کنتهامیل مداوم یا تالش-4
.شودمیي مربوط به اینترنت هاوقت زیادي صرف فعالیت-5
شـود  می، شغلی یا تفریحی به خاطر استفاده از اینترنت حذف ي مهم اجتماعیهافعالیت-6

.یابدمییا کاهش 
، شـغلی یـا   که مسائل مستمر جسـمانی، اجتمـاعی  استفاده از اینترنت علیرغم دانستن این -7

.را تشدید کرده استناشی شده یا آنروانی از آن 
.  شودمیکه استفاده از اینترنت متوقف میاحساس بیقراري یا حساسیت در هنگا-8
، اضـطراب و  ، گنـاه ي فرار یا تسکین احساس درماندگیاي برا، شیوهاستفاده از اینترنت-9

. افسردگی است
.گویدمی، دروغ ان براي پنهان کردن زمان صرف شدهفرد به اعضاي خانواده یا دیگر-10
، دوبـاره بـه اسـتفاده از اینترنـت ادامـه      لیرغم باال بودن صـورت حسـاب مخـارج   فرد ع-11

.دهدمی
: وجود داردل اعتیاد به اینترنت اوت از اختال) دو شکل متف2001به نظر دیویس (

شناسی روانـی قبلـی   اده از اینترنت که در نتیجه آسیبو سوء استفاستفاده بیش از اندازه-1
. ماندمی، در فرد باقی کندمیباشد که در اثر عوامل تقویتی که از اینترنت دریافت میفرد 

،گـپ ترنـت مـثالً  فاده مرضـی کلـی از این  استفاده مرضی کلی از اینترنت که شامل اسـت -2
.  لت اصلی آن بافت اجتماعی فرد استزدن بوده و عزدن و ایمیلپرسه
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اعتیـاد  :ی به اینترنت وجـود دارد فرعاعتیاد نوع 5توان گفت که حداقل میبا نگاهی دیگر 
د بـه قمـار بـازي،   (اعتیااي، اجبار شبکهنترنت، اعتیاد به روابط اینترنتیبه موضوعات جنسی در ای

.  آوري اطالعات و اعتیاد به رایانه، جمعانبه و خرید و تجارت در اینترنت)ي دوجهابازي
ساعت در هفته از اینترنـت  38) دریافت که معتادان به اینترنت به طور متوسط 1996یانگ (

اعات اسـتفاده  . البته اعتیاد فقـط بـا میـزان سـ    ساعت8هاکه غیر وابستهکردند درحالیمیاستفاده 
سـاعت در هفتـه نشـان    20شود. بعضی از مردم ممکن است عالئم اعتیاد را بـا  میتشخیص داده ن

، این عالئم را نداشـته  نندکمیساعت وقت صرف 30دهند در حالی که برخی دیگر که بیش از 
.  باشند

در اینجـا  شناسی این اختالل نیز نظریات مختلف و بسیاري وجود دارد کـه  در رابطه با سبب
توان بـه ایـن نتیجـه رسـید     میبندي کلی پردازیم. در یک جمعمیبندي این نظریات جمعبه بیان

باشند. این دو زمینه با یکدیگر تعامـل تنگاتنـگ   میکه دو زمینه در ایجاد اعتیاد به اینترنت سهیم 
. یکـی از  ل شـود ند موجب فهم کامل این اختالتوامیدارند و تنها توجه به هر دو زمینه است که 

هاي منحصر بـه فـرد اینترنـت    ي پدید آورنده این اختالل جذب شدن به برخی از ویژگیهازمینه
ي شخصی و محیطی از سویی هاکردن و انکار یک سري از ویژگی. اما زمینه دیگر طردباشدمی

ي موجـود در محـیط و نیـز احساسـات ناخوشـایند درونـی در کنـار       هـا . ناخوشاینديدیگر است
؛ تعامـل یـک سـري    شـود مـی ي اینترنت موجب جذب شدن مرضی به سوي اینترنـت  هاجذابیت
در این میان نقشی مهم دارد که بـراي فهـم اخـتالل بایـد     هاهاي شخصیتی با این جذابیتویژگی

ي درونـی کـه   هـا . ویژگـی آنها با یکدیگر در نظر گرفته شـود و تعامل هاهمه این عوامل و زمینه
از جملـه  ي ناخوشـایند درونـی فـرد   هارد به اینترنت پناه برد شامل تمام احساسشود فمیموجب 

. فرد با پناه بردن باشدمی، تنهایی و ... کفایتیماندگی، بیاحساس اضطراب، افسردگی، گناه، در
کنـد و مکـانی بـراي ارضـاي مجـازي      مـی به اینترنت از واقعیت خویش یا محـیط خـویش فـرار    

نـین افـرادي گریـز از    ي مهـم چ هـا یابد. در واقع یکـی از ویژگـی  میویش کمبودها و نیازهاي خ
دیگـر از  . یکـی و شـدن بـا مسـائل شخصـی و محیطـی اسـت      کفایـت بـراي روبـر   واقعیت و عدم
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شود رابطه ایـن اخـتالل بـا آگـاهی هیجـانی پـایین اسـت.        مییی که در تحقیقات دیده هاویژگی
، براي تسـکین خـود   آگاهندها ناد و علل آند خوچنین افرادي چون نسبت به هیجانات ناخوشاین

ساز پنـاه بـردن   محیط خانوادگی نامساعد نیز زمینهآورند. فشارهاي محیطی و میبه اینترنت روي 
ش را در گردد و فرد به این طریق قادر خواهد شد که رنـج موجـود در محـیط   میفرد به اینترنت 

.دنیاي مجازیش فراموش کند
ي شخصی و محیطـی وجـود یـک ویژگـی     هاکنندهطردي ایترنت و هایتاما در کنار جذاب

؛ چـرا کـه فـرد    باشـد میدیگر نیز براي ظهور این اختالل الزم است و آن مشکل در کنترل تکانه 
کـه موجـب اخـتالل در    حتی پس از آنکه فهمید که اینترنت نه تنها مشـکالتش را رفـع نکـرده بل   

را ترك کند. در واقـع عـدم کنتـرل تکانـه موجـب      واند آنتمینیز ن، شودمیاش عملکرد روزانه
.  شودمیاختالل و نیز موجب تداوم اختالل بروزهاي الزم براي مین مالكأت

14تـا  2کننـد بـه میـزان    مـی شیوع اعتیاد به اینترنت در میان کسانی که از اینترنـت اسـتفاده   
تیاد به اینترنت در جوامع مختلف ). شیوع اع1381(امیدوار و صارمی شودمیدرصد تخمین زده 

روي جمعیـت  . بیشـتر تحقیقـات انجـام شـده نیـز      ي مختلف سنی متفـاوت اسـت  هاو در جمعیت
نوجـوان آمریکـایی صـورت    2620. براي مثال در تحقیقی که روي نوجوان صورت گرفته است

اعتیـاد بـه   . در یونـان میـزان  )2006(اف کـائو و ال سـو،   % اعتیاد بـه اینترنـت داشـتند   4/2ت گرف
% 7/10و در کـره  ) 2008نوس اي سـیمون و همکـاران ،   % (کنسـتانتی 11اینترنت در این رده سنی 
) بر آورد شده اسـت. در ایـران نـرخ شـیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در        2008(سوپارك و همکاران، 

. )1387راي و مـرادي،  (قاسـم زاده، شـهرآ  درصـد بـرآورد شـده اسـت    8/3یرسـتانی  دختران دب
باشـد و  مـی بینیم آمارهاي موجود در کشورهاي مختلف درباره جمعیت نوجوان میور که همانط

این در حالی است که در تحقیقی که در آمریکا انجام شد مشخص شد که بیشـترین نـرخ شـیوع    
). بـه  2008(مارتاشو و دونالـد بـالك،   باشدمیسالگی 30سالگی و آغاز دهه 20در اواخر دهه 

میـان جوانـان دانشـجو    اضر به بررسی میـزان شـیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در     همین دلیل پژوهش ح
ي مشـهد، علـوم   هـا تحقیقات انجام شـده در ایـران بـر روي دانشـجویان دانشـگاه     . پرداخته است
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درصـد کـاربران نشـان داده    15تـا  0بهزیستی و علوم پزشکی اصفهان میزان اعتیاد به اینترنت را 
شـود تحقیقـات انجـام شـده روي جمعیـت      میکه مشاهده ه به آن). با توج1386(سهرابی، است

میـزان  دهد، این پـژوهش بـه بررسـی    میدانشجویان ایرانی آمارهاي مختلفی را در اختیار ما قرار 
ی پرداخته است.  ئشیوع اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبا

ي جمعیـت  هـا ثر از ویژگـی أتواند متـ مینترنت که شیوع اعتیاد به ایدهدمیتحقیقات نشان 
ام شـد نشـان   . در تحقیقی که در نروژ انجـ ه سن و جنس و میزان تحصیالت باشدشناختی از جمل

مشـکل زا از  ، جوان بـودن و داشـتن تحصـیالت دانشـگاهی بـا اسـتفاده      داده شد که مذکر بودن
پژوهشـی کـه بـین دانشـجویان     ) در حـالی کـه در   2009(بکن و همکـاران،  اینترنت ارتباط دارد

). 2007(فورتسـون و همکـاران،   فاوتی بین زنان و مردان یافت نشـد آمریکایی صورت گرفت، ت
(نـاي و اربرینـگ،   شوندمیافراد بزرگسال به احتمال زیاد کمتر مبتال به اختالل اعتیاد به اینترنت 

ثیر قـرار  أال را بیشـتر تحـت تـ   دهد که این اختالل افراد با تحصیالت بامی). تحقیقات نشان 2000
) نیـز در تحقیقـی بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه        1998(). یانـگ 1999(اداره آمـار آمریکـا،   دهدمی

. کنـد مـی موقعیت اجتماعی اقتصادي باال و تحصیالت بـاال خطـر ابـتال بـه ایـن اخـتالل را بیشـتر        
ثیر قـرار  أرنـت را تحـت تـ   جنسیت نیز یکی از عواملی است که نوع کاربري و میزان اعتیاد به اینت

ی و رؤیاهاي جنسـی هسـتند در   ، سلطه طلبدر اینترنت بیشتر به دنبال قدرت، مقام. مردهادهدمی
ي دوستی حمایتی، روابط عاشقانه و ارتباطاتی را که بتوان در پناه آن خود هاگروه،هازن،مقابل

ه میـزان  ن داده شـده اسـت کـ   . در اکثـر تحقیقـات نشـا   نندکمیرا از دیگران پنهان کرد را طلب 
درصـد  6) نشـان داده شـد کـه    2000(ناي و اربرینـگ، . در تحقیقیشیوع در مردان بیشتر است

، ، گوتسـتون وهش بـاکن، ونـزل  شود. نتایج پژمیواریانس میزان شیوع با عامل جنسیت مشخص 
) نشان داد که اعتیاد به اینترنت و در معرض خطر بودن بـه شـدت در   2009(جوهانسون و کورن

طـور  در میان مردان جوان داشتند همینهمین طور شیوع بیشتري راارتباط با جنس وسن بودند و
تفاده از اینترنـت  سطح تحصیالت دانشگاهی فاکتوري بـود کـه بـه طـور مثبـت در ارتبـاط بـا اسـ        

دار بود.مشکل
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ت االأله اعتیـاد بـه اینترنـت در قالـب سـؤ     بر آن اسـت کـه در رابطـه بـا مسـ     پژوهش حاضر
:پژوهشی زیر پاسخ علمی بیابد

ی چقدر است؟ئنرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبا-1
آیا میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در میان دو جنس زن و مرد تفاوت متفاوت است؟-2
یا میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در میان مقاطع مختلف تحصـیالت دانشـگاهی تفـاوت    آ-3
دارد؟

، همبسـتگی معنـاداري   کننده و میزان اعتیاد بـه اینترنـت  بین سن دانشجویان شرکت آیا -4
.وجود دارد؟

جامعه و نمونه،روش پژوهش
ی در ئگاه عالمـه طباطبـا  ي مختلـف دانشـ  هاجامعه آماري این پژوهش تمام دانشجویان دانشکده

15000بـود کـه در حـدود    87-88مقطع کارشناسـی و تحصـیالت تکمیلـی در سـال تحصـیلی      
شدند.میدانشجو بودند و همگی کاربر اینترنت محسوب 

. بـه ایـن ترتیـب کـه محققـان بـه       گیري از روش جامعه در دسترس استفاده شـد براي نمونه
را در اختیـار دانشـجویان   هـا ه طور تصادف پرسشنامهکردند و بمیي مختلف مراجعه هادانشکده

یی که در هر دانشـکده توزیـع شـد، متناسـب بـا تعـداد       ها. تعداد پرسشنامهدادندمیمختلف قرار 
درصـد دانشـجویان هـر   5دانشجویان هر دانشکده بود به طوري که بـه طـور متوسـط در حـدود     

سشـنامه شـامل کـالس درس، کتابخانـه،     ري توزیـع پ هـا . مکاندانشکده به پرسشنامه پاسخ دادند
. در اي را در اختیار ما قـرار دهـد  دفی، حیات و غذاخوري بود به طوریکه بتواند نمونه تصاسایت

و تـا  آغاز شـد  1387. اجراي این پژوهش از اوایل دي نفر به پرسشنامه پاسخ دادند667مجموع 
.  اواسط اسفند به طول انجامید
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ابزار پژوهش
، پژوهشــگران در یارهـاي تشخیصـی اعتیـاد بـه اینترنـت     عـدم اتفـاق نظـر بـر سـر مع     بـا توجـه بـه   

ده تـدوین کـرده و بـه کـار     ي گوناگون را براي سنجش این پدیهانامهي خود پرسشهاپژوهش
نامـه بیسـت   الی یانـگ و پـس از آن پرسـش   هشت سـؤ نامه ، پرسشها. از میان این مقیاساندبرده
امه مورد استفاده قرار گرفته اسـت. در ایـن پـژوهش نیـز از پرسشـن     ) بیش از همه1999الی او(سؤ

.  الی یانگ استفاده شدبیست سؤ
(به سبب آنکـه هـیچ   السؤ7، پس از حذف اعتیاد به اینترنت یانگ در سوئددر اجراي آزمون

(انگلبـرگ و  دسـت آمـد  % بـه 95نشـان ندادنـد)، آلفـاي کرونبـاخ    هـا تفاوتی را میان آزمـودنی 
بـاخ  ) آلفـاي کرون 2005() و کـیم و همکـاران  2004همکـاران ( . در کره، یو و)2004سورگ، 

پایایی آزمون بـاز آزمـون   )2005(، لی و چو% را به دست آوردند، و ینگ، چو، بیتی90بیش از 
ذف پاسـخ  ) نیـز پـس از حـ   2003(. ونـگ و همکـاران  % به دست آوردنـد 85پس از دو هفته را 

. % را به دست آوردنـد 90اي کرونباخ به دادن پاسخ خنثی) آلفهااي(به دلیل گرایش کرهگاهی
. % به دست آمد88) آلفاي کرونباخ 1387(در پژوهش شهر آراي و همکاران

اي شـامل بـه   هدرجـ 5ال روي مقیـاس  سؤ20اسخ دهنده باید به هر یک از ، پدر این پرسشنامه
بی نمره حاصل . براي ارزیاپاسخ بدهد) 5) و همیشه (4(اغلب،)3()، معموال2)،گاهی (1ندرت (

نشـان دهنـده کـاربر    39تـا  20) استفاده شـد، بـدین معنـا کـه نمـره      1998(از دستورالعمل یانگ
دهنـده  نشـان 100تـا 70نشان هنده کاربر در معرض خطر و نمره کـاربر  69تا 40، نمره معمولی

.  کاربر معتاد است

ي پژوهشهایافته
و شرکت کردند که همگی کاربر اینترنت بودند. کاربران بـر اسـاس   دانشج667در این پژوهش 

97، کاربر معمولی564: ه تقسیم شدنداي که در آزمون اعتیاد به اینترنت گرفتند به سه گرونمره
، میـزان شـیوع اعتیـاد بـه     . به ایـن ترتیـب  کاربر معتاد به اینترنت بودند6کاربر در معرض خطر و
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درصد و میزان شـیوع کـاربران در معـرض خطـر     0.9یان دانشگاه عالمه اینترنت در میان دانشجو
.باشدمیدرصد 14.5

تقسیم شرکت کنندگان به سه گروه معتاد ، در معرض خطر و معمولی .1جدول 
بر اساس نمره آنها در آزمون اعتیاد به اینترنت

ي هـا به منظور بررسی وضعیت کاربران معتـاد بـه اینترنـت و درمعـرض خطـر در دانشـکده      
در محاسـبه شـد کـه    هـا ي مختلف در دانشکدههای، درصد گروهمختلف دانشگاه عالمه طباطبائ

ه شـود بیشـترین درصـد اعتیـاد بـ     مـی . همـانطور کـه مشـاهده    جداول زیر نمایش داده شده است
ي حقـوق و اقتصـاد   هاي بیمه و علوم اجتماعی و کمترین آن در دانشکدههااینترنت در دانشکده

ي مدیریت، بیمـه و اقتصـاد و   هابوده است. بیشترین درصد کاربران در معرض خطر در دانشکده
. شناسی و علوم اجتماعی بوده استاني روهاکمترین آن در دانشکده

ي عالمه طباطباییهاي دانشگاههارمعرض خطر و معتاد در دانشکدهدرصد شیوع کاربران د. 2جدول

تعداد افراد نمونهدرصد کاربران معتاددرصد کاربران درمعرض خطرنام دانشکده

30520دانشکده بیمه
2/132/291دانشکده علوم اجتماعی

7/202/292دانشکده مدیریت
1/260102دانشکده اقتصاد

6/159/0109یاتدانشکده ادب
3/25085دانشکده حقوق

8/96/0172شناسیدانشکده روان

ن در کننـدگان دختـر و پسـر درصـد وضـعیت کـاربرا      به منظـور بررسـی وضـعیت شـرکت    
شـود در درصـد کـاربران در معـرض     مـی . همان طور که دیـده  هرکدام از دو جنس محاسبه شد

کاربر معتادکاربر در معرض خطرکاربر معمولینام گروه
564976تعداد
84.614.50.9درصد
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دو جـنس تفـاوت   در میـان کـاربران معتـاد بـین     امـا  شـود مـی خطر تفاوتی بین دو جـنس دیـده ن  
.  معناداري وجود دارد

درصد شیوع کاربران در معرض خطر و معتاد در بین دو جنس. 3جدول
تعداد افراد نمونهدرصد کاربران معتاددرصد کاربران درمعرض خطرجنس

3/163/1455دختر
7/197/0152پسر

وع اعتیاد به اینترنت در دختران بیشتر از پسـران اسـت   براي آزمودن این فرضیه که میزان شی
در این آزمون خطاي اسـتاندارد  ت بین دو نسبت مستقل استفاده شد.از آزمون معنادار بودن تفاو

) 1.64(جـدول  Zمحاسبه شـده از Zبود. با توجه به آنکه=1.25Zو 008/0محاسبه شده برابر با 
.شودمییید أتر است فرضیه ما تکوچک

ارشـد مشـاهده   در دو مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی   با بررسـی شـیوع اعتیـاد بـه اینترنـت     
نفـري کـه در ایـن تحقیـق اعتیـاد بـه اینترنـت داشـتند از مقطـع کارشناسـی           6شود کـه تمـام   می
باشند. در نتیجه این فرضیه که میزان شیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در مقطـع کارشناسـی بیشـتر از       می
. همچنـین میـزان کـاربران در    شـود مییید أت99/0ارشد است با سطح معناداري یع کارشناسمقط

. باشدمیارشد اسی بیشتر از دانشجویان کارشناسیمعرض خطر نیز در میان دانشجویان کارشن

ارشددر دو مقطع کارشناسی و کارشناسیدرصد شیوع کاربران درمعرض خطر و معتاد. 4جدول
تعداد افراد نمونهدرصد کاربران معمولیر معرض خطردرصد کاربران دتحصیالت
1749/1467کارشناسی

1/150126ارشدکارشناسی

درصـــد 89. ســـال بـــود39ســـال تـــا 18کننـــدگان در ایـــن پـــژوهش از ســـن شـــرکت
کننـده  بیشترین درصد شـرکت هاساله20سال بودند . در این میان 25تا 18کنندگان بین شرکت

د بـه اینترنـت   درصد). براي آزمودن این فرضیه که بین سـن و نمـره آزمـون اعتیـا    20(داشتندرا
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بود که معنادار -026/0، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که مساويهمبستگی وجود دارد
شود.می، بنابر این این فرضیه رد باشدمین

گیريبحث و نتیجه
انشـجویان دانشـگاه عالمـه    رنـت در میـان د  این پژوهش نشـان داد کـه نـرخ شـیوع اعتیـاد بـه اینت      

ترین ارقام به دست آمـده در تحقیقـات کشـورهاي    که در حد کمباشدمیدرصد 0.9، یئطباطبا
دیگر و سایر تحقیقاتی است که روي دانشـجویان ایرانـی صـورت گرفتـه اسـت. درصـد شـیوع        

ی در صورتباشدمی3/1جمعیت دختران و در 9/0اعتیاد به اینترنت درکل جمعیت مورد مطالعه 
شـیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در میـان      )1387(، شهرآراي و مراديزادهکه با توجه به پژوهش قاسم

.درصد محاسبه شد8/3ان دبیرستانی دختر
7/0و در پسـران  3/1براساس نتایج پژوهش حاضـر شـیوع اعتیـاد بـه اینترنـت در دختـران       

باشـد کـه   مـی عتیاد به اینترنت در دختران بیشتر از پسـران  باشد که با توجه به این نتایج شیوع امی
) اسـت  2009، جوهانسـون و کـورن (  ونزل، گوتسـتون ي پژوهش باکن،هااین یافته مغایر با یافته

که نشان داد که اعتیاد به اینترنت و در معرض خطر بودن به شدت در ارتبـاط بـا جـنس بودنـد و     
همـین طـور بـا پـژوهش فورتسـون و همکـاران       .شـتند را در میان مـردان جـوان دا  شیوع بیشتري 

و مردان یافت نشد نیز مخالف که در آن در میان دانشجویان آمریکایی تفاوتی بین زنان)2007(
.  است

در این پژوهش گرچه میان سن و نمره فرد در آزمون اعتیاد به اینترنت همبستگی معکـوس  
، ، گوتسـتون ه در پـژوهش بـاکن، ونـزل   رتی کمشاهده شد اما این همبستگی معنادار نبود در صو

) اعتیاد به اینترنت و در معرض خطر بودن به شدت در ارتباط با سـن  2009(جوهانسون و کورن
بودند.
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یابـد در  میتحصیلی کاهش معرض خطر با افزایش مقطعافراد دردر پژوهش حاضر تعداد 
) سـطح تحصـیالت   2009ن (، جوهانسـون و کـور  وتسـتون حالی که در پژوهش باکن، ونـزل، گ 

دار بود.تباط با استفاده از اینترنت مشکلدانشگاهی فاکتوري بود که به طور مثبت در ار
. کـاربران در معـرض خطـر    درصد بـود 14.4این تحقیق شیوع کاربران در معرض خطر در

تـی را کـه   کسانی هستند که به دلیل بهره گیري از اینترنت با مشکالتی مواجه شده اند و باید اثرا
. بـا  )1998،(یانگزیر نظر داشته باشند، به دقت اینترنت بر زندگی شان گذاشته استاستفاده از 

توجه به آنکه اثرات سوء استفاده مفرط از اینترنت در میان کاربران در معـرض خطـر نیزخـود را    
ه کـاربران  در معرض خطـر بـ  کاربران دهد و با توجه به آنکه احتمال آن وجود دارد کهمینشان 

معتاد تبدیل شوند و با توجه به شـیوع زیـاد کـاربران در معـرض خطـر در ایـن پـژوهش و سـایر         
این گروه از کاربران مورد توجه قرار گیرند و براي آنان شود کهمی، پیشنهاد ي مشابههاپژوهش
مراکز برگزار و سایرهایی در زمینه مقابله با سوء استفاده مفرط از اینترنت در دانشگاههاآموزش

شـود کـه در مراکـزي    می. به عالوه با توجه به شیوع باالي کاربران در معرض خطر پیشنهاد شود
یا سایر مراکزي که استفاده از اینترنت ضروري است، بـراي پیشـگیري افـراد بـه     هامانند دانشگاه

اي ي آموزشـی بـر  هـا تبدیل شدن به کـاربران در معـرض خطـر یـا معتـاد بـراي همگـان کـالس        
پیشگیري برگزار شود. 

امید است نتایج این پژوهش به مسئوالن کمک کند تا بـا شناسـایی میـزان شـیوع اعتیـاد بـه       
اینترنت و کاربران در معرض خطراقداماتی در جهت درمان و به خصوص پیشگیري این اخـتالل  

یـاد بـه   تر اعتتواند موجب شیوع باالمیشود که در رابطه با عواملی که میصورت دهند. پیشنهاد 
بطه بـا عوامـل شـیوع بـاالي     اشود و نیز در رمیدانشجویان کارشناسی اینترنت در میان دختران و

هایی صورت گیرد.کاربران در معرض خطر، پژوهش
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