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چكيد  ه
مسألۀ  ميالد  ی،  نود    د  هۀ  اوايل  د  ر  اينترنت  عرضۀ  شد  ن  همگانی  با   
را  روانشناسان  توجه  فناوری  اين  از  شناسانه  آسيب  و  مفرط  استفاد  ة 
د  ر  اينترنت  به  اعتياد    پد  يد  ة  تا كنون،  زمان  آن  از  به خود   جلب كرد  . 
كشورهای مختلفی مورد   بررسی قرار گرفته است. د  ر اين تحقيق، هد  ف، 
اواًل بررسی ميزان شيوع اعتياد   به اينترنت د  ر ميان د  ختران د  بيرستانی 
متغيرهای  د  ر  غيرمعتاد    و  معتاد    د  ختران  مقايسۀ  ثانيًا  و  تهران،  شهر 
تنهايی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی است. بد  ين منظور، 939 د  ختر 
د  بيرستانی د  ر سه پايه و سه رشته از پنج منطقۀ شهر تهران به شيوة 
به  اعتياد    آزمون  مقياس  به چهار  و  انتخاب شد  ند  ،  ای  تصاد  فی طبقه 
اينترنت )يانگ، 1998(، تنهايی UCLA )راسل، 1996(، عزت نفس 
رزنبرگ )1965( و مهارتهای اجتماعی )متسون، 1983( پاسخ د  اد  ند  . از 
بنابراين  شد  ند  .  شناخته  اينترنت  به  معتاد    نفر   14 اينترنت،  كاربر   435
تهران  د  بيرستانی شهر  د  ختران  ميان  د  ر  اينترنت  به  اعتياد    نرخ شيوع 
3/2 د  رصد   می باشد  . بر اساس مشخصات جمعيت شناختی، 14 كاربر 
معمولی )غيرمعتاد  ( و 14 غيركاربر با گروه معتاد   همتا شد  ند   و با استفاد  ه 
از تحليل واريانس مورد   مقايسه قرار گرفتند  . بين تنهايی و عزت نفس 
سه گروه، تفاوت معناد  اری به د  ست نيامد  . د  ر مهارتهای اجتماعی، سه 
گروه د  ر مؤلفه های رفتارهای نوع د  وستانه، ترس از رابطه با همساالن 
د  و  از  معتاد  ان  ولی  ند  اد  ند  ،  نشان  را  معناد  اری  تفاوت  طلبی  برتری  و 
گروه د  يگر به طور معناد  ار رفتارهای اجتماعی نامناسب بيشتری را نشان 
معمولی  كاربران  از  معناد  ار  طور  به  نيز  آنها  سركشی  ميزان  و  د  اد  ند  ، 

بيشتر بود  .  
مهارت  نفس،  عزت  تنهايی،  اينترنت،  به  اعتياد    كليد  ی:  واژه های 

اجتماعی

Abstract
The current study attempts to investigate the preva--

lence of Internet addiction among high-school girls 
in Tehran. Another goal is to determine if female Internet 
addicts in Tehran show the same problems as addicts in 
other countries, such as more loneliness, and lower self-
esteem and social skills. A total of 939 high-school girls 
in three grades and three fields from five areas of Tehran 
were selected using cluster sampling. They responded 
to four measures; namely, Internet Addiction Test (IAT; 
Young, 1998), UCLA Loneliness Scale (Russell, 1996), 
Rosenberg Self-esteem Scale (1965), and Matson Evalu--
ation of Social Skills with Youngsters (MESSY; 1983). 
Four hundred and thirty five girls were Internet users. 
Based on the score obtained in IAT, 14 Internet addicts 
(IA) were recognized (scoring 70-100 in IAT), which 
shows a prevalence of 3.2% for Internet addiction among 
high-school girls in Tehran. Using the demographics, 14 
moderate users (MU; scoring 0-40 in IAT), and 14 non-
users (NU) were matched with the IA. Statistical analysis 
showed no significant difference between the three groups 
in loneliness and self-esteem. Using an exploratory factor 
analysis, five factors were derived for the Farsi version 
of MESSY, namely, altruistic behaviors, inappropriate so--
cial behaviors, recalcitrance, fear of relations, and domi--
nance. The three groups showed no significant difference 
in altruistic behaviors, fear of relations, and dominance. 
However, the IA group showed significantly more inap--
propriate social behaviors than the MU and the NU, and 
more recalcitrance than the MU.
Keywords: internet addiction, loneliness, self-esteem, 
social skill
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مقد  مه
با پيد  ايش اينترنت و توسعه و گسترش د  امنۀ آن به اقصی نقاط جهان، 
بود  ،  پژوهشی  مراكز  اختيار  د  ر  صرفًا   1991 سال  تا  كه  فناوری  اين 
كاربرد  های جد  يد   و متنوعی پيد  ا كرد  . با همگانی شد  ن اينترنت، مسألۀ 
استفاد  ة مفرط و آسيب شناسانه از اين فناوری توجه روانشناسان را به 
خود   جلب كرد   و ميزان شيوع اعتياد   به اينترنت و رابطۀ آن با متغيرهای 

شخصيتی د  ر كشورهای مختلف مورد   بررسی قرار گرفت.
اينترنت نه تنها كاربرد  های فراوانی د  ر زند  گی روزمرة بشر امروز د  ارد  ، 
بلكه واجد   ويژگيهای خاص و منحصر بفرد  ی است كه جذابيت آن را 
اينترنت،  به  منحصر  اجتماعی  مهم  پد  يد  ة  يك  كند  .  می  چند  ان  صد   
بود  ن، خود  افشاگری  ناشناس  پيامد  های  از جملۀ  است.  بود  ن  ناشناس 
پيامد    شود  .  منجر  بيشتر  صميميت  به  تواند    می  كه  است،  زود  هنگام 
مهم د  يگر ناشناس بود  ن، عد  م بازد  اری است، كه به تعريف جوينسن 
)1998( عبارتست از كاهش واضح نگرانی د  رمورد   چگونگی معرفی خود   
و قضاوت د  يگران. د  ر اينترنت، افراد   به لحاظ هيجانی گشود  ه ترند   و 
افكار د  رونی خود   را راحت تر بيان می كنند  . پيامد   د  يگر ناشناس بود  ن 
اين است كه د  ر اينترنت می توان خود   را به هر شكل د  لخواه معرفی 
كرد  . فرد   می تواند   د  ر حالت آنالين، خود   را از نظر ذهنی به يك آد  م 

جد  يد   و مورد   پسند   تبد  يل كند  ، و هويت خود   را بارها بازسازی نمايد  .
اينترنت د  ر هر زمانی از شب يا روز به سهولت د  ر د  سترس است، و 
با استفاد  ه از آن می توان به راحتی از محيط امن خانه با د  يگران ارتباط 
برقرار كرد  . كاربرد  های فراوان اينترنت و جذابيت های آن باعث شد  ه 
است كه د  ر سالهای اخير، پد  يد  ه ای تحت عنوان »اعتياد   به اينترنت« 

ظهور پيد  ا كند   و ابعاد   گوناگون آن مورد   توجه روانشناسان قرار گيرد  .
مسألۀ استفاد  ة مفرط از فناوری اينترنت كه ابتد  ا به صورت گزارشهای 
شرح حالی مطرح شد  ، حاكی از اين بود   كه استفاد  ة زياد   برخی از افراد   
د  ر موارد  ی مشكل آفرين گشته و به آسيب های اجتماعی، روانشناختی 
و شغلی منجر شد  ه بود  . به د  نبال جلب توجه روانشناسان به اين مسأله، 
صد  د    د  ر   )1997( يانگ  و   )1997( برنر  همچون  پيشتازی  محققان 
برآمد  ند   به اين سؤال پاسخ د  هند   كه اصواًل مسأله ای به نام استفاد  ة 

مشكل آفرين از اينترنت به لحاظ علمی وجود   د  ارد   يا خير.
مشاهد  ة ويژگيهايی شبيه عالئم وابستگی د  ارويی، يعنی تحمل، عالئم 
ترك و احساس اجبار د    ر استفاد  ه از اينترنت د  ر برخی از كاربران، باعث 
معيارهای  از  را  اينترنت  به  اعتياد    معيارهای  ابتد  ا  د  ر  محققان  كه  شد   
چهارمين ويرايش راهنمای تشخيصی و آماری اختالالت روانی1 برای 
اغلب محققان  نگذشت كه  د  يری  اما  اقتباس كنند  .  مواد    سوء مصرف 
فيليپس و سلينگ، 2000؛ شاپيرا  آرمسترانگ،  يانگ، 1998؛  )از جمله 
و همكاران، 2003( به اين نتيجه رسيد  ند   كه اعتياد   به اينترنت را بايد   
يك اختالل كنترل تكانه د  انست، و معيارهای آن را بر اساس شبيه ترين 
اختالل كنترل تكانه به اعتياد   به اينترنت، يعنی قماربازی آسيب شناختی 

تنظيم كرد  ند  .
برنر )1997( به منظور پاسخ د  اد  ن به اين سؤال كه آيا اينترنت پتانسيل 
پرسشنامۀ  عنوان  تحت  مقياسی  شود  ،  منجر  اعتياد    به  كه  د  ارد    را  آن 
استفاد  ه از اينترنت2 ساخت. قسمت اصلی اين پرسشنامه با عنوان سياهۀ 
رفتارهای اعتياد  ی مرتبط با اينترنت3، شامل 32 سؤال بله/ خير بود   كه 

تجاربی مشابه تجارب مرتبط با سوء مصرف مواد   را ارزيابی می كرد  . 

روز   90 د  ر  شد  ،  انجام  آنالين  به صورت  كه   )1997( برنر  تحقيق  د  ر 
اول، 563 پاسخ معتبر به د  ست آمد  . از بررسی پاسخ های كاربران به 
اند    گفته  آنها  به  كاربران   %55 نزد  يكان  شد    معلوم  مذكور  پرسشنامۀ 
وقت زياد  ی را صرف اينترنت می كنند  ، 28% كاربران اگر برای مد  تی 
به اينترنت وارد   نشوند  ، د  ائمًا به اينترنت فكر می كنند  ، و 22% كاربران 
تالش كرد  ه اند   مد  ت زمان كمتری را صرف اينترنت كنند  ، ولی نتوانسته 
اين كه  برای  اينها شواهد   مقد  ماتی هستند    نتيجه گرفت كه  برنر  اند  . 
و  ترك  عالئم  تحمل،  معتاد  ان،  همانند    اينترنت،  كاربران  از  برخی  د  ر 

احساس اجبار د  ر استفاد  ه از اينترنت د  يد  ه می شود  .
يانگ )1998( به عنوان يك مطالعۀ مقد  ماتی برای بررسی اين كه 
معيارهای  از  استفاد  ه  با  يا خير،  د  ارد    اينترنت وجود    به  اعتياد    واقعًا  آيا 
تشخيص  برای  را  سؤالی  هشت  پرسشنامۀ  يك  بازی،  قمار  تشخيص 
اعتياد   به اينترنت تنظيم كرد  . او د  ر اين پرسشنامه عالئم تحمل، ترك 
و احساس اجبار د  ر استفاد  ه را بررسی كرد  ه بود  . يانگ طی اين تحقيق 
شركت  د  اوطلب  آزمود  نی   496 آن،  متعاقب  تكميلی  پژوهشهای  و 
نفر  او، 100  معيارهای  اساس  بر  اين عد  ه،  از  پيد  ا كرد  .  را  د  ر تحقيق 
غيرمعتاد  ، و 396 نفر معتاد   شناخته شد  ند  . يانگ، تحمل، يعنی افزايش 
ميزان استفاد  ه از اينترنت با گذشت زمان را د  ر معتاد  ان مشاهد  ه كرد   و 

نتيجه گرفت كه اعتياد   به اينترنت واقعًا وجود   د  ارد  .
حد  ود   يك د  هه است كه با استفاد  ه از پرسشنامه های رايج د  ر اين 
حوزه يا پرسشنامه های محقق ساخته، د  ر كشورهای مختلف تحقيقاتی 
به منظور بررسی ميزان شيوع اعتياد   به اينترنت و شناخت اثرات و عواقب 
ُكره  )َينگ و تونگ، 2004(،  تايوان  انجام شد  ه است. د  ر آسيا، د  ر  آن 
)َونگ، لی و چنگ، 2003(، هند  وستان )نَلوا و اناند  ، 2003( و هنگ كنگ 
انجام  اينترنت  به  اعتياد    با  ليونگ، 2004( تحقيقاتی د  ر مورد    )َچك و 
اينترنت، مقاالتی د  ر  به  اعتياد    ايران، هرچند   د  ر زمينۀ  شد  ه است. د  ر 
نشريات مختلف به چاپ رسيد  ه است )به عنوان مثال، عزيزی، 1381؛ 
فيروزبخت، 1380(، ولی اغلب آنها غيرپژوهشی بود  ه و صرفًا به طرح 
اين مسأله كه چند   سال است  با د  ر نظر گرفتن  اند  .  پرد  اخته  موضوع 
اينترنت به ايران وارد   شد  ه و به خصوص نزد   قشر جوان جايگاه خود   را 
يافته است، به نظر می رسد   الزم است پد  يد  ة اعتياد   به اينترنت د  ر جامعۀ 

ايرانی، از زوايای گوناگون به طور د  قيق بررسی شود  .
گرچه د  ر اد  بيات تحقيق د  ربارة اعتياد   به اينترنت، پژوهشهای فراوانی 
وجود   د  ارد   كه به بررسی نرخ شيوع اعتياد   به اينترنت پرد  اخته اند   )به 
عنوان مثال، يوهانسن و گوتستام، 2004؛ كالتياال- هينو، لينتونن و ريمپال، 
2004؛ ونگ، 2001؛ چو و هسيا، 2000( و يا رابطۀ اعتياد   به اينترنت با 
متغيرهايی همچون تنهايی )موراهان- مارتين و شوماخر، 2000(، عزت 
نفس )ينگ و تونگ، 2004(، كمرويی )يون و لوين، 2004( و افسرد  گی 
)ينگ و تونگ، 2004( را بررسی كرد  ه اند  ، ولی د  ر همۀ اين تحقيقات 
معتاد  ان هر د  و جنس د  ر نظر گرفته شد  ه اند  ، و تحقيقی د  ر د  ست نيست 
كه صرفًا به بررسی وضعيت كاربران معتاد   مؤنث پرد  اخته باشد  . با توجه 
به اين كه د  ر سالهای اخير د  ر كشور ما د  ختران به علم آموزی و از آن 
جمله استفاد  ه از فناوری گرايش زياد  ی نشان د  اد  ه اند  ، اعتياد   به اينترنت 

می تواند   به عنوان يك آسيب بالقوه برای آنان مطرح باشد  . 
عالوه بر بررسی ميزان شيوع اعتياد   به اينترنت، يكی از سؤاالت مهم، 
پرد  اختن به رابطۀ بين اين فناوری و متغيرهای شخصيتی است. يكی از 
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متغيرهايی كه رابطۀ آن با اعتياد   به اينترنت د  ر تحقيقات متعد  د  ی مورد   
نتايج تحقيق طولی  انتشار  باشد  .  تنهايی می  قرار گرفته است،  بررسی 
كرات، پترسن، الند  مارك، كيسلر، ماكوپاد  يای و شرليس )1998( مبنی 
منجر می شود  ،  تنهايی  و  افسرد  گی  به  اينترنت  از  استفاد  ه  كه  اين  بر 
نقطۀ عطفی د  ر اين زمينه بود  . محققان مذكور از يافته های خود   نتيجه 
گرفتند   كه هر چند   يكی از كاربرد  های مهم اينترنت، كاربرد   اجتماعی 
آن است، ولی به د  ليل اين كه روابط اينترنتی نسبت به روابط رود  ررو از 
غنای كمتری برخورد  ارند  ، د  ر نهايت استفاد  ه از اينترنت افراد   را تنها می 
اينترنت مربوط  كند  . گرچه تحقيق مزبور به طور مستقيم به اعتياد   به 
نمی شود  ، ولی تحقيقات د  يگر د  ر آمريكا )موراهان- مارتين و شوماخر، 
2000(، هند  وستان )نلوا و اناند  ، 2003( و ُكره )ونگ و همكاران، 2003( 

نشان د  اد  ه كه معتاد  ان اينترنتی از غيرمعتاد  ان تنهاترند  . 
به  اعتياد    با  آن  رابطۀ  د  ربارة  كه  است  د  يگری  متغير  نفس،  عزت 
اينترنت تحقيقاتی انجام شد  ه است )ينگ و تونگ، 2004؛ آرمسترانگ 
 .)2005 بانيارد  ،  و  گريفيث  نيمز،  2002؛  كاپالن،  2003؛  همكاران،  و 
عزت  معتاد  ،  كاربران  كه  است  اين  از  حاكی  تحقيقات  اين  های  يافته 
به خصوص  و  اينترنت  ويژگيهای  به  توجه  با  د  ارند  .  تری  پايين  نفس 
مسألۀ ناشناس بود  ن د  ر اينترنت كه باعث می شود   جّو اجتماعی اينترنت 
كمتر از روابط اجتماعی رود  ررو تهد  يد   كنند  ه به نظر برسد  ، شايد   بتوان 
گفت افراد  ی كه عزت نفس پايينی د  ارند  ، از اينترنت به عنوان راه گريز 

استفاد  ه می كنند   و د  ر نتيجه تد  ريجًا معتاد   می شوند  .
گرچه تحقيقات نشان می د  هند   كمبود   مهارتهای اجتماعی با اعتياد   
به مواد   و نوشيد  ن الكل رابطه د  ارد   )مك موران، 1994(، تحقيقی د  ر 
د  ست نيست كه به بررسی رابطۀ اعتياد   به اينترنت با مهارتهای اجتماعی 
با  منفی  رابطۀ  اجتماعی،  مهارتهای  كه  اين  به  توجه  با  باشد  .  پرد  اخته 
تنهايی )مك ويرتر، بست- الش، هوريباتا و گت، 2002( و رابطۀ مثبتی 
با عزت نفس د  ارد   )بسترا، بوسما و جكسون، 1994(، و تحقيقات نشان 
اند  ،   رابطه  د  ر  اينترنت  به  اعتياد    با  نفس  و عزت  تنهايی  كه  اند    د  اد  ه 
پيش بينی می شود   كه كمبود   مهارتهای اجتماعی با اعتياد   به اينترنت 

رابطه د  اشته باشد  . 
با توجه به عواقبی كه اعتياد   به اينترنت برای فرد   معتاد   د  ارد  ، مثل 
اينترنت،  د  ر  بيشتر  زمان  صرف  منظور  به  زند  گی  سبك  د  اد  ن  تغيير 
كاهش عمومی فعاليت بد  نی، بی توجهی به سالمت خود   د  ر نتيجۀ كار 
با اينترنت، اجتناب از فعاليتهای مهم زند  گی به منظور صرف وقت بيشتر 
د  ر اينترنت، كاهش روابط اجتماعی، ناد  يد  ه گرفتن خانواد  ه و د  وستان، 
مشكالت  اينترنت،  از  استفاد  ه  های  هزينه  از  ناشی  مالی  مشكالت 
تحصيلی و غيره )سولر، 1996؛ يانگ، 1999(، الزم است ميزان شيوع 
اعتياد   به اينترنت و رابطۀ آن با تنهايی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی 
به  اعتياد    شيوع  ميزان  چند    هر  بگيرد  .  قرار  بررسی  مورد    د  ختران  د  ر 
اينترنت و رابطۀ آن با تنهايی و عزت نفس د  ر كشورهای د  يگر مورد   
بررسی قرار گرفته اند  ، ولی اينها سؤاالت پژوهشی بد  يعی برای جامعۀ 
ما می باشند  . پژوهش حاضر با هد  ف پاسخ د  اد  ن به سؤاالت زير انجام 

شد  ه است: 
سؤاالت اين تحقيق عبارتند   از:

سؤال 1: نرخ شيوع اعتياد   به اينترنت د  ر د  ختران د  بيرستانی شهر تهران 
چقد  ر است؟

سؤال 2: آيا د  ختران د  بيرستانی معتاد   به اينترنت، از د  ختران غيرمعتاد   
تنهاترند  ؟

سؤال 3: آيا د  ختران د  بيرستانی معتاد   به اينترنت، از د  ختران غيرمعتاد   
عزت نفس پايين تری د  ارند  ؟

سؤال 4: آيا د  ختران د  بيرستانی معتاد   به اينترنت، از د  ختران غيرمعتاد   
مهارتهای اجتماعی كمتری د  ارند  ؟

روش
تحقيق،  پژوهش-اين  اجرای  روش  و  نمونه  آماری،  جامعۀ 
د  انش  كليۀ  آن،  آماری  جامعۀ  كه  است  بزرگتر  تحقيق  يك  از  بخشی 
آموزان د  بيرستانی شهر تهران بود  ه است. جامعۀ آماری تحقيق حاضر 
رياضی،  رشتۀ  و هر سه  و سوم  د  وم  اول،  پايۀ  د  ختران هر سه  شامل 
تجربی و انسانی است كه د  ر سال تحصيلی 84-1383 د  ر د  بيرستانهای 
د  ولتی شهر تهران به تحصيل مشغول بود  ه اند  . برای نمونه گيری، از 
روش خوشه ای طبقه ای استفاد  ه شد  ه است. بد  ين منظور، ابتد  ا شهر 
ناحيۀ شمال غربی، شمال شرقی، مركز، جنوب غربی و  تهران به پنج 
طور  به  منطقه  يك  ناحيه،  هر  از  سپس  و  شد  ،  تقسيم  شرقی  جنوب 
تصاد  فی انتخاب گرد  يد  . آنگاه د  ر هر منطقه، يك د  بيرستان د  خترانه به 
طور تصاد  فی انتخاب شد  . از هر د  بيرستان، 7 كالس د  ر تحقيق شركت 
كرد  ند  ؛ يك كالس اول، سه كالس د  وم )يك كالس از هر رشته(، و 
سه كالس سوم )يك كالس از هر رشته(. با توجه به اين كه 5 د  بيرستان 
انتخاب شد  ه بود  ، د  ر نهايت 35 كالس د  ر نمونه قرار گرفتند  ، و تعد  اد   
د  انش آموزان حاضر د  ر نمونه به 939 نفر رسيد  . طرح مورد   استفاد  ه د  ر 
اين تحقيق، توصيفی پس رويد  اد  ی می باشد  . به منظور آزمون نمود  ن 
سؤاالت تحقيق، از تحليل واريانس يك راهه و پس آزمون شفه استفاد  ه 
با  كنند  ه  اجرا  كه  بود    اين صورت  به  تحقيق  اجرای  نحوة  است.  شد  ه 
تحقيق،  د  ربارة  مختصری  توضيحات  د  اد  ن  از  پس  د  ر كالس،  حضور 
پرسشنامه ها را به همراه يك خود  كار به عنوان هد  يه د  ر اختيار د  انش 
آموزان قرار می د  اد  . ضمن توضيحات، به د  انش آموزان گفته می شد   
يانه، چون هد  ف، صرفًا مقايسۀ  اينترنت هستند    فرقی نمی كند   كاربر 
خصوصيات كسانی كه با اينترنت كار می كنند   با كسانی كه نمی كنند   
است. تأكيد   روی اين امر به اين خاطر بود   كه د  ر كالسهايی كه احتمال 
می رفت تعد  اد   كاربران اينترنت زياد   باشد  ، مثاًل د  ر مناطق شمال شهر، 
كسانی كه با اينترنت كار نمی كنند   شرمند  ه نشوند   و اين مسأله تأثيری 
روی پاسخ های آنها نگذارد  . عالوه بر اين، به د  انش آموزان گفته می 
شد   كه تحقيق به صورت ناشناس انجام می شود   و الزم نيست آنها اسم 
خود   را روی پرسشنامه ها بنويسند  . د  ر اوايل اجرا، فرصت زمانی برای 
اجرا تعيين نمی شد  ، ولی بعد   از مد  تی معلوم شد   كه اجرا د  ر كالسهای 
د  خترانه حد  ود   نيم ساعت و د  ر كالسهای پسرانه حد  ود   سه ربع ساعت 
طول می كشد  ، كه از آن پس مهلت پاسخگويی نيز د  ر انتهای توضيحات 
آموزان  اگر د  انش  اجرا  آموزان اعالم می شد  . د  ر حين  به د  انش  فوق 

سؤالی د  اشتند   به سؤاالت آنها پاسخ د  اد  ه می شد  .

ابزار سنجش
اينترنت يانگ )IAT(- محققان د  ر تحقيقات  آزمون اعتياد   به 
خود   پرسشنامه های مختلفی را برای سنجش اعتياد   به اينترنت تد  وين 
كرد  ه و به كار برد  ه اند  . از ميان اين مقياس ها، پرسشنامۀ هشت سؤالی 
يانگ )1998(، و بعد   از آن، پرسشنامۀ 20 سؤالی او د  ر بيشترين تحقيقات 
ُفرم 20 سؤالی  از  نيز  تحقيق حاضر  د  ر  اند  .  گرفته  قرار  استفاد  ه  مورد   

آزمون اعتياد   به اينترنت يانگ  )IAT؛ 1998( استفاد  ه شد  ه است.

بررسی نرخ شيوع اعتياد  به اينترنت د ر د ختران و مقايسة د ختران معتاد  و غيرمعتاد  به اينترنت د ر متغيرهای تنهايی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی
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د  ر IAT، خوانند  ه بايد   به هر يك از 20 سؤال، روی مقياس ليكرت 
 ،)2( »گاهی«   ،)1( ند  رت«  »به   ،)0( »هرگز«  شامل  ای  د  رجه  شش 
»معمواًل« )3(، »اغلب« )4( و »هميشه« )5( پاسخ بد  هد  . د  امنۀ نمرات 
وابستگی  د  هند  ة  نشان  بيشتر  نمرة  كه  است،  تا 100   0 از  آزمون  اين 
بيشتر به اينترنت و شد  يد  تر بود  ن مشكالتی است كه د  ر نتيجۀ استفاد  ة 
مفرط از اينترنت برای شخص به وجود   آمد  ه است. برای ارزيابی نمرة 
حاصل، از د  ستورالعمل يانگ )1998( استفاد  ه شد  ، بد  ين معنی كه نمرة 
0 تا 39 نشان د  هند  ة كاربر معمولی، نمرة 40 تا 69 نشان د  هند  ة كاربر 
د  ر معرض خطر، و نمرة 70 تا 100 نشان د  هند  ة كاربر معتاد   می باشد  .

د  ر اجرای IAT د  ر سوئد  ، پس از حذف هفت سؤال )به خاطر اين 
كه هيچ تفاوتی را بين آزمود  نی ها نشان ند  اد  ند  (، آلفای كرونباخ 0/95 
به د  ست آمد   )انگلبرگ و سوبرگ، 2004(. د  ر ُكره، د  ر د  و تحقيق )يو و 
همكاران، 2004؛ كيم و همكاران، 2005( آلفای كرونباخ بيش از 0/9، و 
د  ر تحقيق د  يگری )ينگ، چو، بيتی، لی و چو، 2005( ضريب بازآزمايی 
پس از د  و هفته 0/85 به د  ست آمد  . ونگ و همكاران )2003( نيز پس 
از حذف پاسخ »گاهی« )به د  ليل اين كه ُكره ای ها گرايش به پاسخ 
خنثی د  اد  ن د  ارند  (، آلفای كرونباخ 0/9 را به د  ست آورد  ند  . د  ر تحقيق 
حاضر، پايايی اين آزمون با استفاد  ه از فرمول آلفای كرونباخ محاسبه شد   

و a = 0/883 به د  ست آمد  .

مقياس تنهايی UCLA– جهت سنجش تنهايی از مقياس تنهايی 
ترين مقياس  استفاد  ه شد  ، كه شناخته شد  ه  )راسل، 1996(   UCLA
تنهايی است، و تقريبًا به مقياس استاند  ارد  ی د  ر اين حوزه تبد  يل شد  ه 
است. اين مقياس بيشتر از هر مقياس تنهايی د  يگری به كار رفته است 
و نسبت به ساير مقياس ها د  ارای سالمت روانسنجی بيشتری می باشد   
)هارت شورن، 1993(. اين مقياس د  ارای 20 سؤال است كه خوانند  ه بايد   
به هر يك از سؤاالت روی مقياس ليكرت 4 د  رجه ای شامل »هرگز« 
)1(، »به ند  رت« )2(، »گاهی« )3( و »اغلب« )4( پاسخ بد  هد  . د  امنۀ 
نمرات اين آزمون از 20 تا 80 است، و نمرة بيشتر نشان د  هند  ة تنهايی 
پرستاران،  د  انشجويان،  گروه  چهار  د  ر  مقياس  اين  باشد  .  می  بيشتر 
معلمان و افراد   مسن و به طرق مختلفی از قبيل خود   گزارش د  هی و 
مصاحبه اجرا شد  ه است، و د  امنۀ آلفا از 0/89 تا 0/94 به د  ست آمد  ه 
است. د  ر افراد   مسن، يك سال بعد   بازآزمون انجام شد  ه است و ضريب 
بازآزمايی 0/73 به د  ست آمد  ه است، كه رضايتبخش می باشد  . ) راسل ، 
1996 ( . د  ر تحقيق حاضر، پايايی اين مقياس با استفاد  ه از فرمول آلفای 

كرونباخ محاسبه شد   و a = 0/8668 به د  ست آمد  .

مقياس عزت نفس رزنبرگ- برای ارزيابی عزت نفس از مقياس 
عزت نفس رزنبرگ )1965( استفاد  ه شد  ، كه از همۀ مقياس های عزت 

اين مقياس د  ارای 10  نفس بيشتر به كار رفته است )كالين، 2000(. 
سؤال است كه خوانند  ه بايد   به هر يك از سؤاالت روی مقياس ليكرت 
4 د  رجه ای شامل »كاماًل موافقم« )1(، »موافقم« )2(، »موافق نيستم« 
)3( و »اصاًل موافق نيستم« )4( پاسخ بد  هد  . د  امنۀ نمرات اين آزمون از 
10 تا 40 است، و نمرة بيشتر نشان د  هند  ة عزت نفس پايين تر می باشد  .

اين مقياس  با  انجام شد  ه  وايلی )1989( د  ر مرور خود   روی تحقيقات 
به   0/87 تا   0/72 از  آلفا  مقد  ار  مختلف،  تحقيق  د  ر هفت  كه  د  ريافت 
د  ست آمد  ه است. سيلبر و تيپت )1965( ضريب بازآزمايی بعد   از د  و هفته 
را 0/85 به د  ست آورد  ند  . د  ر تحقيق حاضر، پايايی اين مقياس با استفاد  ه 

از فرمول آلفای كرونباخ محاسبه شد   و a = 0/8043 به د  ست آمد  .

مهارتهای  سنجش  برای  متسون-  اجتماعی  مهارتهای  مقياس 
و  روتاتوری  )متسون،  متسون  اجتماعی  مهارتهای  مقياس  از  اجتماعی، 
پژوهش  د  ر  است.  سؤال   62 د  ارای  كه  شد  ،  استفاد  ه   )1983 هلسل، 
حاضر، از تحليل عاملی اين مقياس، پنج عامل رفتارهای نوع د  وستانه 
سؤال(،   14 )شامل  نامناسب  اجتماعی  رفتارهای  سؤال(،   19 )شامل 
سركشی )شامل 9 سؤال(، ترس از رابطه با همساالن )شامل 6 سؤال( و 
برتری طلبی )شامل 6 سؤال( حاصل شد  ، كه هر يك به طور جد  اگانه 
نمره د  اد  ه می شوند  . هشت سؤال نيز د  ر هيچ عاملی قرار نگرفتند   كه 
يك  هر  به  بايد    خوانند  ه  شد  ند  .  محسوب  متفرقه  و  پراكند  ه  سؤاالت 
)0(، »به  د  رجه ای شامل »هرگز«  ليكرت 5  از سؤاالت روی مقياس 
ند  رت« )1(، »گاهی« )2(، »اغلب« )3( و »هميشه« )4( پاسخ بد  هد  ، 
و د  ر نهايت پاسخ هايی كه به سؤاالت هر عامل د  اد  ه شد  ه است با هم 
جمع می شوند  . به اين ترتيب، د  امنۀ نمرات پنج عامل به ترتيب 0 تا 76، 
0 تا 56، 0 تا 36، 0 تا 24 و 0 تا 24 است. د  ر چند  ين تحقيق خصوصيات 
شد  ه  معلوم  و  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد    مقياس  اين  روانسنجی 
است كه اين ابزار، همسانی د  رونی، پايايی د  و نيمه، ضريب بازآزمايی و 
روايی خوبی د  ارد   )هارمن، هنسن، كوچرن و ليند  زی، 2005(. د  ر تحقيق 
حاضر، پايايی مقياس متسون با استفاد  ه از فرمول آلفای كرونباخ محاسبه 
شد   و د  ر پنج عامل، مقد  ار آلفا به ترتيب 0/8183، 0/8080، 0/8006، 

0/6864 و 0/6992 به د  ست آمد  .

يافته ها
از 939 د  انش آموز حاضر د  ر نمونه، 435 نفر كاربر اينترنت و 504 نفر 
غيركاربر بود  ند  . كاربران اينترنت بر اساس نمره ای كه د  ر IAT گرفته 
بود  ند   به سه گروه تقسيم شد  ند  : 277 نفر كاربر معمولی، 144 نفر كاربر 
اين  به   .)1 )جد  ول  اينترنت  به  معتاد    كاربر  نفر  و 14  د  ر معرض خطر 
د  بيرستانی شهر  د  ختران  ميان  د  ر  اينترنت  به  اعتياد    نرخ شيوع  ترتيب 

تهران 3/2 د  رصد   می باشد  .

جد  ول 1- تقسيم كاربران به سه گروه معتاد  ، د  ر معرض خطر و معمولی براساس نمرة آنها د  ر آزمون اعتياد   به اينترنت

70≥  تا 100≤40≥  تا 70<0≥  تا 40<نمره د  ر آزمون اعتياد   به اينترنت
27714414تعد  اد  

63/733/13/2د  رصد  
كاربر معتاد  كاربر د  ر معرض خطركاربر معمولینام گروه

قاسم زاد ه و همکاران
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جهت بررسی وضعيت د  ختران معتاد   به اينترنت، از بين كاربران معمولی 
شد  ند  .  انتخاب  معتاد    گروه  با  همتا  نفرِی   14 گروه  د  و  غيركاربران،  و 
همتايی د  ر وهلۀ اول بر اساس سكونت د  ر همان منطقه و مشابه بود  ن 
ميزان تحصيالت پد  ر و ماد  ر، و د  ر وهلۀ د  وم بر اساس مشابه بود  ن شغل 
پد  ر و ماد  ر و قرار د  اشتن د  ر همان پايه و رشته تعيين شد  . به اين ترتيب 
سه گروه 14 نفری به د  ست آمد   كه برای انجام تحليل های بعد  ی مورد   

استفاد  ه قرار گرفتند  . 
تنهايی، عزت نفس و  نمرات سه گروه د  ر  انحراف معيار  ميانگين و 
پنج مؤلفۀ مهارتهای اجتماعی، د  ر جد  ول 2 نشان د  اد  ه شد  ه است. د  ر 
جد  ول 3، نتايج تحليل های واريانس به نمايش د  رآمد  ه است. همانطور 
مؤلفۀ  سه  و  نفس  عزت  تنهايی،  د  ر  گروه  سه  شود  ،  می  مشاهد  ه  كه 

»برتری  و  همساالن«  با  رابطه  از  »ترس  د  وستانه«،  نوع  »رفتارهای 
طلبی« مقياس مهارتهای اجتماعی تفاوت معناد  اری را نشان ند  اد  ه اند  . 
اما تفاوت ميانگين نمرات سه گروه د  ر د  و مؤلفۀ »رفتارهای اجتماعی 
نامناسب« و »سركشی« مقياس مهارتهای اجتماعی، معناد  ار است. پس 
آزمون شفه نشان د  اد   كه تفاوت ميانگين رفتارهای اجتماعی نامناسب 
 ،)p>0/01( كاربران معتاد   با كاربران معمولی و غيركاربران معناد  ار است
ولی بين ساير گروهها تفاوت معناد  اری وجود   ند  ارد  . همچنين بر اساس 
كاربران  با  معتاد    كاربران  سركشی  ميانگين  تفاوت  شفه،  آزمون  پس 
معمولی معناد  ار است )p>0/05(، و بين ساير گروهها تفاوت معناد  اری 

مشاهد  ه نمی شود  .

جد  ول 2- ميانگين و انحراف معيار نمرات سه گروه د  ر مقياس های تنهايی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی

غيركاربرانكاربران معمولیكاربران معتاد  متغيير
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

44/810/837/368/0641/939/54تنهايی
19/935/6619/144/2221/574/94عزت نفس

60/188/1958/368/915314/04رفتارهای نوع د  وستانه
19/8410/595/785/866/55/77رفتارهای اجتماعی نامناسب

21/648/712/719/8914/578/62سركشی
7/065/452/713/793/575/06 ترس از رابطه با همساالن

17/54/413/784145/35برتری طلبی

بررسی و تفسير نتايج
اين تحقيق نشان د  اد   كه نرخ شيوع اعتياد   به اينترنت د  ر بين د  ختران 
به  ارقام  كمترين  د  ر حد    كه  باشد  ،  %می   3/2 تهران،  د  بيرستانی شهر 
د  ر  و  تمايز جنسی(،  )بد  ون  د  يگر  د  ر تحقيقات كشورهای  آمد  ه  د  ست 
حد  ود   كشورهايی همچون نروژ )1/98% د  ر تحقيق يوهانسن و گوتستام، 
2004(، فنالند   )2% د  ر تحقيق كالتياال- هينو، لينتونن و ريمپال، 2004(، 
استراليا )4% د  ر تحقيق ونگ، 2001( و تايوان )5/9% د  ر تحقيق چو و 

هسيا، 2000( است. 
د  ر اين تحقيق تفاوت معناد  اری بين تنهايی كاربران معتاد  ، معمولی و 
غيركاربران به د  ست نيامد  . بنابراين، پاسخ سؤال د  وم تحقيق اين است 
تنهاتر  غيرمعتاد    د  ختران  از  اينترنت،  به  معتاد    د  بيرستانی  د  ختران  كه 
نيستند  . د  ر تبيين اين نتيجه كه با تحقيقات د  يگر )موراهان- مارتين و 
شوماخر، 2000؛ نلوا و اناند  ، 2003؛ ونگ و همكاران، 2003( ناهمخوان 
است، می توان گفت كه د  ر ساير پژوهشها، تمايز جنسی به عمل نيامد  ه 
متفاوت  مؤنث  و  مذكر  كاربران  نزد    اينترنت  كاربرد    نوع  شايد    است. 
است، مثاًل د  ختران از اينترنت بيشتر برای ايجاد   و حفظ روابط اجتماعی 
اينترنت معتاد   هستند  ،  استفاد  ه می كنند  ، د  ر نتيجه كسانی هم كه به 
تنهايی بيشتری را احساس نمی كنند  . به نظر می رسد   الزم است د  ر 
اينترنت نزد   زنان و تفاوت آن با مرد  ان، به خصوص د  ر  زمينۀ كاربرد   

ايران، تحقيقات بيشتری انجام شود  .
بين عزت نفس كاربران معتاد  ، معمولی و  تفاوت  د  ر تحقيق حاضر، 

غيركاربران معناد  ار نبود  ، يعنی د  ختران د  بيرستانی معتاد   به اينترنت، از 
د  ختران غيرمعتاد   نمرات عزت نفس پايين تری ند  اشتند  . اين نتيجه با 
ساير تحقيقات )ينگ و تونگ، 2004؛ آرمسترانگ و همكاران، 2003؛ 
د  ر  ند  ارد  .  همخوانی   )2005 بانيارد  ،  و  گريفيث  نيمز،  2002؛  كاپالن، 
تبيين اين يافته باز هم می توان به عد  م تمايز جنسی د  ر پژوهشهای 
د  يگر اشاره كرد  . پايين تر بود  ن عزت نفس معتاد  ان اينترنتی د  ر ساير 
تحقيقات، می تواند   د  ر اين تحقيق با باال رفتن عزت نفس د  ختران به 
اگر  بيان د  يگر، حتی  به  باشد  .  فناوری، جبران شد  ه  از  استفاد  ه  واسطۀ 
استفاد  ة هر  به  د  ارند    پايينی  نفس  د  خترانی كه عزت  كه  باشد    اينطور 
چه بيشتر از اينترنت رو می آورند   و به آن معتاد   می شوند  ، ياد   گرفتن 
اين فناوری و استفاد  ه از آن احتمااًل احساس مد  رنيته شد  ن و همگامی 
با پيشرفت های روز را به آنها می د  هد  ، و د  ر نتيجه د  ر باالرفتن عزت 
پژوهشهای  نيز  امر  اين  شد  ن  روشن  كند  .  می  ايفا  نقشی  آنان  نفس 

بيشتری را طلب می كند  .
كاربران  به  نسبت  معتاد    كاربران  كه  بود    اين  تحقيق  د  يگر  نتيجۀ 
نامناسب  اجتماعی  رفتارهای  معناد  ار  طور  به  غيركاربران،  و  معمولی 
روابط  گفت  توان  می  حاضر  تحقيق  نتيجۀ  تبيين  د  ر  د  ارند  .  بيشتری 
د  وستانۀ رود  ررو، شامل الزامات و توقعاتی هستند   كه د  ر د  وستی های 
نامناسب  اجتماعی  رفتارهای  وجود    كه  فرد  ی  ند  ارند  .  وجود    اينترنتی 
را د  ر خود   گزارش می كند  ، يا از اين رفتارهای خود   كه باعث د  وری 
د  يگران از او می شود   د  ر رنج است، و يا اين رفتارها را اشتباهًا نقطۀ 
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 جد  ول 3- نتايج تحليل واريانس جهت بررسی معناد  اری تفاوت تنهايی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی سه گروه
 

د  رجات مجموع مجذوراتمنابع تغييرمتغيير
آزاد  ی

ميانگين 
سطح Fمجذورات

معناد  اری

تنهايی

394/9272197/4632/1720/128بين گروه ها

3545/4523990/909د  رون گروه ها

3940/37941كل

عزت نفس

42/917221/4590/8660/428بين گروه ها

965/9843924/769د  رون گروه ها

1008/90241كل

رفتارهای نوع د  وستانه

390/3902195/1951/7030/195بين گروه ها

4470/06239114/617د  رون گروه ها

4860/45241كل

رفتارهای اجتماعی نامناسب

0/002*881/0112440/5057/347بين گروه ها

2338/4243959/960د  رون گروه ها

3219/43541كل

سركشی

0/032*621/4762310/7383/764بين گروه ها

3219/53982/551د  رون گروه ها

3840/97641كل

ترس از رابطه با همساالن

5/20722/6040/1120/894بين گروه ها

906/8873923/254د  رون گروه ها

912/09441كل

برتری طلبی

121/825260/9132/8550/07بين گروه ها

832/0893921/336د  رون گروه ها

953/91441كل

قاسم زاد ه و همکاران
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قوت خود   می شناسد   و به آنها مباهات می كند  ، و به هر حال اين رفتارها 
افراد  ی  گفت  بتوان  شايد    شوند  .  می  او  از  د  يگران  شد  ن  د  ور  باعث 
كه رفتارهای اجتماعی نامناسب بيشتری د  ارند   و د  ر نتيجه نمی توانند   
توقعات د  وستی های رود  ررو را برآورند   و د  ر د  نيای واقعی، د  وستی های 
پايد  ار تشكيل د  هند  ، د  ر اينترنت به راحتی د  وست پيد  ا می كنند  ، و به 
د  نبال آن به اينترنت به عنوان جايگاهی كه د  ر آن نيازهای اجتماعی آنها 

برآورد  ه می شود   معتاد   می شوند  .
د  ر اين تحقيق معلوم شد   كاربران معتاد   نسبت به غيركاربران، به طور 
معناد  ار سركشی بيشتری د  ارند  ، ولی د  ر اين زمينه تفاوت معناد  اری را با 
كاربران معمولی نشان نمی د  هند  . الزم به تذكر است كه عامل سركشی 
مقياس مهارتهای اجتماعی متسون، د  ربرگيرند  ة رفتارهای پرخاشگرانه و 
تكانشی است. د  ر تبيين اين نتيجه بايد   گفت فرد  يت باختگی و كاهش 
صد  ور  امكان  اينترنت،  د  ر  بود  ن  ناشناس  از  ناشی  پذيرِی  مسئوليت 
پرخاشگری بد  ون تحمل عواقب آن را فراهم می سازد  . بنابراين، برای 
اينترنت  هستند  ،  تكانشی  و  پرخاشگرانه  رفتارهای  د  ارای  كه  كسانی 
فراهم می  رفتارها  اينگونه  بروز  برای  را  مناسبی  امن و فرصت  محيط 
از  پرخاشگرانه  رفتارهای  اين كه صد  ور  به  توجه  با  به خصوص،  كند  . 
سوی د  ختران، چند  ان جامعه پسند   نيست، شايد   د  خترانی كه د  ر زند  گی 
واقعی فرصت يا جرأت ابراز پرخاشگری را ند  ارند   به اينترنت رو می آورند   

تا د  ر آن، آزاد  انه اين رفتار را نشان د  هند  .
د  ر تحقيق حاضر، د  ر سه متغير رفتارهای نوع د  وستانه، ترس از رابطه 
با همساالن و برتری طلبی، تفاوت معناد  اری بين كاربران معتاد  ، معمولی 
سوم  سؤال  به  پاسخ  د  ر  ترتيب  اين  به  نيامد  .  د  ست  به  غيركاربران  و 
تحقيق می توان گفت كه از جهاتی، كاربران معتاد   مهارتهای اجتماعی 
كمتری نسبت به غيرمعتاد  ان د  ارند  ، يعنی رفتارهای اجتماعی نامناسب و 
پرخاشگری بيشتری نشان می د  هند  . اما رفتارهای نوع د  وستانۀ كاربران 
و  ارزش  خاطر  به  تواند    می  اين  و  نيست،  كمتر  غيركاربران  از  معتاد   
از  ترس  همچنين،  باشد  .  ايرانی  فرهنگ  د  ر  رفتارها  اينگونه  مطلوبيت 
رابطه با همساالن د  ر د  ختران معتاد   نسبت به غير معتاد  ان بيشتر نيست، 
و اين می تواند   به د  ليل استفاد  ه از اينترنت برای برقراری ارتباط با د  يگران 
باشد  . د  ر زمينۀ برتری طلبی، معلوم نيست اين ويژگی را بايد   مثبت تلقی 
و  د  وستانه،  نوع  رفتارهای  با  آن هم  منفی، چرا كه همبستگی  يا  كرد   
هم با رفتارهای اجتماعی نامناسب و سركشی، مثبت و معناد  ار به د  ست 
آمد  ه است، گرچه همبستگی آن با اين د  و قوی تر از همبستگی آن با 
رفتارهای نوع د  وستانه می باشد  . د  ر هر صورت، د  ختران معتاد   نسبت به 

غيرمعتاد  ان برتری طلبی بيشتری را نشان نمی د  هند  .
د  ر انتها الزم است به محد  ود  يتهای تحقيق حاضر اشاره شود  . شركت 
روزانه  و  د  ولتی  د  بيرستانهای  آموزان  د  انش  تحقيق،  اين  د  ر  كنند  گان 
و رشته های رياضی، تجربی و انسانی بود  ه اند  ، لذا نتايج حاصل قابل 
به  نيست.  تهران  شهر  د  بيرستانی  آموزان  د  انش  جامعۀ  كل  به  تعميم 
قشر  به  متعلق  غيرانتفاعی كه عمومًا  مد  ارس  آموزان  د  انش  خصوص، 
مرفه جامعه هستند   و د  ر نتيجه احتمااًل نسبت به د  انش آموزان مد  ارس 
د  ولتی د  سترسی بيشتری به كامپيوتر و اينترنت د  ارند  ، د  ر تحقيق شركت 
ند  اشته اند  ، لذا نرخ شيوع اعتياد   به اينترنت می تواند   بيشتر از مقد  ار به 
د  ست آمد  ه باشد  . گذشته از اين، وجود   تعد  اد   اند  ك 14 معتاد   د  ر بين 
939 د  انش آموز كه باعث شد   تحليل های آماری روی سه گروه 14 

نفری انجام شوند  ، می تواند   نتايج را تحت تأثير قرار د  اد  ه باشد  . 
شود    می  پيشنهاد    اينترنت،  به  اعتياد    زمينۀ  د  ر  آتی  تحقيقات  برای 

ابزار استاند  ارد   شد  ه ای متناسب با فرهنگ ايرانی جهت سنجش اعتياد   
بايد   د  ارای د  روغ سنج باشد    ابزار  اين  ايران تهيه شود  .  اينترنت د  ر  به 
و از روايی و پايايی آن اطمينان حاصل شود  . همچنين، با توجه به اين 
كه 33/1 د  رصد   كاربران د  ر تحقيق حاضر، د  ر معرض خطر بود  ه اند  ، 
د  ر  و  معتاد    كاربران  بين  معناد  اری  تفاوت  نفس،  و عزت  تنهايی  د  ر  و 
د  ر  كاربران  كه  رسد    می  نظر  به  است،  نيامد  ه  د  ست  به  معرض خطر 
معرض خطر نيز به اند  ازة كاربران معتاد   از اثرات سوء استفاد  ة مفرط از 
اينترنت متأثر هستند  . به اين ترتيب شايد   الزم باشد   فواصل نمره ای كه 
يانگ برای تشخيص كاربران معتاد  ، د  ر معرض خطر و معمولی از روی 
مقياس اعتياد   به اينترنت خود   پيشنهاد   كرد  ه است )به ترتيب 70-100، 
70-40 و كمتر از 40(، برای جامعۀ ايران مجد  د  اً تعريف شوند  . همچنين 
اينترنت  از  استفاد  ه  انگليسی روی  زبان  د  انش  تأثير  پيشنهاد   می شود   
مورد   بررسی قرار گيرد  . باتوجه به اينكه  ، اغلب منابع موجود   د  ر اينترنت 
به زبان انگليسی هستند  . اين مسأله می تواند   باعث شود   كه استفاد  ة 
علمی و مفيد   از اينترنت د  ر كشور ما محد  ود   گرد  د  ، و د  ر عوض استفاد  ة 
تفريحی از اينترنت، مثاًل استفاد  ه از چت روم ها يا وبالگ های فارسی 

رواج يابد  .
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