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 2حسن مؤمنی، 1مرجان آل بهبهانی

 فناوری آموزش و یادگیری

 489تا  400، ص 79، بهار 41سال چهارم، شماره 

 11/42/79تاریخ دریافت: 

 24/21/77تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 تهدیدات اماشمار اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بوده است های بیدر چند دهه اخیر جهان شاهد فرصت

مدرن و متنوعی نیز مانند اعتیاد اینترنتی همگام آن رواج یافته است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت 

مبنایی استفاده  هیاز نظرها ی تحلیل داده. روش پژوهش نیز کیفی و برابودآموزان از اعتیاد اینترنتی تجربه دانش

های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. آموز دوره متوسطه مصاحبهدانش 11شده است. از جامعه آماری با 

حلیل و ها در کنار تگیری هدفمند و حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری بود و برای اعتبار یافتهنمونه

 7، مفهوم اولیه 11ها بیرون از تحقیق نیز استفاده شد. حاصل یافته نظرانصاحببازبینی مجدد کدها از 

 بود. مضامین اصلی «همدردِ دردساز مثابهبهاعتیاد اینترنتی »اصلی و هسته اصلی پژوهش یعنی  یهمادرون

مدیریت »، «جنسی و روانی( -گانه )جسمیالت سهاختال»، «گریز از در خود بودن»شامل  شدهییشناسا

ودند. ب« چندبعدی تسهیلگر»و « زداییصمیمیت»، «زنی نظام مدرسهواپس»، «مندنظام کاریاهمال»، «اتصال

، ایعلل زمینه، گانه اشتراوس و کوربین یعنی علل اصلیمضامین اصلی در قالب مدل پنج، درنهایت

 شدند. بندیصورتراهبردها و پیامدها ، گرمداخله

 نظریه مبنایی، فضای مجازی، اعتیاد اینترنتی: یكلیدی هاواژه
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 مقدمه 
در شروع قرن بیست و یکم دگردیسی و تغییرات مستمر فضای اجتماعی در سایه اینترنت 

رزانی ا های شتاب و سرعت است و در کناربا ویژگی، اتفاق افتاد. امروزه اینترنت تنها ابزار

ها و تجارت سرگرمی، ارتباطات اجتماعی، های علمیو سهولت دسترسی آسان در عرصه

انقالبی شگرف در ، ها و زمان(. اینترنت با حذف فاصله1249، 4تاس) استسیطره افکنده 

 دوشرطیقیب(. چیرگی و تسلط 1227، 1هریس و ریو) استعصر ارتباطات شکل داده 

های مختلف زندگی چنان است که کیفیت زندگی بدون حضور آن تحت اینترنت بر عرصه

 (.1241، و همکاران 0پونتس) گرفتتأثیر قرار خواهد 

، در حال حاضر، درصد بود 4که ضریب نفوذ اینترنت کمتر از  4771در قیاس با سال 

وضعیت جهانی ) هستندآنالین و مشغول اینترنت ، جمعیت جهان 18/2بیش از  تقریباً

ت بر شمار کاربران موق روزروزبه(. این سرعت فزاینده گواه بر این است که 1249، 1اینترنت

شود و حتی دورترین نقاط منزوی دنیا نیز به آن متصل خواهند شد و دائم اینترنت افزوده می

 گسترده اینترنت بر جوانب مختلف زندگی است. تأثیراتو این حاکی از 

مزایا و منافع زیادی در زندگی روزانه از قبیل کسب ، ترنتها و در رأس آن اینفناوری

گوان و ) علمیهای تسهیل آزمون، یادگیری، تسهیل ارتباطات اجتماعی، اطالعات

( را فراهم 1242، 9دنیز) هاو سرگرمی 8های اجتماعی آنالینحمایت، (1227، 1سابرامنیام

اثرات و تحوالت اینترنت بر زندگی مبهم بوده است؛ چیزی که ، رغم اینکرده است. علی

رشینوا آ) استهای مختلف به تحریك و تحقیق واداشته ها و زمینهرا از رشته نظرانصاحب

 (.1241، 7؛ خیلکو1242، 9و بارت سِلکینا

                                                           
1. Tas 
2. Harris & Rae 
3. Pontes 
4. internet world stats 
5. Guan & Subrahmanyam 
6. social support online 
7. Deniz 
8. Arshinova & Bartsalkina 
9. Khil’ko 
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است که با ویژگی میل به  4رفتار اعتیادی یا وابستگی یکی از اشکال رفتارهای انحرافی

 تغییرات فعالی در حاالت درنهایتشود و دگاری بیشتر در حاالت عاطفی مشخص میمان

(. در معنای 1248، 0نووا و ترشچنکو ؛ باب1241، 1آراکلیان) کندذهنی و روانی فرد ایجاد می

، 1گریفیتس) شوداعتیاد اینترنتی به اعتیاد غیرشیمیایی در استفاده از اینترنت گفته می، کلی

مفهوم اعتیاد اینترنتی ریشه در اعتیاد رفتاری دارد و دارای الگوهای رفتاری ، درواقع(. 1224

مفهوم  4778برای نخستین بار در سال  1مشابه و علل بیولوژیکی اعتیاد به مواد است. گلدبرگ

مفهوم  ،اعتیاد اینترنتی را مطرح ساخت. او به تقلید از شرایط وابستگی به مواد مخدر و الکلی

تر از گلدبرگ از دهه (. پیش4778، گلدبرگ) نهادد اینترنتی را برای چنین وضعیتی نام اعتیا

مشاورین مدرسه نیز تهدیدات استفاده مفرط از اینترنت و استفاده شدید از ویدئو و ، 4792

 (.4790، و همکاران 8سوپر) بودندهای آنالین و نشانگان منفی آن را گوشزد کرده بازی

، روحی ،بر روی تعامالت اجتماعی، منفی ناشی از استفاده زیاد از اینترنت و نشانگان عالئم

(. همچنین 1244، و همکاران 9تورل) استاختالل در سالمت فرد زیاد ، طورکلیبهجسمی و 

(؛ حس تنهایی 1242، و همکاران 9فو) خودکشیسازی یا ایده مشکالت و تهدیداتی نظیر روان

(؛ 1227، 42(؛ مشکالت بین شخصی در تعامالت )سئو و یام1220، 7آناندوا و نال) انزواگراییو 

(؛ 1244، و همکاران 41هارست؛ هازل1229، 44کئو و سو) زمانمشکالت اتالف و مدیریت 

 یغذایاختالل در سبك زندگی و بروز رفتارهای نامطلوب ، (1242، )زمانی و هدایتی خوابیبی

 طلبخشونت(؛ رفتارهای 1229، 41ژین) تمرکزو فقدان  فشارخون(؛ 1242، و همکاران 40کیم)

                                                           
1. deviant behavior 
2. Arakelyan 
3. Bubnova & Tereshchenko 
4. Griffiths 
5. Goldberg 
6. Soper 
7. Turel 
8. Fu 
9. Nalwa & Anand 
10. Seo & Yom 
11. Cao & Su 
12. Hazelhurst 
13. Kim 
14. Xin 
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( و 1240، 1ژئولی) تحصیلی( و مشکالت 1227، و همکاران 4کوچ) جرمو ارتکاب به بزه و 

اند این را ذکر کرد. شافر و همکاران نیز سه خصوصیت مهم اعتیاد اینترنتی را مطرح کرده غیره

ترل و استمرار در رفتارهایی است که نهایتاً به فقدان کن، ها شامل حاالت اجبار و اضطرارجنبه

 (.1222، و همکاران 0شافر) شوندپیامدهای منفی منجر می

مار بش توسعهدرحالویژه در کشورهای اعتیاد نوجوانان و جوانان یك موضوع جهانی به

ت به نسب معموالًروند و رود. آنان بیشترین مخاطبین و کاربران اینترنت بشمار میمی

ای بدین دلیل جوانان در این فضبیشتر در معرض عوارض و تبعات آن هستند.  ساالنبزرگ

شتر مستعد و بی برندن بهره نمیآاز  ساالنبزرگبه مانند  ضرورتاً، فناوری هسایبری و مجهز ب

 (.1244، و همکاران 1میرز) هستندها انواع آسیب

کشور نخست دارای بیشترین  12ایران در بین ، بر اساس گزارش وضع جهانی اینترنت

از سال ، قرار دارد. همچنین طبق این گزارش 48در جایگاه ، کاربران استفاده از اینترنت

میلیون  80درصد بوده و حدود  794/11میزان رشد کاربران اینترنتی ، میالدی 1247-1222

این گزارش حاکی (. 1247، وضعیت جهانی اینترنت) داردنفر کاربر اینترنتی در ایران وجود 

، روازایند. دهاز شیوع و گستردگی فزاینده جوانان و نوجوانان ایرانی به اینترنت را نشان می

؛ است رناپذیاجتنابیك ضرورت  وپرورشآموزشمطالعه جدی اعتیاد اینترنتی برای نظام 

 طورهبهای تحصیلی مختلف آموز با سنین و دورهدانش میلیون 41توان گفت حدود زیرا می

تواند می ،تفاوتی به این موضوع شایع و جدیمدام با اینترنت سروکار دارند و از طرفی بی

 سویی برجای بگذارد. تأثیراتو زندگی روزانه  شناختیروان، در حوزه تحصیلی

دهد مطالعات بسیار زیادی در خارج و داخل مربوط به اینترنت ی موضوع نشان میپیشینه

دو ) کمتراما این مطالعات با اولویت دانشجویان انجام گرفته و همچنین  1انجام شده است.

                                                           
1. Ko ch 
2. Zhuoli 
3. Schaffer 
4. Myers 

های مختلف علمی نظیر نورمگز و جهاد دانشگاهی و ... در چند سال اخیر . الزم به ذکر است که با مراجعه به پایگاه1

رابطه  هاآناما در اکثریت مختلف ؛ مقاله در حوزه اعتیاد اینترنتی در مجالت مختلف صورت گرفته است 11بیش از 
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توان یافت با روش کیفی و از درون این پدیده را مطالعه کرده مورد کیفی( پژوهشی را می

رود. با پژوهشی بشمار می خألآموزان باشد. لذا فقدان مطالعه از منظر کیفی و مطالعه دانش

، انبین اضطراب امتح( در تحقیق خود نتیجه گرفتند 4079اران )آذری و همک، این مالحظات

؛ هر چه ای معنادار وجود داردباورهای مذهبی و فرسودگی تحصیلی با اعتیاد اینترنتی رابطه

 به همان میزان اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی افزایش اعتیاد اینترنتی بیشتر باشد

ی و کاظمی دهقانهمراه است. میزان باورهای دینی کاهش  بااعتیاد اینترنتی افزایش یابند و می

بودن  باوجدان، برونگرایی، احساس تنهایی( در پژوهش خود نتیجه گرفتند 4079) آبادیعل

و  فرقانیهای اجتماعی مجازی رابطه معنادار دارند. با وابستگی به شبکه ینژندروان و

، یتوانایی تحلیل و ارزیاب با ابعاد ایآموزش سواد رسانه( نتیجه گرفتند 4079) خدامرادی

ی در بین آموزان در اعتیاد اینترنتای و افزایش تفکر انتقادی دانشتوانایی تولید پیام رسانه

( در پژوهش خود نشان 4079) همکارانفتحی و دارد.  کنندهتعدیلنقش آموزان دانش

. سالمت اجتماعی افراد مؤثر باشدتواند در کاهش میزان باالی اعتیاد به اینترنت می دادند

های نوپدیدی مانند اعتیاد برای کاهش مشکالت و پیشگیری از بروز مشکالت آسیب

 .های پیشگیری را در اولویت قرار دادهای ارتقای سالمت و سایر راهباید برنامه، اینترنتی

اعث در نوجوانان باعتیاد به اینترنت ( نتیجه گرفتند 4079) جوانپور ساداتی باالدهی و تقی

افراطی  هاستفاد و شودجلوگیری از رشد اجتماعی و کاهش کیفیت روابط اجتماعی آنان می

همراه است. صالحی عمران و بهداشتی نامطلوب از اینترنت با کاهش تحرك و رفتارهای 

رابطه مثبت ، آموزانبین اعتیاد به اینترنت و افسردگی دانش( نتیجه گرفتند 4079) همکاران

( 4079) ندرآبادیجعفری  .فاقد رابطه معنادار است جنسیت با اعتیاد اینترنتیو وجود دارد 

رابطه  آموزاننتیجه گرفت فضای مجازی با کارکرد خانواده و عملکرد تحصیلی در دانش

 اعتیاد اینترنتی به( نتیجه گرفتند 4079) همکارانشعبانی و معکوس و معنادار وجود دارد. 

مربوط أثیر تترین و کمترین کنند. بیشانزوای اجتماعی جوانان را تبیین می درصد 11میزان 

                                                           

اند. ه انجام شدهمتغیر مستقل و یا وابست صورتبهاینترنتی با متغیرهای دیگری چه دو و یا چند متغیر یعنی رابطه اعتیاد 

 کفایت انجام نشده است. قدربهدر نتیجه مطالعات کیفی و بررسی خود مفهوم اعتیاد اینترنتی 



038 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 اعتیاد اینترنتی در تبیین انزوای اجتماعی جوانان بودند. در شاخصتحمل  وتغییر خلق به 

رضایت از ، انزوای اجتماعی، نفسعزتبین ( نتیجه گرفتند 4071) همکارانمیمندی و 

تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد.  مقطع، تأهلوضعیت ، سن، زندگی

، بدهر چه استفاده از اینترنت افزایش یا( در تحقیقی نتیجه گرفتند 4071) همکاراننائینیان و 

 یابد و با افزایش استفاده ازآموزان افزایش میافسردگی و استرس دانش، میزان اضطراب

( نتیجه 4071) نژادمرتضایی و رحیمییابد. کاهش میآموزان کیفیت زندگی دانش، اینترنت

 م اجتنابیسبك سردرگرابطه معکوس و سبك اطالعاتی و احساس انسجام گرفتند متغیرهای 

افزایش ، نسجام ضعیفا، بعالوهکنند. می بینیپیشمستقیم تغییرات اعتیاد به اینترنت را  طوربه

هستند.  دارای رابطهاعتیاد به اینترنت  ابهویت سردرگم اجتنابی و کاهش هویت اطالعاتی 

نان جوا میزان اعتیاد به موبایل در( در پژوهش خود نتیجه گرفتند 4078) شفیقموسوی و 

، یفرهنگ، های اقتصادیسرمایه، تأهل و وضع سن استسطح متوسط  در تقریباًتهرانی 

اند وانستهت تحقیقمتغیرهای ، درمجموعد. نمیزان اعتیاد به موبایل رابطه معنادار دار بااجتماعی 

( 4071) ارانهمکعزیزی و . از تغییرات اعتیاد به موبایل را در جوانان تهرانی تبیین نمایند 17%

 رابطهعتیاد اینترنتی پذیری با اه بو تجر پذیریتهییج، شخصیت گراییبروننتیجه گرفتند بعد 

عوامل  ،های جذاب اینترنتویژگی ( نتیجه گرفتند فراتر از4071) همکارانفالحی و . دارند

 پاشایی و. نیز علل جذب به فضای مجازی استفرهنگی و اقتصادی ، اجتماعی، فردی

حصار تنهایی و ، سبك زندگی، آل جوانان( نیز دریافتند تجربه ایده4099) همکاران

 دگردیسی جسمی و روانی محورهای استفاده از فضای مجازی هستند.

( در پژوهشی به شیوع و فراوانی اعتیاد اینترنتی در میان 1247) همکارانو  4عبدالسالم

درصد دانشجویان به اعتیاد اینترنتی  12دانشجویان دختر پرداختند. آنان نتیجه گرفتند حدود 

نان زمان بینی کننده اعتیاد اینترنتی آپیش ترینمهممعتدل یا شدید مبتال هستند. همچنین 

( در 1247) همکارانو  1فاده از اینترنت است. سیمسكهای شب برای استخواب و نیمه

آموزان متوسطه و دانشجویان دریافتند که میزان اعتیاد به ای بین دانشپژوهش مقایسه

                                                           
1. Abdel-Salam 
2. Simsek 
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 اهآنهای خاصی بین های اجتماعی در بین دو گروه در حد متوسط است و تفاوترسانه

سه یا نوع دانشگاه تفاوت وجود زمان استفاده و نوع مدر، وجود ندارد؛ اما به لحاظ جنسیت

( در پژوهشی با بررسی اعتیاد اینترنتی در جوامع 1249) همکارانو  4دارد. مهامونتری

همتایان  آموزانی که اعتیاد اینترنتی داشتند در امتحانات نسبت بهروستایی نتیجه گرفتند دانش

مصرف  قلدری در مدرسه و، یابی جنسیفاقد اعتیاد خود بیشتر ناکام بودند. همچنین دوست

( در پژوهشی به تعیین 1241) همکارانو  1های بعدی بودند. برونومواد الکی در بین آنان رتبه

درصد مبتال به  7/0آموزان پرداختند. آنان دریافتند حدود شیوع اعتیاد اینترنتی در بین دانش

ن بوده است. ارتباطات آنالیها و ترین نوع استفاده بازیاعتیاد اینترنتی هستند. بعالوه بیش

ه اعتیاد اینترنتی نتیج شناسیآسیب( در پژوهشی با رویکرد 1249) 0میلکا لو و ویجمهاج

( در 1249) همکارانو  1گرفتند اعتیاد در بین نوجوانان آمریکا رو به افزایش است. گدام

 وپیوندهای عاطفی ، وضعیت ورود به سیستم اینترنت، پژوهشی دریافتند جنسیت

و  1وهای اعتیاد به اینترنت هستند. یائکننده بینیپیش ترینمهمشناختی های روانناهنجاری

و  نفسعزترفتارهای والدین و ، ( در تحقیق خود نتیجه گرفتند شخصیت1241) همکاران

( 1229) 8تأثیرگذاری نوع رفتار والدین از عوامل اصلی اعتیاد اینترنتی هستند. هاردای و تی

 روان و یناجتماعی آنال حمایت، اجتماعی هایشبکه، تنهایی و انزوا، گرفتند شخصیتنتیجه 

( نتیجه 1241) همکارانو  9شناختی هستند. لیاعتیاد روان هایکننده بینیپیش رنجوری

گرفتند رابطه مستقیمی بین فراوانی بیشتر اینترنت و افزایش اعتیاد اینترنتی در بین 

 آموزان وجود دارد.دانش

آموزان به انشد ویژهبهبا عنایت به اینکه شیوع اعتیاد اینترنتی در بین نوجوانان و جوانان 

جای تردید نیست که ، شدهلیتبدو خاص در مطالعات پژوهشی  توجهقابلیك مسئله 

 های جدیبا پیامدها و آسیب توأم بلندمدتتواند در کوتاه و های این موضوع میآسیب

                                                           
1. Mahamontri 
2. Bruno 
3. Mihajlov & Vejmelka 
4. Gedam 
5. Yao 
6. Hardie & Tee 
7. Li 
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فاوتی تآموزان را شدیدتر نماید. وجه دیگر این است بیتحصیلی دانشهمراه شود و ضعف 

ودن مسئله نشانه نرمال ب تنهانه، آموزانو منفعل بودن نسبت به موضوع اعتیاد اینترنتی دانش

های دیگری خواهد بود که اعتیاد و شیوع آسیب چندوجهینیست؛ بلکه افزایش مخاطره 

العات کردن مط روزتربهتر موضوع و گر شناخت عمیقاینترنتی مولد آن است. از طرف دی

حوزه موضوعی اعتیاد اینترنتی با توجه به تغییرات سریع وسایل مجازی یك ضرورت است. 

 ؤالسلذا هدف مطالعه حاضر پرداختن به مطالعه کیفی علل و پیامدهای اعتیاد اینترنتی است. 

 اند؟نهآموزان چگونترنتی در بین دانشاصلی نیز عبارت است از: علل و پیامدهای اعتیاد ای

 روش

پژوهش حاضر در قالب پارادایم کیفی است که به دنبال درك و رخنه به جهان زیسته افراد 

 هینظراست.  4کیفی موسوم به نظریه مبنایی هایروشفارغ از فرضیات پیشین است. یکی از 

مبنایی روش تحقیق کیفی از نوع استقرایی است که در این روش محققان در میدان تحقیق 

 -گیرد. پیوند روشها پرداخته و بدین طریق نظریه شکل میآوری اطالعات و دادهبه جمع

گیری نظریه حاصل فرایند تکراری نظریه در نظریه مبنایی بسیار مهم است و شکل

 است که پدیده را تبیین یبندمفصلآوری و ها و جمعبین تحلیل داده وبرگشترفت

نظریه مبنایی به دنبال درك فرایندهای اجتماعی و روانی رفتارها است؛  درواقعنماید. می

لذا  (.1229، کوربین و اشتراوس) زننداینکه افراد چگونه و چرا دست به چنین اعمالی می

توان علل و ( و می1249، 1آکسوی) استمطلوب  مطالعه اعتیاد اینترنتی نیز با این شیوه بسیار

 شرایط متعامل در ایجاد پدیده را تعیین و تبیین نمود.

آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهلران در سال محیط پژوهش حاضر شامل دانش

است.  0«اشباع نظری»از آن بر اساس قاعده  برگرفتهاست که حجم نمونه  4079-79تحصیلی 

دیگر  ،ها تا جایی ادامه پیدا کنند که از حد کفایت به بعداین قاعده ناظر بر این است مصاحبه

بت و آلدای) استتکرار مطالب و مفاهیم قبلی  ینوعبهشود و اطالعات جدیدی حاصل نمی

                                                           
1. Grounded theory 
2. Aksoy 
3. Theoretical saturation 
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نفر یازدهم و  7، آموز دهمدانش 9آموز )دانش 11(. با این اوصاف با تعداد 1249، 4ناوینك

های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. ( مصاحبه4 جدول)مطابق ، نفر پایه دوازدهم( 9

است. در این تکنیك محقق عالمانه  1هدفمندگیری نمونهروش ، همچنین در نظریه مبنایی

کند که دارای شناخت یا تجاربی خاص در مورد ای را انتخاب میها و یا منابع دادهسوژه

(. در این 1244، 0چارمز و براینت) باشد سؤاالتشبدین شکل پاسخگوی  پدیده هستند تا

ای آموزانی که مبتال به اعتیاد اینترنتی بودند از چند راهبرد مشاهدهتعیین دانش منظوربه، راستا

 وشنودگفتو  1آموزان در طول سال تحصیلیاستفاده شد. ابتدا مشاهده هدفمند دانش

ر زی، نمایند؛ دومزنی میمیزان ساعاتی که در فضای مجازی پرسهبا آنان در مورد  مستقیم

و کسل داشتند و راهبرد دیگر  1آلودخوابآموزان که چشمان نظر گرفتن برخی دانش

( بود که نشان داد میانگین 1 جدولاستفاده از پرسشنامه استاندارد اینترنتی یانگ )مطابق 

است که بیانگر وابستگی اینترنتی در بین  422 از 90وابستگی به اینترنت در حد شدید یعنی 

آموزان هدف شناسایی شدند. . لذا بر اساس این راهبردها دانشاستنمونه انتخاب شده 

استفاده شد که  8«کنترل توسط اعضا» استراتژیهمچنین برای تعیین اعتبار در نظریه مبنایی از 

، 9یتنابل و اسم) استنظر مشارکت به دنبال بازنمایی مفاهیم و مضامین به دست آمده از م

استفاده شد.  7«ممیزان بیرونی»یا  9«گفتگو با همتایان»از استراتژی  نیز برای باورپذیری(. 1241

ارکتی روش کیفی که ارتباط و مش نظرصاحبها در اختیار یك یا چند ها و یافتهمتن مصاحبه

ازند و نقاط فرایند به نقادی آن نیز بپرداند قرار گرفت تا ضمن تطبیق از قبل در مطالعه نداشته

 های مفهومی را مجدد مورد بازبینی قرار دهند.کور و حساسیت
                                                           

1. Aldiabat & Navenec 
2. purposive sampling 
3. Charmaz & Brayant 

تناسب و  چندساله از محیط پژوهش کننده نسبتاًعنوان مشارکتکننده بنا بر شغل دبیری به. الزم به ذکر است مشاهده1

 مزیت مشاهده در روش را هموار نمود.

خواستند اجازه دهد و یا آگاهانه از دبیر خود می رفتندیاب عمیق فروموآموزان هنگام تدریس به خ. برخی دانش1

 ادبی تلقی نشود.بخوابد و بی

6. member checking 
7. Noble & Smith 
8. conversation with peers 
9. external audits 
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در  ،آموزان هدفبود که بعد از شناخت و تعیین دانش صورتبدین هامصاحبهنحوه انجام 

محیط آرام مدرسه  هایزمانآموزان در محل کالس و یا در از دانش 4مقتضی هایزمان

 شد و سپس اجازه شرکت درشدند. ابتدا هدف اصلی مصاحبه تشریح میها انجام میمصاحبه

حثی با طرح مبا سؤاالت. شدمیمصاحبه از سوی مشارکت شونده و رضایت آگاهانه گرفته 

شه نظرت رو در مورد زندگی با فضای مجازی بگی و می مانند) مجازیکلی از دنیای فضای 

هر موقع گوشی دست  مانند) جزئی سؤاالت تدریجبه سؤاالتشد و در فحوای ...( شروع می

 توانست بر غنای شناختکه می سؤالیقرار می دی ...( و هر  هاییحالتبدنت در چه  گیریمی

 حالرعیندسعی بر این بود فضای مصاحبه صمیمانه و  درواقعشد. موضوع بیفزاید مطرح می

بسته به کفایت سخنوری مشارکت شونده ها متمرکز بر موضوع اصلی باشد. طول مصاحبه

مهم یادداشت و  هایکلیدواژهنکات و ، دقیقه بود. در حین انجام مصاحبه 01میانگین  طوربه

ه سخنان شد تا بعد از پایان مصاحبشد و دیگر سخنان با گوشی همراه ضبط میتوجه بیشتر می

مورد مصاحبه(  11اشباع نظری )تعدیل و تحلیل شوند. با اتمام و حصول نقطه ، تبدیل به متن

موازی با  شدهیکدبندهای مصاحبه مازاد انجام شد. تمامی متون و داده 0جهت اطمینان بیشتر 

ها از سه است برای تجزیه و تحلیل داده ذکرانیشامورد پاالیش قرار گرفتند. ، اجرای مصاحبه

تی گونه محدودیاز هیچمحوری و انتخابی استفاده شد. در کدگذاری ب، نوع کدگذاری باز

ها و حتی کلمات کدگذاری شدند سپس کدهای وجود نداشت تمامی جمالت/پاراگراف

مفهوم شکل گرفت. سپس در کدگذاری  11تعداد ، مشابه تقلیل داده شدند. بر این اساس

ا کد نهایی ب درنهایتطبقه تقلیل و آرایش یافتند و  7محوری تمامی کدهای پیشین )باز( در 

مقوله هسته و  وانعنبه «همدرد دردساز مثابهبهاعتیاد اینترنتی »، به مقوالت اصلی پیشین استناد

ای تمام تواند نمتر است و میای انتزاعی و تحلیلیمرکزی شکل گرفت. مقوله هسته مقوله

، هازمینه، مقوالت پیشین باشد. در پایان نیز تمامی مقوالت در قالب مدل پارادایمی علل

 (.4 شکل) شدندراهبردها و پیامدها ترسیم و ارائه 

                                                           

بیر که خود د کنندگانمصاحبهتوسط یکی از  -آموزان و ساعات درسی فاقد دبیری فراغت دانشهازمان یحاًترج. 4

 موزان را رصد نموده است.آمستمر احواالت و رفتارهای دانش طوربهها بود و شاغل در مکان مصاحبه
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 موزان هدفآمیانگین اعتیاد اینترنتی دانش. 1 جدول

 هاگویه

 (نفر) فراوانی

ه میانگین
یچ

 گاه

 کم

 تا
دی

ح
 

یاد
ز
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خی

 
ت
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 در میخوای ازآنچــه ترطوالنیبـار،  یـك  وقـت  چنـد 

 مانی؟می اینترنت
1 0 9 1 9 97 

ــی  کارهای انجام از، میزان چه ــخص ــرف تانش  نظرص

 بمانید؟ اینترنت در را بیشتری زمان تا کنیدمی
4 1 9 7 1 98 

 قتو گذراندن به را اینترنت در بودن هیجان، میزان چه

 ؟دهیدیم ترجیح نزدیك دوست یا و خانواده با
1 1 1 9 8 98 

 جدید یاینترنت کاربران با ارتباط ایجاد دنبال به چقدر

 هستید؟
4 0 42 1 8 91 

 در که یزمانمدت از اتخانوادهبار، یك وقت چند

ــبا و کنندمی ناراحتی ابراز مانیدیم اینترنـت   نیعصـ

 شوند؟می

1 1 1 9 0 90 

ــرف اینترنت در که زمانی مقدار، چقدر  کنیدمی صـ

 یا یدبکن فراموش «تاندرسی تکالیف» شـود می موجب

 ندید؟ انجام خوب

0 1 1 1 7 99 

 بوكیسف، تلگرام، ضروری کار هر انجام از قبل چقدر

 کنید؟می چك را خود...  و
1 1 9 1 9 97 

 جادای موجب، اینترنت به پرداختن باریك وقت چند

 شود؟می کارت در مشکل
1 0 9 9 0 99 

 رنتاینت توی پرســندمی ازت اطرافیان وقتی، میزان چه

 زیچی و گیریدمی یکارپنهان حالت، کنیدمی چکار

 کنید؟می مخفی

0 1 8 9 1 91 

ــعی باریك وقت چند ــت از را خودت کنیدمی س  دس

 خالص اینترنت کار با زندگی در آزاردهنده افکـار 

 کنید؟

0 8 7 1 0 90 

ــ که زمانی از زودتر را اینترنت با کار، حد چه تا  دقص

 کنید؟می شروع داشتید
4 1 8 7 1 99 
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 نبدو زندگی که کنیدمی فکربار، یك وقت چند

 شود؟می کنندهخسته و آزاردهنده برات اینترنت
4 1 7 9 1 97 

 و هســتی  اینترنت در که زمانیبار، یك وقت هرچند

 طوربه و شـــویدمی ناراحت، شـــود مزاحمت کســـی

 زنید؟می فریاد ناگهانی

4 0 9 9 1 99 

 رد یروقتد تا شــب اینکه خاطر به را خوابت، چقدر

 دهید؟می دست از بودی اینترنت
1 1 9 1 1 91 

 کنیدیم احساس نیستید اینترنت در کهیوقت، میزان چه

 هب رفتن هوس و اســت آن پی در فکرت یبدجور که

 دارید؟ اینترنت

4 1 42 1 8 91 

 چند فقط» ییگومی خودت بهبار، یك وقت هرچند

 است؟ اینترنت به رفتن موقع« دیگر دقیقه
1 1 9 9 1 99 

 اینترنت در که را یزمانمدت کنیدمی ســعی حد چه تا

 نتوانستی؟ اما، کنید کوتاه را هستی
1 9 8 1 8 91 

 رد که یزمانمدت کنیدمی سعیبار، یك وقت هرچند

 کنید؟ پنهان دیگران از را بودی اینترنت
0 0 7 1 8 91 

 با تنرف بیرون بر را اینترنت با وقت گذراندن، چقدر

 دهید؟می ترجیح دیگران
0 0 9 8 8 91 

 یستیدن اینترنت در وقتی که کنیدمی احساس، میزان چه

 هااحســاس این که، درحالیهســتید عصــبی یا افســرده

 روند؟می بین از رویدمی اینترنت به وقتی

1 1 7 1 1 91 

  90.21 
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 آموزان نمونه مصاحبهبرخی از مشخصات دانش .2 جدول

تحصیلی پایه  پیش سال معدل  اتصال ابزار/وسیله   
والدین سواد  

 مادر پدر

 - دیپلم تبلت 44.11 دوازدهم 4

 - لیسانس موبایل 40.11 دوازدهم 1

یپلمد یرز موبایل 41 دهم 0  زیر دیپلم 

تاپلپ 41.1 یازدهم 1  ارشد لیسانس 

تاپلپ 44 دوازدهم 1  لیسانس زیر دیپلم 

 کاردانی زیر دیپلم موبایل 41.00 یازدهم 8

پلمید زیر موبایل 41.00 یازدهم 9  دیپلم 

 دیپلم لیسانس موبایل 41 یازدهم 9

 دیپلم ارشد تبلت 40 دهم 7

 کاردانی ارشد موبایل 40.1 دهم 42

تاپلپ 41.1 دوازدهم 44  کاردانی زیر دیپلم 

 - کاردانی کامپیوتر 44.18 دوازدهم 41

 دیپلم - موبایل 44 یازدهم 40

تاپلپ 41 دهم 41  زیر دیپلم کاردانی 

 زیر دیپلم زیر دیپلم موبایل 41 دهم 41

 زیر دیپلم دیپلم موبایل 40.99 دهم 48

 لیسانس لیسانس کامپیوتر 41.89 یازدهم 49

 لیسانس دیپلم تبلت 41 دوازدهم 49

 - زیر دیپلم تبلت 41 یازدهم 47

 دیپلم لیسانس موبایل 40.00 یازدهم 12

 دیپلم - موبایل 44.98 یازدهم 14

 دیپلم - موبایل 41.11 دوازدهم 11

 زیر دیپلم دیپلم موبایل 44.84 دهم 10

 - کاردانی تبلت 40 دهم 11

 زیر دیپلم دیپلم موبایل 41 دوازدهم 11
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 محوری و انتخابی، کدبندی باز .3 جدول

 کدبندی محوری کدبندی باز نمونه جمله
کدبندی 

 انتخابی

 ییگرالذت اینترنت[] توشخیلی لذت داره وقتی میرم 

آل فضای ایده

 گراییعاطفه

اعتیاد 

اینترنتی 

 مثابهبه

همدردِ »

 «درد ساز

 بخشلذتفضای  اینترنت محیط لذته توش ی عالمه خاص هست

های اینستاگرام عشقم هست چون عکس

 هرچی بخوای کنیمیسکسی خوشگل پیدا 
 لذت پورنو

برم  میگی حالی حوصله نداریبیشتر اوقات بی

 اینترنت فراموش کنی
 مجازی بخشآرام

 کارههمهاینترنت دنیایی هست که خودت 

 دهنمیهستی کسی بت دستور 
 خود سروری مجازی

 رهایی و آسودگی کسی کارت نداره و نمیتونه هم داشته باشه

آل ارضا فضای ایده

 نیازها

دختر[ اینترنت ] هست یزچهمهتوی اینترنت 

دنیایی آزاد هست با هر کی دلت بخواد و اون 

 رابطه دوستی[] میشیبخواد اوکی 

 میلی یابیدوست

 جنسی()

میتونی هرچی عکس اون شکلی میخوای پیدا 

کنی هر چی میخوای میشه پیدا کنی خیلی از 

 آرزوها در اینترنت برام انجام میشن

سهولت دستیابی به 

 هاخواسته

 دست انداختن مجازی کسی پیدا کنی سر به سرش بذاری میتونی

 زمان پرکنی اینترنت وقتت پر میکنه و سرگرم میشی

 سبك زندگی

 هدفی خیلی هستبی حوصلگییببیکاری و 

 خب اینترنت جبرانش میکنه
 بیکاری مضاعف

اینترنت طوری هست نمیشه در از سبد غذایی 

 حذفش کرد
 سبد غذای مجازی

تبلیغات خود رسانه ملی از صبح تا شب ایرانسل 

 و همراه اول رایگان تبلیغ میکنه
 ایمنش رسانه

ناآرامی  کنیمیجوری شده انگار همیشه حس 

 و راحت نیستی
 مولد قرارییب

شرایط جوری هست بیشتر اوقات بیکاریم وقت 

 رو با چی پرکنیم؟
 گریز از در خود بودن اوقات پرکنی
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 کدبندی محوری کدبندی باز نمونه جمله
کدبندی 

 انتخابی

تنهایی آدم میکنه از اینترنت بهتر چی حس 

 هست از تنهایی درت میاره
 تنهایی

خیلی اوقات کسی تو رو درك نمیکنه و فقط 

 اینترنت درکت میکنه
 همدردی

 پرسه زنی وریره اینترنت همین جیمبعضی موقع ها آدم 

با همون دست که روی صفحه گوشی هست 

 چشمام فشار میدم
 درد چشمی

 اختالالت

 جسمی

اختالالت 

 گانهسه
 

 اختالل و سرگیجگی گیرممیبعضی موقعا سردرد بد 

درد میگیره بعدش مجبور  قدرآنگاهی بدنت 

 میشی جات عوض کنی
 طنین درد

میشم فرصت نیست صبحانه  رصبح دیر بیدا

 بخورم و میرم مدرسه
 اختالل وعده غذایی

یا کمی خمیده گوشی دستم  کشممیدراز 

 گیرممی
 های لم گراییچالش

 وابستگی شدید برام سخته وقتی اینترنت رو تمام کنم

اختالالت 

 جنسی

بیشتر اوقات دست خودم نیست میل جنسیم 

 زیاد میشه
 تحریك میل جنسی

دختر[ باید همیشه باشون ] دارمچند تا رفیق 

 باشم
 وابستگی جنسی

احساس شدید خستگی دارم و  هاوقتبعضی 

 نمیدونم چطورم
 احساس رخوت شدید

اختالالت 

 روانی

اینترنت[ بت میگه ] اوناینترنت جوری هست 

 کی برو ازش بیرون
 سرسپردگی

 نیکمی احساس هستی اینترنت بیرون وقتی

 مونده جا جسمت و جانت از چیزی
 جسمندی حس

 اختالل وسواسی کنممیحی میگم خبری اومده گوشی رو باز 

 حس هم بودگی اینترنت نیاز درونی هست نمیشه نباشه

وشی گ اآلن کردممیهمیشه فوتبال بازی  قبالً

 کنممیخریدم بجاش اینترنت بازی 
 ورزش مجازی
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 کدبندی محوری کدبندی باز نمونه جمله
کدبندی 

 انتخابی

بیشتر پای  اآلن کردممیزیاد ورزش  قبالً

 اینترنت هستم
 فیزیکی تحرکییب

نمیدونی میخوای بری اینترنت  اصالًگاهی 

 چکار کنی
 زنپرسهارجاع 

ستفاده ا یلترشکنفسایتی فیلتر باشه از  آگه

 کنممی
 مدیریت دور زدن

 مدیریت اتصال

 

توی خونه همیشه آنالین هستم نمیتونم خاموش 

 کنم
 قدتمام ینآنال

وقتی اینترنت خونه یا گوشیم قطع میشه میرم از 

 کنممیوای فای همسایه استفاده 
 اینترنت جایگزین

دوس ندارم موقعی که سرم گوشی هست کسی 

 ونبشمزاحم شه ممکنه عصبانی بشم گفتم 

خانواده[ موقع تماشای فیلم کارم نداشته باشن ]

 و اال عصبانی میشم

 پرخاشگری مشروط

برای سالمتی بد هست خب کسی  میگن وای فا

 گوش میده
 ژست سالمتی

راستش تا میرم خونه و پای گوشی هستم بعد 

که میخوام درسم بخونم احساس خستگی 

 آخرشدیگه میمونه برای روز بعد و  کنممی

 نمیخونم

 تکالیف یسرسپردگ

 مندنظام کاریاهمال
معلم بگه چرا درست نخوندی میگم  آگه

 مریض بودم خانواده مریض داشتیم
 نظام توجیه

درس مشکلی ندارم چون معلما زیاد  تقریباً

 دمشمیبپرسند واال بدبخت  کنندنمیوقت 
 تالقی خوب

واسه درس خوندن اینترنت خوبه ولی  کالً

 چکار بکنی کنیمیفراموش 
 هدفیبآموزشیار 

کالس خوابم اومده ولی معلم  پیش میاد در

 درك کرده
 ایخواب مدرسه

نظام  یزنواپس

م اگر نتون بیدارشمصبح موقع مدرسه سخته  مدرسه

 مدرسه نمیرم

مشروط  یابحضوروغ

 محور
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 کدبندی محوری کدبندی باز نمونه جمله
کدبندی 

 انتخابی

توی مدرسه گوشی قایمکی میارم ولی توی 

 تا ازم نبرن کنمنمیکالس باز 
 احتیاط در مدرسه

هم چیز هست و م توی اینترنت بیشتر از مدرسه

 تره
 ترجیح اینترنت

با اینترنت راحت تا دوستانی که همش  کالً

 ممکنهمعلوم نیست چی 
 ارضاکنندهمحیط نا 

 جو صمیمت زدا
 الگوی خانواده خانواده همه سرشون گوشیه

 جورنهمیوالدین میگن کمتر اینترنت برو ولی 

 چیزی میگن
 نصایح صوری

 حس تنهایی انگار تنهام خیلی تنهاوقتی اینترنت نباشم 

اینترنت باعث میشه چیزهایی بخری بدون 

 خودت اونجا مراجعه بکنی
 سهولت خرید

 چندبعدی تسهیلگر
فیلم رو میتونی راحت دانلود کنی و هر وقت 

 دوس داشتی تماشا کنی

سهولت و مدیریت 

 تماشا

 کنجکاو ساز میشه سر در بیاری جاهمهاز 

 سهولت خرید شارژ خرممیخرید شارژ ارزونه تمام بشه زود 

 هایافته

 آل ارضای نیازهاگرایی تا فضای آیدهآل عاطفهعلل: فضای آیده

است که نسبت به محیط اطراف و پاسخگویی به  ایگونهبهنیاز و ماهیت درونی انسان 

است و مدام در پی مجهوالت است. فضای مجازی در حال  ناپذیرسیرینیازهایی متنوع خود 

یگانه فضای جذاب برای افراد  عنوانبهحاضر چنان مملو از معلومات و مجهوالت است که 

 عنوانبهینترنت ا درواقعکند. تبدیل شده است. اینترنت بین درون و بیرون فرد پیوند برقرار می

 یلخودکنتر، ابیت چنان است که گاهی افرادکند و همین جذها عمل میفضای آرمانی ذهن

ها نیز نشان داد دهند. بررسی و مرور متون مصاحبهخود را نسبت به آن از دست می

در موارد بسیار زیادی در توجیه دالیل خود نسبت به استفاده مفرط و  کنندگانمصاحبه
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آل تا فضای ارضا محور اشاره کردند. برای نمونه فضای آیده نوعیبهزا از اینترنت آسیب

 ذیل معتقد بود: کنندهمشارکت

آرامش  رنتیاینتلذتی که در اینترنت بم دست میده هیچ جای دیگه برام نداره یعنی توی »

کنی اعصابت خراب شه... توی اینترنت هر چی بخوای نمی جروبحثبت دست میده با کسی 

 («.4 نندهکمشارکتمن از این بهتر نیست آسوده میشم...)میشه ببینی و پیدا کنی واسه 

ا هم خبر باشم. بدختر( دارم نمیتونم چند دقیقه ازش بی) رفیقیجوری  منیراستش »

ه باش آشنا شدم مدتی هست به هم وابست هاروم. توی چت فرستممیمیحرفیم عکس برای هم 

 («.9 کنندهمشارکت) کنیمشدیم نیاز هم رو برطرف می

ببینید شما ممکنه حضوری نتونی نیازهات برطرف کنی کسی گیر بده والدین یا دیگرانی »

 ...اهللبسمها رو نداری هر چی میخوای ولی توی اینترنت دیگه این محدودیت

 («.1 کنندهمشارکت)

برم اینترنت تا روح و جسمم  کنممی شماریلحظهبگم  جوراین اصالًمن دلیلم همینه »

 دهشاز جسمم  جزئیازهام برطرف کنم جوری که میخوام واسه همینه اینترنت آروم کنم نی

 («.1 کنندهمشارکت)

توان دریافت محیط امن و ارضا کننده نیازها در دیدگاه می، با دقت در روایات فوق

معتقدند  گانکنندمشارکتاینترنت به اشکال مختلف است. به عبارتی  کنندگانمشارکت

در  و غیرحضوریعلت اصلی جذابیت فضای اینترنت همین پاسخگویی نیازها و عواطف 

 فضایی با قابلیت امنیت باال است.

 چندبعدی تسهیلگرای: گریز از در خود بودن و علل زمینه

ن پردازند. مضموپدیده می اداره به، آن تحت اقدامات و ای شرایطی است راهبردهاعلل زمینه

« زنیپرسه»و « همدردی»، «تنهایی»، «پرکنی اوقات»شامل چند مؤلفه « از در خود بودنگریز »

نوعی اجتناب از فردیت و تنهایی به همراه دارد. اظهارات ، معنایی خود هیمادروناست که در 

 نندگانکمشارکتچگونه در دیدگاه  شدهییشناسادهند که مضمون نشان می یخوببهذیل 

 شود:تعبیر می
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ا ورود به اینترنت زمان بیکاریت پر میشه... کار که نیست و تنها جایی که میشه کار پیدا ب»

مشغول شدن و سرگرمی[ هست... باالخره چکار میشه کرد وقتی حوصله هیچی ] اینترنتکرد 

ها دوس داری کسی باشه باش راحت باشی بحرفی خیلی موقع» («.0 کنندهمشارکت) نداری

 واست پیدا نمیشه با خودت میگی همدرد اینترنت طوراینو حرف بزنی و بشنوه... ولی کسی 

ی چیزهای ویدئو بزنی و کل، چت کنی، هست اونجا میتونی ی طرفه با کسی یا چیزی بحرفی

 هاوقتمن شاید بگم بیشتر » («.11 کنندهمشارکت) خوبهچقدر  دیگه... خب اینترنت اینجا

دونم چرا حی باید سرکی توی اینترنت بکشم انگاری عادت کاری ندارم خودم هم نمی

وی ت خصوصبهتنهایی سخته وقتی خودت تنهایی »(«. 4 کنندهمشارکت) بکشمکردم سرك 

خونه کسی نیست پیشت دیگه چه بخوای چه نخوای اینترنت بهترین دوستت میشه باید بری 

 یایبتا از تنهایی در  کنیمیبرق نباشه شارژ نباشه هر جور شده جور  آگه. اون لحظه توش..

 («.12 کنندهمشارکت)

ه خدمات گسترده و ارزان و هم، ای اعتیاد اینترنتیمفهوم مهم دیگر در بیان دالیل زمینه

اینترنت امروزه خدمات گسترده و متنوعی با شتاب باال و در  درواقعجایی اینترنت هست. 

 زیر معتقد بود: کنندهمشارکتدهد. کمترین زمان ممکن انجام می

ببین شما در چند دقیقه میتونی هر چی الزم داری بخری و دریافت کنی... شارژت تموم »

ی خره زندگمیشه بخری جنسی میخوای بخری بخر... خب کدوم آدم عاقل میره حضوری ب

یا («. 7 کنندهمشارکت) هستمخروبه  زیچهمهیعنی اینترنت و بدون اینترنت یعنی  اآلن

 دیگری اشاره کرد: کنندهمشارکت

جهان بدون اینترنت امکان نداره شما هر چی بخوای از خریدن تا چیزهای دیگه  اآلن»

 («.9 کنندهمشارکت) میشهت با اینترنت اوکی میشه و کارت راحت موردنیاز

 زدا(سبك زندگی و جو صمیمیت) گرعلل مداخله

 تسهیلگر یك عنوانبه که است رهیغ و فضا، فرهنگ عام و وسیعشرایط ، گرمداخله طیشرا

 تسریع و تسهیل را راهبردها اجرای، شرایط . اینکندمی عمل راهبردها محدودکننده و

سبك »گر شامل مداخله. در پژوهش حاضر علل کندمی عمل مانع یا به شکل و کرده

 ذایغ سبد»، «مضاعف بیکاری»هستند. سبك زندگی شامل  «زداجو صمیمیت»و  «زندگی
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و مضمون صمیمیت زدایی در درون خود « مولد قراریبی»و « ایرسانه منش»، «مجازی

. امروزه است« تنهایی حس»و « صوری نصایح»، «خانواده الگوی»، «کننده ناارضا محیط»

ش دانند که به بخفضای مجازی را نوعی سبك زندگی جدید می نظرانصاحببسیاری از 

 تأکیدواقعیت زندگی تبدیل شده است. در پژوهش حاضر نیز این مضمون مورد 

 هستند: تأملقابلهای زیر زیادی بود. اظهارات و دیدگاه کنندگانمشارکت

بتونی حذف کنی  غذاوعده شایدیتر شده اینترنت طوری شده که از غذا واسه ما مهم»

غذای روح شده و ساده نیست بش نرسی... واقعیت  اینترنتیو نخوری و یا دیرتر بخوری ولی 

نوع غذا واسه سیر شدن روحی  ترینمهموعده غذایی مهم و حتی  یشدههمینه اینترنت انگار 

اه رو نگ ببیند شما داری ی فیلم یا فوتبال(«. »1 کنندهمشارکت) زیچهمهن از درآوردو سر

[ !] یکنهماینترنت و گوشی و اینا تبلیغ  مایصداوسهای مختلف خود چقدر از رسانه کنیمی

در  داوسیماصتبلیغ  قدرنیاهمش طوری تبلیغ میکنه که مردم سرگرم همین اینترنت باشن 

جوانان  موردعالقهرایگان و ... هست در مورد آموزش و چیزهای  کارتمیس، مورد اینترنت

خبری نیست پس چطور جوانان معتاد اینترنت اون هم به همین سهولت و راحتی نشن ]؟[ 

 («.9 کنندهمشارکت)

 طوراینشه همی ترسممیحالم به شکلی شده همیشه بی قرارم و آرام نیستم انگار از چیزی »

  نههمیزندگی  کنممیکسی تهدیدم میکنه بعضی وقتا فکر  کنممیمیشم فکر 

 («.44 کنندهمشارکت)

شما توی خانواده وقتی هستی همشون سرشون به گوشی هست پدرم از همه بدتر و مادرم 

 همیها چکار کنند نگاه والدین کنن خب اونا خب وقتی اینجوره پس بچه جورهمینهم 

کنند. یا بیرون دوستات ارزش ندارن باشون گوشه دراز میشن میرن سرشون به گوشی می

میتونم («. »41 دهکننمشارکت» چیزاستدنبال رفتارهایی میرن که بدتر از خیلی  خیلی بگردی

شدن پدر و مادر میگن کمتر سرت به گوشی باشه تبلت رو بذار  جوراینها همه بگم خانواده

ا هم خودشون ی کلمه ب بینیمیتو[ بعدش ] نداریکنار برو به درسات برس مگه درس و ... 

 («.41 کنندهمشارکت) هستندو چت و... حرف نمیزنن همش کانال 
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زدا حاکی از این دارند که سبك زندگی و جو صمیمیت شدهمطرحزوایا و اظهارات 

ود مورد گر در اعتیاد اینترنتی خعلل مداخله عنوانبه کنندگانمشارکتمضامینی هستند که 

 سهیلگریتاند تا حد زیادی بستری برای این دو علل توانسته طورکلیبهاند. مداقه قرار داده

 بروز اعتیاد اینترنتی داشته باشند.

 مند و مدیریت اتصالنظام کاریاهمال، زنی نظام مدرسهها(: واپساستراتژی) راهبرد

ها در های سوژهگیرند ناظر بر انواع واکنشها که در واکنش به پدیده شکل میاستراتژی

 زنی نظامواپس»سه راهبرد  حاضرمقابل پدیده تحت شرایط خاصی هستند. در پژوهش 

اصلی  هیمادرونشناسایی شدند. سه « مندنظام کاریاهمال»و « مدیریت اتصال»، «مدرسه

گرایی به مدرسه و نظام مدرسه تا چگونگی واکنش به استفاده متشکل از انفعال، راهبردی

ح بیان واض طوربه کنندگانمشارکتمواجهه با فضای اینترنت است.  مداوم از اینترنت و

دهند. هایی در برخورد با شرایط اعتیاد اینترنتی از خود بروز میداشتند که چگونه واکنش

 بایحضوروغ»ای در مورد چگونگی خواب و حضور غیاب مدرسه از نوعی کنندهمشارکت

 ساخت: خاطرنشانچنین « مشروط محور

اه خود شب با گوشی همر روقتیدتر اوقات صبح مشکل بیدار شدن دارم چون تا من بیش»

وقتا  خیلی -مدرسه و آماده بیدارشمخوابم دیگه سخت میشه های صبح میهستم و نزدیك

(«. 47 کنندهمشارکت) رومرم یا ساعت آخر کالس میتونستم میرم و اگر نتونستم نمی

خواب ) نمایدچگونه در مدرسه جبران خواب میهمچنین دیگری صادقانه روشن ساخت 

 (:ایمدرسه

معلم[ شب ] نمیشهراستش من توی کالس بیشتر اوقات خوابم خوشبختانه کسی مزاحمم »

گم یشوم ولی چون به خودم مکنم و صبح به هزار بدبختی بیدار میزیاد با گوشی بازی می

 («.49 کنندهمشارکتنیست...)به مدرسه که برسم اونجا میتونم بخوابم خیالی 

 شوددیگری اذعان کرد که با تکالیف درسی خود چگونه مواجهه می کنندهمشارکت

 سرسپردگی تکالیف(:)

ها رو انجام بدم خب دیگه وقتی سرت میره توی من دوس دارم تکالیف مدرسه و فعالیت»

میشه میگی چند دقیقه دیگه باشم بعدش گوشی رو کنار میذارم  جوراینگوشی دیگه همش 
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توی این کانال اون کانال این  قدرنیازمان با گوشی[ آخرش ] کنیحی تمدید می جورهمین

 عداًبشبکه اون شبکه میری یادت میره تکلیف داشتی دیگه آخرش این میشه خسته میشی میگی 

معلم  آگهدیگری اظهار نمود که  کنندهمشارکت(. همچنین 48 کنندهمشارکت) میدمانجام 

[ هم جواب نمیدی میگم آقا دیشب یکی از اعضای درستو ] خوابیمیبگه چرا توی کالس 

 (.40 کنندهمشارکت) بودیمبیمارستان  روقتیدخانواده مون مریض بود تا 

ه کتوان استنباط کرد با مالحظه اظهارات و ابعاد مختلف مضامین فوق به راحتی می

ای تا نظام توجیه آموزان در قبال مدرسه از خواب مدرسههای دانششگردها و استراتژی

اند. هایی دارند که در قبال اعتیاد اینترنتی و زوایای نهفته آن بروز پیدا نمودهداللت بر واکنش

نظام و  یزنپسهای متنوعی در ارتباط با مدرسه و تکلیف گریزی و امر مکانیسم درواقع

 اند.رات مدرسه به کار بستهمقر

ر اشاره کرد. مدیریت اتصال ناظ« مدیریت اتصال»توان به از دیگر نکات مهم راهبردها می

بر مجموعه تمهیداتی است که چنانچه اینترنت تمام شود یا کسی موقع بازی با گوشی 

د. مانع شتوان سریع و با ترفندهای مختلف آن را جبران نمود یا مزاحمت ایجاد نماید؛ می

و  «اینترنت جایگزین»، «قدتمامآنالین »، «مدیریت دور زدن»مضمون مدیریت اتصال شامل 

 زیر تصریح نمود که: کنندهمشارکتاست. برای نمونه « پرخاشگری مشروط محور»

 دهخانواراستش من موقعی که گوشی دستم هست دوس ندارم کسی مزاحمم بشه به »

 یشمممم نشید خودشون میدونند مزاحم بشن عصبانی گفتم موقع بازی با گوشی مزاحم

 دیگری معتقد بود: کنندهمشارکتیا («. 11 کنندهمشارکت)

ی دشارژ اینترنت تمام بشه میشه ی جوری از وای فای همسایه دریافتش کرد یا شگر آگه»

 یا دیگری از شگرد مدیریت دور زن چنین گفت:(«. 14 کنندهمشارکت) داره

زیادی رو دولت فیلتر میکنه ولی مشکلی نیست هر چی بیاد نسخه ضد  هایسایت اآلن»

هایی که دوس دارم چیزهای مورد عالقم ببینم با فیلتر هر جور سایت -فیلترش هم میاد زود

های میتونی سایت یراحتبهها هستند پسوردهای زیادی توی سایت اآلن کنممیشده باز 

 («.11 کنندهمشارکت) کنیخاص رو باز 
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اینترنت از مدیریت  جانبههمهحاکی از مدیریت  شدهمطرحخالصه راهبردهای  طوربه

موزان در آهای دانشتوان انواع واکنشمی یخوببهتماشا تا مدیریت دفع تکالیف بودند و 

 توجهی به تکالیف مدرسه را مشاهده کرد.استفاده از اینترنت تا بی

 (گانهسهپیامدها: )اختالالت 

ای از نتایج و پیامدهای منفی و نامطلوب ه حاصل راهبردهاست داللت بر مجموعهپیامدها ک

جنسی و روانی یك ، جسمی گانهسهدر قبال پدیده هستند. در پژوهش حاضر پیامدهای 

ت. آموزان اسدهند که حاصل اعتیاد اینترنتی دانشزا را شکل میاختالل یافزاهممضمون 

 ستند:ه تأملقابل کنندگانمشارکتدر زیر با استناد به روایات  شدهییشناساپیامدهای 

من جوری شدم که واقعاً واسم سخته وارد اینترنت نشم دوستایی دارم همیشه با هم »... 

فرستیم و کلی به هم وابسته های خاص هم میکنیم از اینستاگرام واسه هم عکسچت می

ت راستش بگم با اینترن»دیگر بیان داشت:  کنندهمشارکتیا («. 11 کنندهمشارکت) شدیم

میشه نیازهای جنسیتون تا حدی ارضا کنی بیرون ممکنه روت نشه یا مشکلی برات پیش بیاد 

 عنوانهبتونی روش حساب باز کنی و می کنیمیخانواده... ولی توی اینترنت رفیق پیدا  مثالً

 («.4 کنندهرکتمشا) ببریدشریك جنسیت هرچند مجازی هم باشه از هم لذت 

نیست  کنی چیزی از بدنتاینترنت طوری شده که واقعاً وقتی ازش بیرونی انگار حس می»

 واسه همینه که همه توی اینترنت گردیمیانگار بخشی از بدنت یا روحت نیست دنبالش 

 کنممیمن وقتی اینترنت رو خاموش («. »47 کنندهمشارکت) میریمراحت هستیم وقتی توش 

دوباره خاموش  کنممیچیز جدیدی اومده دوباره روشن  اآلندارم مدام میگم حس بدی 

م کنم دست خودم نیست انگار حالت دیونه میشکنم همینجوری شاید صد مرتبه تکرار میمی

توی کانال برام پیام اومده باشه از رفیقا و دوست دخترم... دیگه جوری  اآلنمدام میگم ممکنه 

 («.49 کنندهمشارکت) براتچیزی اومده  یکنمیذهنت میشه همش حس 

ها و ها تا نزدیك صبح میمونم توی کانالمن روزا کمتر توی اینترنت هستم ولی شب»

سرم درد میکنه گردنم اذیت میشه چشمام  کنممی... وقتی زیاد نگاه گوشی  چیزهای دیگه

دارم اون رو  تاپلپمن («. »41 کنندهمشارکت) زیاداذیت میشم  کنممیو حس  بینندمیتار 

ر وقتی خسته میشم یادم میاد باید حالت بهتر بشینم بیشت کنممیروی شکمم میذارم و بازی 
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کمر شروع به درد میکنه وقتی بلند میشم کمی بیرون  کنممیها کمردرد دارم و احساس وقت

ت لمسی با انگشانگشت دستم درد میگیره خب گوشی («. 1 کنندهمشارکت) میشممیرم بهتر 

 («.8 کنندهمشارکت) ...دیگه باید همش بچرخونی و باال و پایین بکنی

که  توان دریافتمی یروشنبه کنندگانمشارکتبا دقت در اظهارات و روایات مختلف 

کالت و مش تاپلپ( و خصوصبه) گوشیزا از اینترنت با ابزارهای استفاده مفرط و آسیب

 ایجاد کرده است و هرکدام به کنندگانمشارکتپیامدهای جسمی و روانی تا جنسی برای 

 ندهدهنشانهمگی ، های ریز تا کالن آن اشاره نمودند. زوایای پنهان تا روشن پیامدهابخش

ابعاد  ،اختالالت در زندگی روزانه از سرگیجگی تا حس وابستگی شدید و اختالل وسواسی

 روند.پیامدهای منفی اعتیاد اینترنتی بشمار می گانهسه

 
 راهبردها و پیامدهای اعتیاد اینترنتی، هازمینه، مدل پارادایمی علل .1 نمودار

 استراتژی

 اعتیاد اینترنتی

 گراییآل عاطفهایده فضای .4

 آل ارضای نیازهاایده فضای .1

 شرایط علی

شرایط  ایشرایط زمینه
 گرمداخله

 پیامدها

 سبك زندگی.4

 زداصمیمیت جو .1

 از در خود بودن گریز .1

 چندبعدی یلگرتسه .1

 زنی نظام مدرسه. واپس0مند نظام یکاراهمال. 1 اتصال مدیریت .4

 گانهاختالالت سه
 جسمی.4

 جنسی.1

 روانی.0
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 همدرد دردساز( مثابهبهاعتیاد اینترنتی ) هستهمقوله 

 مثابهبهتی اعتیاد اینترن»مقوله هسته پژوهش حاضر ، شدهییشناسابا استناد به مقوالت محوری 

گذاری شد. این مقوله از سطح انتزاع باالتری برخوردار است و شمولیت نام« همدرد درد ساز

امی تم رغمیعلی مرکزی ناظر بر این است که تمامی مقوالت پیشین خود را دارد. مقوله

اد روانی و... که پیامد اعتی، مشکالت جسمی، و مشکالت متنوع تحصیلی و درسی هاچالش

، ود. به عبارتیشاینترنت است اما همیشه در کنار اینترنت برخی نیازهای کنشگران برطرف می

الت شمار )عینی( و هم حالل مشکاینترنت به فضایی تبدیل شده که هم مولد مشکالت بی

اند فضایی که کنشگران در نوعی توافق ضمنی با اینترنت بستهذهنی( است. ) فکریذهنی و 

که پذیرنده هیجانات آن در کنار تمام آالم و دردهای ناشی از آن نیز باشند. این توافق ضمنی 

و و جدایی آن د شدهافزودهگویای آن است که امروزه اینترنت به بخش جدید جسم و روح 

 نیست. پذیرامکاندیگر 

 ریگیبحث و نتیجه
ترین عناصر حیات زندگانی تبدیل شده است؛ تا امروزه فضای مجازی به یکی از کانونی

 ،توان یافت از تسلط فضای مجازی بر تمامی ابعاد اقتصادیحدی که کمتر کسی را می

ضای های زیاد فورزشی و خاصه اجتماعی سخن نگوید. در کنار فرصت، فرهنگی، سیاسی

وجوانان ن خصوصبه هاگروهموضوع اعتیاد اینترنتی در همه  تهدید نیز نهفته است.، مجازی

 و جوانان یکی از این تهدیدات است.

های کیفی با تحلیل داده، پژوهش حاضر که با هدف مطالعه اعتیاد اینترنتی صورت گرفت

همدردِ  همثاببهاعتیاد اینترنتی »ی هسته مقوله درنهایتاصلی منجر شد که  هیمادرون 7به 

 پرداخته شده است. هاآنشکل گرفت که در ادامه به تحلیل و بررسی « دردساز

گرایی بیانگر فضایی است که آل ارضای نیازها و عاطفهمضمون فضای ایده

 . روایاتنگرندمیمفر و پناهی بر شرایط خود بدان  عنوانبهاز آن  کنندگانمشارکت

ت یگانه فضای موجود است که نیازهای گوناگون بر این گواه دارند که اینترن شدهمطرح

 کند این فضا چنان است که کنشگرعاطفی و روانی را برای کنشگران فراهم می، خدماتی
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ردد که گوابسته و شیفته آن می چنانآنکند و ساعات بسیار زیادی در آن حضور پیدا می

میسر نیست و همین از علل بنیادی وابستگی به فضای مجازی  یآسانبهانفصال و جدایی از آن 

را از عوامل  احساس تنهایی( که 4079) آباددهقانی و کاظمی علیاست. این یافته با پژوهش 

( 4079صالحی عمران و همکاران )با پژوهش اند های اجتماعی ذکر کردهوابستگی به شبکه

 درآبادینجعفری  ؛ با پژوهشانددانستهتگی ساز وابسرا زمینه آموزانافسردگی دانش که

 شعبانی و( که کارکرد خانواده را در امورات تحصیلی مؤثر دانسته؛ با پژوهش 4079)

وابستگی به فضای مجازی مؤثر  سازنهیزمانزوای اجتماعی جوانان را  ( که4079) همکاران

( که حصار تنهایی را زمینه وابستگی به فضای 4099) همکاراندانسته؛ با پژوهش پاشایی و 

را با وابستگی به  انزوای اجتماعی( که 4071) همکارانمجازی دانسته؛ با پژوهش میمندی و 

( که پیوندهای عاطفی با 1249) همکارانگدام و فضای مجازی مؤثر دانسته و با پژوهش 

ای مجازی تبیین آن باید گفت فضدر همسو است. وابستگی دانسته  سازنهیزمفرزندان را عامل 

فضایی جذاب برای نوجوانان و جوانان عمل  عنوانبه روزافزونبه مدد امکانات گسترده و 

بلوغ جسمانی و  تراییتغاست: اول باید گفت با توجه به  بیانقابلدو نکته  بارهنیدراکند. می

متنوع  برای رفع موقتی نیازهایجوانان و نوجوانان از این فضا ، روانی زودتر نسبت به گذشته

پاسخ  تر شوند میل بهگیرند هراندازه این نیازها تحریكروانی و عاطفی خود بهره می، جسمی

های رفع کاذب این نیازها فضای مجازی است که با شود و یکی از راهنیز بیشتر می هاآن

مجازی و کند لذا محتمل است که فضای حداقل هزینه و با امنیت بیشتر عمل می

باید اذعان کرد ، های گسترده زمینه اعتیاد و وابستگی را افزایش دهد. دومزنیپرسه

اند به عبارتی بار عاطفی خانواده شده تررمقکمها نسبت به گذشته کارکردهای خانواده

میل بیشتر نوجوانان و جوانان را به فضای مجازی بیشتر کرده است. ، کاسته شده و همین

و نیك  4079جعفری ندرآبادی ، 4078تبرسایی و همکاران ) مثلها پژوهش مضمون برخی

( در راستای ضعف انسجام خانوادگی و بار عاطفی و اعتیاد اینترنتی بیشتر در چنین 4071ورز 

توان گفت انتقال بار عاطفی از خانواده به فضای مجازی بنابراین می؛ هایی استخانواده

 شود.ه فضای مجازی میموجب وابستگی کاذب و صوری ب



059 

 ... آموزان: ارائهدانش یندر ب ینترنتیا یاداعت هایینهعلل و زم 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 

زنی نظام مدرسه و مدیریت اتصال واپس، مندنظام کاریاهمالسه مضمون ، یافته دیگر

هامونتری و ضمنی با نتایج تحقیق م طوربهراهبرد شناسایی شدند. این یافته  عنوانبهبودند که 

انات آموزانی که اعتیاد اینترنتی داشتند در امتح( که نتیجه گرفته بودند دانش1249) همکاران

نسبت به همتایان فاقد اعتیاد خود بیشتر ناکام بودند و در مدرسه بیشتر قلدری از خود نشان 

 کاریاهمال( که 4071) همکارانداده بودند همسو است. همچنین با نتایج پژوهش حمیدی و 

اند و با آموزان غیرمعتاد دانستهاز دانش آموزان معتاد به اینترنت بیشدانش تحصیلی را در

 و فرسودگی اضطراب امتحان( که نتیجه گرفته بودند 4079پژوهش آذری و همکاران )

کند. در تحلیل بیشتر است را تأیید میاینترنتی آموزان مبتال به اعتیاد در نزد دانشتحصیلی 

است  آموزان در کالسشاین یافته باید گفت یادگیری در کالس مستلزم حضور مؤثر دان

الس محیط ک درواقعدهد و وابسته به اینترنت ظرفیت ذهنی خود را از دست می آموزدانشاما 

که مدام در پی چك کردن  کهطوریبهشود. زا برای وی تبدیل میبه محیطی تشویش

ه بنابراین ارجحیت وابستگی به اینترنت ب؛ اینترنت خود است و تمرکزی در کالس ندارد

 گرایی مدرسه و نظام مدرسه خواهد بود.های سست پنداشتن و تقلیلب

ی های دیگری بودند. این یافته با نتایج برخزدا یافتهگریز از در خود بودن و جو صمیمت

هاردای  ،( مبنی بر پیوندهای عاطفی و اعتیاد اینترنتی1249) همکارانها مثل گدام و پژوهش

( 4071) همکارانزندی پیام و ، ( مبنی بر تنهایی و انزوا1220) اناند( ونال وا و 1229) تیو 

( مبنی 4070) همکارانانسرودی و ، مبنی بر جو عاطفی و صمیمی خانواده و اعتیاد اینترنتی

بر کاهش تعارضات و افزایش تعامالت صمیمی در خانواده با اعتیاد اینترنتی و با نتایج تحقیق 

ن تماعی و وابستگی اینترنتی همسو هستند. در تبیین ای( مبنی بر صمیمیت اج4070) رستگار

توان گفت انسان ذاتاً از تنهایی گریزان است؛ تنهایی و احساس انزوا باعث فشار ها مییافته

های ارضا کننده رفع این نیاز پناه بردن به دامن فضای مجازی شوند و یکی از مکانبر فرد می

بیشتر داشته باشد بیشتر به سمت فضای مجازی  است. از طرفی هرچه فرد احساس تنهایی

رنتی توان گفت وابستگی تدریجی تبدیل به وابستگی اینتخواهد رفت و در چنین شرایطی می

 نیازمند توجه و محبت والدین شیازپشیبآموزان با توجه به شرایط سنی خواهد شد. دانش
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 ین نقص را رفع خواهد کرد وهستند چنانچه این توجه با نقصان همراه باشد فضای مجازی ا

 وابستگی اینترنتی بروز خواهد کرد. درنتیجه

ظیر کسب ضمنی با تحقیقاتی ن طوربهچندبعدی یافته دیگر بود. این یافته  تسهیلگر

گوان و ) علمیهای تسهیل آزمون، یادگیری، تسهیل ارتباطات اجتماعی، اطالعات

( همسو است. 1242، ها )دنیزآنالین و سرگرمیهای اجتماعی ( و حمایت1227، سابرامنیام

اد عنصر زندگی در ابع تریناصلی عنوانبهها و مدیریت زمان فضای مجازی با کاهش هزینه

ت و توان گفت سهولمی درواقعاجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. ، مختلف اقتصادی

ادی زی زمانمدتفراد های سنی باعث شده اآسانی استفاده از اینترنت برای تمامی گروه

به  دریجتبهتواند های مختلف در اینترنت باشند. این زمان صرف شده میزنیمشغول پرسه

 وابستگی اینترنتی ایجاد کند. درنتیجهپذیری روحی و روانی تبدیل شود و تحریك

 مکارانهفتحی و های گانه دیگر یافته حاضر بود. این یافته با پژوهشاختالالت سه

 همکارانو  4فو، (1244) همکارانتورل و ، (4079) جوانپور ساداتی باالدهی و تقی، (4079)

 ژئولی( و 1224) همکارانو  1هارستهازل، (1229) سوکئو و ، (1227) یامسئو و ، (1242)

 یریپذكیتحر( همسو است. در تبیین آن باید گفت اولین اثر نامطلوب فضای مجازی 1240)

استفاده برای اشخاص مختلف متفاوت است.  زمانمدتروانی فرد است که بسته به 

ول کند و همین امر به طفرد وابستگی روحی و روانی به فضای مجازی پیدا می مرورزمانبه

ی شود قوای جسمی و روانشود. این امر باعث میکشیدن زمان فعالیت با اینترنت منجر می

 های جسمی و روانی مختلفن در کنار اینترنت بماند و به آسیبفرد تحلیل رود اما همچنا

تحقیق نیز با صراحت معلوم شد که  کنندگانمشارکتبینجامد. در بخشی از اظهارات 

و ...  درد چشمان، درد انگشتان شست، نامطلوب هایکشیدنهای مختلفی مانند دراز آسیب

ود. شهای روانی میبروز آسیب وجود دارد. ایجاد حس وابستگی کاذب جنسی نیز باعث

ورزش  عنوانبهتحرکی و عدم فعالیت که در این تحقیق توان چنین گفت بیمی درواقع

                                                           
1. Fu 
2. Hazelhurst 
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از اینترنت است و باعث بروز اختالالت جسمی  درازمدتمجازی شناخته شد حاصل استفاده 

 شود.و روانی در فرد می

 4ورنایسیهایی نظیر کپژوهشسبك زندگی یافته دیگری بود. این یافته برخی نتایج 

 همکاران( و حمیدی و 4071) همکارانماهری و ، (4099) همکارانپاشایی و ، (1249)

چندی است که نوعی سبك زندگی جدید با الهام از  نظرانصاحبکند. ( را تأیید می4079)

رنتی سبك زندگی با محوریت اینت درواقعاند. زندگی فضای مجازی و برای همین به کار برده

، واببیدار شدن از خ، نوعی سبك زندگی است که فرد خود را با اینترنت از نوع غذا خوردن

 دهد.اوقات فراغت و تا نحوه اندیشیدن تطبیق می

پیشین  جیتانهای جدید و تأیید برخی های کیفی تحقیق حاضر با برخی یافتهیافته درمجموع

ییرات باید شاهد تغ هرروزهمراه بود. تجربه نوجوانان و جوانان از اینترنت متنوع و سیال است و 

جدید همپای تغییرات و جدید بودن ابزارها و فرهنگ استفاده از آن بود. مقتضیات روانی و 

دیگر ) فضای عنوانبهاست که امکان رها شدن از فضای مجازی  ایگونهبهروحی انسان معاصر 

ای از عوامل دافعه نظیر کاهش روابط اجتماعی و نیست بلکه مجموعه پذیرامکانواقعی( 

ناپاسخی بر برخی نیازهای بنیادین و افزایش فردگرایی و زمان فراغت و در مقابل ، صمیمیت

س احسا، غیرحضوریحس هم بودگی با دنیای ، هاای مانند گشودن کنجکاویعوامل جاذبه

ارضای آنی نیازها و ... موجب شده است فضای ، ناشناختگی() مجازیامنیت بیشتر در فضای 

افزا محیط زندگی جدیدی را رقم بزند و وابستگی اینترنتی هم طوربهواقعی زندگی و مجازی 

 نیز حاصل تلفیق عوامل دافع و جاذبه محیط اجتماعی و فرهنگی است.

توان های تعمیم مطالعه حاضر میج را ندارد؛ از محدودیتمطالعه حاضر قصد تعمیم نتای

های هتوان تا حدی به یافتاما می؛ به عدم بررسی جنسیت و محیط کوچك پژوهش اشاره کرد

این پژوهش در تحقیقات آتی استناد کرد. با توجه به نتایج حاضر و روایات 

ر است لذا آنان جداناپذی اینکه اینترنت نوعی سبك زندگی و از زندگی، کنندگانمشارکت

ای برای کاهش اثرات نامطلوب مختلف آن بهره برد. پژوهش شود از سواد رسانهپیشنهاد می

                                                           
1. Kurniasih 
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 ایآموزش سواد رسانهنماید که ( نیز همین مورد را تأیید می4079) خدامرادیفرقانی و 

 طورهبتواند تا حدی به بهبود استفاده از اینترنت کمك رساند. لذا باید آموزش سواد رسانه می

آموزان باشد. کارگروه متشکل از مدرسه و دانش موردنظرجد در مدرسه و در رسانه ملی 

در  بیشتر و اولیای آنان را موردتوجهآموزان هدف اعتیاد اینترنتی را تشکیل شود و دانش

و مشاورین خبره جهت درمان و بهبود و جلوگیری  پزشکانروانداد. استفاده از جریان قرار 

 از اعتیاد اینترنتی در مدارس پیشنهاد دیگر این است.

 منابع
رابطه اعتیاد به اینترنت با اضطراب (. 4079م. )، زادهو صباحی .آ، آذری، .ط س.، آذری

هر آموزان دختر مقطع متوسطه شفرسودگی تحصیلی و باورهای مذهبی دانش، امتحان

 .10-12، (14)1، شناسی و علوم تربیتیمجله مطالعات روان .بندر کنگ

رابطه بین اعتیاد به اینترنت  (.4071) ف.، مؤمنی و .ف، صالحی ؛س، حسینیان، .ا، انسرودی

 .شادکامی بعدی وچند شدهادراكحمایت اجتماعی ، با تعارض نوجوان با والدین

 .99-71، (0)42، پژوهشی خانواده و پژوهش -علمیفصلنامه 

تجربه جوانان از زندگی (. 4099. )خ ، توکلو  .ع، نصرآبادی نیك بخت، .ف، ثابتپاشایی
 .00-009، (1)1 رفتاریمجله علوم  .با اینترنت: مطالعه کیفی

بررسی رابطه بین میزان وابستگی به فضای مجازی با کارکرد  (.4079) م.، جعفری ندرآبادی

شناسی فصلنامه جامعه .آموزانخانواده و عملکرد تحصیلی در دانش
 .02-11، (9)9، وپرورشآموزش

بررسی رابطه عوامل (. 4071ا. )، و میرمنگره س، آبادوکیلی قاسم، .م، زاده میمندیحاجی

زن  .(روانی اجتماعی اعتیاد به اینترنت )مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد
 .190-171، (1)9، ()پژوهش زنان در فرهنگ و هنر

(. بررسی رابطه بین 4071ث. )، آبادینجف نمازیان و .م، یآبادنجفمهدیه ، .ف، حمیدی

زش فناوری آمو .آموزان متوسطهکاری تحصیلی در دانشاعتیاد به اینترنت و اهمال
 .97-428، (0)4، و یادگیری

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=91293
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=3992
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=27630
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86193
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86193
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=86193
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=94724
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تبیین رابطه بین (. 4079). یوسف ،فروزانجمال و .ح، رجبی، .م، جاللی فراهانی، .م، حمیدی

اعتیاد اینترنتی در سبك زندگی و ، خودکارآمدی، های اجتماعیمهارت

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ، آموزان ورزشکار مقطع متوسطه استان ایالمدانش
 .4-41، (4)18 ،ایالم

های بررسی نقش احساس تنهایی و ویژگی (.4079) ا.، آبادیعلکاظمی  و .ف، دهقانی

 رویش .های اجتماعی مجازی در دانشجویانشخصیتی در وابستگی به شبکه
 .40-124(4) 9، شناسیروان

صمیمیت اجتماعی ، (. اعتیاد به اینترنت4070م. )، قلیانشاه و .ح .م، عبدالهی، .س، رستگار

-417، (11)44، شناسی تحولی: روانشناسان ایرانیروان .و شادکامی در دانشجویان

489. 

جو عاطفی ، ایرابطه اجتناب تجربه(. 4079)م. ، زادهمهرابی و .ا، داودی، .آ .پ، زندی

های آنالین در دانشجویان دانشگاه شهید خانواده و خودکنترلی با اعتیاد به بازی

 .19-01، (4)0، مجله آموزش و سالمت جامعه .چمران اهواز

 رشد اجتماعی، بین اعتیاد به اینترنت هرابط(. 4079)ع. ، پور جوانتقی و .م، ساداتی باالدهی

آموزش بهداشت مجله  .شهر تهران همتوسط هدورآموزان و رفتارهای بهداشتی دانش
 .111-102، (0)8، و ارتقای سالمت

شناختی رابطه بین اعتیاد تبیین جامعه(. 4079ر. )، پورو کرم .ع، محسنی تبریزی، .ز، شعبانی

 ،مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران .اینترنتی و انزوای اجتماعی جوانان شهر تهران

41(19) ،11-4. 

نقش اعتیاد به (. 4079ش. )، زادهقوبیعو ی .ر، کیانی، .ص، پیشرو، .ح، رستمی، آ.، فتحی

تحقیقات علوم  مجله .آموزان مقطع متوسطهاینترنت در سالمت اجتماعی دانش
 .011-001، (0)48، رفتاری

رابطه (. 4079)ك. ، کشاورز و .م، عزیزی شمامی، .م، بلترك عابدینی، .ا، صالحی عمران

ان آموزان دوره متوسطه دوم شهرستاعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشبین 
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، (4) 1، همجله آموزش و سالمت جامع .های مجازیبر نوع شبکه تأکیدکردکوی با 

40-49. 

بررسی همبستگی اعتیاد به (. 4071) .ن، پیدا و .م، اسماعیلی، س.، اسماعیلی، .ا، عزیزی

، ستاریآموزش پر .آموزان دبیرستانیهگزاکو در دانشاینترنت با ابعاد شخصیتی 

1(1)، 89-99 

ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی )مطالعۀ (. نقش سواد رسانه4079ی. )، خدامرادی و .م .م، فرقانی

فصلنامه مطالعات  .(آموزان مقطع متوسطۀ دوم چهارمحال و بختیاریموردی: دانش
 .91-421، (11)12، ارتباطات -فرهنگ

 تبیین(. 4071ف. )، دانشورو  .م، هاشمیان، .ن، یشهربابک نعمت، .پ، فالحی، آ.، فالحی

 رویکرد اب ای مطالعه: سنندج شهر دانشگاههای دانشجویان در اینترنت به اعتیاد دالیل

 .4-42، (4)0، مجله سالمت اجتماعی. محتوا تحلیل
جوانان تهرانی: یك بررسی  در(. اعتیاد به موبایل 4078ی. )، شفیق و، ك. .س، موسوی 

 .407-481، (1)49، شناسی ایرانجامعه مجله .شناختیجامعه

های هویت و احساس انسجام روانی در نقش سبك(. 4071ع. )، نژادو رحیمی .ن، مرتضایی

 .94-91، (1)1، شناسیرویش روانمجله  .اعتیاد به اینترنت بینیپیش

 اعتیاد به اینترنت بررسی تأثیر(. 4071)ر. ، صادقی و .ن .م، بهرامی، .ح، جوینی، .ق.آ، ماهری

. 4074های علوم پزشکی تهران در سال سبك زندگی دانشجویان ساکن خوابگاه بر

 .42-47، (441)12، مجله علوم پزشکی رازی

استفاده از اینترنت و رابطه  (.4071) ف.، قمیان و .س، خطیبی، .ف، دوستادب، .ر.م، نائینیان

اسی شنروان .آموزان مقطع دبیرستانآن با سالمت روان و کیفیت زندگی در دانش
 .440-420 ،(1) 41، بالینی و شخصیت

 به اعتیاد بر خانواده عملکرد و فردی هایویژگی رابطه بررسی(. 4071ط. )، ورزنیك

، شیراز شناسیهجامع و اجتماعی علوم المللیبین کنفرانس اولین، دانشجویان اینترنت

https://www.civilica.com/Paper-، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز

ICSS01_040.html-ICSS01. 

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41603/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-17-
https://www.civilica.com/Paper-ICSS01-ICSS01_040.html
https://www.civilica.com/Paper-ICSS01-ICSS01_040.html
https://www.civilica.com/Paper-ICSS01-ICSS01_040.html
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(. بررسی رابطه جو عاطفی 4078. )ع، تبرسائیو  .ب، بازگیر، .ی، باقرزاده، .ر، سائیتبر

س کنفران، آموزان پسر شهر بوشهرخانواده با میزان اعتیاد به اینترنت در دانش

، دانشگاه الزهرا، تهران، شناسی روانی و تربیتفرهنگ آسیب المللیبین
https://www.civilica.com/Paper-CPPCONF01-CPPCONF01_050.html 
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