
 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اعتیاد به اینترنت
 (شناسیاز دیدگاه روان)

 

 

 

 

 

 

 تالیف:

 فاطمه علوی اصیل

 

 

 "به انضمام واژه نامه توصیفی"

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

 1396 -تهران

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 شناسی(  اعتیاد به اینترنت  )از دیدگاه روان

 ی اصیلعلوتالیف: فاطمه 

 ناشر: انتشارات آوای نور

 آرا: منیرالسادات حسینیصفحه

   1396سوم چاپ 

 جلد 1000تیراژ: 

 978-600-309-013-2شابك: 

 99پالك –خیابان شهیدوحید نظری -فروردين12خیابان –انقالب -تهران

 09122004557/ همراه:  66480882/ نمابر:  66967355 – 6تلفن: 

       كلیه حقوق برای ناشر محفوظ است. 

 تومان 16000قیمت 

 -۱۳۵۸،فاطمه،بیدی : سرشناسه
نامهمواژهبهانضما(شناسیديدگاهرواناز)اعتیادبهاينترنت : عنوانونامپديدآور

 علویاصیلتوصیفی/تالیففاطمه

 .۱۳۹۲،تهران:آواینور : مشخصاتنشر
 .نمودار،:جدول.ص۲۱۶ : مشخصاتظاهری
 ۹7۸-۶00-۳0۹-0۱۳-۲ : شابک
 فیپا : وضعیتفهرستنويسی

 .کتابنامه/.نامهواژه : يادداشت

 درمان--اعتیاد--اينترنت/اعتیاد–اينترنت : موضوع

 هایروانشناسیجنبه--ارتباط/هایروانشناسیجنبه--اينترنت : موضوع

 -۱۳۵۳،حسین،کارشکی : شناسهافزوده
/BF۶۳7 : ردهبندیکنگره فلا  ۹۳۱۳۹۲ ۹ب
 0۲۵/0۴۲0۱۹ : ردهبندیديويی
 ۳07۶۲۲0  : شمارهکتابشناسیملی

 



 

 

 

 

 فهرست مطالب

 13 ......................................................................................................... سخن آغازین

 23 ..................................................................................... فصل اول: اینترنت چیست؟

 23 ..................................................................................... تاریخچه تکامل اینترنت

 26 ............................................................................................ چیست؟  Netمعنی 

 27 ......................................................................................................................... استفاده از اینترنت

 28 ................................................................................. اکسترانت و تفاوت آنها با اینترنت، اینترانت

 31 ................................................... ی آنها فصل دوم: کارکردهای اینترنت و ویژگی

 31 .......................................................................... ی اینترنتی ها کارکردهای اینترنت و انواع فعالیت

 33 .................................................................................................. کارکردهای مثبت اینترنت(  الف

 34 .................................................................................................... کارکردهای منفی اینترنت(  ب

 36 ....................................................................................... اینترنت و علل محبوبیت آنی ها ویژگی

 40 ..................................................................................................... برقراری روابط اجتماعی -الف

 46 ....................................................................................................................... ارضای جنسی -ب

 47 ................................................................................................................ خلق یک شخصیت -ج

 48 ................................................................................................................... کسب عزت نفس  -د

 50 .......................................................................................................................... خودشکوفایی -ه

 51 ................................................................................... اینترنت  فصل سوم: اعتیاد به

 51 ........................................................................................... اینترنت عریف واژه اعتیاد و اعتیاد بهت



 55 ............................................................................................................... اینترنت  اختالل اعتیاد به

 59 ........................................................................................................... اینترنتیی اعتیاد ها ویژگی 

 60 ............................................................................................................ های اعتیاد به اینترنتریشه

 62 ................................................................................................. اصلی اعتیاد اینترنتی در ایران لعل

 64 .................................. ی آنها اینترنت و نشانه عقاید مختلف پیرامون معیارهای تشخیصی اعتیاد به

 74 ......................................................................................................... میزان شیوع اعتیاد به اینترنت

 77 .......................................................................................... تصورات قالبی دربارة معتادان اینترنتی

 78 ............................................................................. و اینترنتاز کامپیوتر  نقش جنسیت در استفاده

 80 ............................................................... اینترنت از اینترنت و نقش آن در اعتیاد به میزان استفاده

 83 ................................................................. سابقة استفاده از اینترنت و رابطة آن با اعتیاد به اینترنت

 87 .................................................... اینترنت پیرامون اعتیاد به ها فصل چهارم: دیدگاه

 87 ................................................................. اعتیاد به اینترنت واژه بررسی تحقیقاتی پیرامون کاربرد

 92 .......................................................................... اعتیاد اینترنتی و پیامدهای آنها در تبیین  دیدگاه

 97 .............................................................. اینترنت رفتاری دیویس در مورد اعتیاد به -مدل شناختی

 103 ............................... مختلف. ..  فصل پنجم: آسیب شناسی اعتیاد به اینترنت در ابعاد

 103.................................................................... اینترنت در زندگی کاربران اثرات مطالعاتی پیرامون

 108............................................................... ها مدهای منفی آن بر سالمت و رفتار انسانااینترنت و پی

 108.............................................................................................. افسردگی و انزوای اجتماعی(  الف

 110............................................................................................. هرزه نگاری و تحریک جنسی(  ب

 112.................................................................................................... در اینترنت بازداری زدایی(  ج

 113................................................................................................... پیامدهای اعتیاد به اینترنتسایر 

 113...................................................................................................... آثار اجتماعی و روانی(  الف

 114............................................................................................................ مشکالت خانوادگی(  ب

 114.................................................................................................................. عوارض جسمانی(  ج

 116..................................................................................................................... مشکالت کاری(  د

 116......................................................................................................................... افت تحصیلی(  ه



 119 .......................................................... فصل ششم: همپوشانی اعتیاد و سایر اختالالت

 119........................................................................ مواد با اعتیادهای رفتاری  وجوه مشترک اعتیاد به

 122........................................................................... سایر اعتیادها اینترنت با وجوه مشترک اعتیاد به

 124................................................................................ اینترنت با اختالالت دیگر همایندی اعتیاد به

 131 .................................... فصل هفتم: چشم اندازی به آینده اینترنت و اعتیاد اینترنتی

 131.............................................................................................................................  آینده اینترنت

 132........................................................................................................... توسعه شبکه جهانی(  الف

 132....................................................................................... نهاابوسیله انس کنترل آینده فناوری(  ب

 132.................................................................................................. کاری و پنهان سازی شفافیت(  ج

 133.................................................................................. تاثیر اینترنت در بروز جنگ و خشونت(  د

 133.......................................................................................................... معتادان اینترنتیافزایش (  ه

 134.................................................................... زبان رسمی اینترنتبعنوان انگلیسی انتخاب زبان (  و

 II  ..................................................................................................................................134 اینترنت

 135......................................................................................................  2020اثرات اینترنت در سال 

 136........................................................................................................ 2020در سال  اعتیاد اینترنتی

 139 ...................................................... فصل هشتم: پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت

 139............................................................................................................ در اینترنت خطرات بالقوه

 140................................................ ی ایمنی برای کودکان و نوجوانان در استفاده از اینترنتها توصیه

 141...................................................... اینترنت اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش تبعات منفى فناورى

 144.......................................................... اید چه باید بکنید؟کنید به اینترنت معتاد شدهاگر تصور می

 145................................................................................... ؟یت با چه کسی استمسئولدر این حادثه 

 147................................................................. اینترنت  پیشنهادها و راهکارهایی برای درمان اعتیاد به

 149 ................................................. (  1998 ؛ IAT)فصل نهم: آزمون اعتیاد به اینترنت

 149............................................................................................................... آزمون اعتیاد به اینترنت

 150.................................................... (   1998 ؛ IAT) و پایایی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگروایی 

 153................................................ (   1998 ؛ IAT) نحوة نمره گذاری آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ



 154........................................................................................................... پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

 156................................................................................................. پاسخنامه آزمون اعتیاد به اینترنت

 157 ............................................................................................................. سخن آخر

 161 .............................................................................................................. هاپیوست

 163 .................................................................................................................. هاشکل

 173 .................................................................................................. واژه نامه توصیفی

 197 .......................................................................................... انگلیسی به فارسیمنابع 

 203 .......................................................................................................... منابع فارسی

 205 ............................................................................................................ منابع التین

 215 ........................................................................................................ منابع اینترنتی

  



 

 

 

 تقدیم به منجی عالم بشریت حضرت مهدی  )عج(  
 

پيشگاه آن انقالبگر بزرگی كه انتظار قيام شكوهمندش، خود قيامی است كه به  تقدیم

 باطل و باطل مداران را با سفير خشم منتظران به نابودی ميكشاند. 

 آن امام بزرگواری كه با ظهور پيروزمندش، رسالت ناتمام تمامی انبياء و اولياء را 

 كامل خواهد فرمود؛  

  ی كه قلب عالم امكان است و فرزندآن وجود هدایت یافته و هدایتگر

 «یاسين»و « طه»

 . و تقدیم به تمام آنان كه با انتظار دولت كریمة او زنده اند و زندگی می كنند

 

 

 

 



  



 

 

 

 آدمها.....

 .. .. ميزنند ها شوند به كوچه می یشان خسته كهها                             آدمها ازهجوم دیوارها برن ف س

 آخر در كوچه هميشه حرف تازه ای هست كه آنها را سرگرم كند 

 . تا خودشان را فراموش كنند

 . بينند می آدمها تعبير همه رویاهایشان را در آنسوی دیوارها

به هر دری پناه برده ای و به هر .. .. ی آسمان را دیده ایها دنيا را گشته ای و همه ی آبی

 .. . را شكسته ای و از هر دیواری باال رفته ای ها آینه یهمه.. .. دستگيره ای چنگ زده ای

 . دیوارها كه هميشه به ماندن دعوت ميكنند.. .. دیوارها. دنيای بی دیوار را دوست داری

 . خواهد می اما ماندن و روبرو شدن با مرزها و دیوارهای وجودمان شجاعت

، آورندر میتاریكی و تنهایی از فكرمان سر ب اشباحی كه به هنگام.. .. تاریكی، تنهایی، دیوارها

 . هراس آورند

از ما ميگيرد و ما را ، كرده ایم آنچه را كه ميشناسيم و به آن خو، یمان راها تاریكی تكيه گاه

 . روبرو ميكند ها با ناشناخته

از تنهایی وحشت ميكنيم و فرار . برای همين است كه از ایستادن در تاریكی واهمه داریم

 . فرار ميكنيم تا عبور از مرز دلبستگی و رسيدن به وابستگی دیگر، كنيممي

 .. .. آواره شدن، در جستجوی رهایی، آری 

 .. .. و وابستگی داستان تكراری و هميشگی سرگشتگی و فرار؛ و این است حكایت ما آدمها

 

  



 



 

 

 

 

 

 
منطقه الکرامه، شارع خالدبن ولید، مجتمع آموزشی خدیجه   2،دوبی  1،امارات، 2008سال هفتم دسامبر،  

  .مالقات با یک کاربر اینترنتی، 16ساعت ، دفترمشاوره، طبقه دوم، کبری
کاه    4های آمریکاایی،  در یکی از کالج 3یک بانوی ایرانی و دانشجوی دندانپزشکی "فکاتیا. "

و کمتار  دوبای باوده    مقایم  باشاد  مای  یاک شارکت بیماه    5سال است با مادرش که مادیر  17بیش از 

را به یاد دارد. اما اسارت در سرزمینی را تجربه کرده است که او را  )ایران(   سرزمین مادری خویش
 بقصد کمک خواهی به سمت مشاور روانه کرده است.  بناچار 

فکار چااره   ه شاده باود تاا با    ش اولین چیزی که باعا  وحشات   او از وضعیت موجود خسته بود و
شاد او را   به یقین میالبته بود. شده   6بود. او اسیر دنیای مجازی شاجویی بیفتد، افت شدید تحصیلی

که عالوه بر تسالط بار علاوم رایاناه،                                                       یک قهرمان در فضای مجازی دانست. یک وبالگ نویس قه ار 

غنی در کامنت گذاری و روابط بسیار گساترده در اکثار ساایتهای فارسای و انگلیسای       یدارای ادبیات
 نشده بود.   7ساعت بود که آنالین 72 فقطکه به من مراجعه کرد  او زمانیبود. 

 !؟کاار ؛  گفاتم  «؟کنید شما هم با اینترنت کار می: »لپ تاپ روی میز، از من سوال کرد با دیدن 

من هم گفاتم   «. از اینکه همدردیم خوشحالم»چشمش درخشید و گفت: نه، زندگی. برق شادی در 

من مشککل دارم. اکالم   دونید می» کاتیا شروع به صحبت کرد:سپس از آشنایی با شما خوشحالم. 

گفات:  تا اینجا که نقطه مشترکی نداشتیم، ادامه بده. لبخند ملیحی زد و ؛ گفتم «.خوب نیست     اصال 

م. مشکل من از زمانی شروع شد ککه اینترنکت بکه    ویگمی ااینترنت رم ترکش کنم.. . همی خوا»

ام. سالهاست که کامپیوتر و دهنامجریان زندگی عقب  اتاقم آمد و اکنون فهمیده ام که چقدر از

همیشه خالءها و فقدان پکدر و نوکودن مکادر بکه خکاطر       و من بوده مناینترنت دوست صمیمی 

                                                 
1- United Arab Emirates    
2
- Dubai  

3
- Dentalstudent  

4
- American College    

5
- Manager  

6
- Cyberspace  

7
- Online  

سخن 

 آغازین



ام. چنکدی  را با جعوه جادویی پرکرده منوندای از خویشاهای کاریش و درد غربت و دور مشغله

کرد آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنیم اما بنکا بکه    پیش با شخصی که در سوئد زندگی می

}مایال نباود در ماورد نحاوه     «دالیلی قرارها کنسل شد و این یک شکست بزرگ برای مکن بکود  

 آشنایی و علت ناکامی توضیحی دهد{. 

جمکالت   شکود و ارز  واقعکی   ام در نت بیشتر دیده میهای ذاتی ین است که زیواییااساسم ا»

تکر  دانکم و عمیک    شکود  بیشکتر مکی    رد و بدل مکی  اینترنتی هایی که در گفتگوهای وکالم را در متن

در بکرم. از وبگکردی و ندکردادن    های فضای اینترنت لذت می ها و عقل اندیشی فهمم. از شیطنت می

                                                                         شوم. به وبالگها سرمی زنم و متقابال  نویسندگان وبالگها از وبالگ مکن بازدیکد    خوشحال میها  وبالگ

و در  دانکم  این را یک امتیاز مکی من  رد ویگ کامنت می نویسم ادود پانصد می کنند. هر پستی که می

سکرنزدن  و  اهک  اعتنایی به کامنتو بی مرور نکردن وبالگها و سایتهاو نارااتی من؛   بیشترین درد مقابل

داشتم اما تصمیمم هرگز عملیاتی  امتعادل از اینترنت ر یهای فعالم است. بارها عزم استفاده آیدی به

کامنکت گکذاری و تعکداد    و عطش من به کردم تمایل  می اراده چنین کارینشد؛ چرا که هر بار که 

                ک   ه همان نسوت اذی ت   ب شد مدت زمان آنالین شدنم کم می هرگاهو  شد دفعات آنالین شدنم بیشتر می

 . شدم می
ککردم و دوسکتان جدیکدی را                                 ام را در ذهن موقتا  اذف مکی تنها هنری که داشتم دوستان قدیمی 

 د مرا خوب درک کننک   شدم که دوستان جدید نمی توانند کردم اما با گذر زمان متوجه می انتخاب می

کردم. فکر اینکه من مکدتی بکا    ارتواط برقرار میام سرعتی زیاد و نشاطی بیشتر باز با دوستان قدیمی لذا با

ااسکا  اقکارت     با بعضی دوستانم  باعث شده که آنها را ارزشمند تر بدانم  گرچه رابطه  گروه بوده ام

دانم که اراده کنم تا از آنها دوری ککنم. مکن از    آنی می ضعیف تر از اکند اما خودم ر در من ایجاد می

 ...ترسم تنهایی می

بطکوری  روام را تسخیر کرده و ااال مانند عضوی از خانواده ام شده اسکت   ی کلوه  اینترنت

بکرایش تکیمین   نیاز به زمانی دارد که باید برای او صرف کنم  نیاز به هزینه مادی دارد که بایکد   که

هکا را   ترین گزینهخواهد با کسی صحوت کنم اینترنت بهترین و کم خطر . هر وقت که دلم میکنم

دهد. اسی دارم که انگار کسی همیشه منتدر من است و من باید مکدام در اکال    م قرار میروبروی

خواهم خود را شاد ککنم و از کسکالت و تنهکایی     سرک کشیدن در این فضا باشم. من در اصل می

 {. .لرزید سپس ادامه داد.. }سرش را پایین انداخته بود و صدایش می«بیرون بیایم  دیگران بهانه اند

ام و بکه هسکتی خکود ککه در     خود خیره شدهی بر باد رفته کشتیمانند یک تاجر ورشکسته به » 

کنم  به تصاویری ککه بکرای سکاعتها     کنم. به تصاویر رویایی فکر میام نگاه میساخته دنیای مجازی

 شود در آن غرق شد و به شهر رؤیا رفت؛  تصاویر انیمیشن بارانی  شب مهتابی  تکو  مکن  آرزو   می

دوست دارم. وجودم گره خورده به شکهر  همه اینها را }سکوت{.. .  رؤیا  صدا  خیال  زیوایی کالم

آهنک،  شکهرخنده و هیجکان                                                                 آرمانی  شهر بی اصار  شهر بی قانون  شهر شعرهای پرتناقض  شهر 

د. نگکر اندیشد و به من مکی کسی همیشه با من است و به من میانگار ی هستی من هستند. اینها همه



شاید من با خودم مشکل دارم نه با اینترنت. به من کمک کن تا در اینترنت اضور داشکته باشکم و   

 «. شخصیت مجازی خودم را افظ کنم

ی من برای انجام تحقیق و پاژوهش  ، انگیزهبود سخنان مراجعی که با حرفها و افکارش آری این

 . (  شداز دیدگاه روانشناسی) یاد به اینترنتاعت در مورد اعتیاد به اینترنت و گردآوری کتابی به نام

هاای آدمای اسات.     خواساته  و 8اندیشه برای همه دلبستگیها و اینترنت یک جایگاه تبادل دیدگاه 

کنند که درون کمک آن خود را درحالی تعریف میه اینترنت ابزاری همگانی است که اجتماعات ب

جغرافیایی، سیاسای و ملای محادود نشاده اسات. باا       برند که با مرزهای  یک فضای دیجیتالی بسر می

رسند و آدمیان در کنار اینترنت، سطوح آگاهی که بالقوه در وجود آدمی حضور دارد، به فعلیت می

خودشاان   سازند که حتای هایی را آشکار می نمایند و هویتیکدیگر، ابراز وجود و اعالم حضور می

هماان   اختراع و آفارینش دیگاری ایان چناین پرشاتاب، از     اند. شاید هیچ از وجودشان آگاه نبوده نیز

آغاز زاده شدن، چنین دگرگاونی وسایع و شاگفتی را پدیاد نیااورده باشاد. کتماان و پنهاان داشاتن          

ماند. رشاد  ها و جهان ارتباطات امروز به شوخی و مزاح میداده اینترنت و نفی و انکار آن، در دنیای

رقابل انکاری دارد، ولی با این وجود نباید از پیامدهای ناگوار و و اهمیت غی روزافزون اینترنت فواید

جمعیات   یفرهنگی غافل ماناد. هرآفرینشای کاه باا تاوده      های اجتماعی و مخرب آن بویژه در زمینه

عمال بر آنها ا شناختی و جامعه شناختی گوناگونیباشد، اثرات روان همبسته و عمومی آدمیان وابسته

 کند.  می

های اینترنت به معنای نفی این پدیده و نگاه منفای بادان نیسات، بلکاه     گفتن از آسیبالبته سخن 

هاای  باشاد. اینترنات و فنااوری   واقعیت این است که اینترنت دارای کارکردهاای مثبات و منفای مای    

ایای  باشد که ممکن است تاثیرات منفای ناخواساته   دیجیتالی آخرین مجموعه از پیشرفتهای جهان می

د در حالیکه بعضای دیگار   نباشمی آور و حزن انگیزنداشته باشد. بعضی از این تاثیرات زیارا بهمراه 

تواند به بهترین وجه مورد اساتفاده قارار گرفتاه و یاا بارعکس باه        . اینترنت میهستندتر مفیدنافذتر و 

ری، استفاده نیاز قارار بگیارد. یکای از ماوارد زیاان آور ایان فنااو         ءسبک و روشی کوبنده مورد سو

 . است 9«اعتیاد به اینترنت»  یا «وابستگی به اینترنت »مبح 

هساتند و قاوانین و    خاویش مجاازی   شخصایت دنیای اینترنت خاصیت عجیبی دارد.کاربران، خالق 

شاود و   مای  حذفکنند. عامل مزاحم بزودی  مقررات را بر اساس آنچه که مطلوب است جورچینی می
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شاد.   دهد و فارد مشاعوف و راضای خواهاد     باید باشد رخ میدنیای مجازی شخص بر اساس آنچه که 

و  کنایم امی مای کا خورد و ما احساس درماندگی و نا سر می پا از زیر، زمان یولی در دنیای واقعی گاه

ی بارای یاک                         دنیاای مجاازی مفار    . شاود  آن باع  خرسندی و شادی می دلشوره و این باع  نگرانی و

یک کاربر وابسته به اینترنت، سیر در دشات و   نی است. تفریحفریادهای روا ی برایچاه و تنفس عمیق

و       حاد  و گفتگو و تعامل بی "          گوگل ا رتس"گشت و گذار اینترنتی با  ؛ تر از آنکوه نیست بلکه مناسب

ه روانی این ارضاء کننده تر با  که از نظرا چر ؛ حصر با دوستان خود از طریق نرم افزارهای گفتگو است

شناسند و قدر و منزلات او  های درون او را میفقط دوستان مجازی هستندکه توانایی رسد. گویامی نظر

 شود.   دانند و این باع  احساس امنیت فرد در بودن با دوستان میرا می

در باین دوساتان   ، خالق شخصیت مجاازی خاویش اسات و طباق ایان اثار جدیاد       ، فرددر اینترنت  

دن کار را بارای حفاا ایان شخصایت و بارآورده       یشخاو                            لاذا تماام هام  و تاالش     . پذیرفته شده اسات 

تمام توجیهات خواهد بود و حقیقت ایان   ی ، خواهد کرد. این انگیزش درونی، پایهشانتظارات دوستان

هنگاامی کاه                 دهاد. ماثال     شده و این را به دیگران هم ربط مای  11و دلبسته10وابستهاو به اینترنت است که 

منتظار اوسات، کسای بارایش پیغاام و یاا کاامنتی         آنالیان ت کسی در حالا  کند می تصورآفالین است 

-برد، احساس خطار مای                                                                       گذاشته و شدیدا  منتظر جواب وی است. هر بار که فرد به این وابستگی پی می

کند و این امار ماانع   زیاد، نتیجه کار خود را مثبت ارزیابی می 12بخاطر صرف نیروگذاری روانی و کند

مثبت و لاذت هیجاانی   ی گیر آن شده است. این رضایت و عاطفه شود که دردرک حقیقتی بزرگ می

و این ارتباطات مخفیانه و پرشور و خارج از دردسر عالم خارج و دنیای واقعی بر این ماجرا بیشتر دامان  

تاا   کناد می تررا جهت چاره جوئی ضعیفشخص شود و اراده یک سیکل معیوب شروع می زند و می

. اماا  کناد زیباتر جلوه می شبراینادرست قبلی،  مسیری ادامهجایی که بجای پیداکردن راه حل مناسب، 

، تاثیرات شگرفی بار روناد   عقالنیواقعیت این است که ارتباطات خارج از چارچوب عرفی و شرعی و 

باا  عااطفی عمیاق    گرایش به جنس مخالف و برقراری ارتاین پیامدها،  از جمله. گذاردروانی افراد می

باعا  رخ   ی اسات کاه  شارع  هاید به حد و مرز                                                    با او، بی باکی در اظهار تمایالت و تمن یات، و عدم تقی 

 شود.   در فرد می 13ای بنام بازداری زداییدادن پدیده
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وجود ندارد و جالاب   14ست که در این نوع ارتبا ، تماس چهره به چهرها تمام توجیه کاربر این 

 باا هار شخصای                                         و آنرا مجو زی برای برقاراری ارتباا    ایمان داشته       شدیدا  خویش جیه اینکه به این تو

کناد و باه    بیاید خودش را با همین تفکر آرام مای  اوداند و هرگاه ناراحتی یا عذاب وجدان سراغ  می

ها و  ها و چسبندگی . حال آنکه بعد از مدتی بروز مشکالت روانی، دلبستگیاست عقیده خود دلگرم

 زند. میاو از همه، احساس گناه، مهر باطل بر تمام توجیهات مهمتر 

ماا در  در واقاع                                                                              واقعا  تحلیل کاربر وابسته به اینترنت در مورد اتفاقات پیرامون خود چگونه است؟ 

شود. بخشای را کاه   اینجا با یک تحریف شناختی روبرو هستیم. فرد زندگی اش به دو نیمه تقسیم می

و به اصطالح آنالین است و زمانی را که آفالین است یعنای باه هار دلیلای از     برد  او در نت به سر می

 باشد. اینترنت قطع می

اسات   شزمانی که او در اینترنت حضور دارد خوشحال و خرسند است و همه چیز سرجای خود

ثر واقاع شاده   ؤ، بخصوص زمانی که او در اینترنات ما  جریان داردو از نظر او زندگی بصورت عادی 

یا کامنت خوبی را که نشان لیاقت وی بوده دریافت نموده باشد و یا به او توجاه خاصای شاده     باشد،

باشد و مورد تعریف و تمجید قرار گرفته باشد یا دوست با ارزشی پیدا کارده باشاد او در ایان زماان     

هاد. زنادگی   ی خوب و عزت نفس باالیی باه او دسات   و لیاقت نموده و خودپنداره احساس کفایت

کامروایی حاصل شاده  برایش و لحظات، رام شده است و  کند و گویا دقایق ای او زیباتر جلوه میبر

 است.  

زمان در دست اوست و او خالق زمان است و دوست دارد این زیبایی را باه دنیاای واقعای پیوناد     

ارهاا  آید. اراده و اعتماد به نفس زیاادی بارای انجاام ک    بزند. احساس امنیت شگرفی برایش پیش می

هاایی کاه در حاق     دهد و درصادد جباران کاساتی    قرار میخویش                                   دارد.  فی الفور همه را مورد تفق د 

 پاردازی در  خیاال  حاال  درهم                                                  آید. اما در این زمان نیز ه م  واحد نداشته و هنوز  دیگران کرده بر می

او در »؛ تدر فضای مجازی در حال رخ دادن اسا  است که به زعم اوفضای مجازی و کنترل وقایعی 

 «. میان جمع و دلش جای دیگر است

شاود و در کناار دوساتانش     15متصال  ولی برعکس زمانی که به هر دلیلی نمی تواناد باه اینترنات   

شاود و باه   کند. از دنیا زده میبی قراری و بیهودگی را تجربه می و انگار باشد، خلقی نامتعارف دارد

 مخابرات و شرکت ارائاه دهناده ی  ی کند. ادارهیهر چیزی که پیرامون خود است اشکاالتی وارد م
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ISP  کند. او از داند، انسانها و افراد پیرامون خود را مزخرف و بی عاطفه قلمداد می را بی کفایت می

-کند و لیاقت و کفایت خود را از دست داده و خودپنداره اش ضعیف مای درون احساس ناامنی می

16، جدا شده است لذا فرافکنیو حامی نیرومند قوی یمنبعکند که از شود و اینطور احساس می
-می 

 بیو  لرزش دست، سردرد،گرفتگی عضالت؛ شودهای فیزیولوژیکی در بدن او نمایان می کند جلوه

و ایان  که چشمهایی که ناظر او بوده اسات را دیگار از دسات داده اسات      توجهی به ظاهر خود. چرا

بی نظمی درسیکل ماهیاناه   خلوت و افسردگی و حتی در بانوانمیل به خمودی، پناه آوردن به ماجرا 

را از دست داده اسات و خاود را یاک     خودرا در پی دارد. حالش شبیه حال کسی است که معشوقه 

 پندارد.   ناکام واقعی می

های خاود در حاال دفااع کاردن اسات.       خواهد او را جا بگذارد و او با تمام قوا از سرمایه دنیا می

کتاب ». «بهتر که راات شدم»گوید؛ و می جوید زند و از مکانیسم دفاعی سود می جیه میدست به تو

و اینجاست . «تلفن در تما  باشم از طری با دوستان خود  می توانم». «تری استمناسب جایگزین 

 شود.  یت میؤردر او بوضوح ، درفضای اینترنت. بخاطر ناکامی از عدم حضور خشم زیادکه 

شاود  بیداری بینش مای  اینترنت در اکثر موارد باع  اوج گرفتن علمی و از مناسب و بجااستفاده 

بطاور   را نباودن رواباط، آنهاا   باین       ذر هدر بعضی موارد بخاطر فضاای حااکم بار رواباط افاراد و زیار        لیو

ر د و درک و مفاهمه و همدردی آنان بسایار پا  کنناخودآگاه و به سرعت مجذوب افکار سایر کاربران می

چاون  همد افار ا، موافاق باوده و باه ایان طریاق      شاان دوستان هاای  و اندیشه ها شود، با تمام نوشته رنگ تر می

و قادرت   گیرناد میقرار بمباران اطالعات  از سوی آنان مورد د ونشو شناور میدیگران اهی در افکار پرک

را  انباین، فارد دردهاای دیگار     . نکته قابل توجه اینکه در ایان شودسلب می آنانسلیم از  یتفکر و اندیشه

             ا                بیمااری و ا ل م در کاالم و     ، فیزیولوژیک های هافتد و نشانبه رنجش می انداند و از رنج دیگرخود می درد

. گویا فرد دچاار دردهاای فکاری و خیاالی شاده و از آنجاایی کاه ایان مسائله باه           شود ش رؤیت میرفتار

کناد کاه تماام هساتی و شخصایتش       د احساس مای شود، فر اضطراب شناور و روان رنجوری او مربو  می

شود، اما به جای پیدا کردن راه حل مناساب، از مکانیسام دفااعی     می اوزیر سوال رفته و این باع  نگرانی 

مشکل برآید و این سایکل  ی حل شخص آنقدر قوی نیست که از عهده 17کند چرا که فراخوداستفاده می

 شوانای شاخص و ارزشامندی کااربر بارای دوساتان      گاذاری ر نیرو سیکل معیوب همچنان ادامه دارد.
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و نیروگاذاری شاود.    متمرکاز شاده   مجاازی اش  دوساتان  ربا او  18انارژی روانای   شاود کاه   باع  می

چارا کاه   . احسااس لاذت کناد    19باع  شاده کاه نهااد،   اینترنت ایز در ردسترسی آسان به بعضی از غ

هایش شود. و در این زمان اسات کاه    نیست که مانع خواسته ش رویشمانعی اجتماعی و عرفی در پی

دهاد. نهااد؛    رساد و آرامشای شابیه دوران جنینای باه فارد دسات مای         ها برای فرد به حداقل مای  تنش

و کااربر اینترنتای بارای     داردساختاری خودخواه، لذت جو، ابتادایی، غیراخالقای، سامج و ناشاکیبا     

اصال  "باشاد و هماانطور کاه نهااد از      خصوصیات نهاد مای  یبسیار پرورنده  خود رسیدن به آرامش

"واقعیت
و غافال از پیادایش    مارور زماان از اصال و اصاول جادا شاده      ه به دور است، کاربر هم ب 20

باه اینترنات ساهیم باشاد ولای       باردن  باشد. ممکن است فرامن هام در پنااه   خصلتهای متبلور خود می

هاایی کاه مجاالی بارای ارضااء نداشاته اناد بیشاتر          نندهنیازها و کشاشخص وابسته به اینترنت،  درباره

 اند. دخیل بوده

کناد کاه باا عقایاد و      گاهی ماجرا فراتر رفته و کاربر با جریاناتی در دنیای مجاازی برخاورد مای   

که ما در زبان روزمره اخالقیاات درونای    یعنی هماناعتقادات و ارزشهای اخالقی او سازگار نیست. 

 گیارد  کاربر تحت فشار قرار می 21وجدان اخالقی و خود آرمانیاین صورت،  درنامیم،  و وجدان می

انتقام سنگینی از او بگیارد. تاالش فراخاود فقاط      22،شود که فراخودباع  میاو  کوچکترین اشتباه و

تحات           شادیدا   23ی گریز ناپذیر این برخاورد، در صاورتی کاه خاود    برای کمال اخالقی است. نتیجه

 است.   24ن اضطرابفشار باشد، بوجود آمد

رشد و پیشرفت فناوری، سانت تااریا اسات. ناه      چرا که از اینترنت نباید دچار وحشت شدبهرحال 

رود  مای پایش  ه توان لگام بست. انسان با  را می های برآمده از آن را افسار زد و نه دگرگونی توان آن می

باید پذیرفت و در آن حضاور شایساته   گیرد. اینترنت را آزماید و توشه بر می های نوینی را می و آزموده

اینترنکت بیابکان اسکت     ؛  امجکد آیت اهلل بقول عقل و نشان دانایی است.                         و چشمگیر داشت. این شر  

هاا و فوایادش، از    به دیگر سخن اینترنت با همه خوبی 25.        گ ل کاری و دیگریکند                  یکی گ ل کاری می
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اران و اولیااء و  ذگا ه ویاژه مسائوالن، سیاسات   هایی نیز برخوردار است که همگاان با   ها و آسیب کاستی

 مربیان باید بدان واقف باشند.  

 2باشاد. وجاود تعاداد باال  بار      تحقیق در حوزه رفتار اینترنتی در نوع خود در مرحله آغازین مای 

اجتماعی و اقتصاادی   هزار نفر در سطح جهانی، حاکی از انقالب ارتباطات 65میلیون و  95میلیارد و 

آورد. اینترنات در ساال    هماراه مای  ه ی جدیدی را با ها نظیر هر انقالبی مشکالت و سختیباشد و  می

 Internet و به گزارش خبرگزاری مهر، آمار منتشر شده بر روی وب ساایت  به ایران وارد شد 1373

World Stats 250از  2012میالدی تا سال  2000مار کاربران اینرنت ایران از سال آ که دهدنشان می 

میلیون رسیده و ایران در منطق خاور میانه از نظر کاربران اینترنت با فاصله بسیار زیااد   42ر نفر به هزا

اول دنیاا از   کشاور   20مقام اول را داشته و از همه مهتر ایاران جاز    ،نسبت به سایر کشور های منطقه

       عماال   .جهاانی را دارد  13م کاربران اینترنت بوده و از نظر تعداد کاربر در دنیاا ایاران مقاا    نظر تعداد 

پلیس و ارتش ندارد و تنها راه در امان بودن  و قانون، کند. اینترنتهیچ کسی اینترنت را هدایت نمی

 باشد. می کاربران آن، باال بردن سطح آگاهی پیامدهای منفیاز 

ه فصال  پایش روی شماسات،  در نا   « اعتیاد به اینترنت از دیدگاه روانشناسای » کتابی که با عنوان 

تدوین شده است و سعی بر این است تا مباح  مربو  به اینترنت و عواملی که زمینه سااز وابساتگی   

هاای   به اینترنت است برای مخاطبین توضیح داده شود و ضمن آسیب شناسی اعتیااد باه اینترنات، راه   

 پیشگیری و درمان نیز بصورت اجمال آورده شود.  

کتاب بینش و آگاهی کاربران را نسبت به رخدادی که در  که مباح  مطرح شده در اینآنامید  

باشاد.   کشور نیز مفیاد فرهنگی و اجتماعی  -پیش روی آنهاست، افزایش دهد و در توسعه ی علمی

گذاشات و تماام    یباه کناار   نگری را یکسو برای داشتن قضاوت واقع بینانه، در یک نگاه کلی، باید

اعتیاد به اینترنت، بازگو شود. در این مجموعه سعی بار آن  ی در مورد پدیده انجام شدههای  پژوهش

سرکار خانم لایال قاسام زاده و کلیاه عزیزانای      در انتها ازشده تا این مهم، همواره مد نظر قرار گیرد. 

اناد، تقادیر و تشاکر نماوده. امیاد کاه باا نقادهای ساازنده          که همواره به عنوان حامی در کنارم بوده

 این اثر یاری نمائید.  خویش مرا در کامل شدن
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