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  .است دانشجویان دختر غیرمعتاددانشجویان دختر معتاد به اینترنت با 
دانشـجوي دختـر    200ه، شامل اي و نمون مقایسه ـ علی ،روش پژوهش :روش

نفر معتـاد بـه اینترنـت و     100(تهران، عالمه طباطبایی و شهید بهشتی هاي  دانشگاه
اعتیـاد بـه اینترنـت یانـگ و      ۀنامـ  پرسـش  ،ابزار پژوهش. است )غیرمعتادنفر  100

  . استفرم کوتاه یانگ  ۀناسازگار اولیهاي  واره طرح ۀنام پرسش
تادان اینترنتی معاولیۀ ناسازگار هاي  واره نشان داد که طرح t تحلیل آزمون :نتایج

  .دنداري با افراد عادي داراتفاوت معن
ثبـاتی، محرومیـت هیجـانی،     ناسازگار رهاشدگی، بیهاي  واره طرح :گیري نتیجه

 ،خودانضـباطی ناکـافی   و داري خویشـتن  ،نقص و شرم، انزواي اجتماعی، بیگانگی
نقـش مهمـی   زنان معتاد و غیرمعتاد بـه اینترنـت   میان در شناسایی تفاوت تواند  می

  .داشته باشد
  .ناسازگار اولیه، دانشجویان، زنهاي  واره اعتیاد به اینترنت، طرح :ها کلیدواژه

  
  مقدمه. 1

عموم  سال است که 20و حدود است دهه است که اینترنت اختراع شده چهار بیش از 
 تـا  اسـت؛  رشد بسیار چشمگیري داشـته  ،سال 20اما طی همین  کنند، میاستفاده  از آن
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زمـین  کرة روي هاي  اینترنتی از تعداد انسانهاي  تعداد سایت ،2010که در سال   جایی
مشکالتی نیز بـا   ،فوایدي که اینترنت داردهمۀ رغم  به). Brockman, 2011(تر شد  بیش

آن هـا، وابسـتگی یـا اعتیـاد بـه       تـرین آن  مخود به همراه آورده اسـت کـه یکـی از مهـ    
)Internet Adiction disorder) (IAD (اعتیـاد بـه    ،کـه درحـال حاضـر     جـایی  تـا ؛ است

 )Nabuco, 2011  &Young( انواع اعتیـاد دارد میان در را ترین میزان رشد  اینترنت بیش
سـنی و  هـاي   گـروه میـان  درصـد در   13تـا   5و میزان ابتال به اعتیـاد اینترنتـی را بـین    

  .) Niems, 2008, 562-570(زنند  میکشورهاي مختلف تخمین 
بیش از حـد از اینترنـت   استفادة اعتیاد به اینترنت نوعی اختالل کنترل تکانه است که به 

و بـه  دهـد   میقرار تأثیر اجتماعی فرد را تحت هاي  که سایر فعالیت نحوي ؛ بهشود اطالق می
اي، خـانوادگی،   حرفـه شغلی، علمـی، اجتمـاعی،   گوناگون هاي  در حوزه ،افت عملکرد وي
انگاشتن روابـط در دنیـاي    اي که باعث نادیده گونه ؛ بهشود میاختی منجر شن اقتصادي و روان

اعتیـاد بـه اینترنـت    . )Young & Nabuco, Ibid( دشـو  مثل دوسـتان و خـانواده مـی    ،واقعی
اضطراب، افسردگی، (روانی هاي  جمله آسیب از ؛کند میوارد فرد  بهمتعددي هاي  آسیب

کـاهش روابـط   (، خـانوادگی  )مشـکالت خـواب، تغذیـه   (، جسـمانی  )احساس تنهایی
بازدهی کاري، اخراج نداشتن (، شغلی )اعضاي خانوادهمیان خانوادگی و افزایش فاصله 

 ،همـین امـر  . )Flisher, Huang, wu, 2010() افت نمرات تحصـیلی (و تحصیلی ) از کار
فقـط در   ،درحال حاضـر  تا جایی که مثالً ؛جهانی را برانگیخته استجامعۀ هاي  نگرانی

 مرکز تخصصی تـرك اعتیـاد بـه اینترنـت دایـر شـده اسـت        200بیش از  ،کشور آلمان
)Young, 2011(.  

اي براي کمک به درمان اعتیاد ادامه داشته و دارد، اما  رشته میانهاي  سالیان طوالنی تالش
شود و گرچـه   میموجب بروز مشکالت متعدد در درمان این اختالل  ،اعتیادپیچیدة طبیعت 

ها هرگـز بـه حـد     موفقیتاما این  است، هایی درپی داشته موفقیتها براي درمان آن،  تالش
برخی از تحقیقات نشان داده اسـت کـه ایـن     ).Rees & Young, 2007( انتظار نرسیده است

تـر هـم    بلکه ممکن اسـت بـیش   ،تر نیست در درمان اعتیاد به اینترنت کم فقط نه ،ها دشواري
کـه تـرك اعتیـاد بـه      ه اسـت مشخص شداست  منتشر شده در تحقیقی که اخیراً مثالً. باشد

  ).Skynews, 2009(تر است  سختاز ترك اعتیاد به الکل و سیگار  ،اینترنت
یکـی از دالیـل سـختی درمـان اعتیـاد بـه       بر این باورند که پردازان  نظریهبرخی از 

کند و براي  میفرد معتاد را مستعد ابتال به اعتیاد هایی است که  برخی از ویژگیاینترنت 
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 ،عبارت دیگر به. اي نیز اصالح شود ریشههاي  باید این ویژگی ،درمان موفق این اختالل
مشکل کافی باشد و باید تنهایی براي حل این  بهتواند  نمی ،م اعتیادئتمرکز صرف بر عال

هـاي   یکی از شـیوه . که فرد را به سمت اعتیاد کشانده نیز برطرف شود ،عوامل زیربنایی
 ,Frangos &. Fragko) درمانی است ةوار اخیر، استفاده از طرحدهۀ درمانگري اعتیاد در 

2011: 40-48; Huang et al., 2010, 462-470; Dowling & Quirk, 2009: 21-27).  
 از ،شناختی مزمن و مقاوم روان تویژه براي بیماران مبتال به اختالال به ،درمانشیوة این 

  ).Young, 2007: 671-679( مناسب است ،جمله اعتیاد
ایـن  . ناسازگار اولیه اسـت هاي  واره درمانی، طرحوارة  طرحهاي  ترین سازه اصلییکی از 

  ).ibid( ندجمله اعتیاد ازگوناگون، مزمن اختالالت هاي  اغلب زیربناي نشانه ،ها واره طرح
 مـثالً ؛ انـد  پرداختهمعتاد ناسازگار اولیه در افراد هاي  واره به بررسی طرح ،برخی تحقیقات

 55بیمـار الکلـی را بـا     46هاي  واره طرح، )Riso, 2007( دکوولیر به نقل از ریزو ،در پژوهشی
گـروه   مقایسه بـا  درباالتري نمرة ها،  واره طرح یمامها در ت الکلی. فرد غیرالکلی مقایسه کرد

بـدرفتاري،  ، اعتمـادي  بیخودگردانی مختل، حوزة در  ،ویژه این اختالف ؛ بهغیرالکلی داشتند
 )2004: 342-337( نتایج پـژوهش براچـی و همکـاران   . تر نمایان بود ایثار و رهاشدگی بیش

ضـرر یـا    مقابـل در  ،پـذیري  آسـیب هـاي   واره طرحبیماران الکلی در هاي  نشان داد که نمره
 اسـتوپا و همکـاران   ،در همـین راسـتا  . بیماري، اطاعت و محرومیت هیجـانی بـاالتر اسـت   

را با افراد بهنجار مقایسـه کردنـد و بـه    دارند اختالل روانی  ی کهبیماران )253-272 :2001(
 ،همچنـین . اي پی بردند مقابلههاي  ها و سبک واره طرحاز نظر نوع و شدت  ،تفاوت دو گروه

 بـه  معتـادان  ناسـازگار  هـاي  واره طرح مقایسۀاقدام به  تحقیقی، در) 2008( همکاران و زرگر
 /رهاشـدگی هاي  واره مشخص شد که طرح ،در این تحقیق. مواد افیونی و افراد عادي کردند

خودانضـباطی   /داري خویشـتن  بیگانگی، /اجتماعی انزواي تنبیه، محرومیت هیجانی، ثباتی، بی
تـرین   بیش نیز و فراوانی ترین بیش و ندا غالب هاي واره طرح بینی خودبزرگ /استحقاق و ناکافی

  .دارند بهنجار افراد با را میانگین اختالف
شوند و درحال حاضـر نیـز    تر مردان به آن مبتال می اعتیاد اختاللی است که بیش معموالً

تـر   مردان بیشمیان درصد معتادان به مواد در ) زنانمیان رغم رشد میزان اعتیاد به مواد در  به(
بـیش از   ،منتشـر کـرده اسـت   ستاد مبارزه با مواد مخـدر   ي کهبر اساس آمار. از زنان است

سـتاد مبـارزه   ( دهند ها را زنان تشکیل می درصد آن  10تر از  درصد معتادان را مردان و کم  90
میان اعتیاد به مواد در حوزة شده در  انجامقیقات تح ،، و به همین میزان)1391با مواد مخدر، 
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تر از زنان است، اما اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد است که بـر اسـاس    مردان نیز بیش
زنـان و مـردان   میـان  در آن میـزان شـیوع    ،شده در داخل و خارج از کشـور  انجامتحقیقات 

مشـخص شـد کـه    داد انجـام  ) 1391(ن در تحقیقی کـه بهشـتیا   مثالً، تفاوت چندانی ندارد
؛ 91بهشتیان، ( نددرصد دانشجویان پسر به اینترنت معتاد 3/8درصد دانشجویان دختر و  5/9

ـ زنـان معتـاد بـه اینتر   هـاي   تاکنون براي بررسـی ویژگـی   ،اینوجود با ) منبع خارجی ت و ن
انجـام نشـده   تحقیقـی   ،ناسازگار معتـادان اینترنتـی  هاي  واره بررسی طرح ۀدر زمین ،همچنین

هـاي   واره است کـه طـرح   پرسشپاسخ این  درپی یافتناین پژوهش  ،بر همین اساس .است
ناسازگار زنـان معتـاد   هاي  هروا ند؟ و آیا بین طرحا ناسازگار غالب زنان معتاد به اینترنت کدام

  ینترنت و عادي تفاوتی وجود دارد؟به ا
 

  روش. 2
دانشـجویان دختـر   همـۀ  شامل  ،تحقیقجامعۀ اي بود و  ـ مقایسه  روش پژوهش از نوع علی

 100(نفـر بودنـد    200تحقیق شـامل  نمونۀ . شهر تهران بودندهاي  معتاد به اینترنت دانشگاه
سـه  نخسـت  روش انتخاب به این صورت بود کـه  ). غیرمعتادنفر  100نفر معتاد اینترنتی و 

دانشـگاه  سـه  شد و سـپس در ایـن   دانشگاه عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و تهران انتخاب 
) پوستر در تابلوي اعالنات دانشگاه بـود  50صورت نصب  بهرسانی  اطالع(رسانی شد  اطالع

اعتیـاد بـه   نامۀ  پرسشو کنند مراجعه ) www.beheshtiyan.ir(تا دانشجویان به سایت محقق 
نفر بـه سـایت    1430حدود  ،روز 10حدود  اي در فاصله. اینترنت یانگ را تکمیل کنند

و ) نفر دختر بودند 1430میان آنان، نفر بودند که از  2975کنندگان  شرکت( ندمراجعه کرد
نفر معتـاد بـه    112نفر،  1430از بین این . اعتیاد به اینترنت را تکمیل کردندنامۀ  پرسش

ار یانـگ را  ناسـازگ هـاي   واره طرحنامۀ  پرسشنفر  100 ،ها آنمیان اینترنت بودند که از 
و بـه   ندانتخـاب شـد   اًًًنفر تصادف 100دانشجویان سالم نیز میان از  ،همچنین. تکمیل کردند
هاي ناسازگار را تکمیل کنند  هوار طرحنامۀ  پرسشها نیز خواسته شد که  از آن ،همین صورت

هـا داده   شد و یک نام کاربري بـه آن  میسالم ایمیل زده هاي  صورت تصادفی به آزمودنی به(
پـس از  ). هاي ناسازگار را تکمیـل کننـد   هوار طرح ۀنام و پرسششوند شد تا وارد سایت  می

معتاد بـه اینترنـت   هاي  ناسازگار غالب آزمودنیهاي  واره طرح ،نخست ،ها نامه تکمیل پرسش
گـروه  هـاي   واره مستقل با طرح tشناسایی و سپس با استفاده از آزمون  ،برش ۀبر اساس نقط

  .مقایسه شدعادي 
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  ابزار پژوهش. 3
خودگزارشـی   ۀنامـ  بـه پرسـش  : یانـگ  وارة طـرح  نامۀ کوتاه پرسش نسخۀ سوم ویراست. 1

. شـود  پاسخ داده میشش تا یک صورت  به، بر اساس مقیاس لیکرتی و ]18[یانگ  ةوار طرح
ناسـازگار   ةوار سنجی آن، براي هـر طـرح   روانهاي  در اولین پژوهش جامع در مورد ویژگی

دست آمد و ضریب آزمـون بـازآزمون در جمعیـت     به 96/0تا  83/0ضریب آلفایی از  ه،اولی
شـناختی،   نـاراحتی روان هـاي   نامـه بـا مقیـاس    این پرسش. بود 82/0تا  53/0بین  ،غیربالینی

هـاي   شناسـی اخـتالل   پـذیري شـناختی بـه افسـردگی و نشـانه      احساس ارزشمندي، آسیب
 ).Welburn et.al, 2002: 519-530( افتراقـی خـوبی نشـان داده اسـت    شخصیت، روایـی  

 ،بلنـد آن نسـخۀ  نامه، با نتایج تحلیل عاملی  کوتاه این پرسشنسخۀ نتایج تحلیل عاملی 
ثبـات درونـی   . کنـد  خوبی تأیید می را به) واره طرح(عامل  15همخوانی دارد و سنجش 

گـزارش شـده   ) 93/0تـا   75/0میان لفا آ(نیز بسیار مناسب  هنام پرسشهاي  مقایس ،زیر
کوتاه ویراست سوم آن استفاده شد نسخۀ از  ،در پژوهش حاضر. )2009قیاسی، (است 

در پـژوهش  . اسـت  هکردهنجاریابی آن را  )همان( غیاثی ،سؤال دارد و در ایران 90که 
، آلفاي کرونباخ آن 65/0کارآمد هاي  نامه با مقیاس نگرش زمان پرسش غیاثی، روایی هم

در پـژوهش  . گـزارش شـد   94/0 ،و آلفاي کل آن 90/0تا  60/0بین  ،ها مقیاس خردهدر 
بـرش بـراي هریـک از    نقطۀ . دست آمد به 94/0 ،نامه آلفاي کرونباخ این پرسش ،حاضر
  .بود 5/16ها  واره طرح
 ةها دربار جهت گردآوري داده ،در این تحقیق :یانگ ینترنتبه ا یاداعت ۀنام پرسش. 2

کیمبرلی یانـگ در  را نامه  این پرسش. یانگ استفاده شد ۀنام از پرسش ،اعتیاد به اینترنت
از روایی و  ،ها در این زمینه نامه پرسشسایر  در مقایسه بااست و طرح کرده  1998سال 

 )م و همکـاران کـی  به نقل از( یو و همکاران ،در کره. اعتبار قابل قبولی برخوردار است
 لی و چو. اند کردهگزارش  9/0بیش از  ،را با روش آلفاي کرونباخ هنام پرسشاعتبار این 

نیـز بـه روش بازآزمـایی پـس از دو     ) 272-265: 2007درگاهی و رضوي، (به نقل از (
زاده و همکاران نیـز اعتبـار ایـن     قاسم. دست آوردند هب 95/0این آزمون را  ، اعتبارهفته

. نـد ا گـزارش کـرده   88/0 ،در تحقیـق خـود   ،را بـا روش آلفـاي کرونبـاخ    نامـه  پرسش
گزینـه   5شامل  پرسشاست و هر  پرسش 20اعتیاد به اینترنت یانگ شامل نامۀ  پرسش

خواهـد   80تـا   0کل آزمون بـین  نمرة گیرد و  میها تعلق  گزینهبه  4تا  0نمرة که  است
  ).همان( بود
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  ها یافته. 4
  .دهد میاطالعات توصیفی دو گروه را نشان  1جدول 

  و جنسیتتأهل ها به تفکیک تحصیالت، وضعیت  آزمودنیاطالعات توصیفی  .1جدول 
  درصد  فراوانی  وضعیت  شاخص  متغیر

  تحصیالت

  علوم انسانی
  43  43  معتاد به اینترنت

  45  45  سالم

  فنی و مهندسی
  37  37  معتاد به اینترنت

  35  35  سالم

  هنر
  8  8  معتاد به اینترنت

  9  9  سالم

  علوم پزشکی
  22  22  معتاد به اینترنت

  21  21  سالم

  هلأوضعیت ت
  متأهل

  12  12  معتاد به اینترنت
  9  9  سالم

  مجرد
  88  88  معتاد به اینترنت

  91  91  سالم

هـایی کـه میـانگین     واره غالب در افراد معتاد به اینترنت، طـرح هاي  واره براي تعیین طرح
ایـن  مقایسـۀ  سـپس بـراي    .بـاالتر بـود مشـخص شـدند    ) 5/16(بـرش  نقطۀ از  شاننمرات
میـانگین، انحـراف    .ها اجرا شـد  مستقل براي هریک از آن  tها در دو گروه، آزمون واره طرح

  .شده استارائه  2ها در جدول  واره طرح t معیار و نتایج آزمون
  ناسازگارهاي  واره دو گروه پژوهش در طرح tندارد و آزمون میانگین و انحراف استا. 2جدول 

  ها واره طرح  واره طرححوزة 
 معتاد به اینترنت  سالم

T  مقدارp 
  میانگین

انحراف 
  معیار

  میانگین
انحراف 

  معیار

  بریدگی و سطرد

  0.35  7.23  2.99  22.87  2.78  12.13  یثبات یب/ یرهاشدگ
  0001/0  1.76  2.07  9.5  2.14  11.85  يبدرفتار/ ياعتماد یب

  0.26  9.45  2.18  23.15  3.14  8.94  یجانیه تیمحروم
  0.47  9.87  2.45  23.97  2.98  6.78  شرم/ نقص
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/ یاجتماع يانزوا
  یگانگیب

13.65  2.01  23.15  2.37  4.65  0.37  

خودگردانی و 
  عملکرد مختل

  0001/0  1.21  2.87  14.86  2.75  11.35  یتیکفا یب/ یوابستگ
 برابر در يریپذ بیآس

  يماریب ایضرر 
9.65  2.37  13.02  2.64  1.36  0001/0  

 تحول خود
  0001/0  1.98  2.75  11.23  2.25  10.97  گرفتار/افتهین

  0001/0  2.03  2.68  13.01  2.87  10.45  شکست

  مختلهاي  محدودیت
  0001/0  1.42  2.05  10.78  2.64  11.64  یمنش بزرگ/ استحقاق

 و يدار شتنیخو
  یناکاف یخودانضباط

13.36  2.99  24.87  2.14  6.37  0.41  

  مندي  دیگر جهت
  0001/0  1.47  2.78  12.36  2.07  10.32  اطاعت

  0001/0  1.97  2.14  14.12  2.15  11.78  ثاریا
  0001/0  0.68  3.14  11.65  2.45  12.65  توجه جلب /رشیپذ

زنگی  به گوش
  حد و بازداري از بیش

  0001/0  1.37  2.98  12.98  2.25  13.45  ینیبدب/ ییگرا یمنف
  0001/0  1.67  2.01  11.03  2.87  12.34  بازداري هیجانی

 /معیارهاي سرسختانه
  جویی عیب

9.78  2.64  8.34  2.75  0.86  0001/0  

  0001/0  1.65  2.37  12.87  2.87  10.97  تنبیه

اینترنتـی  غالـب معتـادان   هـاي   واره طرح ،دهد نشان می 2طور که نتایج جدول  همان
/  ثباتی، محرومیت هیجانی، نقص و شرم، انـزواي اجتمـاعی   بی/ ند از رهاشدگیا عبارت

  .خودانضباطی ناکافی/ داري بیگانگی و خویشتن
غالب معتادان اینترنتی با افـراد عـادي   هاي  واره یک از طرح که کدام براي بررسی این

  .ه شده استئارا 2ر جدول د شمستقل استفاده شد که نتایج  tتفاوت دارد، از آزمون
هـاي   واره نمـرات میـانگین طـرح    ،دهـد  نشـان مـی   2طور کـه نتـایج جـدول     همان

ثباتی، محرومیت هیجانی، نقص و شـرم، انـزواي اجتمـاعی بیگـانگی و      بی/  رهاشدگی
  داري بیش از گـروه کنتـرل اسـت و بـه    اطور معن خودانضباطی ناکافی به/  داري خویشتن

غالـب  هـاي   واره واره جـزو طـرح   طـرح پـنج  ایـن   ،درصد اطمینـان  99با  ،دیگر  عبارت
  .معتادان اینترنتی است
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  بحث. 5
هـاي   واره طـرح دهد که در زنان معتاد به اینترنـت،   نشان می ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر

بیگـانگی و  / ثبـاتی، محرومیـت هیجـانی، نقـص و شـرم، انـزواي اجتمـاعی        بی/ رهاشدگی
ترین فراوانی و اخـتالف   ند و بیشا غالبهاي  واره طرح ،خودانضباطی ناکافی/  داري خویشتن

ــا افــراد بهنجــار دارنــد طــرد و  /بریــدگیحیطــۀ بــه دو  ،هــا واره ایــن طــرح. میــانگین را ب
 ،معتادان اینترنتی در این دو حیطه که توان گفت شوند و می مختل مربوط میهاي  محدودیت

 )ibid(بـا تحقیـق دوکـولیر بـه نقـل از ریـزو        ،لهئمسـ ایـن  . تـري دارنـد   پذیري بیش آسیب
 ،به این نتیجه رسـید کـه در معتـادان بـه مـواد مخـدر       ،دوکولیر در تحقیق خود. همسوست

ــی،  خــودبزرگ/ اســتحقاق(محــدودیت مختــل حــوزة هــاي  واره طــرح / داري خویشــتنبین
معتـادان اینترنتـی در    ،البته بر اساس نتایج پژوهش حاضر، وجود دارد) خودانضباطی ناکافی

 ،بریدگی و طرد نیز مشکل دارند و این تمایزي است که پژوهش حاضرحوزة هاي  واره طرح
محرومیت هیجـانی در افـراد وابسـته بـه      ةوار طرحباال در هاي  نمره. داردمذکور با پژوهش 

مده در آ   دست نتیجۀ بهنیز مشاهده شد که مشابه  )ibid( در پژوهش براچی و همکاران ،الکل
ضرر یـا   در برابردیدگی  آسیبهاي  واره طرحالبته در پژوهش براچی،  ؛پژوهش حاضر است
چنـین   ،غالب مطرح شد کـه در ایـن پـژوهش   هاي  واره طرح در حکمبیماري و اطاعت نیز 

 )2008( نتایج این تحقیق بـا نتـایج تحقیـق زرگـر و همکـاران      ،همچنین. نتایجی دیده نشد
زرگر و همکارانش نیز به این نتیجه رسیدند که در معتادان بـه مـواد   . مشابهت زیادي داشت

ثباتی، محرومیت هیجانی، تنبیه، نقص و شـرم، انـزواي    بی/ رها شدگیهاي  واره طرح ،مخدر
فقـط در  . نـد ا غالبهاي  واره طرح ،خودانضباطی ناکافی /داري بیگانگی و خویشتن/ اجتماعی

چنـین   ،اما در این تحقیـق  ،معتادان به مواد دیده شدمیان تنبیه نیز در  ةوار رحط ،تحقیق زرگر
  .معتادان اینترنتی دیده نشدمیان اي در  واره طرح

ثباتی، محرومیـت هیجـانی،    بی/ رهاشدگیهاي  واره طرحبر اساس نتایج پژوهش حاضر، 
وجود داشت که همگـی  معتادان اینترنتی میان بیگانگی در / نقص و شرم و انزواي اجتماعی

هـاي   این حیطـه در خـانواده  ي ها واره طرح ،یانگباور به . بریدگی و طردندحیطۀ مربوط به 
  ).2003یانگ و کلوسکو، (آید  وجود می بهطردکننده و منزوي و  عاطفه بیسرد و 

ثباتی و محرومیت هیجانی دارند به دریافت محبت و  بی/ رهاشدگیوارة  طرحافرادي که 
گیري این  باعث شکل ،اعتمادند و همین امر بی ،ارضاکنندهشیوة برقراري ارتباط با اطرافیان به 

اعتمـادي   و این بی )Magnavita, 2004( شود که نباید به دیگران اعتماد کرد ها می باور در آن
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او نیـاز ذاتـی بـه     ،ولی از طـرف دیگـر   ،کم کندشود که روابط اجتماعی خود را  میموجب 
  روي ،حـل ایـن مشـکل   هاي  که یکی از راه) 2003یانگ و کلوسکو، (برقراري ارتباط دارد 

تر از دنیاي واقعی است و همین  چون تهدید در آن کم ؛آوردن به فضاي مجازي اینترنت است
-Davis, 2007, 187( شـود  مـی تـر او در اینترنـت    تر باعث تقویت حضور بـیش  کم ،تهدید
195.(  

شـرم و  / نقـص هـاي   واره طرح ،دیگري که معتادان اینترنتی واجد آن بودند ةوار دو طرح
د کـه فـردي   نک فکر می است واره ح فردي که واجد این طر. بیگانگی است/ انزواي اجتماعی

چون  ؛شود از جهان می اش گیري باعث کناره ،و همین امر است ناقص، نامطلوب، بد و حقیر
یانـگ و  (تواند بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـد       کند با دیگران متفاوت است و نمی فکر می

از اسـت  خـودش داشـته   دربـارة  طبیعی است فردي که چنـین احساسـی    .)همانکلوسکو، 
جبـران ایـن نیـاز بـه برقـراري ارتبـاط        هـاي  ارتباط با افراد دیگر اجتناب کند و یکی از راه

این فضا براي چنین افرادي  ،گفته شد طور که قبالً چون همان ؛نت باشدتواند فضاي اینتر می
تحقیقات نشان داده است معتادان اینترنتی بیش از میـانگین جامعـه بـه    . تري دارد تهدید کم

). Davis, ibid; Dowling & Quirk, ibid( اختالالت هراس اجتماعی و کمرویی مبتال هسـتند 
هـاي   واره طـرح  ،ده است که افراد مبتال به هراس اجتمـاعی تحقیقات نشان دا ،از طرف دیگر

  .)Bosch et al., 2007:71-67 ( بیگانگی را دارند/ شرم و انزواي اجتماعی/ نقص
خودانضباطی ناکـافی نیـز در   / داري خویشتن ةوار بر اساس نتایج این پژوهش، طرح

واره را دارنــد در  افــرادي کــه ایــن طــرح. غالــب بــودهــاي  واره جــزو طــرح ،معتــادان
مشکالت ها در راه رسیدن به اهداف شخصی  کردن ناکامی داري مناسب و تحمل خویشتن
و چنین  )ibid( خود نیستندهاي  ها و خواسته قادر به کنترل تکانه ،این افراد. دارندمستمر 
شـکی نیسـت کـه بسـیاري از     . شدت وجـود دارد  معتادان اینترنتی بهمیان در  ،عالیمی

اما  ،کند جذابیت زیادي دارد که هرکسی را به سمت خودش جذب می ،اینترنتهاي  جنبه
برقرار کننـد و بـه   تعادل توانند بین زندگی واقعی و استفاده از اینترنت  افراد میتر  بیش

که قادر به تحمل ناکامی و  اینعلت اما فرد معتاد به  ،به اینترنت معتاد نشوند ،عبارت دیگر
 معمـوالً . خود از اینترنت را مدیریت کند ةتواند میزان استفاد نمی ،ستکنترل امیالش نی

گاه در  ولی هیچکنند، خود را کم استفادة اند که میزان  معتادان اینترنتی بارها تصمیم گرفته
 حتی این ناتوانی در بسیاري از معتادان اینترنتی تا جایی است که ؛اند این امر موفق نبوده

 شـود  مثل خوردن و آشامیدن خود نیز نمـی  ،قادر به برآوردن نیازهاي اساسی درستی به
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)2009: 203-27 et al., Byun Dowling & Quirk, ibid; 0.(  
اي مثل  ریشهتوان گفت که عوامل  می ،هاي این تحقیق و تحقیقات دیگر با توجه به یافته

توانـد فـرد را مسـتعد ابـتال بـه       مـی  ،گیرد میدر دوران کودکی شکل  که عمدتاً ،ها واره طرح
بهتر است به این عوامل نیـز توجـه    ،اعتیادها و اعتیاد به اینترنت کند و در درمان این اختالل

  ).Dobson, 2010( شود
آن بایـد بررسـی   هـاي   با توجه به محـدودیت  ،باید گفت که نتایج این تحقیق ،در پایان

شناسی هریک متفاوت  دارد که شاید سببگوناگونی که اعتیاد به اینترنت انواع  اول این؛ شود
دانشجویان بودند که ممکن اسـت نتـایج آن بـه دیگـر      ،این تحقیق ۀنمونکه  دوم این. باشد

  .نباشد پذیر آموزان تعمیم در معرض خطر ابتال به اعتیاد اینترنتی مثل دانش يقشرها
  

  گیري نتیجه. 6
/ هیجـانی، نقـص و شـرم، انـزواي اجتمـاعی     ثباتی، محرومیت  بی/ رهاشدگیي ها واره طرح

غالـب زنـان معتـاد بـه     ي هـا  واره طـرح  ،خودانضـباطی ناکـافی   /داري بیگانگی و خویشـتن 
بهتر است به این باورهاي بنیـادین نیـز توجـه     ،براي درمان این اختالل ،بنابراین. اند اینترنت

 ،همچنـین . برداشته شـود  اعتیادهاي  ها در کنار حذف نشانه شود و اقداماتی براي اصالح آن
  .زنان و مردان انجام شودي ها واره طرحاي بین  شود مقایسه توصیه می

  
  منابع

 غـرب  2 منطقۀآن در ساکنان  بر مؤثرو عوامل  ینترنتبه ا اعتیاد« ).1386( رضوي منصور و درگاهی، حسین
  .3ش  ،6س  ،پایش، فصلنامۀ »تهران

  ).www.dchq.ir   )9/9/91. ستاد مبارزه با مواد مخدر
http://www.dchq.ir/html/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=259 

حسـن  ، ترجمـۀ  ینیمتخصصـان بـال   يبـرا  يکـاربرد  يراهنمـا : یدرمـان  وارة طرح ).1389(یانگ و کلوسکو 
  .ارجمند: ، تهرانحمیدپور و زهرا اندوز

  
Bosch, V. D., M. C. Louisa & R. Verheul (٢٠٠٧). “Patients with addiction and personality disorder: 

treatment outcomes and clinical implications”, Curr Opin in Psychiatr, Vol. ١, No. ٢٠. 
Brockman, John (٢٠١١). Is the Internet Changing the Way You Think: The Net's Impact on Our 

Minds and Future, Harper Perennial; Original edition. 



 71   محمد بهشتیان

  

Brotchie, J., C. Meyer, A. Copello, R. Kidney & G. Waller (٢٠٠٤) “Cognitive representations in 
alcohol and opiate abuse: the role of core beliefs”, Brit Journal of Clin Psychol, Vol. ٤٣. 

Byun, S; Sookeun Byun, Celestino Ruffini, Juline E. Mills, Alecia C. Douglas, Mamadou Niang, 
Svetlana Stepchenkova, Seul Ki Lee, Jihad Loutfi, Jung-Kook Lee, Mikhail Atallah, Marina 
Blanton (٢٠٠٩). “Internet Addiction: Metasynthesis of ٢٠٠٦-١٩٩٦ Quantitative Research”, 
Cyber psychol & Behav, Vol. ١٢, No. ٢. 

Davis, R. A (٢٠٠٧). “A cognitive behavioral model of pathological Internet use”, Comput 
Hum Behav; Vol. ١٧. 

Dobson, K. S. (٢٠١٠). Handbook of cognitive-behaviorwl therapies, New York: Guilford Press. 
Dowling, N. A. & K. L. Quirk (٢٠٠٩). “Screening for Internet dependence: Do the proposed 

diagnostic criteria differentiate normal from dependent Internet use?” Cyber Psychol & 
Behav; Vol. ١٢, No. ١. 

Flisher, C. (٢٠١٠). “Getting plugged in: an overview of internet addiction”, Journal of 
Paediatr Child Health; Vol. ٤٦, No. ١٠. 

Frangos, c and K.C. Fragko (٢٠١١). “Psychologic predictors and epidemiology of internet 
addiction among university students in greece”, Journal of Eur Psychiat; Vol. ٢٦, No. ١. 

Huang, XQ, MC Li and R. Tao (٢٠١٠). “Treatment of internet addiction”, journal of Currency 
Psychiat Repot. Vol. ١٢, No. ٥. 

Magnavita, J. J. (٢٠٠٤). Handbook of personality disorders: theory and practice. Chichester: 
John Wiley & Sons, Inc. 

Niems, K. (٢٠٠٨). “Prevalence of pathological internet use among university student and 
correlation with self-esteem, the general health questionnaire (GHQ), and disinhibition”, 
Cyber psychol behave; Vol. ٨, No. ٦.  

Rees, C. D., & B. L. Wilborn (٢٠٠٣). “Correlates of drug abuse in adolescent: a comparison of 
families of drug abusers with families of non-drug abusers”, Journal of youth and 
adolescence, Vol. ١٢. 

Riso, P. L. (٢٠٠٧). Cognitive schemas and core beliefs in psychological problems: a scientist-
practitioner guide, Washington, DC: APA. 

Skynews. world of Warcraft more addictive than cocaine, [cited ٢٠٠٩ nov ١٩] Available from 
http://news.sky.com/home/world-news/article/١٥٢٣١٦٤٤. 

Stopa, L., P. Thorne, A. Waters & J. Preston (٢٠٠١). “Are the short and long forms of the Young 
Schema Questionnaire comparable and how well does each version predict psychopathology 
scores?” Journal of Cognitive Psychot: An International Quarterly, Vol. ١٥. 

Welburn, K., M. Coristine, P. Dagg, A. Pontefract & S. Jordan (٢٠٠٢). “The Schema 
Questionnaire - Short Form: Factor Analysis and Relationship Between Schemas and 
Symptoms”, Cognitive Ther and Res, Vol. ٢٦, No. ٤. 

Wu, Tim (٢٠٠٨). Who Controls the Internet?, Illusions of a Borderless World, Oxford 
University Press. 

Young, K. S. (٢٠٠٧). “Cognitive-behavioral therapy with Internet addicts: Treatment outcomes 
and implications”, Cyber Psychol & Behav, Vol. ١٠, No. ٥. 



 ... هاي ناسازگار اولیۀ دانشجویان دختر واره مقایسه طرح   72

  

Young, K., S., and C. Nabuco de Abreu (ed.) (٢٠١١). Internet Addiction, A Handbook and 
Guide to Evaluation and Treatmen, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 





 

 


