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 پسر و دختر دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد وضعيت مقايسة
  تهران شهر دولتي هاي دانشگاه

  *بهشتيان حسيني سيدمحمد

  چكيده
 پسر  و  دختر دانشجويان بين در اينترنت به داعتيا وضعيت ةمقايس تحقيق اين هدف

 به مشغول دانشجويانهمة  آماري ةجامع .بود تهران شهر دولتي هاي دانشگاه
گرفت و  را دربر مي 1390 سال در تهران شهر دولتي هاي دانشگاه در تحصيل

شامل  دانشگاه 6 ابتدا نمونه انتخاب براي .بود نفر 1500تحقيق شامل  ةنمون
 از صنعت، و الزهرا  و  ي تهران، عالمه طباطبايي، اميركبير، شريف، علمها دانشگاه

 هر از سپس .شدند انتخاب يتصادف طور به تهران شهر دولتي هاي دانشگاه نايم
 .شدند انتخاب يتصادفروش  به كالس 10 دانشكده هر از و دانشكده 6 دانشگاه

ها  آزمودني .دادند مي تشكيل را تحقيق ةنمون اعضاي ها كالس اين دانشجويان
شناختي را  جمعيت اطالعات ةنام پرسش و يانگ اينترنت به اعتياد ةنام پرسش
 شفه آزمون و ،طرفه يك واريانس تحليل مستقل، t روش با نتايج .كردند تكميل
 به پسران از بيش دانشجو دختران. 1: داد نشان نتايج تحليل .تحليل شد  و  تجزيه
 بيش ،پسر و دختراز   ، اعممهندسي فني هاي رشته ياندانشجو  .2؛ معتادند اينترنت

 از بيش خوابگاهي  غير دانشجويان. 3؛ معتادندبه اينترنت  ها رشته ةبقي از
% 9/5( معتاد دانشجويان %8/9. 4؛ معتادندبه اينترنت  خوابگاهي دانشجويان

 به ابتال خطر معرض در ها آن از %10/8 وبه اينترنت  )پسران %8/3 و دختران
  .ندا اينترنتي اعتياد
  .دولتي، ميزان شيوع ، دانشگاهجنسيت دانشجويان، اينترنت، به اعتياد :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
همگـاني از آن   ةاسـتفاد ز ا سـال بيست  حدود واينترنت  اختراعاز  دههچهار  از بيشاكنون 

كـه   تاجـايي م، اي اين پديده بوده گير چشم بسيار رشدمدت كوتاه شاهد  همين درگذرد و  مي
بـوده   تـر  بـيش  زمـين ة كر روي هاي انسان تعداد از اينترنتي هاي سايت تعداد 2010 سال در

 بـه  را مردم وقت ماهواره و تلويزيون از بيش اينترنت امروزه كه دهد مي نشان آمارها. است
 خـود  جاي چونيست، ن تلويزيون ةبرازند جادو ةجعب لقب ديگر و دهد مي اختصاص خود
  .)Brockman, 2011( است داده اينترنت و كامپيوتر به را

 رشـد آن  كـاربران  تعـداد كنون تـا زمـان   آن از و شـد  ايران وارد 1371 سال از اينترنت
 را ايران در اينترنت كاربران تعداد 1388 سال پايان در كه   طوري ؛ بهاست داشته گيري چشم
 در اينترنـت  از اسـتفاده  ميـزان  اخيـر  ةده در .اند زده تخمين نفر ميليون 20 تا 10 حدود در

 اينترنت كاربرانتعداد  نظر از ايران حاضر حال در و است داشته درصدي 2900رشد  كشور
  .)1388 ،آشتياني و داستاني فتحي( دارد را اول ةرتب هميانخاور كشورهاي بين در

 همـراه  به هم مشكالتي تواند مي دارد، كه مزايايي كنار در ،جديدي پيشرفت هرترديد  بي
 اينترنـت  ظهـور  بـا  .ندنيسـت  مسـتثني قاعـده   ايـن  از نيز ما كشور و اينترنت كه باشد داشته

نيـز   را جهاني ةجامع حتي ها نآ از برخي كه هدش پديدار هماي  تازه هاي آسيب و مشكالت
 هـاي  آسـيب  ةدربـار  كتـاب  جلـد  هـا  ده گذشته سال چند در ،مثالراي ب .است كرده نگران

، بـه  ملـي  تحقيقاتي هاي طرح، با اجراي كشورهابسياري از  و است رسيده چاپ  به اينترنت
 درمـان بـراي   كشـورها  از بسـياري  كـه  اسـت  سـالي  چند. اند پرداخته اينترنت آثاربررسي 
، مخدر مواد به اعتياد ترك مراكز، مشابه تخصصي مراكزاقدام به تأسيس اينترنتي هاي  آسيب
  .)Brockman, 2011( اند كرده
 اسـتفاده از آن  بـه  اعتيـاد  داشـته  همراه به خود با اينترنت كه مشكالتي ينتر مهم از كيي
 كه است تكانه كنترل اختالل نوعي )Internet Addiction Disorder( اينترنت به اعتياد .تاس
 فرد اجتماعي هاي فعاليت ساير كه  نحوي به شود، مي اطالق اينترنت از حد از بيش استفادة به
 علمـي،  شـغلي،  مختلـف  هـاي   حـوزه  در وا عملكـرد  افت به و دهد مي قرار ثيرأت تحت را

 باعـث كـه   تاجـايي  شود، مي منجر شناختي روان و ،اقتصادي خانوادگي، اي، حرفه اجتماعي،
 .)1385 ،شـناس  قحـ ( شود  مي خانواده و دوستانو با  واقعي دنياي در روابط انگاشتن ناديده
 روانـي  هـاي  آسـيب  ازجمله ،كندرد او فرد به متعددي هاي آسيبد توان مي اينترنت به اعتياد

 خـانوادگي  ،)تغذيـه  خواب، مشكالت( جسماني ،)تنهايي احساس و افسردگي، اضطراب،(
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 كاري، هبازدكاهش ( شغلي ،)خانواده اعضاي بين فاصله افزايش و خانوادگي روابط كاهش(
 ;Flisher, 2010; Huang et al., 2010( )تحصـيلي  نمـرات  افت( تحصيلي و ،)كار از اخراج

Goldsmith and Wu, 2006; Carr, 2010.(  
 هـا  نشـانه  و عاليـم  از دسـته  دو بـا  را اينترنـت  بـه  وابسـتگي  )Davis, 2001( ديويس
 :كند مي مشخص
 از غفلت و گيري  كناره ؛فردي بين يا ،شغلي درسي، مشكالت :رفتاري هاي نشانه )الف
 كاهش در صورت حركتي  ـ  رواني قراري بي ؛شخصي مسئوليت يا ،شغل ،خانواده دوستان،

 منظور به زندگي سبك تغيير ؛اندازه از بيش خستگي ؛اينترنت از استفاده كردن متوقف يا
 فعاليت ةمالحظ درخور و عمومي كاهش ؛اينترنتاستفاده از  براي تر بيش وقتصرف 
كار با  براي تر بيش تاختصاص وقا هدف ب خواب الگوي در تغيير و محروميت ؛جسمي
 استفاده زمان مدت كردن پنهان منظور به گر درمان و ،دوستان خانواده، به فتنگ دروغ ؛اينترنت

 در خصوص فكري اشتغال زمان مورد نظر؛ از بيش اينترنتفضاي  در ماندن ؛اينترنت از
  .و ترك فضاي مجازي تماس قطع زمان در اينترنت
 كـاهش  اينترنـت،  ةدربـار  وسواسـي  اركافداشتن  :يسازش غير شناختي هاي  نشانه )ب
 از گيـري  كنـاره  اينترنـت،  منظـور اسـتفاده از   به قبلي هاي سرگرمي و بخش لذت هاي فعاليت
 ذهنـي  اشـتغال  و نگراني گويي، دروغ اينترنتي، دوستان دادن ترجيح و واقعي قديمي دوستان

 دهنـد  مي ترجيح اينترنت به وابسته ادافر .اينترنت از استفاده كردن توقفدر م ناتوانيعلت  به
 دسـت  مـچ  درد از دائماً .روندب شويي دست به هاست داده بارگذاري حال در رايانه كه زماني

 سـريع  باشـند  هرجا .خورند مي غذا رايانه جلوي اينترنت بهشتغال ا هنگام .كنند مي شكايت
 از واقعـي  زنـدگي  هـاي  محـيط  در. سـر بزننـد   خود ايميلبه  تا رسانند مي منزل به را خود

 نشـاني  هـا  آن دوسـتان  همـة . دنكن مي استفاده اينترنتي گويو گفت هاي نشانه و اصطالحات
 تفـريح  و گـردش  بـه  ها آن با و كنند مي برقرار عاطفي ةرابط اينترنتي دوستان با .دارند ايميل
 و دارنـد از حفـظ   را اينترنتي نشاني ده حداقل .دكنن ميبدل   و  رد عاطفي هاي پيام و روند مي
 و دانند مي خوبي به را اينترنتي گويو گفت اصطالح هد .كنند بيان را ها آن توانند مي سرعت به
 همسرشـان  حتـي  و دوسـتان  بـا  دهنـد  مي ترجيح .برند  مي كار به روزمره مكالمات در را آن

 روشـن  ار رايانـه  وقتـي  .كننـد  صـحبت  مستقيم طور به ها آن با تا كنند اينترنتي گويو گفت
 ،كننـد  مـي  قطـع  را اينترنت به اتصال وقتي .باشند ساكت كه خواهند مي ديگران از ،كنند مي

  .كنند  مياحساس خأل كه در زندگي عشقي شكست خورده است، درست مثل فردي 
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 هـاي  آسـيب  معـرض  در قشـر  تـرين  بـيش  جوانان و نوجوانان كه دهد مي نشان آمارها
 از يكياز نظر جمعيتي  ايران كه جا آن از و ؛)1385 رمضان،پور( دهند را تشكيل مي اينترنتي
 بـر اسـاس   .شـود  مي تر بيش آن در اينترنت به اعتياد اهميت ،دنياست كشورهاي ترين جوان
 دارد وجـود  مخـدر  مـواد  بـه  معتـاد  هزار 800و  ميليون 1 ات هزار 800 بين ايران در آمارها

 مبتاليان تعداد كه زد تخمين توان مي جهاني ايآمارهبنابر  كه  درحالي؛ )1388 زاده، چاوش(
 اعتيـاد  اهميت گفت بتوان شايد رو از اين. باشد ميزان اين از بيش ايران در اينترنتي اعتياد به
 مـواد  بـه  اعتيـاد  از تـر  كـم  جامعه براي ،آنة گسترد و فراوان هاي آسيب علت به ،اينترنت به

قـرار   مهـم  اجتمـاعي  هـاي  آسيب از يكيمرة ز در آتي هاي سال در الاقل يا و نيست مخدر
 غربـي  كشـورهاي  از بسـياري  در اينترنـت،  بـه  اعتياد اهميتعلت  به امروزه .خواهد گرفت

 كشـور  در فقـط براي مثـال،   .است شده داير اينترنت به اعتياد ترك تخصصيهاي  درمانگاه
  ).Wölfling, 2011( وجود دارد اينترنت به اعتياد ترك اختصاصي مركز 200 از بيش آلمان

 در اينترنـت  بـه  اعتياد وضعيت ةدربار متعددي تحقيقات گوناگون كشورهاي در تاكنون
 بـا  ،)Greenfield, 2001( فيلد رينگ ها، پژوهش اين از يكي در .است شده انجام كاربران بين

 مـورد  را اينترنـت  كـاربران  ،)ABCNews.com( كام دات نيوز .سي .بي .ايسايت  مشاركت
 داراي كـاربران  %6 حـدود  شـده،  آوري جمـع  ةنامـ  پاسخهزار  17 بر اساس .داد قرار همطالع
 كـاربران  خـود  گـزارش بر  مبتني ها داده تحقيق اين در اگرچه .بودند اينترنت به اعتياد عاليم
 جـامع  نظـر  ايـن  از و گرفت دربر ميرا  مردمگوناگون  اقشار بررسي مورد جمعيت اما بود،
 شـناختي  روان هـاي  پـژوهش  ترين بزرگ از يكي تحقيق اين ديگر طرفاز .آمد مي حساب به

 از گروهـي  زمينـه  همـين  در .بـود  پرداخته اينترنت موضوع به منحصراً كه شد مي محسوب
 Stanford( اسـتنفورد  دانشـگاه  پزشـكي  مركـز  دررا  ديگـري  معروف تحقيق گران پژوهش

University Medical Center( چنـد  يا يك نفر 1 مريكاييا 8 هر از ،يجنتابنابر  .دادند انجام 
  ).Aboujaoude et al., 2006( را دارا بود اينترنت به اعتياد ةنشان

 اينترنت به اعتياد شيوع ميزان دانشگاهي جمعيت روي گرفته صورت مطالعات بر اساس
از  استفاده با ،)Scherer, 1997( ررش .است عمومي كاربران از تر بيش كمي گروه اين ميان در

 نفري 531 جمعيت از %13 دريافت ،تگزاس دانشگاه در DSM راهنمايهاي مختلف  نسخه
  .را دارند اينترنت به وابستگي عاليم تحقيق مورد دانشجويان
 پژوهشدر  )Morahan-Martin and Schumacher, 2003( شوماخر و مارتينـ  موراهان

را  اينترنـت  بـه  اعتيـاد  عاليم )Bryant( تايانبر دانشگاه دانشجويان %14 شدند متوجه خود
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 بـه  تـايواني  دانشـجويان  اعتياد ميزان ،)Yang, 2001( نگاي بررسي بر اساس .دهند نشان مي
 بـين  در اينترنـت  بـه  اعتيـاد  تـر    فـراوان  شيوعبراي  راعلت  دو نامحقق .است %10 اينترنت

ر و ضـرورت اسـتفادة   اجبـا  و اينترنت بهها  آن تر آسان دسترسي: كنند مي مطرح دانشجويان
  .دادن تكاليف درسي براي انجام از آن تر شبي

 ،سـاله  18 -  12 نوجوانان ميان در اينترنت به اعتياد شيوع بارةدر فنالند، درنتايج تحقيقي 
 بـر اسـاس   هـا   يافتـه  ايـن  .رنددا اعتياد اينترنت به پسران %6/4 و دختران %7/4 كه داد نشان

 يانـگ  )Internet Addiction Diagnostic Questionnaire( اينترنـت  بـه  اعتيـاد  ةنامـ  پرسـش 
)Young, 1998( شـكال  ا شيوعدربارة  تحقيقاتي 1990 ةده اواخر در چنين هم .آمد دست به

 تحقيـق  اين نتايج .گرفت صورت استفادة جنسي، ءويژه سو ، بهياينترنت ةاستفاد ءسوخاص 
 اينترنتـي ) pornography( نگـاري  هرزه به ياداعت عاليم داراي كاربران %9 تقريباً كه داد نشان
  ).Cooper, 2002( بودند
 شـيوع  ميـزان  كـه  كردنـد  گـزارش  را تحقيقي نتايج )Bai et al., 2001( و همكاران ايب

 روان سـالمت  مجازيدرمانگاه از سايت  بازديدكنندگان ميان در را اينترنت به اعتياد اختالل
)Virtual Mental Health Clinic( كارشناسـان  از نفر 100 ،درمانگاه اين در .كرد مي سيبرر 

 روان سالمتبوط به مر مشكالت مورد در يتسا بازديدكنندگان تسؤاال به رايگان مجرب
 بـه  اعتيـاد  ةنامـ  پرسـش  ،از سـايت  بازديدكننـدگان  ةهم تحقيق، اين يدر ط .دادند مي پاسخ

 نفـر  251 نتـايج، از  سـاس بـر ا  .بـود  سـؤال  8 حـاوي  كـه  كردنـد  تكميل را يانگ اينترنت
 تحصـيالت،  جـنس،  سـن،  نظـر  از كه داشتند اعتياد اينترنت به )%15( نفر 38 ،هبازديدكنند

 گـوي  پاسـخ  213 بـا  )impending diagnosis( اينترنـت  به اعتياد خطر يا ،شغل هل،أت وضع
 هـا  آن ميـان  رد مخـدر  مواد به اعتياد ميزان ،حال  با اين .نداشتند تفاوتيبه اينترنت  معتاد  غير
  .بود اينترنت بهغير معتاد گويان  پاسخ از تر بيش توجهي قابل طور به

 شيوع ميزان و اينترنت از افراطي ةاستفاد معضل )Whang et al., 2003(و همكاران  ونگ
مطالعـه   يانـگ  اينترنت به اعتيادشدة مقياس  نسخة اصالح از با استفادهة جنوبي كر دررا  آن

 سـايت يك  كاربر ميليون 20 از )زن 5710 و مرد 7878( نفر 13588 حقيقت اين در .كردند
 معتـاد  اينترنـت  بهگويان  از پاسخ %5/3 ،نتايج بر اساس .داشتند شركت كرهدر  صليا پرتال
 .داشتند راآن  به اعتياد زمينة %4/18 و بودند

 Internet and Mobile Association( هنـد  همراه تلفن و اينترنت انجمن 2006در سال 

of India(،  داد نشان نتايج .طالعه كردم را نفر 65000 هند، شهر 26 در خانگي تحقيق يكدر 
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اي  ، يعنـي تقريبـاً هفتـه   اينترنت افراطي كاربرد از هايي نشانه هند در اينترنت كاربران %38 كه
 اينترنت كاربران ةعمد بخش دانشجويان، ويژه به جوان، مردان .ندشتدر خود دارا  ساعت،  2/8
 ،%)98( ايميـل  ارسـال  ماننـد  كارهـايي  برايتر  بيش اينترنت از هند مردم .دادند مي تشكيل را

 ،%)18( حسـاب  صـورت  پرداخـت  ،%)32( بـانكي  امور دادن انجام ،%)51( كار جويو جست
  ).Young et al., 2011( كنند مي استفاده %)15( همسريابي و ،%)15( سهام فروش  و  خريد

 .اسـت  گرفته صورت اندكي هاي پژوهش هند در اينترنت به اعتياد شيوع انميز در مورد
 هنـد،  پنجـاب  دانشـگاه  شناسـي  روان گـروه  از ،)Nalwa and Anand, 2003( و آنانـد  والنـا 

 انجـام  هسـال  18 -  16 افـراد ميان  در اينترنت به اعتياد ميزان ةاولي بررسي منظور بهرا  تحقيقي
مطالعـات  . وابسته غير و وابسته: شد اينترنتي كاربرانو گروه از كه منجر به شناسايي د دادند

 كارهـاي  اينترنـت فضـاي   در تر بيش وقت گذراندن براي وابسته گروهكاربران نشان داد كه 
 زنـدگي  .بودنـد  مواجـه  خواب كمبود با شبانه بيداريعلت  به .انداختند مي خيرأت به را خود
 Loneliness( تنهـايي  ةنامـ  پرسـش  درهـا   نمرة آن و نددانست مي كننده كسلرا  اينترنت بدون

Questionnaire( در ايـران تحقيق ديگري گفتني است نتايج  .بود وابسته غير گروه از باالتر ،
 نفس عزت و تنهايي ينب معناداري تفاوتدادند، نشان داد كه  انجامو همكاران  زاده قاسم كه

 اجتمـاعي  رفتارهـاي  اينترنـت  به وابسته گروه اما ،ندارد وجود وابستهغير  و وابستهكاربران 
  .)1386و ديگران،  زاده قاسم( بود االترب همها  آن  سركشي ميزان و داشتند تري بيش نامناسب
 تبـديل  اخـتالل  يـك  بـه  تواند مي اينترنت از اندازه از بيش ةاستفاد كه ،باوراين  هند در
 كـه  خودكشي از موارديگزارش  اساسبر  ،2007 سال از .است نيافته عموميت هنوز شود،

 از برخـي  اسـت،  بـوده  مرتبط اينترنت از افراطية استفاد از ناشي اجتماعي ضد رفتارهاي با
 )The Indian Institutes of Technology( هند رياوفنّ سساتؤم ازجمله آموزشي سساتؤم
 هاي محيط در ار اينترنت از استفاده كشور اين در مهندسي شاخص هاي دانشگاهاز  برخي و

  ).Swaminath, 2008( اند كرده محدود شب ساعات در و دانشگاهي
 The China Youth Association for( چـين  جوانـان  اينترنـت ة شـبكة  توسـع  انجمن

Internet Development(  چيني را  نوجوانان ميان در ياينترنت اعتياد شيوعميزان در گزارشي
 ميليـون   162 از ميليـون  100حدود  گزارشاين  اساس بر .عالم كردا %06/11 -  72/9 حدود
 حدودكه  داشتند سن سال 24 از تر كم ،كاربران كل %63 تقريباً يعني، چين در اينترنت كاربر

  .)Cui et al., 2006( شديداً به اينترنت معتاد بودندها  از آن نفر ميليون 10
 معـدود  ازبه اينترنـت در ايـران،   دربارة ميزان شيوع اعتياد  ،زاده و همكاران قاسمتحقيق 
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 آمـوز  دانـش  1968 آن ةنمون كه ،تحقيق اين بر اساس .در اين زمينه استموجود  تحقيقات
 كـاربران  %3/8 ،شـد  ميشامل تهران پرورش   و  ة آموزشمنطق 5 را در دبيرستانيپسر   و  دختر

 تحقيـق زمـان  اوالً كـه   باتوجه به اين .)1386زاده و ديگران،  قاسم( ندا بوده معتاد اينترنت به
گردد و از آن زمان تاكنون كيفيت و كميت اسـتفاده از اينترنـت    برمي پيش سال 5به مذكور 

هـاي   براي مثال در سال. توان نتايج آن را به زمان حاضر تعميم داد گسترش يافته است، نمي
 افـزايش  ايـران  در )WiMAX, GPRS, ADSL( پرسـرعت  اينترنتاستفاده از خدمات اخير 
اسـتفاده  چنين  هم. است كرده پيداتري  بيش رواج نوجوانان بين در آنالين هاي بازي و يافته
 واردمـ و  يافتـه  گسـترش  پـالس   گوگـل و  توئيتر، بوك،  فيسازجمله  اجتماعي هاي شبكه از

 وضـعيت  تحقيـق  ايـن  ثانيـاً،  .كاربرد اينترنت در مدارس و منازل بسيار افزايش يافته اسـت 
 بـه  را آن نتـايج  تـوان  نمـي  و اسـت مطالعه كـرده   آموزان دانشميان  دررا  ترنتاين به اعتياد

  .داد تعميم دانشجويان
 كـاربران  نايـ م در اينترنـت  بـه  اعتيـاد  شـيوع  ميـزان  بررسـي  به تحقيقي درنيز  ويزشفر

 بـه  كـاربران  %2/2 كـه  داد نشان تحقيق اين ةنتيج .پرداخته است الر شهرستان هاي نت كافي
  ).1384، ويزشفر( هستند عتادم اينترنت

 جوامـع  ميان در اينترنت به اعتياد شيوعميزان  به مربوط آمارشود،  طور كه ديده مي همان
 از اينترنـت  بـه  اعتيـاد  تعريـف  براي محققان، بر اين عالوه .است متفاوت بسيارها  فرهنگ و

 .است ديگر يك با قيقاتتح نتايجنبودن  طبقنتيجة آن من كه كنند مي استفاده متفاوتي ابزارهاي
مثالً  .است بردهسؤال  زير را ها پژوهش اين درستي گوناگونهاي  روش كارگيري بهچنين  هم

كننـد   ميعرضه اينترنت  فضاي در افراد كهست ا اطالعاتي بهصرفاً  محققان از برخياتكاي 
رسد  مينظر  به كلي طور به .ندپرداز مي خاص دانشگاهفقط به بررسي وضعيت يك  برخي و
 ينالبته ا ).%7/4 -  6/4(شود  مشاهده مي نوجوانان ميان در اينترنت به اعتياد ميزان ترين كم كه

 ميـان  در و )%15 -  6( اسـت  تـر  بـيش  اينترنـت  عمـومي  كـاربران  جمعيـت  در مـورد  عدد
 ايـن  .رسـد  مـي  %4/18 -  13، به اند اينترنت به اعتياد خطر معرض در تر بيش كه، دانشجويان

 اسـت  آن از حاكيعالوه،  به. دهد مي نشان را اينترنت به اعتياد معضل گستردگي ميزان ارقام
  .را دارند اينترنت به اعتيادة نشان چند يا يك احتماالً كاربران از اي عمده بخش كه

انجام شـده   در اين حوزه در ساير كشورهاي كه متعدد تحقيقات رغم بهكه  گفتني است
 ابعادو  اينترنت به اعتياد ميزانة مقايسمنظور  اي به اصي مطالعهصورت اختص ، تاكنون بهاست

 از سـاير اقشـار در   تـر  بيش كه ياندانشجوميان  در ويژه به ،مردان و زنان بين در آن مختلف



  ... دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد وضعيت مقايسة   30

  1390 زمستان و اييزپ، دوم شمارة، دوم سال، زنان نامة پژوهش

بـا  حاضـر  تحقيق ، رو از اين. انجام نشده است دارند،قرار  اختالل اين به ابتال خطرمعرض 
و يافتن پاسخ  پسر  و  دختر دانشجويان بين در اينترنت به داعتياو تفاوت  ميزانهدف بررسي 

  :شدانجام  زير ةفرضي 3 و سؤال 6
  

  تسؤاال. 2
 ؟ندمعتاد اينترنت به دانشجويان از درصد چند .1
 معتادند؟ اينترنت به دختر دانشجويان از درصد چند .2
 معتادند؟ اينترنت به پسر دانشجويان از درصد چند .3
 ؟اند اينترنتي اعتياد به ابتال خطر معرض در انشجوياند از درصد چند .4
 ؟اند اينترنتي اعتياد به ابتال خطر معرض در دختر دانشجويان از درصد چند .5
  ؟اند اينترنتي اعتياد به ابتال خطر معرض در پسر دانشجويان از درصد چند .6
 

  ها فرضيه. 3
 .دارد وجود تفاوت سرپ و دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد ميزان بين .1
 خوابگـاهي  غيـر  و خوابگاهي پسر و دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد ميزان بين .2

 .دارد وجود تفاوت
 تفـاوت  مختلـف  هـاي  رشـته  پسر و دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد ميزان بين .3
  .دارد وجود
 

  تحقيق روش. 4
 جـزو  ،شخصيتي هاي ويژگي و اينترنت به اعتياد بين رابطه بررسي علت  به ،حاضر پژوهش
  .است يابي  زمينه نوع ازو  توصيفي تحقيقات

  
  نمونه و آماري ةجامع. 5

 شـهر  دولتـي هـاي   دانشگاه در تحصيل به مشغول دانشجويانهمة  تحقيق اين آمارية جامع
 از استفاده باكه  بود نفر 1500 شاملة تحقيق نمونو  گرفت دربر ميرا  1390 سال در تهران
  .آمد دست  به %2 خطاي با نمونه حجم برآورد فرمول
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 6بـراي انتخـاب نمونـه ابتـدا     . اي انجـام شـد    گيري به روش تصادفي خوشـه  نمونه
  هاي دولتي شهر تهران به تصـادف انتخـاب شـدند كـه عبـارت      دانشگاه از بين دانشگاه

. و صنعت، و الزهرا هاي تهران، عالمه طباطبايي، اميركبير، شريف، علم دانشگاه: بودند از
كالس به تصادف انتخاب شدند كه  5دانشكده و از هر دانشكده  6سپس از هر دانشگاه 
  .دادند مي ها اعضاي گروه نمونة تحقيق را تشكيل دانشجويان اين كالس

  
  تحقيق اجراي فرايند. 6

اي در اختيـار هريـك از     صـفحه   پس از انتخاب اعضاي گروه نمونه، يك بروشور يـك 
چنـين در ايـن    هـم . ها قرار گرفت كه شامل توضيحاتي دربارة اهـداف تحقيـق بـود    آن

شـده بـود كـه بـه كمـك آن آزمـودني       عرضه بروشور يك نام كاربري و رمز عبور نيز 
هـاي   نامه شود و پرسش www.beheshtiyan.irتوانست وارد سايت محقق به نشاني  مي
  .طه را تكميل كندمربو

رابطة بـين اعتيـاد بـه اينترنـت و     «آزمودني، پس از ورود به سايت، بايد وارد بخش 
و شـناختي   نامـة اطالعـات جمعيـت    پرسـش  ترتيـب   بهشد و  مي» هاي شخصيتي ويژگي
پس از اين مرحلـه، اطالعـات هـر    . كرد نامة اعتياد به اينترنت يانگ را تكميل مي پرسش

هاي بعدي  شد تا براي تحليل ودكار وارد بانك اطالعاتي سايت ميصورت خ  آزمودني به
  .از آن استفاده شود

نامـه را   توانست وارد سايت شود و پرسـش  بار مي  گفتني است كه هر كاربر فقط يك
كرد،  نامه را تكميل و بقية آن را رها مي چنين اگر كاربر بخشي از پرسش هم. تكميل كند

گـويي   جدد به سايت ادامة آن را كامل كند و نيازي به پاسختوانست پس از مراجعة م مي
  .مجدد به سؤاالت قبلي نبود

  
  تحقيق ابزار. 7

  يانگ اينترنت به اعتياد ةنام پرسش 1.7
 .شـد  اسـتفاده  يانـگ  ة اعتياد به اينترنـت نام پرسش از ها داده گردآوريبراي  تحقيق اين در

 ســاير بــه نســبتطراحــي كــرد،  1998آن را در كــه كيمبرلــي يانــگ  ،نامــه پرســش ايــن
 .اسـت  برخـوردار  قبـولي  قابـل  اعتبـار  و روايـي  از زمينـه  اين درموجود  يها نامه پرسش



  ... دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد وضعيت مقايسة   32

  1390 زمستان و اييزپ، دوم شمارة، دوم سال، زنان نامة پژوهش

اي دربارة عوامل مؤثر در اعتياد به اينترنت ضريب پايـايي   نيز در مطالعه درگاهي و رضوي
اعتيـاد   نامـة  پرسش). 1386درگاهي و رضوي، (اند  گزارش كرده 0/88يانگ را  نامة پرسش

تـا   0نمرة هر گزينه بين. است گزينه 5سؤال و هر سؤال شامل  20به اينترنت يانگ شامل 
  .خواهد بود 80تا  0است و نمرة كل آزمون بين  4
  

 شناختي جمعيت اطالعات ةنام پرسش 2.7
وضـعيت و   جنس، سن،ة دربار تيسؤاال شاملبود،  ساختهآن را  محقق كه ،نامه پرسش اين
  .شد مي كاربران اينترنت از استفاده وضعيت و ،تحصيلي ةرشت

  
  ها يافته.  8

 جنسـيت  درصـدي  فراوانـي  بـر اسـاس   ست كـه ها داده توصيفي تحليلزير شامل  جداول
ه از اسـتفاد  مكان درصدي فراواني ها،  آزمودني تحصيلي ةرشت ،درصدي فراواني ها، آزمودني
 به اعتياد ةنمر و ،ها آزمودني ةاستفاد مورد اينترنت نوع درصدي فراواني ها،  آزمودنياينترنت 
  .است شدهتنظيم  كنندگان شركت اينترنت

  كنندگان  شركت كل و معتادان جنسيت درصدي فراواني .1 جدول

  )كل( درصدي فراواني  فراواني )معتادان( درصدي وانيافر  فراواني  يتجنس

 31/1  47/6 466  714 مرد

 68/9  52/4 1034  786 زن

  ها آزمودني كل و معتادان اينترنت از استفاده مكان درصدي فراواني .2 جدول

 معتادان درصدي فراواني كل درصدي فراواني  استفاده مكان

 54/2 57/1 خانه

 8/5 10/4 نت  كافي

 36/5 27/5 دانشگاه

 0/8 0/5 كار محل
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  ها آزمودني كل و معتادان ةاستفاد مورد اينترنت نوع درصدي فراواني .3 جدول
 معتادان درصدي فراواني كل درصدي فراواني اينترنت نوع

Dial-up 54/7 13/3 

ADSL 24/9 48/8 

GPRS  12/4 21/6 

WiMAX 8 16/3 

  ها آزمودني كل و معتادان تحصيلي وضعيت درصدي فراواني .4 جدول
 معتادان درصدي فراواني كل درصدي فراواني  تحصيلي وضعيت

 16 61/4 خوب

 69/6 33/1 متوسط
 14/4 5/5 ضعيف

  ها آزمودني كل و معتادان تحصيلي ةرشت درصدي فراواني .5 جدول
 معتادان درصدي فراواني ها آزمودني كل درصدي فراواني رشتة تحصيلي

 35/9 40/1 مهندسي فني

 51/4 48/9 انساني علوم

 10/7 9/4 پزشكي

 2 1/6 هنر

  
 دارد وجود تفاوت پسر  و  دختر انشجوياند اينترنت به اعتياد ميزان بين :1 فرضية 1. 8
 ارائـه  پسر  و  دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد نمرات معيار انحراف و ميانگين 6 جدول در

  .است شده
  پسر و دختر دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد نمرات معيار انحراف و ميانگين .6 جدول

  معيار انحراف ميانگين يتجنس
  4/68 18/24 پسر
  5/97 21/98 دختر
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 دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد ةنمر ميانگين كه است آن گر بيان 6 جدول هاي داده
 مستقل t آزمون از تفاوت اين تأييد براي .است دختر دانشجويانة نمر ميانگين از تر كم پسر

  .شد استفاده
  پسر و دختر شجوياندان اينترنت به اعتياد نمرات مستقل t آزمون تحليل نتايج .7 جدول

 شاخص
  مقياس  خرده

  معناداري سطح  آزادي درجات t مقدار

 0/001 1575 5/84 جنسيت

 شـده  مشاهده تفاوت آماري نظر از كه دهد مي نشان t آزمون ةنتيج و 7 جدول هاي داده
 گيـريم  مي نتيجه بنابراين .است دار معني %1 سطح در جنسيت شاخص نظر از گروه دو بين
 دانشـجويان  از تـر  كـم  پسـر  دانشجويان اينترنت به اعتياد نمرات ميانگين اطمينان %99 با كه

  .دشو  مي تأييد اطمينان %99 با تحقيق اول فرضية لذا .است دختر
  
 و خوابگـاهي  پسـر   و  دختـر  دانشـجويان  اينترنت به اعتياد ميزان بين :2 فرضية 2. 8

 دارد وجود تفاوت خوابگاهي  غير
 پسـر   و  دختـر  دانشـجويان  اينترنـت  بـه  اعتيـاد  نمرات معيار انحراف و ميانگين 8 جدول در

  .است شده ارائه خوابگاهي غير و خوابگاهي
   دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد ةنمر معيار انحراف و ميانگين .8 جدول

  خوابگاهي غير و خوابگاهي پسر  و  دختر
  شاخص

  مقياس  خرده
  معيار انحراف  ميانگين  يتجنس

  اهيخوابگ
  5/18 20/64 دختر
  5/32 18/11 پسر

  خوابگاهي غير
  4/64 22/96 دختر
  6/01 17/34 پسر

 اينترنت به اعتياد نمرات ميانگين ،دهد مي نشان 8 جدول نتايج كه طور همان
 غير و پسر خوابگاهي دانشجويان از تر بيش خوابگاهي غير و خوابگاهي دختر دانشجويان
 در آن نتايج كه يمكرد استفاده مستقل t آزمون از تفاوت اين دتأيي براي .است خوابگاهي

  .است آمده 9 جدول
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  دانشجويان اينترنت به اعتياد نمرات مستقل t آزمون تحليل نتايج .9 جدول
  خوابگاهي غير و خوابگاهيپسر   و  دختر

 شاخص
  مقياس  خرده

  معناداري سطح  آزادي درجات t مقدار

 0/001 135 2/34 خوابگاهي
 0/009 235 1/98 خوابگاهيرغي

 تر كم جدول سطرهاي ةهم در معناداري سطح، دهد مي نشان جدول نتايج كه طور همان
 در اينترنت به اعتياد ميزان بين %99 احتمال بهگيريم كه  بنابراين نتيجه مي .است 0/01 از

و  دارد وجود دار يمعن يتفاوت خوابگاهي غير و خوابگاهي پسر  و  دختر دانشجويان بين
 بين در اينترنت به اعتياد ميزانعبارت ديگر،   به .شود تأييد مي 2ترتيب فرضية  بدين

 و خوابگاهي پسر دانشجويان از تر بيش خوابگاهي غير و خوابگاهي دختر دانشجويان
  .است خوابگاهي  غير

  
ـ  هاي رشته پسر  و  دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد ميزان بين :3 ةفرضي 3. 8  فمختل

  دارد وجود تفاوت
 بـه  پسـر   و  دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد نمرات معيار انحراف و ميانگين 10 جدول در

  .است شدهمشخص  رشته تفكيك
  پسر  و  دختر دانشجويان بين در اينترنت به اعتيادنمرة  معيار انحراف و ميانگين .10 جدول

  شكيپز علوم و ،هنر انساني، علوم مهندسي، فني هاي رشته
  معيار انحراف ميانگين يتجنس تحصيليةرشت

  مهندسي فني
  5/32 22/34 دختر
  5/76 20/89 پسر

  انساني علوم
  5/67 18/65 دختر
  4/98 15/95 پسر

  هنر
  4/89 19/03 دختر
  5/32 17/98 پسر

  پزشكي علوم
  4/69 19/85 دختر
  5/46 19/01 پسر
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 دانشـجويان  بـين  در اينترنـت  بـه  عتيـاد ا نمـرات  ميـانگين  ،10 جـدول  نتايج بر اساس
 اسـتفاده  مستقل t مونزآ از تفاوت اين تأييد براي .است متفاوت رشته 4 هردر  پسر  و  دختر

  .است آمده 11 جدول در آن نتايج كهكرديم 
  پسر  و  دختر دانشجويان اينترنت به اعتياد نمرات مستقل t آزمون تحليل نتايج .11 جدول

  پزشكي علوم و ،هنر انساني، علوم مهندسي، فني هاي رشته
 شاخص

  مقياس  خرده
  معناداري سطح  آزادي درجات t مقدار

  0/005  456  1/87  مهندسي فني

  0/007  765  2/13  انساني علوم

  0/001  135  1/98  هنر

  0/009  235  2/36  پزشكي علوم

 از رت كم جدول سطرهاي ةهم در معناداري سطح ،دهد مي نشان جدول نتايج كه طور همان
 بين در اينترنت به اعتياد ميزان بين %99 احتمال بهگيريم كه  بنابراين نتيجه مي .است 0/01

 تفاوت پزشكي علوم و ،هنر انساني، علوم مهندسي، فني هاي رشته پسر  و  دختر دانشجويان
 نترنتاي به اعتياد ميزان ،ديگر بيان به .شود مي تأييد 4 ةفرضي، رو از اين. دارد وجود داري معني
  .است پسران از تر بيش ها رشته ةهمدر  دختر دانشجويان بين در

  ها آزمودني اينترنت به اعتياد نمرات درصدي فراواني و ،معيار انحراف ميانگين، .12 جدول

  ميانگين  يتجنس  وضعيت
 انحراف
 معيار

  به درصد
  يتجنس تفكيك

 كل درصد

  معتاد
  6/69 9/5  52/27  دختر

8/9 
 48/36 5/83 8/3  پسر

  خطر معرض در
  31/65 6/32 11/8  دختر

10/8 
  9/9  27/67 5/37  پسر

  سالم
  78/2  14/35 4/98  دختر

80/3  
 88/5  12/37 5/73  پسر
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 %8/3 و دختران %9/5( دانشجويان از %8/9 ،دهد مي نشان 12 جدول نتايج كه طور همان
 به تالاب خطر معرض در رانپس %9/9 و دختران %11/8 چنين هم .ندمعتاد اينترنت به) پسران
  .قرار دارند اينترنت به اعتياد
  

  بحث. 9
 پسـران،  %8/3دختـران و   %9/5، يعني دانشجويان از %8/9 كه داد نشان تحقيق اين نتايج

 كشـورهاي  تـر از   پـايين  ايران در اينترنت به اعتياد ميزانحال،  اين با .معتادند اينترنت به
 ييامريكـا  دانشـجويان در بـين   ميـزان اين  شرر تحقيق بر اساسبراي مثال،  .است ديگر

 ايـن  نـگ اي تحقيقطبق  ياو است  %14 اخرموش و مارتينـ  موراهانو بنابر مطالعة  13%
بـاي و همكـاران    تحقيق بر اساس چنين هم .است %10در بين دانشجويان تايواني ميزان

  .است %15 ان تايلندسالمت رو مجازيدرمانگاه  به كنندگان مراجعه بين دراين ميزان 
 عـادي  افـراد  بين در اينترنت به اعتياد ميزانة جنوبي، كر درشده  انجام تحقيق بر اساس

 چنـين  هـم  .اسـت  ايراني دانشجويان بين در ترنتناي به اعتياد ميزان از تر كم كه است 3/5%
كـه   دنـد معتا اينترنت به نوجوانان %11/06 -  9/72 كه دنشان دا چين درگرفته  انجام تحقيق

  .شيوع اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان ايراني استتر از آمار  بيشميزان  اين
 ي ديگـر كشـورها  در دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد ميزان ميانگين كلي طور  به
 ايرانـي  دانشجويان يابتال ميزانكه چرا  در پاسخ به اين. است شده برآورد %18 - 13 بين
  :كرد مطرح توان مي را زيرت علدو ، استاز كشورهاي ديگر  تر كم رنتياينت اعتياد به

 كشورهاي ويژه  به ،ديگر كشورهاي در ايران نسبت به اينترنت سرعت كه جا  از آن .1
 تـوئيتر  و بـوك   فـيس انند م اعتيادآور هاي سايت از برخي و است تر  پايين بسيار ،پيشرفته

  .تر است د به اينترنت در بين كاربران ايراني كمميزان اعتيالذا  ،فيلترند ايران در
اعضاي گروه ، ولي افت تحصيلي يكي از عوارض اعتياد به اينترنت استكه  با آن. 2
از معمـوالً  كـه   بـود هاي دولتي شهر تهـران   دانشگاهدانشجويان  شامل ة اين تحقيقنمون

شـهرهاي ديگـر    و آزادهـاي دولتـي    دانشجويان دانشـگاه باالتري نسبت به سطح علمي 
ممكن است ميزان ابتال به اعتياد اينترنتي در بين كه  گفتتوان  مي رو از اين. برخوردارند

هاي دولتي شهر تهران باشد  از دانشجويان دانشگاه تر هاي ديگر بيش دانشجويان دانشگاه
از گروه هدف تر  و درمجموع ميزان اعتياد به اينترنت در بين دانشجويان كل كشور بيش

 .باشدحقيق حاضر ت
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 آموزان  دانش بين در اينترنت به اعتياد ميزان ،و همكاران زاده  قاسم تحقيق نتايج بر اساس
دو علـت   .اسـت ) %10/8( اينترنتي اعتياد به دانشجويان يابتال ميزان از تر كم كه بوده 3/8%
ـ  از تـر  بيش دانشجويان بين در اينترنت به اعتياد ميزان چرا كه اين براي  اسـت  آمـوزان   شدان

  :اند از عبارت
هاي دانشـجويي   دادن تكاليف خود، ازجمله اجراي پروژه براي انجام دانشجويان ،اوالً .1

 بـه  نسـبت  تـري  بـيش  آزادي ،و ثانيـاً  كننـد  مـي  اسـتفاده  اينترنت از تر بيش ،و نوشتن مقاله
 .دارند اينترنت از استفاده در آموزان  دانش
، اينترنـت هنوز استفاده از  كه است 1386 مربوط به سال رانهمكا و زاده قاسم تحقيق .2
به  آموزان، ويژه دانش براي همة كاربران، به خدمات اينترنت پرسرعتو هاي اجتماعي،  شبكه

حال حاضـر ميـزان اعتيـاد بـه      احتمال داد كه در توان ميالبته . بود نشده فراگيراندازة امروز 
 .زايش يافته باشدنيز افآموزان  اينترنت در بين دانش

 اينترنـت  بـه  پسـر  دانشجويان %8/3 و دختر دانشجويان %9/5حاضر،  تحقيق نتايجبنابر 
 رااعتياد به اينترنت  شيوع ميزاناين نتيجه با نتايج تحقيقي مشابه در فنالند، كه  .اعتياد دارند

 روي هكـ  مـذكور،  حقيقنتايج ت بر اساس .دارد ييسو هم، ه بودكردبررسي  جنس تفكيك به
  .بودند معتاد اينترنت به پسران %4/6 و دختران %4/7ه بود، شد انجام فنالندي نوجوانان

 تر بيش دختران بين در اينترنت به اعتياد ميزان چرا كه اينعلل  ترين به مهمادامة بحث در 
 دختـران  بـراي  تري بيش هاي محدوديت ها خانواده ما ةجامع در. پردازيم مي است پسران از

 رفـتن ة اجاز كه هايي مكانيا  خانه ماندن از بيرون زمان مدت در موردازجمله  ،ندا قائل خود
 كسي ،كند استفاده اينترنت از دانشگاه يا خانه درها  آن فرزند اگردرعين حال . دارند را آن به

 رطـو  به ها خانواده كه گفت بتوان شايد، رو از اين .كند  نمي اعتراض او بهشود و  مانع او نمي
  .دهند مي سوق اينترنت به اعتياد سمت به را خود دختران آگاهياثر فقدان  بر و ناخواسته
ويـژه   فرزنـدان خـود، بـه    ارتبـاط دربـارة   زيـادي  دقت هاي ايراني خانواده، بر اين عالوه
 نظارتعلت ناآگاهي،  ها، به آن اكثرو اين در حالي است كه  دارند مخالف جنس بادختران، 
 كـه  شـود  مـي  باعـث  مسئله همين و ندارند اينترنت از فرزندانشان ةاستفادوة نح بر چنداني
 ارتبـاط  برقـراري  بـراي  اينترنت از سادگي به ، بدون اطالع خانواده،جوان و نوجوان دختران
 بـراي  اينترنت از دختران %72 كه بر اين مبني ،و رفاهي هنرپروران تحقيقنتايج  .دنكن استفاده
 ،ديگـر  عبـارت  بـه  .، نيز مؤيد اين مطلب اسـت كنند مي استفاده لفمخا جنس با كردن  چت

 و خـانواده طـرف   از ايجادشـده  هـاي  محـدوديت تواند تاحدي  مي كه است مكاني اينترنت
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 اندختـر  بـين  در اينترنت به اعتياد ميزان افزايش باعثويژگي  همين ورا جبران كند  جامعه
  .)1385 و رفاهي، هنرپروران( شده است

 دانشـجويان  بـين  در اينترنـت  بـه  اعتياد ميزان كه بود اين حاضر پژوهش ديگر جنتاي از
 خوابگـاهي  غيـر  و خوابگاهي پسر دانشجويان از تر بيش خوابگاهي غير و خوابگاهي دختر
پيش رو  تحقيقآن را با  ةنتيج بتوان كه است نشده انجام زمينه   اين در تحقيقي تاكنون .است

بـه   توان ميغير خوابگاهي علت باالتربودن اين آمار در ميان دختران ة دربار اما ،كرد مقايسه
  :كرد اشاره زير نكتة دو

 بـه  تـري  كـم  دسترسي خوابگاهي غير دانشجويان به نسبت خوابگاهي دانشجويان، اوالً
علت  به كه دانشگاه اينترنت از يا كنند استفاده خوابگاه اينترنت از بايد يا زيرا ؛دارند اينترنت

 دانشجو هر كه زماني مدت مكان دو هر دربودن سرعت اينترنت  و پايين كاربران زياد دتعدا
 اينترنت از زياد ةاستفاد شرايطدرنتيجه . بسيار محدود است كند استفاده اينترنت از تواند مي
 شـرايط  معمـوالً ثانيـاً،   .شـود  مي فراهم تر كم خوابگاهي دانشجويان براي آن به وابستگي و

اسـتفادة  امكـان   كامپيوترها بودن  شبكه نيز و خوابگاه و دانشگاه در اينترنت رگيريقرا مكاني
  .كند مي تر كمرا  آن از استفاده ميزان و تر  سخت را اينترنت از مخفيانه

 تـري  كـم  آزادي خوابگـاهي  دختـران كـه  الزم است نيز به اين نكته توجه ازطرف ديگر، 
 باشـند  حاضر خوابگاه در پسران از زودتر ها شببايد  مثالً، دارندخوابگاهي  پسران به نسبت

 دانشـجو  دختران كه است طبيعي بنابراين،. باشند داشته موجه دليلاز خوابگاه  غيبت براييا 
  .از پسران باشد تر بيش نيز ها آن معتادشدن احتمال و باشند داشته اينترنت به تري بيش گرايش
در  دختـر  دانشـجويان در بين  اينترنت به اعتياد نميزاكه  بود اينحاضر  تحقيق ديگر ةنتيج
 آن در بـين  ميـزان  از تـر  بـيش  ، علوم انسـاني، هنـر، و علـوم پزشـكي    مهندسي فني هاي رشته

 توضـيحات  بـا تـوان   نيـز مـي   را تفاوت اينعلت  .استمذكور  هاي رشتهدر  پسر دانشجويان
  .كرد تبيين پسر  و  دختر دانشجويانن در ميا اينترنت به اعتياد ميزان تفاوتعلل  ةدربار گفته پيش

  
  گيري هيجنت. 10
 ايران كه اين به توجه با .معتادند اينترنت به دانشجويان از %8/9 كه داد نشان تحقيق اين نتايج
 حـدود  كـه  زد تخمـين  تـوان  مـي  )1389 ،آناليـن جام جـم  ( دارد دانشجو نفر 859,790,3
 توجـه  با .است توجهيدرخور  رقم كه اند نتياينتر انمعتادنفر از دانشجويان جزو هزار   350

 تحصـيلي،  شـغلي،  خـانوادگي،  فـردي،  عواقـب ازجمله  اينترنت به اعتياد متعدد عواقب به  
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 اعتيـاد  مهم بسيار تفاوتزيرا  ؛داشت اختالل اين به يتر جديتوجه  بايد رواني و ،جسمي
 ايـن در  الكـل و  گـردان،  روان وادمـ  مخدر، مواد به اعتياد قبيل از اعتيادهاساير  با اينترنت به

 نـامطلوب از كـم يـا زيـاد،      ، اعمديگر اعتيادهاي سمت  به گرايش هرگونه معموالً كه است
 از درسـت  استفادة كه  درحالي؛ كرد تعيين ها آن مصرف براي را معيني حد توان نمي و است

شـناكردن بـا   ، ضـمن آ را نوجوانـان  و جوانـان  بايـد  بلكـه  نيسـت  نامطلوبفقط  نه اينترنت
 .كـرد  تشـويق كـاربردي و مفيـد از آن نيـز    و تـر   به استفادة هرچه بيش هاي اينترنتي، آسيب

 اعتيـاد  بـه  گـرايش  علـل  ةدربـار  تحقيقـاتي  دادن انجام ،هدف اين به رسيدن براي، رو اين  از
  .باشد كننده كمك تواند مياينترنت  به انمعتاد  ويژگيو  ياينترنت
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