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هدف مقاله حاضر بررسی ابعاد مختلف انواع اعتیاد به فضای مجازی می باشد که عبارتند : چکيده

از اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به تلفن همراه، اعتیاد به بازی های رایانه ای و اعتیاد به شبکه های 

بق اجتماعی. روش این مقاله از نوع مروری است و در آن نشانه ها و عالیم، آثار و عوارض، سوا

نظری، سوابق پژوهشی و ابزار های پژوهشی موجود در رابطه با اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به تلفن 

همراه، اعتیاد به بازی های یارانه ای و اعتیاد به شبکه های اجتماعی بررسی و معرفی شده اند.سپس 

شده ارائه شده است. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده در رابطه با هرکدام از انواع اعتیاد یاد 

یافته ها و نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که با وجود اهمیت اینترنت، تلفن همراه، رایانه و 

شبکه های اجتماعی در رفاه انسان ها و تسریع در انجام بهینه امور با صرفه جویی در وقت و هزینه، 

اسب و افراطی از این فناوری ها و هر روز به میزان اعتیاد و وابستگی روانی ناشی از استفاده نامن

آثار مخرب آن در ابعاد مختلف زندگی افراد افزوده می شود. استمرار این وضعیت جوامع را با 

چالش های جدی برای درمان افراد معتاد به این فناوری ها مواجه ساخته و هزینه های باالیی را 

ت با استفاده از یافته های مقاله، آموزش در ابعاد مختلف متوجه جوامع می کند. بنابراین ضروری اس

های الزم برای جلوگیری از آثار مخرب این نوع اعتیاد به خانواده ها و مراکز آموزشی داده شود و 

ا استفاده از ابزار پژوهشی معرفی شده مداخالت روانشناختی الزم در بدر صورت بروز اعتیاد، 

پذیرد تا افراد به جای بهره مندی از این فناوری ها راستای کنترل و اصالح رفتار اعتیادی صورت 

 در مسیر رفاه و آسایش، اسیر آنها نگردند.

 اعتیاد، فضای مجازی، اینترنت، تلفن همراه، بازی های یارانه ای، شبکه های اجتماعی کليدواژه:
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 مقدمه

 در .کنند که به اینترنت متصل است میوقتی صحبت از فضای مجازی به میان می آید مردم اغلب به کامپیوتری فکر      

است که  جهانیفضای مجازی یک شبکه گسترده   .می دهدتشکیل   که این فقط بخش بسیار کوچکی از فضای مجازی را حالی

 گوناگون رهایو نرم افزارها شخصی را با استفاده از سخت افزا های متعدد و حتی رایانه اندازه هایدر  مختلف رایانه ای هایشبکه 

می، می دهند )شاقاسارتباط راه دور اساس فضای مجازی را تشکیل های ی فناور ارتباطی به یکدیگر وصل می کند.های  و با قرارداد

ر از آنها به علت تاثی افراطیبا همگانی شدن استفاده از این فناوری ها از جمله اینترنت در سال های اخیر، مساله استفاده  .(8911

و  -ر زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و تحصیلی، توجه روانشناسان را به خود جلب کرده و پدیده اعتیاد به اینترنت منفی شان د

در کشورهای مختلف  –جنبه های دیگر فضای مجازی از قبیل تلفن همراه، بازی های یارانه ای و اخیرا  شبکه های اجتماعی 

آسیب پذیری های جسمی، روانی، فرهنگی، مالی و اجتماعی این پدیده به ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. گسترش روز افزون 

در قشر تحصیل کرده و متوسط جامعه به عنوان کاربران عمده فناوری های مورد استفاده در فضای مجازی، بررسی روانشناختی 

(. 8931)کرمشایی، پناهی، صادق نیا و زیدی، ابعاد مختلف اعتیاد به فضای مجازی از جمله اعتیاد به اینترنت را ضروری نموده است

تلفن همراه و متعلقات آن به ویژه بازی های یارانه ای مانند یک شمشیر دولبه عمل می کنند. از یک سو مفیدند، چرا که اینترنت، 

ها و کنش های متقابل فرصت های بی بدیلی در اختیار کاربران قرار می دهند و کاربران را قادر می سازند در فضای مجازی تعامل 

و اعتیادگونه  -زیادی در همه جوانب زندگی اجتماعی با دیگر کاربران انجام دهند و از سوی دیگر در صورت استفاده بیش از حد 

به ویژه در بازی های اینترنتی و حتی بازی های موجود در تلفن همراه می توانند تهدیدی برای کاربران باشند و باعث شوند  -

(. به عبارت دیگر استفاده افراطی از این فناوری 8939روز به روز منزوی تر شده و دچار انزوای اجتماعی شوند)کوهی،  کاربران

های کارآمد موجب اختالل ذهن و بدن می شود که این اختالل ها به عنوان تعریف اعتیاد توسط همه سازمان های معتبر مانند 

 (.8111، 8ت جهانی و . . . پذیرفته شده است)وودانجمن روانپزشکی آمریکا ، سازمان بهداش

 

 روش پژوهش

 مروری می باشد.روش پژوهش توصیفی و از نوع      

  

 اعتياد به اینترنت 

اینترنت شبکه ای با میلیونها کاربر در سراسر جهان و یک کانال وسیع برای تبادل اطالعات، تحقیقات دانشگاهی، سرگرمی،     

 هر پیشرفت جدیدی، در کنار مزایایی که دارد، میتواند مشکالتی هم به(. 8182و همکاران، 8تجارت و ارتباطات می باشد)آذهر

ای پدیدار شده که برخی از آنها حتی جامعة جهانی را هم  های تازه و آسیب مشـکالتهم ترنت ظهور این د. باداشته باش همـراه

ه است. اعتیاد ب همراه داشـته اعتیـاد بـه اسـتفاده از آن یکی از مهمترین مشکالتی که اینترنت با خود به است. نگران کرده

ـای ه به نحوی که سایر فعالیت. شود از اینترنت اطالق می افراطیبه استفادة  نوعی اختالل کنترل تکانه است که 9اینترنت

ای، خانوادگی،  اجتماعی، حرفه های مختلف شغلی، علمـی، و به افت عملکرد او در حوزه دادهالشعاع قرار  فرد را تحت اجتمـاعی

 با دوستان و خانواده می ی انگاشتن روابط در دنیای واقع نادیده تا جایی کـه باعـث .شود اقتصادی، و روانشناختی منجر می

به عبارت دیگر اینترنت از یک طرف یک نیاز خیلی مهم و ضروری  .(8938به نقل از حسینی بهشتیان،  8911 شـناس، حـق)شود

مدرن است و از طرف دیگر برخی از مردم به صورت بیمارگونه ای به آن معتاد شده اند. تحقیقات نشان می دهند که استفاده 

)آذهر اجباری است-ینترنت باعث بسیاری از اختالالت روحی و روانی مانند اضطراب افسردگی، استرس و اختالل وسواسیافراطی از ا

 (.      8182و همکاران، 

                                                           
1 - Wood 
0 - Azher 
3 - Internet Addiction 
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های  طرحهم کشورهای بسیاری  است. رسیده چـاپ های اینترنت بـه در چند سال گذشته دهها جلد کتاب دربارة آسیب     

ز اقدام به تأسیس مراک های اینترنتـی درمان آسیبو برای  اند اجرا درآورده به برای بررسی آثار اینترنتتحقیقاتی متعددی را 

 .(8938به نقل از حسینی بهشتیان،  8911 شـناس، حـق)اند کرده تخصصی، مشابه مراکز ترك اعتیاد به مواد مخدر

و تعریف  ابداع ی را صیتشخ یارهایمع ستیلو  1"نترنتیا به ادیاعت اختالل" اصطالح( 8366)  2نخستین بار کیمبرلی یانگ     

( اعتیاد به اینترنت یک اختالل کنترل 8333بود. به نظر یانگ) محققان از یاریمراجعه بسبرای  یشروع نقطه عنوان به کهکرد 

در تجزیه و تحلیل  "اینترنت"را با  "ماده"یانگ جای کلمه  (.8182تکانه می باشد که دارای مسمومیت نیست) آذهر و همکاران 

خوداز اعتیاد به اینترنت، عوض کرد. نتیجه گیری نشان دهنده این است که عالیمی همچون تحمل و مدارا، ترك، ولع، و عواقب 

 و یانگ، 8188، 1، فرانگوس، سویتر و پولوس7؛ فرانگوس8111،  6نفی زندگی در دراعتیاد به اینترنت نیز وجود دارد)برایان و ویمر

8336.) 

روانشناسان دیگر هم تعاریف متعددی از اعتیاد به اینترنت ارائه کرده اند از جمله اینکه اختالل اعتیاد به اینترنت به نظر      

(به معنی استفاده افراطی از اینترنت به همراه نشانگانی نظیر خشم، تنش و اضطراب می باشد، به نظر 8331)3گلدبرگ

(یک تهدید جدی برای سالمت شخص و رفاه 8181)88روانی به اینترنت است، به نظر بانسال(یک  وابستگی 8331)81کاندل

(به وسیله اشتغال ذهنی بیش از حد و کمتر  کنترل 8111)88اجتماعی است که باعث بروز رفتار ضداجتماعی می شودوبه نظر مارتا

(. اعتیاد به 8182نت مشخص می شود)آذهر و همکاران،شده یا رفتارهای منجر به اختالل مربوط به استفاده از کامپیوتر و اینتر

اینترنت با عباراتی نظیر اختالل ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت نیز تعریف شده 

 (.8931برند)میرزائیان، باعزت و خاکپور، است. گاهی از این بیماری با عنوان اختالل اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد مجازی نیز نام می 

 

(، و احساس تنهایی اضطراب، افسردگی( هـای روانـی آسـیباعتیاد به اینترنت با نشانه های و عوارض اعتياد به اینترنت: 

کاهش روابط خانوادگی و افزایش فاصله بین اعضای ( خـانوادگیآسیب های ، (مشکالت خواب، تغذیـه)جسمانی آسیب های

همراه است)حسینی  (افت نمـرات تحصـیلی)تحصیلی ( و  آسیب های اخراج از کارو کاهش بازدة کاری)شغلی آسیب های ، (خانواده

(. اعتیاد به اینترنت منجر به اختالالت جسمی، روانشناختی و اجتماعی مختلفی می گردد. معتادان به اینترنت با 8938بهشتیان، 

الل خواب، فشار به پشت و فشار به چشم، مواجه هستند. این افراد همچنین مشکالت اجتماعی، عوارض جسمی جانبی از قبیل اخت

(. از جمله بدترین آثار اعتیاد به اینترنت 8182به نقل از آذهر و همکاران،   8188، 89دانشگاهی و خانوادگی را تجربه می کنند)آسام

از اینترنت باعث برخی از مشکالت می شود که یکی از آنها اضطراب  عبارت است از اضطراب، استرس و افسردگی. افزایش استفاده

 (.8182به نقل از آدهر و همکاران،  8188، 82اینترنت است)نیما

 

ه اش پیرامون اعتیاد به اینترنت به این نتیجه رسید که بروز اعتیاد اینترنتی ریشه در عیانگ در مطال دالیل اعتياد اینترنتی:

که عبارتند از: نارضایتی از زندگی زناشویی، مشکالت کاری، مشکالت مالی، عدم امنیت، اضطراب، دعواهای هفت دلیل اصلی دارد 

 ) .8931به نقل از کرمشایی و همکاران،  8979د، بیابانگر) خانوادگی و زندگی محدود اجتماعی

                                                           
4 - Kimberly Young 
5 - Internet Addiction Disorder 

6 - Brian & Wimmer 
7 - Frangos 
8 - Sotiropoulos 
9 - Goldberg 

12 - Kandel 
11 - Bansal 

10 - Martha 
13 - Assam 
14 - Nima 
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یا اعتیاد به اتاق های گپ و گفتگوی  87ن، چت کرد86، هرزه نگاری81وب گردیاعتیاد به اینترنت شامل انواع اعتیاد به اینترنت:

درون شبکه ای است که می تواند زمینه تخریب سالمت، روابط، احساسات و در نهایت روح و  81، قمارخریدهای اینترنتیآنالین، 

 شتن مشکالتیروان افراد را فراهم نماید و بازی رایانه ای که به وسیله چشم های خشک، سردرد، اختالل خواب، غفلت از خانواده، دا

به نقل از آذهر  8181؛  آسام، 8931؛ میرزائیان، باعزت و خاکپور، 8117با مدرسه یا شغل و . . . مشخص می شوند.)فالح مهنه، 

 (. 8182و همکاران، 
 

 عالیم و نشانه های اعتياد به اینترنت : 

 .مشخص میکندبه شرح زیرهـا نشـانه وابسـتگی بـه اینترنـت را بـا دو دسـته از عالیـم و( 8118( 83یویسد  -الف 

توجهی و غفلت از  بی، گیـری شـکالت درسـی، شـغلی، یـا بـین فـردی؛ کنـارهاین نشانه ها شامل م  :های رفتاری نشانه (1

 دوستان، خانواده، شغل یـا مسـئولیت شخصـی؛ خسـتگی بـیش ازاندازه؛ بیقراری روانی حرکتی در صورت کاهش یا متوقـف

قابل  و اسـتفاده از اینترنـت؛ تغییر سبک زندگی به منظور صرف وقت بیشتر برای استفاده از اینترنت؛ کاهش عمـومیکـردن 

تن به گف وقت بیشتر برای کار با اینترنت؛ دروغ مالحظة فعالیت جسمی؛ محرومیت و تغییر در الگوی خواب با هـدف اختصـاص

کردن مدت زمان استفاده از اینترنت؛ ماندن در فضای اینترنـت بـیش از زمـان  هانخانواده، دوستان، و درمانگـر بـه منظـور پن

 .نظر؛ اشتغال فکری در خصوص اینترنت در زمان قطع تماس و ترك فضای مجازی مـورد

 لذتبخشعالیتهای فداشتن افکار وسواسی دربارة اینترنـت، کـاهش این نشانه ها شامل   :های شناختی غير سازشی نشانه (2

ـویی، گ دوستان قدیمی واقعی و یافتن دوستان مجـازی، دروغ گیـری از کنـاره های قبلی به منظور استفاده از اینترنت، و سرگرمی

یح . افـراد وابسـته بـه اینترنـت تـرجمی باشند کردن اسـتفاده از اینترنـت علت ناتوانی در متوقف به نگرانـی و اشـتغال ذهنـی

مچ دست شکایت می کنند. هنگام اشتغال  هاست به دستشویی بروند. دائماً از درد که رایانه در حال بارگذاری داده ی دهند زمانیم

ای ه بزنند. در محیط رسانند تا به ایمیل خود سر خورند. هر جـاهستند سریع خود را به منزل می به اینترنت جلوی رایانه غذا می

آنها نشانی ایمیل دارند. با  کننـد. همـة دوسـتان وگوی اینترنتی استفاده مـی ی گفتها واقعی از اصطالحات و نشانه زنـدگی

نند. حداقل ک گردش و تفریح میروند و پیامهای عاطفی ردوبدل می کننـد و بـا آنهـا بـه دوستان اینترنتی رابطة عاطفی برقرار می

 خوبی می هرا ب وگوی اینترنتـی را بیان کنند. ده اصطالح گفتتوانند آن  سرعت می را از حفظ هستند و به ده نشـانی اینترنتـی

دوستان و حتی همسرشان گفتوگوی اینترنتی کنند  دهنـد بـا برنـد. تـرجیح مـی کـار مـی دانند و آن را در مکالمات روزمره به

 هند که سـاکت باشـند و درنهایـتخوا کنند، از دیگران می تا با آنها به طـور مسـتقیم صـحبت کنند. وقتی رایانه را روشن می

 .نندک خورده است احساس خأل می کنند، درست مثل فردی که در زندگی عشقی شکسـت وقتی اتصال به اینترنت را قطع می

 . اشاره میکندبه شرح زیر دسته عالیم  بـرای اعتیـاد بـه اینترنـت بـه دو( 8333)81كرزااو -ب

از رایانه، ناتوانی در متوقـف کـردن فعالیـت،  نوعی احساس خوشی یا شعف هنگام اسـتفادهشامل : های روانشناختی نشانه (1

 دسترسی به احساس تهی بودن، افسردگی و بدخلقی هنگام عـدم توجهی به خانواده و دوسـتان، وقت زیاد در رایانه، بی صـرف

 می باشد. رایانـه و مشـکل در مدرسـه یـا کـار

نظمی در  بی مچ، خشکی چشم، سـردردهای میگرنـی، کمـر درد، شامل سـندرم عصـبی اسـتخوان :های جسمانی نشانه( 2

اختالل خواب و تغییر در الگوی  های غذایی، توجه نکردن به بهداشت شخصـی، وعده غذا خوردن و صرف نظر کردن از برخی

 نرم افزار،  صرف پول زیاد برای سخت ری از جملـهمشکالت دیگـ ك عالوه بر موارد یاد شده، رزا. به اعتقـاد اومی باشد خواب
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 دیده مـی مدرسه و وظایف خانوادگی در ایـن افـراد  تـوجهی بـه شـغل، بـی های مربوط به رایانـه،  افـزار، مجلـه وفعالیت

 .(8938)سپهریان و جوکار،شـود
 

 سوابق نظری اعتياد به اینترنت 

نوز هیچ هکرده اند ولی برای اختالل اعتیاد به اینترنت مطرح مکاتب و نظریه های مختلف روانشناسی تبیین های بسیاری       

ریه مطرح شده در این نظ مواردبرخی از نظریـه و دیدگاهی که قادر به تبیین کلیه رفتارهای اعتیادگونه باشد مطرح نشده است. 

 : عبارتند ازها 

 

این نظریه اعتیاد را در آسیب های دوره کودکی و در ارتباط با صفات شخصیتی معین با اختالالت دیگر و  :روانکاوینظریه های 

استرس را مطرح می کند. بعضی از افراد  -الگوی آمادگی( 8332)88در این زمینه سو. آمادگی روانشناختی ارثی در نظر می گیرد

ای قماربازی، خرید کردن، بازیه بیشتری برای اعتیاد به یک چیز مثل الکل، هروئین،به علت عوامل گوناگون ممکن است آمادگی 

رایانه ای و باألخره اینترنت داشته باشند. اگرچه بعضی از این افراد ممکن است در تمام عمر به چیزی معتاد نشوند، اما اگر عوامل 

ه اعتیاد روی بیاورند. بنابراین اگر ترکیب مناسبی از زمان، تحت فشار قرار دهد، ممکن است ب استرس زا در زمان معین آنها را

 (.8931)کرمشایی و همکاران، شخص و واقعه فراهم شود، فرد ممکن است به اینترنت معتاد شود

 

ین نظریه بر مطالعات اسکینر و شرطی سازی کنشگر تکیه دارد که در آن شخص رفتار معینی را انجام می دهد ا :نظریه رفتاری

و تقویت می شود. اگر فرد یاد بگیرد که چیزی مانند اینترنت می تواند برای او شرایطی  کردهای انجام این رفتار پاداش دریافت و بر

این کار برای او عامل تقویت کننده ای  .فراهم کند که از واقعیت فرار کند، احتماالً در آینده نیز به این کار مبادرت خواهد ورزید

با توجه به اصل تقویت (. 8313، و همکاران 88راوان)چرخه ای عمل کرده و باعث افزایش رفتار خواهد شد خواهد بود و بصورت

بازی، به این نتیجه رسیدند که طراحان بازی های رایانه ای  88مثبت که در نظریه شرطی شدن فعال مطرح است پس از بررسی 

کاران، )کرمشایی و همبازی اقدام به تقویت و پاداش بازیگران می کنندبه اصول شرطی کردن توجه داشته اند و در جریان یادگیری 

8931). 

 
در این دیدگاه اعتقاد بر این است که اختالل اعتیاد به اینترنت از شکل شناختی فرد همراه با  :نظریه های شناختی رفتاری

اگرچه ( 8333د ناشی می شود. به نظر دیوس)را افزایش می دهن رفتارهایی که یا پاسخ غیرسازشی را حفظ می کند و یا شدت آن

نشانه های شناختی در واقع تأثیر فراوانی دارند و می توانند نشانه های عاطفی  نشانه های مسلط، اختالل عاطفی و رفتاری است اما

دارد،  رت کنترلو رفتاری را ایجاد کنند. برعکس باورهای غیرمنطقی و غیرسازشی مانند این موضوع که فرد فقط در اینترنت قد

«  خود»نمونه هایی از افکار شناختی مشکل زا در زمینه ،فقط در آنجا برای خود کسی است و فقط در آنجا قابل احترام است

هستند. باورهای غیر منطقی دیگر مانند: هیچکس در بیرون از اینترنت از من خوشش نمی آید یا اینترنت تنها جایی است که واقعاً 

دنیا شناخت و هر کسی به نوعی به اینترنت آلوده است و مانند آن، افکار شناختی مشکل زا در زمینه  می شود مردم را

 (.8931هستند)کرمشایی و همکاران،

 
 سوابق پژوهشی اعتياد به اینترنت: 

ن داد که تفاوت رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب در بین دانشجویان نشا در زمینه( 8182بررسی آذهر و همکاران)      

درصد دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت مشکل ساز هستند.  92معنی داری در میزان اعتیاد دانشجویان زن و مرد وجود دارد و 
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این دانش آموزان در معرض عوارض جانبی تبدیل شدن به کاربران افراطی اینترنت قرار دارند که قطعا اثرات منفی جسمی و روانی 

درصد  7/8ا در پی خواهد داشت. با توجه به افزایش مستمر تعداد کاربران اینترنتی،  دانشجویان دارای اعتیاد شدید که را برای آنه

( 911/1دانشجویان هستند، قطعا وضعیت بدتر خواهد شد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که وابستگی مثبت ولی ضعیفی )

رد. این نتایج نشان می دهند استفاده بیش از حد از اینترنت باعث می شود دانشجویان بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب وجود دا

به آن معتاد شوند و در نتیجه باعث اضطراب و استرس بین کاربران شود. نتایج این پژوهش نشان داد که مردان بیشتر از زنان 

 (. 8182معتاد به اینترنت شده اند)آذهر و همکاران، 

نشان داد که کاربران معتاد کامپیوتر عمدتا افراد مرد درونگرا هستند. چند سال  89یه انجام شده بوسیله شوتونتحقیقات اول     

و یانگ  نتایج کامال متفاوتی داشت. نتایج نشان داد که بیشترین وابستگی  81، اوریلی82بعد، مطالعات انجام شده توسط گریفیث

مربوط به کاربران زن میانسال با کامپیوترهای خانگی بود و هر کسی دارای دسترسی به اینترنت می تواند معتاد شود. پست 

ستفاده می شود و به صورت طبیعی دارای الکترونیک، چت کردن و وب مثال هایی از برنامه های کاربردی هستند که در اینترنت ا

 (.8111خواص اعتیاد آور هستند)برایان و ویمر، 

( در پژوهشی با عنوان وابستگی اینترنت و افسردگی در دانشجویان ساکن در مجتمع کوی 8913حکیم زاده و همکاران)     

( در 8913دانشگاه تهران دریافتند که بین وابستگی به اینترنت و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ناستی زاده)

اعتیاد به اینترنت دانشجویان سیستان و بلوچستان به این نتیجه رسید که سالمت  پژوهشی با عنوان ارتباط سالمت عمومی با

عمومی با اعتیاد به اینترنت کاربران معتاد به اینترنت خصوصا در مقیاس های اضطراب و افسردگی نسبت به کاربران عادی در 

هانی در وضعیت یکسانی قرار داشتند)میرزائیان و معرض خط بیشتری بوده و کاربران معتاد به اینترنت و کاربران عادی از نظر ج

 (.  8931همکاران، 

 های شخصیتی دانشجویان بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی هرابط( با عنوان 8938نتایج پژوهش حسینی بهشتیان)     

 ـیرابطة مثبت معن دارای یی رنجوری و برونگرا های روان ویژگیبا اعتیاد به اینترنت  های دولتی شهر تهران نشـان داد دانشگاه

گی بین ویژاست ولی منفی  هرابطدارای شناسی  پذیری و وظیفه های سازش ویژگی بااعتیاد به اینترنت است. همچنین داری 

 .داری وجود ندارد معنی هگشودگی به تجربه و اعتیاد به اینترنت رابط

شوند و تنها، کمرو، خجالتی  اند کـه زودخسته می نترنت اشخاصیدریافت افراد معتاد به ایه ای طی مطالع )8333) اورزاك      

ذارد. گ ای را پشت سر می هر پدیدة تکنولوژیکی جدید یک دورة چندمرحله و افسرده اند. او معتقد است انسان در رویـارویی بـا

 هبهیجان فراوانی دارد،  ایـن کـار بـرایشپـردازد و  در مرحلة اول، بالفاصله پس از مواجهه با آن پدیده، زمان زیادی را به آن مـی

شود  در مرحلة دوم، دلزدگی از پدیدة مذکور در فرد ایجاد می.های او را تحت تأثیر قـرار دهـد حدی که ممکن است سایر فعالیت

بهنجار  ـه اسـتفادةکند و باالخره در مرحلة سوم، تعادل برقرار و ایـن مرحلـه ب از آن اجتناب می وگذارد  و مدتی آن را کنار می

 اند. آنها زمانی حال گذراندن مرحلة اول شود. افرادی که به اینترنت اعتیاد دارند معموالً در از آن پدیده یا تکنولوژی منتهی می

توانند اعتیاد خود را کنار بگذارند که به مرحلـة سوم رسیده باشند. این در حالی است که برخی افراد، تحت تـأثیر برخـی  می

 . (8938)حسینی بهشتیان،است در مرحلة اول تثبیت شوند وامـل، ممکـنع

افرادی خونگرم، پرحرارت، و تندخو هستند، یعنی  در تحقیقی نشـان دادنـد معتـادان بـه اینترنـت( 8119)و دیگران 86شاپیرا     

نـد. ده ا اشخاص دیگر از خود نشان مـیکنند و واکنش شدیدتری در مقایسه ب تجربه می افرادی که سـطح عمیقـی از هیجـان را

هایشان با ریسک و  قضاوت .آینـد رونـد و زود ازپـا درمـی کنند شفاف نیستند. در خود فرو می مورد آنچه احساس می در

در رو  مهم عاطفی و هیجانی برای قضاوت بهتر نیستند، از این گیـری از اطالعـات خودرأیی همراه است. قادر و مایل به بهـره

 (.8938)حسینی بهشتیان،شوند مشکل می گیری دچار قضاوت و تصمیم

نشان  Bو A های شخصیتی نوع  ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ( با عنوان 8938پژوهش سپهریان و جوکار)     

بینی کننده  ور کلی پیششخصیت به ط ولـی تیـپ شـوند بیشتر به اینترنت معتاد مـی Bنسبت به تیپ A افراد تیپ دادکه 
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افت شده های ی اینترنت است. به عالوه، تفاوت بینی کننده معنادار اعتیـاد بـه های اضطراب پیش معنادار این متغیر نیست. نمره

های مختلف بر اساس نوع دانشگاه  و گروه ( 82/1دختر  ) و دانشـجویان( 11/8بین میزان اعتیاد به اینترنـت دانشـجویان پسـر )

 .عنادار استم

ای ه اجتماعی، و افسردگی ازجمله ویژگی گیـری به این نتیجه رسید که احساس تنهایی، کمرویی، کنـاره )8118) 87کاپالن     

اجتماعی  های اینترنت از نظر واکنش اینترنت نسبت به افـراد غیـر وابسـته بـه افـراد معتـاد بـه اینترنـت اسـت و معتـادان بـه

 .(8938)حسینی بهشتیان،تری قرار دارند در سطح پایین

های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و  ررسی رابطه بین استفاده از شبکه( با عنوان ب8938پژوهش برات دستجردی و صیادی)     

اینترنت  به های اجتماعی و اعتیاد بین استفاده از شبکهنشان داد که  های پیام نور شهر اصفهان دانشجویان دانشگاه افسردگی در

های اجتماعی و افسردگی  استفاده از شبکه ولی بین .داری وجود داشت رابطه معنی 18/1داری  و سطح معنی 827/1با ضریب 

اجتماعی و اعتیاد  های داری مشاهده نشد. همچنین بین استفاده از شبکه رابطه معنی 998/1داری  و سطح معنی 11/1با ضریب 

داری وجود داشت که این تفاوت در بین گروههای  ای جنسیت، سن و گروه تحصیلی، تفاوت معنیبه اینترنت بر اساس متغیره

تر از های گروه علوم پایه کم اعتیاد به اینترنت در رشته های تحصیلی، ولی در بین گروه دار نبود،  و دختران و پسران معنی سنی

 .استعلوم انسانی و فنی مهندسی بوده  های ها در گروه سایر رشته

ان ش با والدین آنها کردند ارتباط و تمـاس زیاد از اینترنت استفاده می دادند نوجوانـانی کـه نشان (8111)و دیگران 81سندرز     

گیر شده بودند. آنها همچنین به این نتیجة مهم دست یافتند که  گیر و کناره کاهش یافتـه بـود و از نظـر اجتمـاعی نیـزگوشه

)حسینی شود افسردگی می و  تنهـایی هـای اجتمـاعی،  از اینترنت موجب کاهش حمایـت اجتمـاعی، تمـاس افراطی  اسـتفادة

 .(8938بهشتیان،

 دانشجویان پرداخت. بر اساس در تحقیقی به بررسی رابطه بـین اعتیـاد بـه اینترنـت و سـازگاری اجتمـاعی (8919)وحدانی      

های اجتماعی، هـمدلـی، خودآگـاهی، و خـودکنترلی و اعتیـاد  مهارت جملـه ری اجتمـاعی ازهـای سـازگا این تحقیق بین مؤلفـه

 (.8938حسینی بهشتیان، به نقل از8911  ،پور حسن)معناداری وجود دارد بـه اینترنـت رابطـة

نتیجه رسید که هرچه میزان  روانی اینترنـت در دانشـجویان بـه ایـن - در تحقیقی دربارة پیامدهای اجتماعی (8912)نادمی     

ماد بـه کنند و اعت و اضطراب بیشتری در روابط اجتماعی می  غم وابستگی به اینترنت در جوانان بیشتر باشد احساس تنهـایی،

 (. 8938)حسینی بهشتیان، نفـس کـمتـری دارنـد

  افیکنندگان به ک روان در بین مراجعه بررسی رابطة بین اعتیاد بـه اینترنـت و سـالمتدر تحقیق خود به ( 8911پوررمضان)     

اینترنت معتادند و ارتباط معناداری  کننـدگان بـه مراجعـهدرصد  27های شهر مشهد پرداخت. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه  نت

 (.8938)حسینی بهشتیان،ردوجود دا  SCL-31هـای آزمـون بین اعتیاد به اینترنت و همة مقیاس

 افسردگی در دانش شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس و( با عنوان 8939یافته های میری و همکاران)     

آموزان کاربر معمولی  درصد دانش 1/79از نظر شیوع اعتیاد به اینترنت نشان داد  8939در سال  آموزان متوسطه شهر بیرجند

ها نشان داد که میانگین  درصد، اعتیاد به اینترنت شدید داشتند. یافته 1/1 درصد آنها اعتیاد به اینترنت خفیف و 1/81 ،بودند 

 .داری از کاربران عادی بیشتر بود طور معنی اینترنت، به آموزان معتاد به نمره اضطراب، استرس و افسردگی در دانش

نفر از  868که با نمونه  تهدیدی بر سالمت روان: اعتیاد به اینترنت در دانشجویان( با عنوان 8911پژوهش حسن زاده )تایج ن     

در حد معتادان درصد  18اعتیاد بــه اینترنت  که از نظر شیوعدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی ساری صورت پذیرفت نشان داد 

 .در حد شدید قرار داشتند درصد 2/1درصد در حد متوسط و  8/87در حد معمولی، آنها  درصد 2/1خفیف، 

 بین از کهنشان داد  اینترنت به آنان اعتیاد و نوجوانانی شخصیت های ویژگی رابطه( با عنوان  8931پژوهش خانجانی و اکبری)    

 و بودن یردلپذ بودن، باوجدان عامل بین و دار ومعنی مثبت رابطه اینترنت به اعتیاد با نژندگرایی روان عامل شخصیتى عامل پنج

همچنین  .گرایی رابطه منفی با اعتیاد به اینترنت وجود دارد و بین انعطاف پذیرى با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود ندارد برون

                                                           
07 - Caplan 
08 - Sanders 
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  رایی،گنژند روان شخصیتى وجدان بودن و عامل هاى با بودن، نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که عامل هاى شخصیتى دلپذیر

 .ندارند رابطه اینترنت به ادتیاع با پذیری انعطاف و برونگرایی

 

 اعتياد به تلفن همراه 

برخی پیامدهای ، تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطالع رسانی عالوه برداشتن کاربردهای گسترده در حوزه های گوناگون     

 و اس ام اس های غیراخالقی کاهش تعامالت اجتماعی، بلوغ زودرس، بلوتوثها،  نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزش

استفادة مفرط از تلفن همراه مرتبط با الگوهای  .(8938)پناهی و همکاران،  به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد و

ران در ذهن کارب ابستگی عاطفی است کهرفتاری دیگر از جمله بیدار ماندن در شب و اشتغال به تبادل پیام کوتاه و همچنین و

ها  تهاین یاف. که این افـراد معتقدنـد که بدون استفاده از تلفن همراه قادر به زنـدگی کـردن نیسـتند طوری شود. به ایجاد می

بران کار همراه و تـأثیر منفـی آن بـر سـالمت جسـمی و روانشـناختی کنندة تـأثیر منفـی اسـتفادة مفـرط از تلفـن حمایت

 (.8938یاسمی نژاد و گل محمدیان، به نقل از یوسفی، 8111کامیبیپو و سوگیرا، )است

ار ای از ابهام قـر هـای شـناختی و روانشـناختی انسان هنوز در هاله های همراه بر روی فعالیت ثر تشعشعات تابشـی از تلفنا     

هایی را در نـواحی خاصی از مغز کـاهش دهـد و بـر روی  همراه ایجاد تواناییارد که استفاده از تلفن د ایـن احتمـال وجـود دارد. 

 (. 8938به نقل از یوسفی و همکاران، 8971؛ مرتضـوی و همکـاران،  8116، 83پاپاجیورجیو(حافظـه تـأثیر بگـذارد 

 

 سوابق نظری اعتياد به تلفن همراه 

رت گرفته در رابطه با اعتیاد به تلفن همراه سوابق نظری و نظریه روانشناختی در مرورهای به عمل آمده  از کارهای پژوهشی صو     

 مشاهده نگردیدولی احتمال داده می شود موارد مربوط به اعتیاد به اینترنت در مورد اعتیاد به تلفن همراه هم صادق باشد. 

 

 سوابق پژوهشی اعتياد به تلفن همراه 

( 8119کردند بین استفاده از تلفن همراه و سبک زندگی ناسالم رابطه وجود دارد. جوینسون )عنوان ( 8116همکاران )و تـودا      

ه برای حفظ روابط اجتماعی استفاد (ست الکترونیکپ پیامک و)دارد دختران بیشتر از پسران از اینترنت و تلفن همراه  اظهـار می

افزارهای اجتماعی بیشتر از مردان  و دوسـتان کرده و از نرمکننـد و زنان وقت بیشتری را صرف صحبت کردن با خـانواده  مـی

 (.8938)به نقل از یوسفی و همکاران، کنند استفاده می

 پژوهشی روی دانشجویان دختر پرستاری دریافت که بین وابستگی به تلفن همراه و سبک زندگی بی( در8113) 91زویا     

ت و ای مثب رنجـورخـویی رابطه ود دارد و وابستگی به تلفـن همـراه بـا روانوج رنجورخـویی رابطـه گرایی و روان کیفیت، برون

 .ای منفی دارد گرایی رابطه با برون

هـای مهـم شخصـیتی هسـتند کـه بـا  رنجورخویی ویژگی گرایــی و روان گــزارش کــرد کــه برون (8111) 98یگاراشــیا     

 گی دارنـد. استفادة بیش از حد از تلفن همـراه همبسـت

رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به تلفن ( با عنوان 8939پژوهش شاه محمدزاده، شکری، زمانی زاد لیقوان و امیدوار)  نتایج       

نین چنشان داد بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن همراه همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. تبیین این رابطه مثبت  همراه

یک همبسته مهم احساس تنهایی است. برخالف تصور عموم، اوج احساس تنهایی در دوران تنهایی در دوران پیری که سن است 

افرادی که احساس تنهایی می  . بر اساس یافته های پژوهش یاد شدهنیست بلکه احساس تنهایی در نوجوانی به اوج خود می رسد

ه ب  افراد دارای رگه های ضد اجتماعی و ماکیاولی از ابعاد شوخ طبعی و ندکنند بیشتر در معرض اعتیاد به تلفن همراه قرار دار

 .میزان کمتری استفاده می کنند

                                                           
09 - Papageorgiou 
32 - Ezoe 
31 - Igarashi 
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( افرادی که عصر ها بازی می کنند و دانشجویان مرد اعتیاد به بازی بیشتری 8182، 98برابر پژوهش)ولمر، رندلر، هورزام و ایاز     

 ه بازی کمتری دارند.دارند و افراد صبح محور و زنان اعتیاد ب

بــر روی دانشجویان انجام دادنـد، بیـان داشـتند کـه دانشـجویان  (8113و همکــاران) 99ای کــه زالکفــالی در مطالعــه     

ند. دانشجویان دارای عزت نفس پایین هست سـاعت بـا گوشـی تلفـن همـراه خـود سرگرم 6مـالزی، هـر روز  92دانشـگاه پوترای

در پژوهش دیگر نشـان داده شـد  کنند و احتمـال اعتیـاد بیشـتری دارند. تری بـرای استفاده از تلفن همراه صرف میوقت بیش

هـای روانشـناختی و  خـی مطالعـات در زمینه رابطه بـین ویژگیبر کننـد. کـه زنـان بـیش از مردان از تلفن همراه استفاده می

و برونگرایی، همـراه  زا از تلفن همراه ارتباط دارد بـا اسـتفاده مشکل 91ادنـد کـه تکـانشگـریزا از تلفـن نشـان د اسـتفاده مشـکل

تفاده طور مفرط از تلفـن همـراه اس کسانی که به. کند با عزت نفس پایین مشکالت بیشتری در اسـتفاده از تلفـن همـراه ایجاد می

فردی  های افسـردگی و اضـطراب بین آنها نشانه. فـن همراهشان دارندکننـد، تمایـل بـه نشـان دادن خـود در قالـب تل مـی

همچنـین برونگرایی و نوروزخویی با وابسـتگی بـه تلفـن همـراه و اسـتفاده اعتیاد گونه . تری دارنـد بیشتر و عـزت نفـس پـایین

از دســت  : زا از تلفن همراه یعنـی تفاده مشکلها چهار نشانه اس تحلیل عـاملی انجـام شـده در برخی پژوهش. از آن ارتباط دارد

زا از تلفــن همــراه بــا افســردگی،  اسـتفاده مشـکل. را مشخص کـرد 96دادن کنتــرل، اضــطراب، انــزوا و فقــدان ســودمندی

 (.8938و همکاران،  شایقیان)خــودکنترلی ضــعیف و احســاس خودکفایتی پایین ارتباط دارد

 شهر بیرجند شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان( در پژوهش خود تحت عنوان 8931خزایی و همکاران)     

وابستگی درصد دارای  2/9، دارند تلفن همراه افراد وابستگی متوسط بهدرصد  9/31جامعه مورد مطالعه آنها در نشان دادند که 

درصد  7/1نوجوان،  121 روی  97هیونمطالعه می باشند. این در حالی است که در  عتیادادرصد آنها دارای  8/8و هستند  شدید

)خزایی و اعتیاد داشتنددرصد افراد نیز  3/1بودند. همچنین وابستگی شدید درصد دارای  2/1 و وابستگی متوسطدارای  افراد

 (.8931همکاران، 

 ) به اینترنت  اعتیاد)رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی عنوان ( با 8913پژوهش حسن زاده، صالحی، و رضایی کیاسری)     

SMS  ی نرابطه مع متغیر استفاده افراطی از پیامک و احساس تنهایینشان داد که بین  و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان

در  یامکپمیزان استفاده افراطی از لی  و  اینترنت در دختران بیشتر از پسران می باشد . میزان استفاده افراطی ازدارددار وجود 

و  (هیجانی، ادراك استفاده افراطی، حفظ روابط واکنش) می باشد. بین هر یک از مؤلفه های پیامک  دختران بیشتر از پسران

 .ددار وجوداعتیاد به پیامک و احساس تنهایی هم رابطه  بین هر یک از مؤلفه هایدارد. همچنین اینترنت رابطه وجود  اعتیاد به

. دهـد بررسـی تفاوت میانگین نمره بین گروههای دانشجویان نشان مـی ( در مورد8938نتایج پژوهش یوسفی و همکاران)     

همانطور که مشهود   .بین ابعاد سالمت عمومی دانشجویان و میزان اسـتفاده از تلفن همراه رابطة مثبت و معناداری وجـود داردکه 

متأهل و مجرد از نظر اسـتفادة مفـرط از تلفـن همـراه تفـاوت معناداری وجود دارد و  پسـران و دانشـجویاناست بین دختران و 

ای ه بیشتر از دانشجویان متأهل است. دختـران در اسـتفاده از تلفـن همـراه میانگین میزان استفادة افراد مجرد از تلفن همراه

 ها گزارش شده اسـت. ضـطراب، افسـردگی و خسـتگی در ساکنان اطراف آنتنعالیمـی ماننـد سـردرد، ادارند و باالتری 

ه بهـای افسـردگی بیشـتری دارنـد) نشانه کنـد کـه افـراد مـورد زورگیـری واقـع شـده بـا تلفـن بیان می( 8181)راسـکاوس

 .(8938نقل از یوسفی و همکاران،

 :اجتماعی در دانش آموزان -وابستگی به تلفن همراه و آسیب های روانین ( با عنوا8938پژوهش پناهی و همکاران) نتایج     

 .اردد وابستگی به تلفن همراه با افزایش ارتباط ناسالم و افت تحصیلی، رابطهنشان داد که  بررسی اثرات پیام کوتاه و بلوتوث

                                                           
30 - Vollmer , Rndlr, Hvrzam & Ayaz 
33 - Zalkflay 
34 - Putra 
35 - impulsivity 
36 -Productivity lose 
37 -Hyun 
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ازتکنولوژى هاى ارتباطى جدید، روابط اجتماعى دریافتند که استفاده  (8331و همکاران) 21الندمارك ،93پترسون، 91کروات     

و و کامیبپ. واسطه تنهایى، افسردگى و انزوا را فراهم کرده است افراد در حالت واقعى را کاهش داده و موجبات کاهش بهزیستى به

تیاد آوری عنوان می کنندکه ظرفیت های اع( 8117)یگرانو د 29دآسرمونت ، 28یندنون درل، 28لیوکس بیل ،  )8111سوگیرا )

 .(8938)پناهی و همکاران، تلفن همراه را نباید مورد غفلت قرار داد

 

 ابزار شناسی اعتياد به تلفن همراه 

شــاخص روانشــناختی از راهنمــای  81 ایـن پرسشـنامه براســاسCOS : مقیاس استفادة مفـرط از تلفـن همـراه   

 6سؤال دارد و براساس قالب پاسـخ طیـف لیکـرت 89بندی اختالالت روانی تدوین شده است. این مقیاس  طبقه تشــخیص و

کنندة استفادة مفرط  های باال منعکس مرهن .اسـت (هرگـز، تقریباً هرگز، برخی اوقات، اغلب، تقریباً همیشه، همیشـه)ای  گزینـه

در بررسی هنجاریـابی این مقیاس بر  (8931ژاد)ن محمدیان و یاسمین گل ).8117جنارو جنارو، فلورس، گومز و همکاران، )است 

گزارش دادند. پایایی مقیاس از طریق بازآزمـایی مقیاس  319/1کرانباخ را  دانشجو پایـایی آزمـون بـه روش آلفـای 718 روی 

782/1 = r  (8117مفرط از تلفن همراه جنارو و همکاران  )پایایی مقیاس استفاده . معنـادار بـود 118/1محاسبه شد کـه در سـطح 

از  نفر 81 روایی محتوای آزمون را نیز  . گزارش شده است/. 17دختر و پسر اسپانیایی  به روش همسانی درونی روی دانشجویان

ـر ابـزاری معتبقیاس استفادة مفرط از تلفن همـراه، م که هها نشان داد ند. در کل یافتهه انظران روانشناسی تأیید کرد صاحب

یک نمونه از سؤاالت پرسشنامه به این شرح است.  . های میدانی است و روایی و پایایی رضـایتبخشـی دارد بـرای انجـام پژوهش

 ؟(8938)پناهی و همکاران،  اگـر از تلفـن همراه استفاده نکنید احساس بیتابی یا نگرانی میکنید

 

 (Hyun Young Koo-2002): هپرسشنامه وابستگی به تلفن همرا

سؤال  81 و نحوه استفاده از تلفن همراه است و قسمت دوم آن شامل شامل مشخصات دموگرافیکقسمت اول این پرسشنامه      

 -و اجبار( سؤال6)زندگی ، اختالل عملکرد(سؤال7)حیطه شامل: تحمل محرومیت  در مورد وابستگی به تلفن همراه است که در سه

کم و کم دارد و  زیاد، زیاد، خیلی گذاری شده است. هر یک از سؤاالت، چهار گزینه خیلی نمره بندی و طبقه( سؤال7)اصرار 

اعتیاد،  71ست. نمره بزرگتر یا مساوی ا کنندگان شدید و متوسط مشخص گردیده به تلفن، استفاده امتیازات به صورت معتادان

رای تعیین پایایی، ضریب ( ب8931می شود. خزایی و همکاران)گرفته  استفاده متوسط در نظر 69 شدید، کمتر از  استفاده 71-69

 از ترجمه و پس نموده اند به روش تحلیل عاملی تعیین را  روایی پرسشنامهنموده اند. همچنین  حاسبهم 38/1 را  آلفای کرونباخ

 ه است.توسط متخصصین مربوطه تأیید شد

 

  ( MPPUS):مقياس مشکل استفاده از تلفن همراه

قیاس خودتوصیفی است که توسط بیانچی و فیلیپس یک م ( MPPUS)  مشکل استفاده از تلفن همراه آیتمی  87مقیاس      

 8 گذاری لیکــرت از گذاری بر طبق نمره منظـور ارزیـابی اعتیـاد بـه تلفن همراه طراحی شده است. نمرهبه  8111 در سال 

پذیرد. سؤاالت به مسائل تحمل، فرار از مشکالت، انزوا، ولع مصـرف و  صــورت می (حکــامالً صــحی)81تــا  (کــامالً غلــط)

 982پـردازد. بیـانچی و فیلیـپس در پـژوهش خـود بـا نمونه  اجتماعی می  -هـای انگیزشـی پیامـدهای منفـی در سـطح جنبـه

و روایی مناسبی برخوردار اسـت و آلفـای کرونباخ مقیاس نفری نشان دادند کـه مقیـاس مشـکل اسـتفاده از تلفن همراه از پایایی 

                                                           
38 - Kraute 
39 -Patterson 
42 -Lundmark 
41 - Billieux 

40 -Van der linden 
43 -D. Acremont 
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( به فارسی 8938. این مقیاس توسط شایقیان و همکاران)درونی مقیاس است کـه نشـاندهنده روایـیه است بـه دسـت آمـد 39/1

 ترجمه شد. 

درصد  86/17 ست که بیش از این پرسشنامه از چهار عامـل تشکیل شده ا( 8938بر اساس پژوهش شایقیان و همکاران )     

ی . نتایج تحلیل عـاملمی باشندعوامل محاسبه شده با عوامل فرم اصلی پرسشنامه همخوان  وکنند  واریانس کـل را تبیـین می

ـای ه نشان داد که ساختار، تعـداد و ترتیـب عوامـل نسـخه فارسـی پرسشنامه مذکور، مانند نسخه اصلی اسـت. طبـق یافتـه

اری د ، مقیاس مشکل استفاده از تلفن همـراه بـا مقیاسـهای سالمت عمومی و استعداد اعتیاد همبسـتگی معنـییاد شده پژوهش

که هر چقدر نمـره افـراد در مشـکل اسـتفاده از تلفـن همـراه  دهنده روایی همزمان این آزمون است؛ به این ترتیـب دارد که نشان

ز تلفن ا تر و در استعداد اعتیاد باالتر بـود. میان عوامل مقیاس مشـکل اسـتفاده عمومی پایین بیشتر بود، نمره ایشان در سالمت

 ایـن پرسشـنامه،. که گویای روایی همگرای این پرسشنامه است داردوجود  71/1 تا  17/1داری در دامنـه  همراه همبستگی معنی

و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشـنامه  31/1ایــن پرسشنامه،  ســازی دارای پایــایی مناســبی اســت. ضــریب دونیمــه

دهنـده ضـریب پایـایی  آمـد کـه نشـان دسـت به 11/1تا  61/1ای از  است و ضرایب آلفای کرونباخ عوامل مقیاس دامنـه 31/1

 مناسب این مقیاس است. 

 

 مطالعات آینده در رابطه با اعتياد به تلفن همراه:

نیاز  ،هـای شـناختی و روانشـناختی انسان های همراه بر فعالیت تشعشعات تابشـی تلفنبا توجه به وجود ابهام در تاثیر  -8

است پژوهش های تکمیلی در این راستا صورت پذیرد تا با اقدام پیشگیرانه الزم از آثار سوء این تاثیر جلوگیری و در 

 صورت بروز مشکالت اقدام به رفع آن براساس یافته های علمی مربوطه گردد. 

 تلفن همراه، کمتر بررسی شده رفتاری ناشی از وابستگی به ا توجه به اینکه پیامدهای روانشناختی و اختالالتب -8

 های شخصیتی اعتیادی برای غربالگری و مداخالت نشانه گیری صحیح، شود ضمن رعایت نمونه است، پیشنهاد می

 .ساز تلفن همراه، بررسی شود بالقوه برای کاربران مشکل

 

  44اعتياد به بازی های رایانه ای

بخش ثابتی از سبک زندگی آنها تبدیل شده و یکی از چالش های اساسی برای  انجام بازی های یارانه ای  در میان جوانان به     

(. اعتیاد به بازی های رایانه ای 8939جوامع تبدیل شده است. زیرا گفتمان هایی نظیر جنگ و خشونت ترویج می شود)کوهی، 

مکن است با زندگی روزمره تداخل کند. عبارت است از استفاده بیش از حد و یا اجباری از کامپیوتر و بازی های ویدئویی که م

مکانیسم های روانی فیزیولوژیک اساسی عمده  اعتیاد به بازی های رایانه ای عبارتند از مکانیزم مقابله با استرس، واکنش های 

شبیه بازی های رایانه ای ممکن است به تغییرات طوالنی مدت در مدار  پاداش منجر شود که  احساسی، حساسیت و پاداش. 

شوند و ممکن است  بازیها وادار می بازیکن احساس می کنند پیوسته به انجام(. 8181، 21اثرات وابستگی به مواد است)وِینستِین

ا نمایان گوشه گیری ر بکوشند برای مدتی بازی را کنار بگذارند، نشانه های عالقه کمتری در دیگر فعالیتها از خود نشان دهند. اگر

 (. 8938؛ به نقل از رحیمیان،27،8319میلر و26سوپر )سازند  می

سالمت فیزیکی و روانی، کاهش مهـارت هـای اجتمـاعی، انـزوا و  عتیـاد بـه بـازی هـای رایانـه ای سـبب بـه خطـر افتـادنا     

 نی وعابدینی،؛ زمـا8181؛ زمـانی و دیگـران، 8113زمـانی، چشـمی و هـدایتی، ) آمـوزان مـی شـود در خـود رفتگـی دانـش

، 21فـرم)شـود  تکالیف درسی و تحصیلی می این به نوبه خود منجر به کاهش فرصت آنان برای پـرداختن بـه امـور و ). 8188

هـای عمـده والـدین و مربیـان در رابطـه بـا وابسـتگی و  تحصیلی یکـی از نگرانـی بـه طـوری کـه هـم اکنـون افـت(.  8119

جام جذابتر در مقایسه با ان هایی با ایجاد فضـایی زیرا چنین بازی .ای در میان کودکان و نوجوانان است ای رایانهه بازی اعتیـاد بـه
                                                           

44 - Addiction to computer games 
45 - Weinstein 
46 - Soper 

47 - Soper 
48 -Formme 
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 8113، 11؛ داگالس و جنتیل23،8117ویتی و مکالفلین)شوند می تکالیف درسی، باعث تداخل در عملکردهای درسـی و تحصـیلی

 ). 18؛ پارکر

تحقیقات نشان می دهد که انجام بیش از حد متعارف بازی های آنالین در موارد افراط منجر به بروز عالئم معمول تجربه شده      

توسط معتادان به مواد مخدر، یعنی برجستگی، تغییر خلق و خو، ولع مصرف، و تحمل می گردد. به نظر می رسد مشغول شدن 

 8188و گریفیث،  18)کاس ین و آفالین( منجر به اعتیاد یک اقلیت کوچکی از بازیکنان باشد.بیش از حد به هر دو نوع بازی )آنال

 (.     8188کاس و مارك  به نقل از داریال،

 عادت به بازی( 8336، ثگریفت)مجموعه ای از اعتیاد رفتاری نگاه کنیم  اگـر بـه وابسـتگی بـه فنـاوری هـا بـه عنـوان زیـر     

اخیر  تحقیقات آفـرین مطـرح اسـت و نـه نـوعی اعتیـاد، زیـرا عنوان یک اختالل رفتـاری یـا رفتـار مشـکل ای نیز به های رایانه

به نقل از عشرت زمانی و 8181،لیونـگ و لـی (تری از رفتارها را پوشـش دهـد چنین استدالل کرده که اعتیاد باید دامنه وسیع

  (.8938عابدینی،
 

 د به بازی های یارانه ای: سوابق نظری اعتيا

 ا شناختی و ی تواند زیست آفرین می رفتارهای مشکل مثـل سـایر اخـتالالت رفتـاری واعتیاد به بازی های رایانه ای علـل      

 خصوصاً سبک آفـرین عوامـل خـانوادگی، اجتماعی مـؤثر در رفتارهـای مشـکل -یکی از عوامل روانی .اشدب  اجتماعی -وانیر

 (.8916فـرد و عابـدینی،  ؛ خـدایاری8339 ،19شولمن)های فرزندپروری است 

معتادان به بازی های یارانه ای از آن برای فرار روانشناختی استفاده می کنند. معتادان به بازی، بازی را برای دور شدن از      

 (.  8113موقعیت های استرس زا و احساسات ناخوشایند به کار می برند)یانگ، 

، دارو درمانی، (CBT)برای درمان اعتیاد به بازی های یارانه ای از شیوه های درمانی متعدد از جمله درمان شناختی رفتاری       

 (.8188، 12یا مداخالت روانی  خود ابداع استفاده می شود)گریفیتس، کاس و کینگ و

 

 سوابق پژوهشی اعتياد به بازی های یارانه ای: 

پاکستان، تحقیقات انجام شده اخیر نشان دهنده افزایش و رشد اعتیاد به بازی های رایانه ای در کشورهایی نظیر آمریکا، ایتالیا،       

چک و اسلواکی ، تایوان و . . . است. تحقیقات همچنین نشان می دهد که اعتیاد به بازی های یارانه ای به مشکل سالمت عمومی  

میلیون بازی کن اینترنتی( معتاد شده اند.  دولت مردان چین  91درصد چینی ها )حدود  81گفته می شود تبدیل شده است. 

برای مقابله با این مشکل همه گیر کافی نت ها را تعطیل کردند و  به تدریج قوانینی را برای محدودیت ساعاتی که نوجوانان می 

         (.8113گ، توانستند یازی اینترنتی انجام دهند وضع کردند)یان
( با عنوان جوانان و رسانه های نوین: بررسی اعتیاد دانش آموزان به بازی های رایانه ای و عوامل 8939نتایج پژوهش کوهی)     

درصد( بوده است. بر اساس  1/11مرتبط با آن نشان داد که میزان شیوع اعتیاد به بازی های رایانه ای در سطح متوسط به باال )

قیق خانواده،  سرمایه اجتماعی و وضعیت روحی و روانی دانش آموزان از جمله عواملی هستند که دانش آموزان را در مقابله این تح

با اعتیاد به بازی های یارانه ای توانمند می سازد و در مقابل عوامل دیگر نظیر اوقات فراغت، محرومیت نسبی و تعداد دوستان به 

مدرسه، میزان اعتیاد به بازی های رایانه ای را در میان دانش آموزان افزایش می دهد. یافته های ویژه تعداد دوستان خارج از 

 پژوهش کوهی در مدل تحلیلی زیر نشان داده شده است.

                                                           
49 -Whitty & Mclaughlin 
52 -Douglas & Gentile 
51 -Parker 

50 -Kuss 

53 - Shulman 
54 - Griffiths, Cass and king 
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 یمحققان معتقدند که بین وضعیت روحی و روانی افراد و بازی های رایانه ای رابطه معکوسی وجود دارد. افرادی که وقت بیشتر     

برای این نوع بازی ها اختصاص می دهند از لحاظ سالمت روانی و وضعیت روحی دچار مشکل می شوند. این نتیجه ماحصل 

( بوده است. 8913( و رمضانی)8913(، پورصابری)8913(، خانجانی)8912تحقیق های محققانی نظیر قطریفی، رشیدی و دالور)

کوهی بازی های یارانه ای و مهارت های اجتماعی رابطه معکوس گزارش داده اند) بین میزان استفاده از (8918دوران و همکاران)

 ،8939.) 
معناداری با اعتیاد به  داد کـه سـن شـروع بـازی رابطـه مسـتقیم، منفـی و نشـان (8938پژوهش عشرت زمانی و عابدینی)      

 ر ت عملکرد تحصیلی ضعیفو کمتر باشد، اعتیاد به بازی بیشـترای دارد. به عبارت دیگر، هرچه سن شروع بازی  های رایانه بازی

 های اقتصادی رابطه مستقیم، مثبت و معناداری با اعتیاد به بازی - خواهد بـود. همچنـین، مشـاهده شـد کـه جایگـاه اجتمـاعی

 اقتصـادی بـاال نـه تنهـا - تماعیآموزان متعلق به جایگاه اج دارد. به عبارت دیگر، دانش قبلی ای و عملکرد تحصـیلی رایانه

 ها همسو با نتایج پژوهش این یافته .ای دارند، بلکه عملکرد تحصیلی قبلی بهتری نیـز دارنـد های رایانه وابستگی بیشتری به بازی

له، حـل مسـأ های توانند قدرت و مهارت ها می معتقدند که این بازی ای داشـته و های رایانه هایی است که نگرش مثبتی به بازی

؛ 8118 ،11الوسـون کـورتیس و)آموزان افـزایش دهنـد  پذیری شناختی را در دانش قّادانه و انعطافنتوجـه و تمرکـز، تفکـر

راهبردهای  نشان داد که (8118الوسون ) رای مثال، نتایج پژوهش کورتیس و(. ب8113 ؛ چانگ، 8117، 17؛ بنت 8331، 16دولتیل

 .آموزان مورد مطالعه داشت مهارت و عملکرد حل مسأله در دانش ای تأثیر زیادی بـر رایانههای  کلی موجود در بازی

تایلندی  آمـوزان ای را در دانـش هـای رایانـه پروری و اعتیاد به بـازی های فرزند پژوهشی رابطه سبک در (8111آنیوتـاورن)     

ی و ای منف ای رابطه به بازیهای رایانه و مسـتبدانه بـا اعتیـاد پروری قاطعانه های فرزند بررسی و مشاهده کرد که بین سبک

 .ای مثبت و معنادار وجود دارد ای رابطه های رایانه اعتیاد به بازی توجـه بـا انگارانـه و بـی های سـهل و بین سبک معنادار

ای  انههای رای با اعتیاد به بازی توجـه بیها نشان دهنده وجود رابطه مستقیم مثبت و معنادار بین سبک فرزندپروری  یافته     

 .ای داشـتند های رایانه بیشتری به بازی توجـه، اعتیـاد آموزان با والدین بـی بود. به عبارت دیگر، دانش

تحقیقات متعددی نشان داده اند که انجام بازی های رایانه ای به صورت افراطی با رفتارهایی ( در8181)گریفیتث و ماهروف      

معتقدند انجام ( 8113)چان و چی  .که منشا آن وابستگی روانشناختی است و درهمه گروه سنی دیده می شود رو به افزایش است

                                                           
55 -Curtis & Lawson 
56 -Doolittle 
57 -Bennett 



 83-91، ص 8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی و توسعه پایدار ، شماره 
ISSN: 4931-3390 

   http://www.johs.jseas.ir 

 

13 
 

فعالی مرتبط است از سوی دیگر نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که خود  بازی های رایانه ای بصورت مستمر با ابتال به بیش

پژوهش کیم  .به این نکته اشاره کرده اند( 8111)ایانه ای موثر است ان جی و هاستینگ کنترلی نیز براعتیاد به بازی های ر

نیز از این دیدگاه حمایت می کنند با این حال هنوز خال تحقیقاتی در زمینه ارتباط بین خود کنترلی و اعتیاد ( 8111)وهمکاران 

یج برخی از تحقیقات دیگر نیز حاکی از وجود تفاوت های نتا( 8181 ،گریفیتث وماهروف) .به بازی های رایانه ای وجود دارد

طی تحقیقی دریافتند که پسران به طور منظم  8331جنسیتی دراعتیادبه بازی های رایانه ای است برای مثال گریفیتث و هانت 

 (.8931)حق بین، شاطریان، عابدینی ، تری به بازیهای رایانه ای می پردازند

ین وضعیت روحی و روانی افراد و بازی های رایانه ای رابطه معکوسی وجود دارد. افرادی که وقت بیشتری محققان معتقدند که ب     

برای این نوع بازی ها اختصاص می دهند از لحاظ سالمت روانی و وضعیت روحی دچار مشکل می شوند. این نتیجه ماحصل 

( بوده است. 8913( و رمضانی)8913(، پورصابری)8913ی)(، خانجان8912تحقیق های محققانی نظیر قطریفی، رشیدی و دالور)

کوهی بین میزان استفاده از بازی های یارانه ای و مهارت های اجتماعی رابطه معکوس گزارش داده اند) (8918دوران و همکاران)

 ،8939.) 

 

   :آنيوتـاورن ای رسشنامه اعتياد به بازیهـای رایانـهپ

 سؤال بود کـه پـس از ترجمـه توسـط دو تـن از اسـاتید81تهیه شده و شامل ( 8111)آنیوتـاورنایـن پرسشـنامه توسـط      

اصطالحات فارسی تطبیق داده  ؛ به طوری که اصطالحات التین از نظر مفهومی بـاه استگروه روانشناسی اصالح و بازنگری شد

 ،(گاهی)9 ،(اغلب) 2 ،(همیشه)  1است. به نحوی که  ای درجه 1کرت  کلیـه سـؤال هـای آن بـر اسـاس یـک طیـف  .ه استشد

رح به شی افراد شده است. بـرای تعیـین سـطح اعتیـاد میـانگین و انحـراف معیـار نمـره هـا گـذاری نمره (هرگز)8( و ندرت به)8

 د:وشمی زیر محاسبه 

ت سپس بر اساس نمره به دس می شود.ای  بعد تقسیم بر دامنه نمره می شود. ترین نمره از باالترین نمره کـم  ابتدا پایین      

-66/9 نمـره هـای بـین دهنده سطح پـایین اعتیـاد؛ نشان 8-99/8نمره های بین می شود. شخص م آمده سه سـطح از اعتیـاد

( روایـی 8913، )چشـمی باالی اعتیـاد. دهنـده سـطح نشان 67/9-1نمره های بین  دهنده سطح متوسط اعتیاد و  نشان 92/8

گزارش کرده است.  را به عنوان شاخص پایایی برای آن 11/1کرونباخ برابر با  صـوری ایـن پرسشـنامه را بررسـی و ضـریب آلفـای

از همسانی درونی  حاضر نیز برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ به عنوان شاخصـی در پـژوهش

 (.8938ه است)عشرت زمانی و عابدینی، آمد بـرای آن بـه دسـت 18/1و ضریب آلفایی برابـر بـا  هستفاده شدپرسشنامه ا

 
 مطالعات آینده:

پیشنهاد می شود ارتباط اعتیاد به بازی های رایانه ای با متغیرهایی نظیر هویت دینی ، سبک زندگی و ویژگی های شخصیتی      

  در میان اقشار جامعه به ویژه دانشجویان و دانش آموزان نیز مطالعه گردد.
 

  58اعتياد به شبکه های اجتماعی

تفاده می کنند که برخی از آنها ممکن است استعداد اعتیاد داشته باشند)کاس و مردم در اینترنت از فعالیت های مختلفی اس     

(. یکی از این فعالیت ها استفاده از شبکه های اجتماعی است که برخی از مردم کنترل خود را در استفاده از 8188، 13گریفیتس

یت تحصیلی، فعالیت شغلی، شخصیت و کل شبکه های اجتماعی از دست می دهند و در عملکردشان در فعالیت هایی نظیر فعال

(. به عبارت دیگر سایت های شبکه های اجتماعی جانشین ارتباطات 8188، 61فرایند زندگی شان با مشکل مواجه می شوند) ایداکوو

                                                           
58 - Social Networks 
59 - Kuss & Griffiths 
62 - Idakwo 
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ل یشخصی شده اند. این محیط ها به کاربران اجازه می دهند اقدام به پیدا کردن دوست کنند، با همقطاران خود شبکه ای تشک

 (. 8182، 68دهند و مسائل خصوصی خود را با دیگران به اشتراك بگذارند)بوال و ماهاکود

راه اندازی شد و به کاربران اجازه داده شد تا اقدام به ایجاد  8337بود که در سال   Sixdegrees.comاولین شبکه اجتماعی      

تعداد استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی به  8181تا  8337پروفایل نموده و لیست دوستان خود را در آن بیاورند. از سال 

ن کاربر در باالی لیست شبکه های اجتماعی بود. بقیه آنها میلیو 318با بیش از  68بیلیون نفر رسیده بود و فیس بوك 1/8بیش از 

و.  78، پینتیریست71، مای اسپِیس63،  توگو61، لینکداین67بادو ،66، ایسکیمی61، گوگل پالس62، تویتیر69عبارت بودند از:  نیت الك

، وگل پالسگ،  پینترست  ،لینکداین، توییتر ك، بو. . در حال حاضر برخی از پرکاربرد ترین شبکه های اجتماعی عبارتندازفیس 

فیس و  کلوب، آپارات، 11دتگ، 73 میت اپ ،  71کیوی  ، 77فیلکر ، 76 اسنپ چت،  71 واین،   72اینستاگرام ، 79 تامبلر ، 78بیوتیو

 .نما

 
 سوابق نظری اعتياد به شبکه های اجتماعی: 

 فراگیر خالصه شده است.برای توضیح شکل گیری اعتیاد به شبکه های اجتماعی، اخیرا سه دیدگاه نظری      

: این مدل تاکید می کند که شبکه های اجتماعی غیر عادی از شناخت ناسازگار و عوامل 18رفتاری -دیدگاه شناختی -8

 محیطی وسیع گوناگون  نشات می گیرند و سرانجام به وسواس و یا  اعتیاد به شبکه های اجتماعی منجر می شوند.

می کند که شبکه های اجتماعی غیر عادی به این علت به وجود می آیند که  این مدل تاکید :18مدل مهارت اجتماعی -8

مردم فاقد نمایش مهارت های خویش هستند و ارتباطات مجازی را به تعامالت رو در رو ترجیح می دهند و آن سرانجام به وسواس 

 و یا استفاده اعتیاد آور شبکه های اجتماعی منجر می شود.

: این مدل تاکید می کند که شبکه های اجتماعی غیر عادی از انتظار نتایج مثبت همراه با 19اجتماعی  -مدل شناختی  -9

خودکارآمدی اینترنت و کمبود خود تنظیمی اینترنتی نشات می گیرند و سرانجام به وسواس و یا رفتار  اعتیادی شبکه های 

 (.8189، ثاجتماعی منتهی می شوند)گریفیت

 

 

                                                           
61 - Bhola & Mahakud 
60 - Face book 

63 - Net log 

64 - Twitter 
65 - Google+ 

66 - Eskimi 

67 - Badoo 
68 - Linkedin 

69 - 0go 

72 - My space 
71 - Pinterest 

70 - Youtube 

73 - Tumblr 
74 - Instagram 

75 - Vine 

76 - Snap chat 
77 - Flickr 

78 - VK 

79 - Meet up 
82 - Tagged 

81 - Cognitive-behavioral approach 
80 - model of social skills 
83 - socio - cognitive model  
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 های اجتماعی:  وابق پژوهشی اعتياد به شبکهس

سالگی ساعات زیادی از وقت خود را در شبکه  91تا  86( نشان داد که جوانان بین سنین 8188) 12نتایج پژوهش اولوو و سری     

های اجتماعی صرف می کنند و صرف وقت زیادی در شبکه های اجتماعی تاثیر منفی در بهره وری جوانان دارد . اگر این افراد 

بار  در  روز به شبکه های اجتماعی را نداشته باشند تحریک پذیر و تهیجی می شوند. اکثر این افراد  8قل امکان دسترسی حدا

اعتقاد دارند که آنها به شبکه های اجتماعی معتاد شده اند. چرا که خیلی خسته تر از آن هستند که استفاده از شبکه های اجتماعی 

هش صرف وقت زیاد در شبکه های اجتماعی توسط جوانان نیجریه ای باعث متضرر را متوقف کنند. بر اساس یافته های این پژو

 شدن آنا در زمینه ای دیگر زندگی از جمله در امر تحصیل و مطالعه می شود.

با عنوان تحلیل کمی استفاده از شبکه های اجتماعی نشان داد که اغلب نوجوانان به  (8182) 11نتایج پژوهش بوال و ماهاکود     

سالگی شروع به استفاده از شبکه های اجتماعی می کنند که این امر بستگی به جنسیت و شرایط  6/82ورت میانگین در ص

ساعت در روز می باشد که بر  6/9اجتماعی آنها دارد. میانگین زمان صرف شده این افراد برای استفاده از شبکه های اجتماعی 

متغیر است. شبکه فیس بوك برای چت کردن و دوست یابی بیشترین کاربرد را داشت اساس کنترل ها و برنامه ریزی های والدین 

 و اکثر کاربران شبانه از این امکان استفاده می کردند.

( از دانشجویانی که زمان بیشتری در اینترنت و شبکه های اجتماعی صرف می 8182)16بر اساس پژوهش سیمسک و سالی     

اینترنت را برای ارتباط روزانه استفاده می کردند بیشتر شبیه کسانی بودند که نمرات باالی اعتیاد به کردند آندسته که مرد بوده و 

 اینترنت داشتند.

(که در دانشگاه اوربان هندوستان انجام گرفت نشان داد که با  فزایش روز افزون 8188)17پژوهش مینا، میتال و سوالنکی     

انی که زمان قابل توجهی به شبکه های اجتماعی  اختصاص می دهند مستعد اعتیاد به محبوبیت رسانه های اجتماعی، نوجوان

 .شکل تعامل اجتماعی آنالین هستند

 ابزار شناسی اعتياد به شبکه های اجتماعی:

ت در مطالعات مرور شده پرسشنامه های مورد استفاده محقق ساخته بودند و پرسشنامه استاندارد شده ای در این مطالعا     

( 8336استفاده نشده بود. برخی از محققان نیز برای آزمون اعتیاد به شبکه های اجتماعی از آزمون های اعتیاد به اینترنت یانگ)

استفاده کرده اند که از جمله آنها می توان به پژوهشی اشاره کرد که تحت عنوان ابعاد اعتیاد به شبکه های اجتماعی در بین 

ماده ای اعتیاد  81( نیز از آزمون  8188و همکاران)  13صورت گرفته است. میینا 11یت توسط آل مناسدانشجویان دانشگاههای کو

به اینترنت یانگ برای سنجش اعتیاد به شبکه های اجتماعی استفاده کرده اند که شرح آن در ابزارشناسی مربوط به اعتیاد به 

 اینترنت توضیح داده شد.

 

 

 

                                                           
84 - olowu & seri 

85 - Bhola & Mahakud 
86 - simsek & sali 

87 - Meena, Mittal & Solanki 
88 - Al-Menayes 
89 - Meena 
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 مطالعات آینده:

با توجه به جدید بودن اعتیاد به شبکه های اجتماعی و اهمیت روزافزون آن در کنار آثار مخربی که در ابعاد مختلفی برجای      

می گذارد و اینکه پژوهش ها در این راستا علی الخصوص در داخل کشور بسیار کم می باشد، جای آن دارد که مطالعات بیشتری 

 بردی از آنها به عمل آید.صورت گرفته و استفاده های کار

با عنایت به اینکه در مرورهای صورت گرفته ابزاری که صرفا اعتیاد به شبکه های اجتماعی را بسنجد به دست نیامد و در      

ت نیاز اس مطالعات خارجی هم یا از مقیاس اعتیاد به اینترنت استفاده شده و یا از مقیای های محقق ساخته استفاده شده است،

 زارهای استاندارد شده ای که روایی و اعتبار آن سنجیده شده باشد معرفی گردد تا نیاز محققان  در این حوزه برطرف گردد.اب

 
 بحث ونتيجه گيری:

پیشرفت تکنولوژی هایی نظیر اینترنت، توسعه شبکه های تلفن همراه، توسعه شبکه های اجتماعی و استفاده های متعددی      

ی صورت می گیرد، ضمن اینکه سرعت و دقت زیادی را در انجام امور به ارمغان آورده ، مشکالتی مانند اعتیاد که از این فناور

ناشی از استفاده افراطی از آنها و تبعات مربوط به آن را در ابعاد جسمانی، روانی ، فرهنگی و اجتماعی در پی داشته و میزان این 

با تامین نیازهای انسان برای خوشبختی وی  در حالی است که این تکنولوژی می تواندمشکالت هر روز در حال افزایش است. این 

مورد استفاده قرار گیرد. اعتیاد ناشی از استفاده مفرط به اینترنت، تلفن همراه، بازی های یارانه ای و شبکه های اجتماعی همانند 

ی در اشتغال، تحصیل، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ایجاد اعتیاد به مواد مخدر ضمن ایجاد مشکالت جسمانی تاثیرات نامطلوب

نموه و سالمت افراد معتاد را با مشکل مواجه می کند. بنابراین ضروری است با استفاده از مدیریت کار با این فناوری ها توسط 

تکنولوژی برای منافع انسان ها نموده و از افراد کاربر، خانواده ها و مراکز آموزشی و با استفاده از نیروی اراده اقدام به کنترل این 

آنها به عنوان وسیله ای در جهت خوشبختی خود و دیگران استفاده کرد. در غیر این صورت افراد اسیر این تکنولوژی شده و ضمن 

د خواهند کردکه اینکه از ارزش ها، بایدها و نبایدهای اساسی زندگی دورخواهند شد، مشکالت اساسی را برای خود و اطرافیان ایجا

حاصل آن جز نابودی و نابسامانی زندگی نمی باشد. روانشناسان ضمن تشریح عالئم، نشانه ها و تبعات اعتیاد به این فناوری ها، 

آزمون های متعددی را برای سنجش وضعیت فرد در رابطه با اعتیاد به هرکدام از مواد چهارگانه فوق معرفی کرده اند که برای 

 شناختی الزم در این رابطه مورد استفاده قرار می گیرد.مداخالت روان
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ر اجتماعی د -وابستگی به تلفن همراه و آسیب های روانیپناهی، یعقوب؛ اصالنی، طاهر؛ فرجی، رباب و بتواز حسین.   -2

 . ت پیام کوتاه و بلوتوثبررسی اثرا:دانش آموزان

 .8،9(. اعتیاد به اینترنت در دانشجویان: تهدیدی بر سالمت روان. نظام سالمت؛ 8911حسن زاده، رمضان) -1

اعتیاد (از تکنولوژی  رابطه بین استفاده افراطی(. 8913علیرضا)  حسن زاده، رمضان؛ صالحی، محمد و رضایی کیاسری،  -6

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  فصلنامه روانشناسی تربیتی.  ی و روانی دانش آموزانو وضعیت آموزش SMS) به اینترنت و

 .63-18، 9؛ ا، تنکابن

 دانشگاههای دولتی های شخصیتی دانشجویان رابطة بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی (.8938حسینی بهشتیان، محمد) -7

 .73-36،  8، 9؛ مطالعات فرهنگیپژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و  امعه. جشهر تهران

رابطه خودکنترلی و ابعاد آن با اعتیاد به بازیهای رایانه ای  (.8931، یاسمین)عابدینی، فاطمه و شاطریان، مریم؛ حق بین -1

ناشر تخصصی مقاالت کنفرانس ها و  -سیویلیکا . دردانش آموزان بیش فعال و عادی دختر و پسرمقطع اول دبیرستان

 .ژورنالها

یافته هاى . اینترنت به واعتیادآنان ىنوجوانان شخصیت های ویژگی رابطه (.8931نجانی ، زینب و اکبری، سعیده)خا  -3

 .889-887، 83، 6؛ نو در روان شناسى

، زاده مالحسن، مرضیه و نیا طوسیمنصوره؛ ،سلیمانی، سمانه؛ درمحمدیعلیرضا؛ ،سعادتجو، طیبه؛ خزاعی  -81

مجله علمی دانشگاه . 8931شهر بیرجند، سال  به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان شیوع وابستگی(. 8931فاطمه)

 .291-291، 2، 83؛ علوم پزشکی بیرجند

(. بررسی متغیرهای شخصیتی پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت. مجله 8913ناهید و عالسوند، مریم)خواجه موگهی، -88

 . 2، 3علمی پزشکی؛ 

فصل نامه دانش انتظامی . سال استان سمنان 86-91سی آثار موبایل در رفتار دختران برر(. 8938رحیمیان، مریم) -88

 .6، 8؛ سمنان

(. احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در 8938وحید و خادمی، محمدجواد) زربخش بحری، محمدرضا؛ راشدی، -89

 .98-91، 8، 8دانشجویان. مدیریت ارتقای سالمت؛ 

 های فرزندپروری و اعتیاد به بازی رایانه الگوی ساختاری تأثیر سبک(. 8938یاسمین) زمانی، بیبی عشرت و عابدینی، -82

دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  رویکردهای نوین آموزشی .آموزان پسر بر عملکرد تحصیلی در دانش ای

 . 899-816، 81، 8، 1؛ اصفهان

 هرستانشهای  در دانشجویان دانشگاه شیوع اعتیاد بـه اینترنـتبررسی نرخ (. 8913سپهریان، فیروزه و جوکار، لیال) -81

 .21، 87؛ دانشگاه شاهد پژوهشی  –دوماهنامه علمی . بینی کننده آن ارومیه و عوامل پیش

. مجله Bو  A(. ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در تیپ های شخصیتی نوع 8938سپهریان، فیروزه و جوکار، لیال) -86

 .87-91، 9، 8، 8لوم شناختی و رفتاری؛ پژوهش های ع

، 81؛ مجله تحقیقات علوم رفتاری .(8938)اعتیاد به اینترنت و خطر بروز اختالل خواب در نوجوانان .ابراهیم ،سعودنیا -87

1 ،968-911 . 

 .38؛ فصلنامه تعلیم و تربیت. های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی نقش شبکهشارع پور، محمود.  -81
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. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ارتباطات هایتاثیر فضای مجازی بر نظریه  هایمروری بر زمینه احسان. ،شاقاسمی  -83

 فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی.

حساس تنهایی با  رابطه (. 8939، عظیم)امیدوار، نسرین و زمانی زاد لیقوان، مهدی ؛ شکری،  یحیی؛ شاه محمد زاده -81

 .ناشر تخصصی مقاالت کنفرانس ها و ژورنالها -سیویلیکا . همراهاعتیاد به تلفن 

ی آن با ویژگیهای شخصیتی در  بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه(. 8911شایق، سمیه؛ آزاد، حسین و بهرامی، هادی) -88

 .823-811، 28 ،8، 88؛ مجلهی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. نوجوانان تهران

(. ارزشیابی روانسنجی مقیاس مشکل 8938سما)کاظم؛ رحیمی، کبری و پریان،  زاده طباطبایی،شایقان، زینب؛ رسول  -88

 .826-818، 13، 1، 7استفاده از تلفن همراه. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ 

شیوع (. 8939رضا) غالم،سراب عنانی، حوریه و خدابخشی، الهه؛ یاری، داود؛ بهشتیمحمدرضا؛ ،میری، امیر؛ طیوری  -89

. 8939در سال  یرجندب آموزان متوسطه شهر  افسردگی در دانش اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس و

 . 67-71، 8، 88؛ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نترنت و فضاهای مجازی در بررسی اعتیاد به ای (.8931فائزه؛ پناهی، امین؛ صادق نیا، احمد و زیدی ، ناصر)کرمشایی، -82

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه پایدار. بین جوانان و نوجوانان

(. جوانان و رسانه های نوین: بررسی و اعتیاد دانش آموزان به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با 8939کوهی، کمال) -81

 .81،81ارتباطات؛  -گآن. مطالعات فرهن

(. بررسی وضعیت 8938حسینی، محمدعلی و نوروزی، کیان)کیانی، تیام؛ فالحی خشکناب، مسعود؛ دالوندی، اصغر؛ -86

. 8938اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 

 .6، 2، 8آموزش پرستاری؛ 

(. اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و تاثیر آن بر سالمت 8931ن، بهرام؛ باعزت، فرشته و خاکپور، نعیمه)میرزائیا  -87

 .8، 8روان. فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی؛ 

 .8، 88(. بررسی ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترت. طبیب شرق؛ 8917ناستی زایی، ناصر)  -81

تلفن همراه  رابطة سالمت عمومی و استفادة مفرط از(. 8938ی نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن و یوسفی، ناصر)یاسم -83

 .27، 8، 89؛  دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. در دانشجویان

Alavi, S; Maracy, M; Jannatifard, F & Eslami, M(1122). The effect of psychiatric symptoms on the Internet 

addiction disorder in Isfahan’s university students. Psychiatric symptoms and Internet addiction disorder in students; 

2,6,6,61- 011.  

Al-Menayes, J(1122). Dimensions of social media addiction among university students in Kuwait. 

Psychology and Behavioral Sciences; 4(2): 11-10 

Azher, M; Behram Khan, R; Salim, M; Bilal, M; Hussain, A & Haseeb , M(1124). The Relationship 

between Internet Addiction and Anxiety among students of University of Sargodha. International Journal of 

Humanities and Social Science; 4, 2, 100-161.   

Bhola, R & Mahakud,G(1124). A qualitative analysis of social networking usage. Int J Res Dev Health;  

1, 2,  14-44. 

BRIAN, D & WIEMER,P(1112). Addiction to the Internet and Online Gaming. CYBERPSYCHOLOGY 

& BEHAVIOR;  0, 1. 



 83-91، ص 8931،  آذر 8، جلد 81علوم انسانی و توسعه پایدار ، شماره 
ISSN: 4931-3390 

   http://www.johs.jseas.ir 

 

44 
 

CACHIA , R(1110). Social Computing: Study on the Use and Impact of Online Social Networking. JRC 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORTS.  

Duivestein, S & Bloem, J. The Dark Side of Social Media Alarm bells, analysis and the way out; 2-10.  

Frangos, C; Frangos, C & Sotiropoulos, I(1121). A Meta-analysis of the Reliabilty of Young’s 

Internet Addiction Test. Proceedings of the World Congress on Engineering; 2. 

Griffiths, M(1121). Social Networking Addiction: Emerging Themes and Issues. Addiction Research & 

Therapy; 4, 4, 2-1. 

Griffiths, M; Kuss, D & king,D(1121). Video Game Addiction: Past, Present and Future. Current 

Psychiatry Reviews; 0, 110-120.  

Kuss, D& Griffiths, M(1121). Adolescent online gaming addiction.Education and health; 1162. 

Kuss,D & Griffiths, M(1121). Internet and Gaming Addiction: A Systematic Literature 

Review of Neuroimaging Studies. brain sciences; 1, 14,-1,4. 

Meena, P; Mittal, P & Solanki, R(1121). Problematic use of social networking sites among urban school 

going teenagers. Industrial Psychiatry Journal; 12, 1, 64-6,. 

Olowu, A & Seri, F(1121). A STUDY OF SOCIAL NETWORK ADDICTION AMONG YOUTHS IN 

NIGERIA. Journal of Social Science and Policy Review; 4, ,1-,2. 

Simsek, E & Sali, J(1124). The Role of Internet Addiction and Social Media Membership on University 

Students’ Psychological Capital. CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY; 2(1), 116-12,. 

Vollmer,C; Randler,C; Horzum,M & Ayas,T(1124). SAGE Open;266. 

Weinstein,A(1121). Computer and Video Game Addiction—A Comparison between Game Users and 

Non-Game Users. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse; 1,21,0–1,,. 

Wood, R(1110). Problems with the Concept of Video Game “Addiction”: Some Case Study Examples. Int 

J Ment Health Addiction; ,62,6–2,0.  

Young,  Kimberly(2666). Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment. 

Young, Kimberly(1116). Understanding online Gaming Addiction and treatment Issues for Adolescents. 

The American Journal Of Family Therapy; 1,6122-1,1. 

Zaremohzzabieh, Z; Abu Samah, B; Omar,S; Bolong, J & Akhtar,N(1124). Addictive Facebook Use 

among University Students. Asian Social Science; 21, ,, 2622- 2622. 

 

 


