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 مقدمه
در ایااران بلکااه در  تنهانااهدر دهااه گذشااته اسااتفاده از اینترناات 

 110/2تقریبی  طوربهای داشته است. سراسر جهان رشد فزاینده

نفار  اردیالیم 366/3، و 2013در  802/2، 2011میلیارد در ساا  

کاربر در سراسر جهان از اینترنت استفاده کردند  2015در سا  

هاای پژوهشای، ، برای تسهیل فعالیتطرفیک(. اینترنت از 1)

فاردی، و همچناین بارای ، تعاامالت میاانجستجوی اطالعاات

گیرد و از طارف دیگار، قرار می مورداستفادهمعامالت تجاری 

مدت و های طوالنی، چتهاتوسط برخی افراد برای انواع بازی

نگرانی رو به همین دلیل  ،گیردقرار می استفاده مورداتی قمار 

اعتیاااد بااه  تحاات عنااوان آنبااه رشاادی باارای آنچااه کااه مااا از 

 ، وجود دارد.بری میاس   1اینترنت

اصطالح اعتیاد به اینترنت، اولین بار توسط کیمبرلی یان  

شناسی آمریکا در در نشست ساالنه انجمن روان 1996در سا  

 "2ظهاور یاک اخاتال  باالینی جدیاد"یک مقاله تحت عنوان 

شناسی (. وی عالئ  این اختال  را با عالئ  آسیب2) شدمطرح 

قایسه کرد. اعتیاد به اینترنت که به عنوان وابساتگی قماربازی م

شاود یاک اخاتال  اسات کاه باه یاد مای نیز از آن 3به اینترنت

های بایش از ااد یاا رفتارهای اعتیادی، تکانشی، و دلمشغولی

از وسایل کامپیوتری و دسترسای باه  مورداستفادهنشده در مهار

ینترنات یاک اینترنت مرتبط است. به عبارت دیگر، اعتیاد باه ا

سااز اسات کاه باه وسایله نوع اعتیاد رفتاری تکانشی، و مشکل

کنتر  مشاخص  از دست دادنعالئمی از قبیل تحمل، ترک و 

 انکارغیرقابلمزایای استفاده از اینترنت  اگرچه(. 4و 3شود )می

شناسای، رساد کاه از من ار آسایباست، با این اا  به ن ر می

در روابط خاانوادگی  هایی اختال تنهانهاستفاده افراطی از آن، 

آورد بلکه همچنین بار ساالمتی، و بین فردی افراد به وجود می

مخار  دارد. اساتفاده  اثارعملکرد تحصیلی و ااف ه افراد نیز 

افراطی از اینترنت باا زنادگی اجتمااعی، عملکارد تحصایلی و 

هاای خاوا  (، و موجاب الگو5کناد )کاری تداخل پیادا مای

                                                           
1. Internet Addiction 

2. The emergence of a New Clinical Disorder 

3. Internet dependence 

و همچناین  (،7(، مشکالت خاانوادگی )6) رسودگیآشفته و ف

بااه تیااعیل عملکاارد تحصاایلی، تااداوم تعااار  بااا والاادین، 

و بادنی منجار  شناختیروانفردی، و بروز عالئ  مشکالت بین

 (. 8شود )

 نیباشیعوامل مرتبط و پا ییشناسا یبرا یمطالعات متعدد

تاوان یعوامل ما نیا ازجملهانجام شده است.  نترنتیبه ا اعتیاد

 و 11، 10) یتیشخصا هاای(، سابک9) یدلبستگ هایبه سبک

 4کنار آمادن ی(؛ راهبردها13) یزندگ یزاتنیدگی عی(، وقا12

        قطعاه  باه خصاو   یشاناختعصاب ناطق عماده(، م15و  14)

اسات   مارتبطو ن اارت مهاار  ،یریگ یکه به تصم یشانیپشیپ

خاصی ن یار هاراج اجتمااعی، هاراج  هایاختال  (،17و 16)

       و ، افساااردگی،یافتاااهخاااا ، و اخاااتال  اراااطرا  تعمااای 

 اشاره کرد.  (19و 18خوا  ) هایاختال 

 یکای زیان یلیانت ارات تحص تنیدگی ناشی از نیعالوه بر ا

           اساات. در نترنااتیبااه ا ادیااعواماال ماارتبط بااا اعت تاارینمه از 

 ی( باار رو20سااترود ، و سااان )کااه توسااط د ، ا یامطالعااه

داد  نشان جیانجام دادند،  نتا یآموزان مقطع متوسطه هنددانش

آموزان بدون توجه به درصد( دانش 5/63دوسوم ) کیکه نزد

 یلیو فشاار تحصا تنیدگی ،یشخص عوامل گریسن، جن  و د

   . درصااد( /66ااادود دوسااوم )  نیگاازارش کردنااد. همچناا

 یباارا نیکااه از طاارف والاادآمااوزان گاازارش کردنااد دانااش

 عاالوههساتند.  تنیادگیرد بهتر در مدرسه تحت فشاار و کعمل

 لیااز قب) یخاانوادگ مؤثرمشخص شده است که  عوامل  براین

 ادیتععملکرد خانواده، سطح روابط خانواده، ن ارت و ...( در ا

، ماواد رفتارها مثل سوءمصرف ریبه سا ادیمشابه اعت ،نترنتیبه ا

 (.21است ) زیقمارباالکل و 

آماوزان در ااا  اعتیاد باه اینترنات در نوجواناان و داناش

الادین قارار وپژوهشاگران و اتای  بسیار مورد توجاهتحصیل، 

پاذیرترین گرفته است شاید به این دلیال کاه نوجواناان آسایب

(. در این میاان 23و  22به اینترنت هستند ) اعتیادگروه در برابر 

و  طورکلیباهآموزان به خااطر فشاارهایی کاه از جامعاه دانش

                                                           
4. Coping strategy 
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خا  از والدین و مدارج بارای موفقیات در تحصایلی  طوربه

شاود کاه در مای آنهاا تنیادگیکنند باعث افزایش دریافت می

انادازد کاه را به خطار مای آنهاصورت تداوم، بهزیستی روانی 

 آنهانترنت اعتیاد به ای ازجملهاین امر خود با رفتارهای اعتیادی 

رسد که انت ارات دیگران بیشاتر از (. به ن ر می24رابطه دارد )

افزایش تنیدگی تحصیلی در  موجبانت ارات خود فرد از خود 

 اندعبارتترین عالئ  اعتیاد به اینترنت عمده. (25)شود میفرد 

از: استفاده افراطی؛ اغلب مارتبط اسات باا از دسات دان اا  

تاانش، خشاا ، و یااا افسااردگی  جزمااان؛ تاارک، شااامل ااسااا

ناگهانی قطاع شاود؛ تحمال،  طوربهاستفاده از اینترنت  کهوقتی

شامل نیاز به زمان طوالنی برای آنالین بودن؛ استفاده تکانشی، 

(. نار  و 26و پیامدهای منفی، از قبیل شکایات جسمی  است )

ارهاای زاعتیااد باه اینترنات باه علات اساتفاده از اب میزان شیوع

اوت در مطالعاات مختلال و همچنین نقطاه بارش متفا مختلل

، در (27درصاد ) 3/25. برای مثا  در هن  کنک تفاوت دارد

( اعاالم 29درصاد ) 7/34در یوناان  (، و28درصاد ) 4/12کره 

 30(، 8در مطالعااه صاادیقی و ممااون ) شااده  اساات. همچنااین

 67اعتیاد به اینترنت خیلی باال، نمرات  کنندگانشرکت درصد

نمره پایین داشتند. در ایران،  درصد  2/0نمره متوسط و درصد 

اینکه تعداد کاربران اینترنت خیلی زیاد است، باا ایان  با وجود 

اا  مطالعات زیادی در مورد میزان استفاده از اینترنت و میزان 

ای کاه اسات. در مطالعاه نشادهانجامشیوع اعتیااد باه اینترنات  

         نفااااری از 4500(، در یااااک نمونااااه 30توسااااط ااماااادی )

 2/22آموزان مقطع متوسطه انجام شد، نتایج نشان داد که دانش

 کنندگان اعتیاد به اینترنت داشتند.درصد شرکت

هاای اجتمااعی و باه ویاژه اند که متغیرها نشان دادهبررسی

کننااده اعتیااد بااه بینایپیش عوامالامایات اجتمااعی یکاای از 

( در بررساای نوجوانااان 31اینترنات اساات. گوناااک و دوغااان )

ترک نشان دادناد نوجواناانی کاه زماان بیشاتری را باا والادین 

امایات اجتمااعی بیشاتری ادراک کارده و باه  کنندمیسپری 

ارند. وو، ژان ، ژاو، وانا ، اعتیاد به اینترنت دمیزان کمتری 

( در یاک بررسای مقطعای در 32ن )همکارالی، بی، گونک و 

از نوجوانان چینی نشاان دادناد  ریهزارنفدهیک نمونه بیش از 

 کاهدراالیدارد  با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبات که افسردگی

شده و اعتیااد باه اینترنات رابطاه بین امایت اجتماعی دریافت

های دیگری نیز در این زمینه انجاام منفی وجود داشت. بررسی

را  1مانناد اراطرا  اجتمااعی متغیرهااییشده است که نقاش 

هاای . اگرچه در این زمینه پژوهش(34و  33سازد )میبرجسته 

محدودی صورت گرفته اسات باا ایان ااا ، نتاایج در برخای 

با توجه به استفاده گساترده از همچنین  است. مطالعات متناقض

اینترناات در سااطح جامعااه و همچنااین شاایوع باااالی اعتیاااد بااه 

 های اصلیآموزان که سرمایهدر بین دانش به خصو اینترنت 

رارورت انجاام مطالعااتی بارای مشاخص  یک کشور هساتند

 آنهاابر این پدیده نوظهور، و لحاا  کاردن  مؤثرکردن عوامل 

هاای پیشاگیرانه و  ماداخالتی، اماری مها  و در طراای برنامه

. در هماین راساتا، مطالعاه اارار باه رسادمیرروری به ن ار 

بررساای نقااش امایاات اجتماااعی و انت ااارات تحصاایلی در 

 .پردازدمیاعتیاد نوجوانان به اینترنت  نیبیپیش

 روش
 پاژوهش  طارح :کننردگانطرح پژوهش و شررکتالف( 

ر متغیا اعتیاد باه اینترنات است که و از نوع همبستگی توصیفی

انت ااارات تحصاایلی و امایاات اجتماااعی  تنیاادگیوابسااته و 

 هماه شامل آماری آیند. جامعهمی اسا بهبین تغیرهای پیشم

 سااا  در کااه اساات تهااران شااهر پساار و دختاار آمااوزاندانااش

 به مشغو ( متوسطه) دبیرستاناو   مقطع در 1395-96تحصیلی

ه نفار با 263ای باه اجا  که از بین آنهاا نموناهبودند  تحصیل

 ورود هاایمالکانتخا  شدند.  در دسترج گیرینمونهروش 

 و باودن مجارد دبیرساتان، مقطاع در تحصایل به پژوهش شامل

 هاایماالک. باود ساا  15 الای 13 سانی دامناه در داشتن قرار

 به ناقص دهیپاسخ و پژوهش در شرکت به تمایل عدم خروج

 . است سؤاالت

 

                                                           
1. Social Anxiety 
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 ب( ابزار

در ساا   1رسشنامه اعتیاد به اینترنت یان پ: اعتیاد به اینترنت. 1

توسط کیمبرلی یانا  سااخته شاد و در زمیناه سانجش  1988

اعتیاد اینترنتی مورد استقبا  قرار گرفت. ایان پرسشانامه دارای 

کند که آیا اساتفاده بایش از ااد از است و تعیین می سؤا  20

 .یا خیرر است زندگی فرد اثر گذا مختللهای اینترنت بر جنبه

وده و دارای پاانج آن بااه صااورت لیکاارت باا دهیپاسااخطیاال 

 و  ،بیشاتر اوقاات ،اغلاب ،گاهی اوقاات،بنادرت) اساتدرجه 

. کنناد(میرا دریافات  5و ، 4، 3، 2، 1به ترتیب نمرات  همیشه

پرسشنامه ااصل جمع امتیازات  نمره کلدست آوردن ه برای ب

 باپرسشنامه را  سؤاالت تکتکبه  دهندهپاسخشده توسط داده

تاا  20از  ایدامناهدسات آماده ه باکل . نمره کنی میجمع  ه 

را خواهد داشت. بدیهی است که هر چه این نماره بااالتر  100

بیاانگر اعتیااد بااالتر فارد باه اینترنات خواهاد باود و بار  ،باشد

و  91/0را درونی پرسشنامه  همسانی و همکاران فرناندز عک .

همچنین خصوصیات  (.35اند )گزارش کرده 89/0را  اعتبار آن

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانا  در ایاران توساط  سنجیروان

با اساتفاده  قرار گرفت که نتایج موردبررسیعلوی و همکاران 

 های آلفای کرونبا ، بازآزمایی و تصانیل باه ترتیاب از روش

و  قبو  قابل نتایج به توجه با که شد محاسبه72/0 و88/0. ، /82

ااکی از مطلوبیت این ابزار برای غربالگری کااربران اینترنتای 

(. در 36) ی باودشاناختروان هاایپژوهشدر غیرمعتاد معتاد از 

 . به دست آمد 90/0 شدهمحاسبه آلفای کرونبا  بررسی اارر

پرسشانامه  :2شدهمقیاج چندبعدی امایت اجتماعی ادراک. 2

و میاازان  اساات سااؤا  12( دارای 1988) 3زیماات و همکاااران

 لیاطامایت اجتماعی فرد  را مورد ارزیاابی قارار مای دهاد. 

باه درجاه  7 یباوده و دارا کارتیآن باه صاورت ل دهیپاسخ

         و دارای سااه .اسااتشاادت مخااالف  تااا بااه شاادت مااوافق  

و  ،مقیاج است کاه امایات خاانواده، امایات دوساتانخرده

                                                           
1. Internet Addiction Test (IAT) 

2. Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) 

3. Zimet, Dahlem, Zimet & Farley  

زیمات و  دهاد.مایامایت افراد مها  را ماورد سانجش قارار 

هاای امایات دیگاران مقیااجهمکاران آلفای کرونبا  خارده

 85/0، و 87/0، 91/0و دوسااتان را بااه ترتیااب ،مهاا ، خااانواده

  بااه روش بازآزمااایی باارای اعتبااارهمچنااین  .گاازارش کردنااد

و دوساتان باه  ،مها ، خاانواده افارادهای امایات مقیاجخرده

(. همچناین وانا  37محاسبه شد ) 75/0و  ،85/0، 72/0ترتیب

آزماایی و راریب باز 91/0همکاران آلفای کرونبا  پاکران و 

آلفای کرونباا   (.38را برای این مقیاج گزارش دادند ) 84/0

 .دست آمده ب 78/0  اارر شده در بررسیمحاسبه

این پرسشنامه توساط : 4یلیتحصانت ارات  تنیدگیپرسشنامه . 3

 یلیتحصا یزاتنیادگی( برای ارزیاابی مناابع 39آن  و هوان )

دارای دو  ساؤا  9آزماون باا  نیانوجوانان تهیاه شاده اسات. ا

معلمااان و  /نیاز انت ااارات والااد یناشاا تنیاادگیآزمااون خاارده

 ییهااوا از خود اسات. سا یانت ارات شخص از یناش تنیدگی

را بارآورده کان ،  ن یوالاد انت ااراتنتاوان   کهوقتی .1"مانند 

 تنیادگی آزماونخارده باه مرباو ".کان یخودم را سرزنش م

-" ی مثاالیهاااوا معلمااان، و ساا /نیاز انت ااارات والااد ناشاای

 تنیادگیخاودم باشا ، دچاار  یارهااینتوان  دراد مع کهوقتی

ااساج  کن ،یدر اد انت ارات خودم عمل نم یوقت - شومیم

 یناشا تنیدگی مؤلفهبه  "نداشت  یعملکرد چندان خوب کن یم

 5 لیاط کیاهاا در مربو  است. ساووا  یاز انت ارات شخص

هاا(  وقات شتریاغلب و ب ،یگاه)هرگز، به ندرت، گاه یادرجه

بااالتر  تنیادگی یشاوند. نمارات بااالتر باه معنایپاسخ داده ما

آزماون  نیا یکرونبا  برا یو بالعک . آلفا شودیمحسو  م

 77/0 نیآن با یادو هفتاه ییآزماو اعتبار باز 90/0تا  74/0 نیب

 .(39) گزارش شده است 85/0تا 

شاده پرسشانامه ترجماهنساخه اعتباار محتاوا،  نیجهت تام

و  ،معلا  ن،یاز انت اارات والاد یناش یلیتحص تنیدگیسنجش 

مرباو   یتن از متخصصان اوزه علوم رفتار 5 اریخود در اخت

خواساته شاد در  شاانیبه کودک و نوجوان قارار گرفتاه و از ا

 ساؤاالتمحتوا و هدف ماورد سانجش توساط  تأییدخصو  

                                                           
4. Academic Expectation Stress Inventory (AESI) 

http://collegeprozheh.ir/
http://collegeprozheh.ir/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA897jrMvXAhUM-qQKHRVgD-cQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fnetaddiction.com%2Finternet-addiction-test%2F&usg=AOvVaw16GIsNAEhH7eCTUZUZwMlK
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 نیامطارح کاردن ا ایان ر خود را به صورت موافاق، مخاالل 

 جینتا .کنند انیدارد ب ینیبازب ایبه اصالح  ازین سؤا موروع که 

اتفاق ن ار کامال متخصصاان در خصاو   دهندهنشانااصل 

و  نیاز انت اارات معلا ، والاد یناشا یلیتحص تنیدگیسنجش 

 .(40) پرسشنامه است نیخود توسط ا

هاای الزم و دریافات مجاوز پ  از هماهنگی: روش اجراج( 

ها، به مدارج مراجعه شد و با توجه باه جهت اجرای پرسشنامه

گیااری در نمونااههااای ورود و خااروج، نمونااه بااا روش مااالک

آوری ها توزیع و ساپ  جماعدسترج انتخا  شد و پرسشنامه

دقیقاه باه طاو   30شد. اجرا به شاکل گروهای باود و اادود 

مالا الت اخالقی در این بررسی مدن ر قرار گرفات  انجامید.

ها و پژوهشگران در مورد محرمانه ماندن اطالعات به آزمودنی

که نوشاتن ناام و مشخصاات  اطمینان دادند. پیشتر نیز گفته شد

ایاان ااق را دارنااد کااه در  آنهااافاردی راارورت ناادارد و نیاز 

 صورت عدم تمایل در این پژوهش مشارکت نکنند.

 های یافته
درصد( 56نفر ) 142  کننده در این پژوهش،شرکتنفر  263 از

از دو  هادادهبرای تحلیل .  درصد( دختر بودند 44) 121پسر و 

روش توصیفی و استنباطی استفاده شاد. در روش توصایفی باه 

استخراج میانگین، انحاراف اساتاندارد، و در تحلیال اساتنباطی 

 با آزمون مناسب تحلیل شد. هاداده
  

 

 تحصیلی ورابطه با اعتیاد به اینترنتهای حمایت اجتماعی، تنیدگی انتظارات ی توصیفی مربوط به خرده مقیاسهاشاخص .1جدول

انحراف  میانگین شاخص اسیمق

 معیار

 اعتیاد به اینترنت

های تنیدگی انت ارات مؤلفه

 تحصیلی

 **74/0 51/5 74/15 تنیدگی ناشی از انت ارات والدین

 **62/0 64/4 02/13 تنیدگی ناشی از انت ارات خود

 های امایت اجتماعیمؤلفه
 **-72/0 31/4 44/14 خانوادهامایت اجتماعی 

 **-77/0 83/4 16/14 دوستان یاجتماع تیاما

 **-73/0 38/4 78/13 افراد مه  یاجتماع تیاما

 
 روی اعتیاد به اینترنت تنیدگی انتظارات تحصیلی و حمایت اجتماعیکنندگی ابعاد بینیاثر پیش بررسی .2جدول 

 بررسی معناداری مدل استانداردضریب  ضرایب غیراستاندارد بینپیش هرآما

 B خطای استاندارد Beta t P وراتجذمجموع م منبع متغیر Df F P 

 4 26/27319 رگرسیون 001/0 4/14  19/4 4/60 مقدار ثابت

25/138 001/0 

 امایت اجتماعی دوستان

 

 242 82/11954 باقیمانده 001/0 -98/4 -34/0 17/0 -87/0

 تنیدگی انت ارات والدین
61/0 

 

13/0 27/0 67/4 001/0 

 246 1/39274 کل
 001/0 94/3 18/0 12/0 49/0 تنیدگی انت ارات خود

 01/0 -78/2 -17/0 18/0 -51/0 امایت خانواده

مراله آخر رگرسیون گام به گام بعاد از چهاار گاام  نتایج

 ها رویبین پیشهای متغیرااکی از آن است که  2جدو  در 

. نتاایج کنادیرا تبیاین ماعتیاد باه اینترنات درصد واریان   69

 بینایپیشدار باودن ماد  تحلیل واریان  بارای بررسای معنای

کاه  دهادینشاان م نترنتیبه ا ادیاعت شدهتعدیلشاخص کنندۀ 

کننادگی بینایاثر پایش بینهای پیشمتغیراداقل یکی از ابعاد 
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از بااااین . (F(4،242)=25/138؛ p<001/0داری دارد )معناااای

 ،p<001/0دوسااتان ) یاجتماااع تیاا، امانیبااشیپاا یهاااریمتغ

98/4- =t  ،87/0- =B) ،نیانت ااارات والااد ناشاای از تنیاادگی 

(001/0>p، 67/4 =t ، 61/0 =B) ،انت اارات ناشی از  تنیدگی

خاانواده  تیااما، و (p، 94/3  =t  ،49/0  =B<001/0خود )

(01/0>p، 78/2 - =t  ،51/-  =B) کنناادگی بیناایاثاار پاایش

اعتیاااد بااه اینترناات در  شاادهتعدیلروی شاااخص  داریمعناای

  نوجوانان دارند. 

 گیریبحث و نتیجه
آماوزان در داناش نترنتیبه ا ادیاعتبینی پیش هدف این مطالعه

انت ارات  تنیدگی ناشی از و امایت اجتماعی نوجوان بر مبنای

رابطااه  ذکرشاادهنتااایج نشااان داد کااه عواماال ی بااود. لیتحصاا

بورنل و  هاییافته. نوجوانان دارند اعتیاد به اینترنتمعناداری با 

نیاز  (، 27همکااران ) و (؛ وو41چان ) و (؛ چو، چاو14کوتر )

امایت و ن ارت  و پیوندها و روابط خانوادگی قوینشان داد، 

گرایش به اعتیاد به اینترنت  والدینی یک عامل مه  در کاهش

 ( 32و  21برخی پژوهشگران ) هایهمچنین همسو با یافته است.

نوجاوان،  -مطالعه اارر نشان داد که  تعار  باالی بین والاد

عمده  بینگی پایین و میزان امایت اندک پیشکارکرد خانواد

 با منفی ست. اعتیاد به اینترنت رابطهاعتیاد به اینترنت نوجوانان ا

همسو با  اارر مطالعه براین(. عالوه42امایت اجتماعی دارد )

ولزمازو، السافیلد، و روبرتای  (؛20) د  و همکااران هاییافته

 آورشتندریافت که وقایع  (،24بونویسودی و کوالدی )(؛ 43)

زندگی که در این مطالعه به خاطر انت ارات تحصایلی فراتار از 

و چاه از طارف والادین(  آماوزدانشاد )چه از طارف خاود 

ایجاد شاده باود رابطاه مثبات معنااداری باا اعتیااد باه اینترنات 

 ان داشت. آموزدانش

 مختلل زندگی یاک عامال هایدورهو فشارهای  تنیدگی

شااناختی و روانهااای اساات کااه باار روی بساایاری از بیماااری

. در رابطاه باا انت اارات والادین و گذاردپزشکی تأثیر میروان

توان گفت که با توجه به این می آموزاناینترنت دانش اعتیاد به

 پررن امر که در جوامعی همچون کشور ما که نقش خانواده 

تحصیالت عالیه  رود بهو و است و از طرف دیگر ادامه تحصیل

های ایرانی را به خود مشغو  کرده است، و ذهن بیشتر خانواده

قبااو  شاادن در کنکااور را  تنهااا راه موفقیاات، کسااب  نوعیبااه

ایان  داننادمای جایگاه اجتماعی باال، و  پیشرفت فرزندان خاود

خاود فارد و همچناین در کاه انت اارات ) شودمیعوامل باعث 

والدین( بیشتری برای موفقیت تحصیلی ایجاد شاود کاه زمیناه 

ن رسااهاا بار نقاش آسایباین یافتاهکند. را فراه  می تنیدگی

دارد. تأکیاد زندگی در ایجاد اعتیااد باه اینترنات  نشگرتوقایع 

یک توریح ااتمالی برای ایان یافتاه ممکان اسات ایان باشاد  

آموزان با انت ارات بااال و نااتوانی خاود بارای که دانشزمانی 

، تنش و تنیدگی شوندرده ساختن این انت ارات مواجه میبرآو

شارایط  ها ه  در ایاندهکنند و چون خانوازیادی را تجربه می

ایشاان را تحات فشاار  معماوالً، به جای درک و همدلی با آنها

 ساااالن و اتاای اعمااا هم باااباارای مطالعااه بیشااتر، مقایسااه 

، نوجواناان بارای مادیریت دهنادقرار می های بیشترمحدودیت

تمایال  واقعیتااساسات، جبران تعامالت اجتماعی، و فرار از 

 (. 44) کنندمیبیشتری به استفاده از اینترنت پیدا 

و ن ریاات گری تحلیلعالوه براین، مطابق با ن ریات روان

افارادی کاه زمیناه  ،تنیادگی -پاذیرییشخصیتی و مد  بیمار

هااای ویژگیدوران کااودکی،  اعتیاااد همچااون آساایب شاادید

ا یا تنیادگیزماانی کاه باا شخصیتی، و اختال  خاصی دارند و 

، گاارایش شااوندمیترکیباای از فشااارها در یااک زمااان مواجااه 

 یاا الکال ماواد ماثالًبیشتری برای اعتیاد دارند. ااا  اگار فارد 

، شاودمیمصرف کند بر مقدار مصرف در این شارایط افازوده 

ینترنات زماانی کاه چیزی که مشابه آن در افزایش اساتفاده از ا

 افتد. یابد نیز اتفاق میتنیدگی افزایش می

 ساازیشرطیاین یافته باا ن ریاات رفتااری و  براین،عالوه

ساازی (. بار اسااج ن ریاه شارطی45همخوانی دارد )نیز عامل 

عامل، افراد رفتار را به این خاطر که پاداش به دنبا  دارد انجام 

تواند قمار، مصرف ماواد، مصارف دهند. اا  این رفتار میمی

، و یا اتصا  به اینترنت باشاد. الکل، رابطه جنسی، خرید کردن
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دوست داشاته شادن و عالقاه، ) یهر یک از این رفتارها پاداش

سامانی، و خاواهی، رااتای هیجاانی، جامایت شادن، هیجاان

باه دنباا   ا به معنی فرار از واقعیات هساتند،هذهنی( که همه آن

آموزی که انت ار چنین پیامدهای مثبتای را بنابراین دانش ؛دارد

ی عاهاا را در دنیاای واقاسات و آن هااهان این پاداشدارد و خو

گیرد که اینترنت به او اجاز کند و به تجربه یاد میدریافت نمی

 دهد باهق و عالقه،  و فراز از واقعیت میسرگرمی، دریافت عش

شود تا جایی کاه خاود ایان ااتما  بیشتری درگیر اینترنت می

یان رفتاار تقویات . اشاودمیرفتار جبرانی تبدیل باه یاک نیااز 

 .یابدمیو چرخه تداوم  شودمی

درصد افرادی  75 تقریباً ، مطابق با مطالعات پیشینهمچنین

)از قبیال، های اتاق گفتگاو تیاد به اینترنت دارند از برنامهکه اع

 برقاراریتلگرام، اینستاگرام، الین و ...( به عنوان راهای بارای 

از  کاه این است دهندهنشان مطلب . اینکنندمیارتبا  استفاده 

پیادا کارده  نوع و سبک تعامالت با گذشته تفااوت طرفیک

توان چنین تبیین کرد به این دلیل که است و از طرف دیگر می

در فیااای واقعاای زناادگی  افااراد امایاات و صاامیمت الزم را

ها باه فیاای مجاازی و کنند برای اررای این نیازدریافت نمی

 تبیایندر و برند؛ به عبارت دیگر اه میشبکه گسترده اینترنت پن

تحصایلی باا  مها   و انت اارات افاراد رابطه امایت خاانواده و

هاای آدمای و نحاوه بحاث نیااز تاوان باهاعتیاد به اینترنت مای

های رسد امروز فقط ابزاردستیابی به آنها اشاره کرد. به ن ر می

کاه کنار آمدن با مشکالت فارق کارده اسات. از قادی  زماانی

مشاکالت و وقاایع دردنااک  نشده خاود،های ارراافراد با نیاز

خاود و کااهش  هاایدرد و رناجشدند برای تسکین مواجه می

و ارااطرا  بااه یااک سااری راهبردهااای کنااار آماادن  تنیاادگی

مصارف  پرازی، هنر و موسیقی، اجتناا  کاردن،همچون خیا 

نوظهور کاه  ابزارهایآوردند. یکی از پرخوری رو میو مواد، 

امروزه برای کنار آمادن باا مشاکالت و همچناین دساتیابی باه 

 سایل کاامپیوتری، موبایالشود ونیازهای اررانشده استفاده می

آدمای  نیازهای ترینمه یکی از  کهازآنجاییاینترنت است.  و

تعامال باا اطرافیاان و بدون قید و شار ،  تأییدنیاز به پیشرفت، 

 تواناد انت اارات تحصایلیبیند نمیست. نوجوان زمانی که میا

طر  شااده و فشااار و خااود و والاادین را باارآورده سااازد میاا

و برای تسکین ایان  کندمیزیادی دررون خود تجربه  تنیدگی

   و دریافااات امایااات اجتمااااعی باااه در  تنیااادگینااااتوانی و 

. باردمیترین ابزار موجود، یعنی موبایل و کامپیوتر پناه دسترج

 تارینمه با ساایر رفتارهاای اعتیاادی یکای از همچنین، مشابه 

عوامل ایجاد و رشد اعتیاد به اینترنت، نباود امایات اجتمااعی 

باه )خانواده، دوساتان، ...(، تعارراات و خشاونت خاانوادگی 

. از طارف اساتبین والد و نوجوان، تنهایی و انازوا،  خصو 

ی رفتارهای اعتیادفرد از  کنندهمحاف تعامل  ترینمه دیگر، 

در تبیین رابطه  والدین و دیگران مه  است.امایت خانوادگی 

مهاا   باا اعتیاااد بااه  افااراد منفای امایاات خااانواده، همسااالن و 

باا  هایخانوادهاظهار داشت که  توانمیاینترنت در این مطالعه 

باا  یباه میازان بیشاتر (47و  46عملکرد بهتر و امایت بیشاتر )

ساازش نوجوان خود ارتبا  دارند و در مواجهه با تعاررات و 

  کننااد. بااه ایاان صااورت کااه درها بهتاار عماال ماایبااا تنیاادگی

دارناد و رواباط  بااالییگاری هایی که ساطح امایاتخانواده

صمیمی و سازنده است نوجوان بدون اینکه بازخواست شود و 

د را باا خاو هااینارااتیمورد سرزنش قرار گیرد ااساسات و 

را  موردنیاازو امایات  گاذاردمیاعیای خانواده به اشاتراک 

و  نیازی نیسات کاه باه فیاای مجاازی و دیگردریافت نموده 

 رو بیاورد. اینترنت

هایی داشت همچون سایر مطالعات محدودیت پژوهشاین 

آماوزان ازجمله محدودیت جامعه و نمونه که صارفاً باه داناش

د. عااالوه باار ایاان متغیرهااای تهرانای بااا نمونااه کاا  محاادود شا

کننادگان کاه مسالماً در اعتیااد باه خانوادگی و  فردی شرکت

آموزان نقش مهمی دارند کمتر موردبررسی قرار اینترنت دانش

ایان مطالعاه مبنای بار اثار های با توجه با یافته گرفت. درنهایت

کننااده حصاایلی و نقااش تعیینانت ااارات ت تنیاادگی بیناایپیش

اعتیااد باه  کننادهمحاف تناوان عامال خطار یاا ها به عخانواده

شاده پیشانهاد های بیانمحدودیتاینترنت نوجوانان و همچنین 

در مطالعات بعادی نقاش عوامال خاانوادگی همچاون  شودمی
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کااارکرد خااانواده، کیفیاات روابااط خااانوادگی و همچنااین 

هاا باه سامت یتی نوجوانان که در گرایش آنشخص هایویژگی

قاارار گیاارد و باارای  موردبررساایدارد  تااأثیررفتارهاای خااا  

تر استفاده شاود. در ها از نمونه گستردهبیشتر یافته پذیریتعمی 

انت ارات خانواده و نوجوان پیشنهاد  کنندهتعیینارتبا  با نقش 

پیشگیرانه و مداخالتی مبتنی بر  خانواده   هایبرنامهکه  شودمی

شاود متمرکاز مایهاا هاای آنهاا و شاناختکه بر روی نگرش

 طراای گردد.

از سازمان آموزش و پارورش شاهر تهاران،  تشکر و قدردانی:

که ما را در انجام ایان پاژوهش یااری  آموزانیمعلمان و دانش

 نمودند سپاسگزاری .  

شاود ایان پاژوهش بارای نویساندگان یادآور میتضاد منافع: 

 گونه تیاد منافعی به دنبا  نداشته است.هیچ
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Abstract  

Background and Purpose: Internet addiction in students has negative and destructive 

consequences for the individual and society. The present study was conducted to investigate the 

role of social support and educational expectations stress in prediction of internet addiction in 

students. 

Method: The research design was descriptive and correlational. Data were collected from 246 

high school students from schools in Tehran during the academic year of 2015-2016 using 

available sampling method. Multidimensional scale of perceived social support (MSPSS), 

internet addictions test (IAT), and academic expectation stress inventory (AESI) was completed 

by students. The data were analyzed using of Pearson correlation and step by step regression. 

Results: Stress from parents' expectations and their expectations have a positive relationship 

with internet addiction, while social support of friends and family has a negative relationship 

with online addiction. Also, the results of regression analysis showed that social support of 

friends (p <0.001), stress due to parents' expectations (p <0.001), stress due to their expectations 

(p <0.001), and family support (p <0.01) significantly predicts students' internet addiction. The 

predictor variables explain a total of 69 percent of the variance of internet addiction. 

 Conclusion: Findings showed that family expectations and their support play an important role 

in predicting internet addiction; therefore, the design of family-based preventive programs is 

necessary to reduce the tendency of adolescents to internet addiction 

Keywords: Stress, academic expectations, family support, internet addiction 
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