
 
 پیامدهای اعتیاد اینترنتی

*احمد عابدی
 

 مقدمه
  ها شرده اسرت. در جامعره زنردگی ان ران جداناپذیر امروزه استفاده از اینترنت، جزء

ها،  فروشرگاه هرا، مردارس،  محرل کرار، بان،  در خانره،راحتری کنونی، اینترنرت بره 
بر فوایردی کره  افزون ،های تلفن همراه و ... در دسترس قرار دارد. این قابلیت گوشی

ها، اسرتفاده  هایی نیز به همراه دارد که یکی از این آسیب برای زندگی بشر دارد، آسیب
ها و پیامدهای متعددی را به  است که آسیب« اعتیاد اینترنتی»بیش از حد از اینترنت یا 

 پردازیب. ها می مقاله به برخی از این پیامدها و آسیب در ایندنبال دارد. 

 اهمیت و ضرورت بحث
 زیرادهزینره پرایین دسترسری و تنروع و جرذابیت  دسترسی به اینترنرت، آسان شدن
های فضای مجازی، سبب شده کاربران زمان ب یاری را در این فضرا سرپری  سرویس
یدترین گزارش منتشرشده از آمار دچار اعتیاد اینترنتی شوند. جدبه مرور زمان کنند و 

سراعت و  6طور میانگین  ها به دهد که ما ان ان نشان می ،۲۰۱9دنیای اینترنت در سال 
تررین  اینترنت به عنروان مهب 1کنیب.  دقیقه از وقت هر روزمان را صرف اینترنت می 4۲

نردگان کن  هایی را در زنردگی اسرتفاده هرا و تهدیرد ابزار ارتباطی و اطالعاتی، فرصت
هرا و  جا که نوجوانان و جوانان بیشترین کاربران آن ه تند، ارزشکند. از آن ایجاد می

                                                           
 سنجی. کارشناس ارشد علب *

 . ۲6/۱۱/۱397؛ «همه چیز درباره اعتیاد اینترنتی»باشگاه خبرنگاران جوان؛  .1
https://www.yjc.ir/fa/news/6832958 
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ها، حلقره اتارال فرهنر   شود. ارزش دستخوش تنییراتی میدر این فضا شان  هویت
تواند جوامر  را برا  مهب میم أله هر قوم و ملتی با ن ل آینده ه تند و غفلت از این 

یرا  هرا روم اند، دنیرای چت کاربرانی که اسیر اینترنت شده 1کند.رو  بحران هویت روبه
های اینترنتی را به راحتری جرایگزین افرراد فامیرل،  و بازی های گفت و گو همان اتاآ

طروری کره بعضری کراربران ایرانری از  اند؛ به دوستان، تحایل، اشتنال و خواب کرده
 4۰ند و به طور هفتگری کن صبح وقت خود را صرف اینترنت می 4شب تا  ۱۰ساعت 

 2گیرند. ساعت با اینترنت ه تند و از دنیای واقعی که در آن ه تند، فاصله می ۵۰تا 

 اعتیاد اینترنتی
اعتیراد بره  ماننردهرای متفراوتی  با عنوان ، نوعی اعتیاد رفتار است کهاعتیاد به اینترنت

عرفی شده اسرت. اعتیراد و سوءاستفاده از اینترنت م اختالل اعتیاد اینترنتی یا 3اینترنت
ای کره کراربر  های استفاده کاربران از اینترنت ب تگی دارد؛ به گونره اینترنتی به ساعت

سراعت  8ک انی که بیش از  ، اماکند ساعت از اینترنت استفاده می 3تا  ۲معمولی بین 
رنتری، اعتیراد اینت ه تند. در واق معتاد به اینترنت  ؛کنند در روز از اینترنت استفاده می

تعریر  اعتیراد البتره ممکرن اسرت  4استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت اسرت.
اینترنتی با توجه به مدت زمان استفاده فرد از آن، تعری  دقیقی نباشد؛ زیرا در مروارد 

کننرد، ولری معتراد اینترنتری  ب یاری افرادی از اینترنت برای مدت زیادی اسرتفاده می
گذارند  تحقیق می که وقت زیادی را در اینترنت برای مطالعه و مانند محققانی نی تند؛

 5کند. و از این فضا برای تحقیقات خود استفاده می
شدن به اینترنت و اح اس نیاز  شیفته »توان به  دارد که از جمله میاین اعتیاد عال می 
اح اس پریشانی، » ،«استفاده نکردن از اینترنتتالش ناموفق برای «  ،«به استفاده از آن

                                                           
 .۲3؛ ترجمه مریب وتر؛ ص تحول فرهنگی در جوام  پبشرفته صنعتی. رونالد اینگلهارت؛ 1
پرور؛ اینترنت در ایران: بررسی کارکردهای مثبت و منفی اینترنت و وبرالگ در ایرران؛  . حمید ضیایی2

 .۱۱و  ۱۰ص 
3. Young, Kimberly S. (2004), “ Internet Addiction a New Clinic al Phenomenon and Its 

Consequences”, P 1. 
4. Lim, Jin-Sook and et al (2004), “A Learning System for Internet Addiction Prevention,” P1 
5. Grohol, John (2012), “Internet Addiction Guide”, P2 
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به خطرر انرداختن روابر ، شرنل، »، «قراری و نداشتن آرامش بدون وجود اینترنت بی
آمرادگی بررای برر هرب »، «ای مهب به دلیل استفاده از اینترنت فرصت آموزشی یا حرفه

دروغ گفتن به دوستان و نزدیکران صرمیمی بررای از دسرت »، «زدن رواب  اجتماعی
اسررتفاده از اینترنررت برره عنرروان راه فرررار از »و « ینترنررتنرردادن فرصررت اسررتفاده از ا

 اشاره کرد. 1«ها گرفتاری

 پیامدهای اعتیاد اینترنتی
تروان بره  هرا می منفری ب ریاری دارد کره از جملره آن یاعتیاد بره اینترنرت، پیامردها

های ج رمی، دوری و فاصرله  تحرکی، اضطراب، اف ردگی و تنهایی، بروز بیماری کب
انواده، بحران هویت، انزواطلبی، مشکالت اقتاادی و ... اشراره کررد. میان اعضای خ

 توان در سه حوزه بررسی کرد. این پیامدها را می

 پیامدهای فردی. 1

 احساس تنهایی و افسردگیالف. 

که برا تنییرر خلرق همرراه است های شای  اعااب و روان  یکی از بیماری ،اف ردگی
غرب و انردوه شردید، اح راس گنراه و عال مری ماننرد حالتی هیجانی کره  باشد؛ می
های  گیری از دیگران، کاهش خواب و اشتها و فقدان عالقه به فعالیت ارزشی، کناره بی

های روانری ماننرد  پریشرانی امرروزه سربب برروزاز عواملی کره یکی  2دارد.روزمره 
برا دهرد کره  شود، اینترنت است. اینترنت به کاربرانش این امکران را می اف ردگی می

سراده داشته باشند؛ ارتباطی ای  های اجتماعی گ ترده ارتباطافراد مختل  در تمام دنیا 
ب ریاری از را بیان کننرد. آزادانه افکار و اح اسات خود توانند  می کهو بدون ری ، 

ی کره برایشران اسرترس بره وجرود شررایطفرار کردن از مواق  کاربران اینترنت برای 
برند  به اینترنت پناه می شود، ها وارد می ی که از محی  اطراف به آنیآورد و فشارها می

                                                           
1. Young, Kimberly S. (1996), “Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical 

Disorder”, P237 

اثربخشی درمان میان فردی گروهی برر اف رردگی و اح راس تنهرایی »کار و همکاران؛  . معاومه دانه2

 . 68 صشناختی؛ ش اول، مطالعات روان؛ «دانشجویان دختر اف رده
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 داننرد. میهرای محیطری  گیری از تنش و فضای مجرازی را مکران امنری بررای کنراره
روزمره اجتماعی، دوری کردن از خانواده و دوستان، اختالل  های ارتباطگیری از  کناره

ن و رنج دا می از خ تگی، از جملره در الگوی خواب، تمایل به تنهایی، خجالتی بود
 1های اف ردگی ناشی از واب تگی و اعتیاد به اینترنت است. نشانه

 ب. 
ُ
 فت تحصیلیا

ترین  از پیامدهای اعتیاد به اینترنت، افت تحایلی نوجوانان و جوانان است که از مهب
دی های آموزشی است؛ زیرا از این طریق هر ساله تعرداد زیرا م ا ل و مشکالت نظام

از مرواردی کره سربب همچنین رود.  از استعدادهای بالقوه ان انی و اقتاادی هدر می
های  ای و اینترنتی است که یکری از سررگرمی های رایانه شود، بازی اعتیاد اینترنتی می

های اینترنتی جاذبه ب یار براالیی دارنرد؛ از ایرن  بازی شرای  کنونی است.فرزندان در 
حقیقت کاربران هنگرام کنند. در  ها می گونه بازی را صرف این کاربران زمان زیادیرو 

کنند و برا چشرمان و  میبازی انرژی عابی و روانی خویش را صرف  بازی اینترنتی،
ها زودترر  کشند. حتی برخی نوجوانان و جوانان صربح ذهنی خ ته دست از بازی می

سره یرا دانشرگاه، بره شوند تا پیش از رفتن به مدر از وقت معمول از خواب بیدار می
   2دارند.این افراد، افت شدید تحایلی اغلب بازی مشنول شوند. 

ضرعی  منز هنگام کار برا اطالعرات الکترونیکری ، این است که فت تحایلیعلت اُ 
بندی  تمرکز، تفکرر، تلخریص واژگران، دسرتهتواند عملکردهایی مانند  شود و نمی می

مطالرب را به خوبی انجام دهد. ارا ره مطالب، استدالل و استنتاج، نقد و انتقاد و تخیل 
اگرر چره فضرای شرود.  های منز می در مدت زمان کب، سبب آسیب رسیدن به سلول

لوبی تأثیرات نرامطتواند دارای امتیازهای مثبت از جهت آموزشی باشد، اما  مجازی می
آموزان و  متأسفانه دانش گذارد. میآموزان و دانشجویان  بر عملکرد تحایلی دانشنیز 

هرای خالقانره، بیشرتر در  ترنت و انجام فعالیتیندانشجویان به جای استفاده بهینه از ا
                                                           

؛ «گری نراگویی هیجرانی اعتیاد اینترنتی برا میرانجیارتباط بین اف ردگی و ». شیوا عقبایی و همکاران؛ 1

 .۱77ص

های اجتماعی اینترنت؛ دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی؛ خرداد  . حبیب صبوری؛ بررسی آسیب2

 .۱۰۰، ص ۱386
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های مجرازی اسرتفاده  و از بازی حضور دارند وگو گفتهای  اتاآ ناسالب وهای  سایت
آمروزان و  قات، اسرتفاده آموزشری از فضرای مجرازی میران دانشکنند. بنا بر تحقی می

خاوص در  جایی که بیشترین استفاده از این فضا بهدانشجویان ب یار کب است. از آن
گرایانره ماننرد چرت، ارتباطرات  هرای لذت بره فعالیتمربروط تر،  میان کاربران جوان

است، به طرور طبیعری های غیر اخالقی  اجتماعی، وبگردی، بازی و مراجعه به سایت
   1افت تحایلی نیز در میان کاربران شدیدتر است.

ور کرنکالس کپ رم بعد از مدرسه به »گفت:  پدری درباره افت تحایلی فرزندش می
ور دارد، جهرت اطرالع از احروالش از کنکالس که کرفت. اجازه دادم تا روزهایی  می

هرا  السکمتوجره شردم انگرار  ورکرنکبه  شدن ،ند؛ اما با نزدیکتلفن همراه استفاده 
اش به این وسیله بیشرتر  اش نداشته و فق  واب تگی ای در بهبود وضعیت درسی فایده

نرد ترا برین ک جرا کره هرر روز مردل گوشری جدیردی طلرب مریشده اسرت ترا آن
 2«.ورش سرآمد باشدکنکالس کهای مدرسه و  السیکهم

 تغییر سبک زندگیج. 

یکی از پیامدها و مشکالت استفاده بیش از حد از اینترنت، تنییر سب، زندگی است. 
های فضای مجازی بیدارنرد.  از سرویساستفاده های شب برای  کاربران زیادی تا نیمه

زمینه را بررای  ،قیمت و ...  هایی همچون اینترنت رایگان شبانه، مکالمه ارزان سرویس
معتادان اینترنتی سه تا پنج سراعت دیرترر از  معموالً  کند. آماده میبیداری کاربران  شب
خوابنرد و کمبرود خرواب دارنرد. ب ریاری از معترادان بره  می ،خوابشان معمول زمان

 3کننرد. دار اسرتفاده می هرای کرافئین ها بیدار بمانند، از قرص که شباینترنت برای این
خواب شرده و از نشراط و ها دچار اختالل در  شود آن بیداری کاربران موجب می شب

ساعت در هفتره و یرا  38شادابی فاصله بگیرند. کاربران واب ته به اینترنت با میانگین 
مشرکالت دچرار تردریج  خروابی به کب ه سرببو ب 4کنند می بیشتر، از اینترنت استفاده

                                                           

 .84 – 89حقیقت مجازی؛ ص   . گروهی از مؤلفان؛1

 .۰4/۱۰/۱39۵؛  «مجازیمدرسه در سایه فضای ». خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران؛ 2
https://www.irna.ir/news/82358190 
3. Young, Kimberly (n.d), “Assessment of Internet Addiction”, in: http://netaddiction.com 

4. Koc Mustafa (2011), “Internet Addiction And Psychopatology,” P2 
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 شوند. میج می، خانوادگی، آموزشی و شنلی ب یاری 

 پیامدهای خانوادگی. 2

 بط زناشوییمشکالت رواالف. 

منفی آن بر رواب  زناشویی است. اعتیاد بره اثرات یکی از پیامدهای اعتیاد به اینترنت، 
سبب از دست دادن زمان و انجام ندادن وظای  مهب حضور در فضای مجازی اغلب 

در ابعراد مختلر  از  یوظای  متعددبرای فرد جا که زندگی زناشویی از آنشود.  می
های اقتاادی، مراودات عاطفی، مراقبت از هم ر و فرزندان و توجه به  جمله فعالیت

به دنبال دارد، حضرور بریش از انردازه در فضرای مجرازی سالمت روانی و ج مانی 
و زمینه رفتار انحرافی و عردم تعهرد بره شود  میتنییر در سب، زندگی زوجین سبب 

را تنییرر  هرا ارزشفضای مجرازی کند.  ا برای فرد مهیا میوظای  زندگی زناشویی ر
دگرایی، گرایی و ُمرر ماننررد فرهنرر  برهنگرری، مارررفهررایی  دهررد و ضررد ارزش می

کاربران نیز برای عقب  کند. ها می آنپنداری را جایگزین  پرستی و حس همذات تجمل
ا را گراه حتری ه شوند و این ضد ارزش ها همراه می با آن ها، نماندن از این ضد ارزش

هرا در خرانواده،  تضرعی  ارزش کننرد. به طور ناخودآگاه در زندگی خود اجرایی می
 1شود. میرواب  هم ران سبب آسیب جدی به 

رفتارهرای جن ری از الگروبرداری  .رفتار جن ی، رفتاری پیچیده و پر اهمیرت اسرت
خطاهای یجاد آید، سبب ا م تهجن به نمایش در میو ها پورنو  که در فیلبساز  مشکل

شوند. اغلب ک انی کره بره دیردن  میویبه مردان  شناختی و رفتاری در هم ران و به
شروند و از  هایی اعتیاد دارند، به مرور زمان دچار باورهای غل  جن ی می چنین فیلب

شود نگراه بره زن  ها سبب می این فیلب ای دارند. بینانه رواب  جن ی انتظارات غیر واق 
کره بره دا کند که زن به ی، کراالی جن ری تبردیل شرود؛ بردون آنبه حدی تنزل پی

ارزش  اش توجه شرود. رابطره جن ری برا هم رر بری های روحی و شخایتی ویبگی
هایی، دچار تمایل به جرنس موافرق  شود و گاه حتی فرد معتاد به دیدن چنین فیلب می
ل مشرکالت زنی که برای ح 2شود. ارزش می شود و بدین ترتیب ازدواج امری بی می

                                                           

 .97؛ ص وزمرگی و فضای درون خانوادهشناسی خانواده: تحلیل ر جامعه. مرتضی منادی؛ 1
های برآمده از فضای مجازی در روابر   شناسایی و مقای ه آسیب». ر. : ریحانه شجاعی و همکاران؛ 2

 .۵۵9؛ ص «بین زوجین، مطالعه موردی در شهر اصفهان
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 گفت:  اش به مشاوره مراجعه کرده بود، می زندگی
مران بره  چند وقتی بود که متوجه شده بودم هم رم به من توجه چندانی ندارد. رواب 

توان رتب گرمری سرابق را میران  کردم نمی سردی گراییده بود و من هر چه تالش می
برودم، امرا بره  اش مشکو  شرده خود و هم رم ایجاد کنب. به وجود زنی در زندگی

کره یر، روز بره طرور چیزی که این ش، را به یقین تبدیل کند، دست نیافتب تا ایرن
هرای م رتهجن  اش را پیدا کردم. تااویر و فیلب های شخای اتفاقی رمز یکی از فایل

ام چررا  و پورنو درون فایل، همچون پتکی برر سررم فررود آمرد. حراال متوجره شرده
 1شد. سردتر می هم رم روز به روز ن بت به من

 کم شدن ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و خویشاوندانب. 

تواند تفاوت میان فضاهای مختل  را از بین ببرد؛ بررای مثرال مررز  فضای مجازی می
تواند به بخشی از محل کار تبردیل  رود و خانه می فضای خانه و محل کار از میان می

چر، ، ماننرد هنردد ب یاری از کارمندان در خانه به کارشان ادامره مری که؛ چنانشود
های اداری، آماده کردن محتوا بررای  آماده کردن محتوای نامهکردن پ ت الکترونیکی، 

ها برا  بدین ترتیب تماس و مراوده ان ان . های اجتماعی و ... شبکهها،  ها، کانال سایت
از این فضرا استفاده ینترنت از هر فرصتی برای کاربران معتاد به ا شود. ب مییکدیگر ک
صرحبتی و همراهری برا  اوقات کمتری را صررف هبو به طور طبیعی  کنند استفاده می

   2کنند. دیگر اعضای خانواده و خویشاوندان می

 پیامدهای اجتماعی. 3

 انزواطلبیالف. 

اسرتفاده از افرزایش ، در رواب  خانوادگی معتقدند علت تنییرات ب یار برخی محققان
اسرتفاده بریش از حرد از  3اسرت.اینترنت و کاهش کیفیت و کمیت رواب  خانوادگی 

چهرره بره شود؛ زیرا افرراد بره جرای ارتباطرات  انزوای اجتماعی می موجباینترنت، 
گیری و انزوا روح ان ران را بره  دهند از اینترنت استفاده کنند. گوشه ترجیح میچهره، 

                                                           
 .۰۵/۱۲/۱393؛ «های زندگی است های سرگردان برخی هم ران، ویروس چشب»جب آنالین؛  . جام1

https://jamejamonline.ir/fa/news/774045 
 .683؛ ترجمه ح ن چاوشیان، ص شناسی جامعه. آنتونی گیدنز؛ 2

3. Beard, Keith. W. (2011), “Working with Adolescents Addicted to the Internet”. P 177-178 
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بردی در روح ب ریار گیری اثرر  انزوا و گوشهمطالعات،  بر اساسدهد.  شدت آزار می
شرود.  میو سربب برروز اف رردگی، یرأس، تروهب و اخرتالل روانری گذارد  افراد می

کنند، بیشتر دچار انزوا شده و به جای  های اجتماعی دوری می نوجوانانی که از تماس
اینترنرت پنراه با پا  کردن صرورت م رأله بره که انزواطلبی خود را درمان کنند، این
   1برند. می

 بحران هویت ب. 

شخای، فرهنگی و اجتمراعی اسرت کره هرر یر، در تکروین بُعد هویت دارای سه 
دهرد  فرد را تشکیل می های  هویت شخای، ویبگیدارند. شخایت فرد نقش مهمی 

کنرد.  ها و اجتماعات مختل  خرود را نمایران می و هویت اجتماعی در پیوند با گروه
خرود را در  هنگام استفاده از آن، فرهنگی و اجتماعی است که فرد ای اینترنت، صحنه

های  دهد. امکانرات و گزینره های زندگی قرار می ها و سب، نقش ،های متنوع موقعیت
سربب گرذارد،  ویبه اینترنت در اختیرار جوانران می های عمومی و به رسانهفراوانی که 

شوند. جروان در   های جدید و انواع مختل  رفتار آشنا آنان همواره با محر شود  می
هرا و  گیری هویت اوست و همواره به دنبال کش  ارزش دوران بلوغ که مرحله شکل

انگیرز و گونراگون   رترده، حیرتحجب گوقتی در اینترنت با هاست،  درونی کردن آن
هویت خویش را از این طریق پیدا کنرد. چنرین ناچار است  ،شود اطالعات مواجه می

 یابی نوجوانان و جوانان اثرات منفی ب یاری دارد.  فضا و شرایطی در ایجاد هویت
ت، محرل سرکونت و الهای شخایتی مانند سن، تحای از سوی دیگر برخی ویبگی

رود. بررای مثرال ب ریاری از کراربرانی کره در  ترنرت از برین مریحتی جن یت در این
گو ه تند، با مشخااتی غیرر واقعری ظراهر و های چت با یکدیگر مشنول گفت اتاآ
و بره مخاطرب یرا مخاطبران   شوند و از زبان شخایتی دروغین که از خود ساخته می

ت شگرفی بر های ناشناس تأثیرا کنند. این شخایت اند، صحبت می خود معرفی کرده
 2کند. و اند  اند  فرد را دچار بحران هویت می گذارند یکدیگر می

                                                           
1. Kraut, R. Patterson, M. Lundmark, V. Kiesler, S. Mukopadhyaay, T. & Scherlis (1998), 
“Internet Paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological 
wellbeing?” P1028 

های اجتماعی اینترنت؛ دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگری؛  . ر. : حبیب صبوری؛ بررسی آسیب2
 .4۰، ص ۱386خرداد 
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