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چکیده
اعتیاد به اینترنت را خواستهای غیرقابل کنترل برای استفادۀ افراطی از اینترنت تعریف میکنند که با بیارزش شمردن
زمانهای سپری شده بدون اینترنت ،عصبانیت و پرخاشگری شدید در موارد محرومیت از آن و تخریب پیشروندۀ زندگی فردی،
خانوادگی و اجتماعی فرد توأم است .ازاینرو هدف پژوهش حاضر تاملی بر پژوهش های صورت گرفته شده در زمینه رابطه اعتیاد
به اینترنت با ترس های اجتماعی در دانش آموزان مدارس می باشد .جامعه آماری پژوهش کلیه پژوهش های صورت گرفته در
زمینه اعتیاد به اینترنت با ترس ها اجتماعی می باشد.
یافتههای این مقاله نشان می دهد که بین اعتیاد به اینترنت و ترس های اجتماعی در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .یافته ها نشان می دهد افسردگی و هراس اجتماعی از طریق اعتیاد به اینترنت بر سالمت روانی -اجتماعی و رفتاری
تاثیرگذار است  .افراد دارای هراس اجتماعی  ،فقدان مهارت های اجتماعی خود را به بی کفایتی و بی ارزشی خود ربط می دهند،
ازاین رو اگرچه استفاده از اینترنت و فضای مجازی ،اثر مثبت و فوری در جهت کاهش اضطراب دانش آموزان دارد اما این مساله
باعث تقویت استفاده بیشتر از اینترنت می شود که در ادامه باعث مشکالت رفتاری می گردد؛ همچنین اگرچه افراد دارای ترس
اجتماعی با استفاده از فضای اینترنت می توانند رفتارهای اجتماعی زیادی را تمرین و مهارت های زیادی را بیاموزند اما عدم
استفاده صحیح از آن می تواند باعث وخیم تر شدن رفتارها و در ادامه آنها را به سوی افسردگی و هراس اجتماعی بکشاند و
همچنین در طول دوره تحول منجر به شکل گیری هویت منفی در آنها گردد .درواقع استفاده از اینترنت می تواند بسان یک
شمشیر دولبه عمل کند که در جهت جبران نواقص روانی از قبیل ترس اجتماعی و افسردگی عمل می کند.
واژگان كلیدی :اعتیاد به اینترنت ،ترس اجتماعی

 -1مقدمه
جذابیت ظاهری وسایل ارتباطی در عصر حاضر باعث شده است که کودکان و نوجوانان به جای انجام بازیهای
جسمی و گروهی در دنیای مجازی و بازیهای کامپیوتری غرق شوند .شاید کودکان و نوجوانان امروزی اطالعات
بیشتری از کودکان تبارهای گذشته در ذهن داشته باشند؛ ولی این کودکان و نوجوانان بسان یک کاربر اطالعات ذهن
و روانشان در زیر بار خروارها مطلبی که هر لحظه ذهن آنان را بمباران و اشغال میکند گرفتارند.کاربر اطالعات بودن
و بردگی ذهن و روان را نمیتوان باسواد بودن و خالق بودن نامید .ذهنی که قدرت تحلیل و تفکر نداشته باشد کاربرد
خاصی برای پیشرفت جامعه در پی ندارد .افزون براین ،خزانه واژگان ضعیف و سطحی کودکان و نوجوانان ،کمرویی
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وعدم توانایی در برقراری تعامالت اجتماعی سازنده و استفاده از هیجان خوانی و دیدگاه گیری بهاصطالح تکنولوژی و
مدرنیته بیداد میکند .استفاده از واژگان تلگرافی و کوتاه در جمالت ،استفاده نکردن از تماس چشمی و زبان بدن در
گفتگوهای دوطرفه ،انفجاری و واکنشی عمل کردن ،قدرت حل مساله ضعیف ،خشم و عصبانیت ،انعطافناپذیری از
دیگر ویژگیهای این افراد است( پرهون.)1398 ،
اینترنت به عنوان ابزاری که ردپای آن در جای جایِ زندگی انسان امروزی قابل مشاهده است ،به بخش جداییناپذیر
از زندگی بشر در عصر حاضر بدل شده است .بسان سایر فناوریها ،این فناوری مهم و تاثیرگذار نیز از سوءاستفاده و یا
استفادۀ نادرست در امان نبوده است .در سال های اخیر ،بحث اعتیاد رفتاری و اعتیاد به فناوری های مدرن از جمله
اینترنت به عنوان یکی از آسیب های نوظهور توجه جدی متخصصان حوزه سالمت روان را به خود جلب کرده و پژوهش
های متعددی در این زمینه انجام و در دست انجام است.
دنیای جذاب و در حال پیشروی فضای مجازی و اینترنت با فراهم نمودن تنوع و جذابیت های گوناگون امکان
برقراری ارتباط ،به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان ،را به امری پیش پا افتاده و آسان بدل کرده و مناسبات انسانی
را عمیقاً تحت تاثیر خود قرار داده است .بر اساس مستندات پژوهشی یکی از مشکالت اساسی که افراد مبتال به هراس
اجتماعی و افسردگی با آن درگیر هستند ،احساس تنهایی و مشکالتی است که در تعامالت خود با سایرین دارند.
پژوهش هامبرگر و بن -آرتزی ( ،)2003لی و استاپینسکی ( )2012نشان داده اندکه افراد دارای هراس اجتماعی و
افسردهگی با بهرهگیری از این ابزارهای ارتباطی سعی در جبران کمبودها و رفع نیازهای خود دارند .اما استفاده از این
ابزارها به مرور زمان میتواند وابستگی و اعتیاد آنها به اینترنت را در پی داشته باشد و حتی سبب تشدید این اختاللها
در آنها شود (کو ،ین ،ین ،چن و چن  .)2012 ،یکی از خدمات جذاب و مهم اینترنتی که در سالهای اخیر مخاطبان
بسیاری را از سنین مختلف به خود جلب کرده است امکان برقراری ارتباط با دیگران است که گسترۀ وسیعی از ابزارها
اعم از امکانات مربوط به فرستادن پیامهای سریع و ایمیل ،چت تصویری ،پیام رسان های مختلف ،اتاقهای گفتگوی
مختلف و سایتهایی نظیر وبالگها ،سایتهای شبکههای اجتماعی ،سایتهایی برای اشتراکگذاری عکس و فیلم و
محیطهای واقعیت مجازی را شامل میشود (سابراهمانیام ،ریچ ،واچر و اسپینوزا  .)2008 ،کورا ،هینسلی و دیزونیگا
( )2010معتقدند که سه چهارم از بزرگساالن آمریکایی و  93درصد از نوجوانان از اینترنت استفاده میکنند و تقریباً
همۀ کاربران یکی از نخستین اهداف استفاده از آن را برقراری ارتباط با دیگران ذکر میکنند .بر اساس آمار سایت
فیسبوک یکی از نخستین و پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی؛ به نقل از کالیتون ،آزبورن ،میلر و اوبرل )2013( ،
این سایت در پایان سال  2011به رکورد ماهیانه  845میلیون کاربر فعال رسیده است.
با توجه به اینکه برقراری ارتباط یکی از نیازهای روانشناختی اساسی انسان است (ریو ،)1388 ،احتماالً آنهایی
که نمیتوانند با مشکالت خود در برقراری روابط اجتماعی کنار بیایند از اینترنت استفاده میکنند تا نیازشان به برقراری.
اما در صورتی¬که مشکالتشان در دنیای واقعی مرتفع نشود ،ممکن است برای دریافت حمایت اجتماعی تماماً به
اینترنت روی آورده و عالوه بر کاهش انگیزه در برقراری روابط واقعی (کو و همکاران )2012 ،استفادۀ مفرط از این
امکانات به اعتیاد انجامیده و خود این اعتیاد سبب تشدید اختالل اولیه شود (اورسال و همکاران )2013 ،و یک دور
باطل پدید آید.
هراس اجتماعی عبارت است از تجربۀ این حس که فرد کاری انجام خواهد داد یا چیزی خواهد گفت که مایۀ
شرمساری وی شده یا از جانب دیگران مورد ارزیابی و قضاوت منفی قرار خواهد گرفت (الی و گومز  )2014 ،و میتواند
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در موقعیتهایی از قبیل تعامالت اجتماعی ،مورد مشاهده قرار گرفتن از جانب دیگران یا انجام فعالیتی در مأل عام
(انجمن روانپزشکی آمریکا  )2013 ،پدیدار شود .درصد قابل توجه ای از افراد از این اختالل ناتوان کننده رنج برده و
برای بسیاری پیش درآمدی بر سایر اختاللها نظیر افسردگی و سوءمصرف مواد است (راپی و اسپنس  .)2004 ،افراد
مبتال به این اختالل برای حل تعارض میان نیاز به برقراری تماس اجتماعی و تمایل به اجتناب از احساسات ناخوشایند
و دردناکی که از تعامالت بینفردی انتظار دارند ،غالباً اجتناب و انزوا را بر میگزینند (اروین ،تارک ،هیمبرگ ،فرسکو
و هانتوال  .)2004 ،ماهیت متفاوت ارتباط از طریق اینترنت با روابط رو در رو و ادراک افراد مبتال به هراس اجتماعی
از این عوامل از جمله نشانگان بدنی کمتر ،انعطافپذیری موقتی (زمان بیشتر برای پاسخ و عکس العمل) ،گم¬نامی
(عدم فاش شدن هویت فرد) ،اسناد (اسناد بیرونی؛ یانگ و لو  ،)2012 ،کنترل بیشتر در ارائه خود  ،احتمال کم¬تر
برای ارزیابی منفی و افزایش کیفیت رابطه (لی و استاپینسکی )2012 ،سبب شده است تا بسیاری از این افراد ،گزارش
دهند که تعامالت اینترنتی اجتناب از ارتباطات رو در رو را برایشان سادهتر ساخته است (اروین و همکاران.)2004 ،
الگوی مشابهی در افراد افسرده دیده می شود .احساس تنهایی و خلق افسرده در چرخهای معیوب ،براساس آنچه
در باال ذکر شد ،میتواند منجر به اعتیاد به اینترنت در کاربران شده و یا آنرا تشدید کند .در همین راستا ،پژوهشهای
بسیاری رابطۀ این دو اختالل را نشان دادهاند از جمله (بوزاگالن و همکاران2014 ،؛ اورسال و همکاران2013 ،؛ ایاکوولی
و والنتی2009 ،؛ بیدی و همکاران .)1391 ،براساس شواهد موجود این پژوهش درصدد تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت
با هراس اجتماعی دانش آموزان است.
 -2بیان مساله:
همواره در طول تاریخ ،پیشرفت در فناوریها به مثابه شمشیر دولبه عمل کردهاند .اینترنت یکی از این فناوریها
است که زندگی وتجارب بشری را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است .اغلب افراد ،در هر گروه سنی ،از اینترنت به منظور
انجام کارهای روزانه ،کسب اطالعات (میچل ،لبو ،یوریب ،گراتهوس و شوگر ،)2011 ،1خرید و فروش ،سرگرمی و
برقراری ارتباط با دیگران (میلوشویچ -دردویچ و ژژج )2014 ،2بهره میگیرند .در کنار تمامی این مزایا استفادۀ نادرست
از این فناوری حیاتی میتواند آسیب زا و پیامدهای مخربی در پی داشته باشد .شواهد پژوهشی در حوزۀ استفاده از
اینترنت و تأثیرات روانشناختی مثبت و منفی آن نتایج متفاوتی را نشان میدهد ،به گونهای که پارهای از پژوهشها
بیانگر برخی جنبههای مثبت استفاده از اینترنت است و برخی دیگر به جنبههای منفی آن پرداختهاند .میچل و همکاران
( )2011استفاده از سایتهای سرگرمی و بازی را پیشبینی کنندۀ حمایت اجتماعی ادراک شده و شادکامی دانستند؛
یا این یافته که استفادۀ زیاد از اینترنت نه تنها تأثیر منفی ندارد بلکه با ارتباطات اجتماعی کاربران همبستگی مثبت
داشته و سودمند است (آمیچای -هامبرگر و هایات)2011 ،3؛ همچنین ،کاتن ،فورد ،فورد و هیل )2012( 4دریافتند
که استفاده از اینترنت سبب کاهش احتمال افسردگی میشود.از جمله تأثیرات روانشناختی منفی و مخرب آن میتوان
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به افسردگی ،بازداری اجتماعی و سطوح پایینتر تفاهم و دوستداشتنی بودن (ایاکوولی و والنتی )2009 ،1و رابطۀ
مثبت آن با احساس تنهایی و همبستگی منفی با رضایت از زندگی (استپانیکوا ،نی و هی )2010 ،2اشاره کرد.
پژوهشگران ،اعتیاد به اینترنت را میلی غیرقابل کنترل برای استفادۀ افراطی از اینترنت تعریف میکنند که با
بیارزش شمردن زمان های سپری شده بدون اینترنت ،عصبانیت و پرخاشگری شدید در موارد محرومیت از آن و تخریب
پیشروندۀ زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماعی فرد توأم است (یانگ .)2004 ،شیوع این اختالل هم در فرهنگهای
غربی و هم در فرهنگهای شرقی از یک درصد تا  36/7درصدگزارش شده است (کو و همکاران .)2012 ،آنها معتقدند
که شواهد کافی وجود ندارد که بتوان اعتیاد به اینترنت را یک اختالل اولیه دانست ،بلکه در نظر گرفتن آن به عنوان
اختاللی ثانوی بر اختاللهای دیگر بهتر قابل توجیه است .دو مورد از اختاللهایی که همبودی آنها با اعتیاد به اینترنت
در مطالعات متعدد نشان داده شده است افسردگی(اورسال ،اورسال ،آنسال و اوزلپ2013 ،3؛ بوزاگالن ،دمیرر و شاهین،4
2014؛ ایاکوولی و والنتی2009 ،؛ یانگ و تانگ2007 ،؛ بیدی ،پژمان ،امانی ،قنبری و کارشکی )1391 ،و هراس
اجتماعی است (لوینسون2014 ،5؛ لی و استاپینسکی2012 ،؛ کو و همکاران2014 ،؛ ین ،کو ،ین ،وو و ینگ2007 ،6؛
جعفری و فاتحیزاده.)1391 ،
 -3اهمیت و ضرورت پژوهش
روزانه تعداد زیادی از افراد در گروه استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند .اینترنت در خانه ،دانشگاه و مدرسه
درهمه جا حضور دارد و به طور عجیبی در حال افزایش است و تعداد استفاده کنندگان از اینترنت تا دسامبر
2002میالدی 665میلیون نفر گزارش شده است(شاه قاسمی  .)2006،اینترنت ،روی نگاه به دنیا و دانایی انسان تاثیر
زیادی داشته است  ،در اینترنت انسانها به راحتی می توانند از میزان زیادی از اطالعات به صورت آنالین بدون محدودیت
استفاده کنند .بیش از 11میلیون کاربر در داخل ایران مشغول به کار هستند وبا پیشرفت تکنولوژی اینترنت جایگاه
زیادی بین مردم پیدا کرده است که دارای مزایا و معایبی می باشد که مزایای آن 24ساعته بودن آن ،هزینه کم ،آسانی
کار ،مشخص نبودن استفاده کنندگان درآن و معایب آن اعتیاد مجازی که تاثیرات روانی و رفتاری بسیاری روی استفاده
کنندگان اینترنت می گذارد .استفاده بدون محدودیت و فقدان کنترل از کامپیوتر رشد روانی و اجتماعی ،فیزیکی جوان
و نوجوان را در معرض نابودی قرار می دهد(امیدوار و صارمی .)1381،اعتیاد به اینترنت با هراس اجتماعی ،اختالالت
اضطرابی ،پرخاشگری و خودکشی ،برانگیختگی باال و افسردگی در ارتباط بوده است(کیم ،نمکونگ ،کو و کیم .)2008
هنگامی که رفتارها  ،شکل اعتیاد به خود می گیرند ،اثر بدی روی زندگی می گذارند .اعتیاد به اینترنت باعث آسیب
رسیدن به فرد و و سالمتی فرد را به خطر می اندازد و افراد به طور میانگین در هفته 38ساعت را صرف تماس با
اینترنت می کنند درحالی که استفاده ی آنها ،جزء فعالیت های علمی و اقتصادی نیست (ویزشفر .)1384،هراس
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2. Stepanikova, Nie & He
3. Orsal, Orsal, Unsal & Ozalp
4. Bozoglan, Demirer & Sahin
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6. Yen, Ko, Yen, Wu & Yang
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اجتماعی یکی از اختالالت اضطرابی محسوب می شود .اضطراب باعث ایجاد اختالل در رفتارهای فرد و درماندگی می
شود و فرد ترس آن را دارد که مورد انتقاد اطرافیان واقع شود و به مرگ و نبود اطرافیان فکر می کند(بوگلس و زیگترمن
" .)2005،هراس اجتماعی" دریک نوجوان ،او را در معرض مشکالت طوالنی مدت درقسمت های مختلف می کند و
منجر به اختالل می شود .ترنورکرک ،بیدل به این نتیجه رسیدند که کودکانی که دچار هراس اجتماعی اند ،سطوح
باالیی از گوشه گیری  ،غمگینی  ،ارتباط اجتماعی ضعیف و ترس آشکار ،حضور در جمع را دارندکه در مقایسه با نمونه
غیر بیمار داشتند.تلسن و کسلر ،به این نتیجه رسیدند که نوجوانانی که مبتال به اعتیاد به اینترنت شدند ،امکان دارد
کمترمقطع دبیرستان را تمام کنند و به دانشگاه راه پیداکنند وبه پایان برسانند(به نقل از زرگر،کالنتری،مولوی و نشاط
دوست .)1388،و با توجه به میزان باالی هراس اجتماعی و وارد شدن درزندگی شخصی وکاری فرد ،اختالل هراس
اجتماعی مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است(هافمن و بارلو  .)2005 ،در کنار هراس اجتماعی معضل اعتیاد به
اینترنت وجود دارد که امروزه دانش آموزان  ،به دالیل مختلف از اینترنت استفاده می کنند .استفاده ی زیاد و نادرست
از اینترنت ،خطر احتمال اعتیاد به اینترنت را به همراه دارد .متاسفانه بسیاری از دانش آموزان مبتال به آن هستند که
زندگی اجتماعی و فردی ،تحصیلی  ،سالمت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد .پرورش دانش آموزان سالم ،نیرومند و
توانمند از نظر روانی و تحصیلی باعث می شود افراد کارآمد تحویل جامعه شوند و توجه به این گروه در آینده و سالمت
جامعه اهمیت زیادی دارد .انتظار می رود آموزش های دانش آموزان در رفتار و عملکرد آنها به عنوان نیروی کارآمد
تجلی پیدا کند  ،براساس شواهد موجود این پژوهش درصدد تعیین رابطه ی اعتیاد به اینترنت با هراس اجتماعی است.
در عصر حاضر با فراگیری استفاده از وسایل الکترونیکی از قبیل گوشی موبایل ،تبلت و همگانی شدن اینترنت
برای بسیاری از افراد اینترنت جزء جداییناپذیر زندگی روزمره شده است و به نظر هیچ قسمتی از زندگی باقی نمانده
که از این فناوری تأثیر نپذیرفته باشد .از منظر یک رفتارگرا میتوان اینترنت را به یک جعبۀ اسکینری غولآسا تشبیه
کرد که رفتارهای کاربران در آن از طریق شرطیسازی کالسیک و کنشگر مورد تقویت قرار گرفته و تقویتهای مثبت
متناوب به تدریج به رفتار افراد جهت داده و آنها در یافتن محرکهای لذتبخش در اینترنت خبره میشوند (میرکرک
و همکاران .)2010،لذا فراگیری استفاده از اینترنت روان¬شناسان را بر آن داشته است تا این پدیده را کانون توجه
خود قرار دهند .بسیاری از این پژوهشها در کشوهای آسیایی انجام گرفته است ،جایی که به نظر میرسد اعتیاد به
اینترنت یکی از مسائل جدی به شمار میرود (مانتاگ و همکاران .)2010 ،در همین رابطه پژوهشهایی در ایران نیز
صورت پذیرفته است .برای نمونه ،تبریزی ،هویدا و نمونه ( )1389در پژوهشی روی جمعیت جوان گزارش گزارش
کردند که  29درصد از کاربران به اینترنت اعتیاد داشتهاند .با توجه به این که فناوری ها و ابزارهای مرتبط با اینترنت
در کشور ما تا حدودی نوظهور به حساب میآیند ،آگاهی از مزایا و معایب این فناوری ها میتواند در استفادۀ بهتر و
پیشگیری از پیامدهای استفادۀ نادرست از این رسانه نقش مهمی داشته باشد.
ماهیت متفاوت ارتباط از طریق اینترنت با روابط رو در رو سبب شده است تا بسیاری از افرادی که از هراس
اجتماعی رنج میبرند ،گزارش دهند که تعامالت اینترنتی اجتناب از ارتباطات رو در رو را برای آن ها سادهتر کرده
است .برای افرادی که از هراس اجتماعی رنج میبرند ،برقراری ارتباط با دیگران از طریق اینترنت میتواند این امکان را
فراهم آورد تا از آن جنبههای موقعیت اجتماعی که از آن میترسند  .اجتناب نموده و در عین حال تا حدودی نیاز به
برقراری ارتباط بینفردیشان را ارضا نمایند (اروین و همکاران .)2004 ،این افراد شاید با اجتناب از روابط رو در رو
متحمل فشار کم تری شوند اما اگر مشکالت اجتماعی آن ها حل نشود ،دریافت حمایت اجتماعی از ارتباطات اینترنتی
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سبب کاهش انگیزۀ آن ها برای برقراری رابطه در دنیای واقعی و انزوای اجتماعی شده (کو و همکاران )2012 ،و به
تبع آن برای ارضای نیازهای بینفردیشان بیشتر محتاج ابزارهای اینترنتی میگردند و نسبت به اعتیاد به اینترنت
آسیبپذیرتر میشوند .همچنین رابطۀ میان افسردگی و اعتیاد به اینترنت قابل توجه است .با توجه به شیوع باالی
هراس اجتماعی و افسردگی (انجمن روانپزشکی آمریکا )2013 ،و همبودی آنها با اعتیاد به اینترنت ،شناسایی عوامل
زمینهساز و تداومبخش این اختاللها که ممکن است بر یکدیگر اثرات متقابلی هم داشته و مسأله را پیچیدهتر کنند،
گامی مهم ،در جهت مفهومپردازی بهتر این مشکالت و هم در راستای پیشگیری و درمان این اختاللها ،به حساب
میآید.
از سویی ،مطالعات حکایت از آن دارند که حجم عظیمی از کاربران اینترنت و شبکههای اجتماعی را جوانان تشکیل
میدهند (کورا و همکاران .)2010 ،یانگ ( )2004معتقد است که دسترسی رایگان و نامحدود به اینترنت ،داشتن
زمانهای آزاد زیاد در برنامه هفتگی ،فراغت از کنترل و نظارت والدین ،عدم نظارت و حساسیت نسبت به محتوای
فعالیت برخط افراد ،تشویق خود مدارس و معلم ها برای استفادۀ دانش آموزان از اینترنت ،احساس تهدید و
ازخودبیگانگی اجتماعی و عدم وجود منع قانونی برای سنین متفاوت (به نسبت مصرف الکل) ،احتمال خطر اعتیاد به
اینترنت در دانش آموزان را افزایش میدهد .بنابراین ،به نظر میرسد که بررسی این عامل در میان دانش آموزان نوجوان
از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می تواند در مدارس ،کلینیک ها ،مورد توجه معلم¬ها و متخصصان
سالمت روان در جهت کاهش مشکالت و جلوگیری از بحران های پیش رو این دانش آموزان قرار گیرد .ازاینرو با توجه
به اهمیت اینترنت در زندگی انسان امروزی و با آگاهی از کشش و جذابیت های فراوانی که برای نسل های جوان در
پی دارد باید نسبت به استفاده درست و همچنین خطرات استفاده نادرست از آن آموزش های الزم به والدین و فرزندان
آن ها داده شود و راه درست و کم خطری را در پیش بگیریم.
 -4سوال پژوهش
 آیا بین اعتیاد به اینترنت با ترس های اجتماعی در دانش آموزان رابطه وجود دارد. -5اعتیادبه اینترنت
لفظ اعتیاد تداعی گر اعتیادهای سنتی هم چون مواد مخدر ،اعتیاد به الکل ،قمار و نیکوتین است؛ اما اعتیاد از
طریق اینترنت به صورت های گوناگونی رخ داده است .پیشرفت کامپیوتر و گسترش اینترنت در محل کار و خانه منجر
به بروز مشکلی به نام اعتیاد اینترنتی شده است .این نوع اعتیاد فرد را گوشه گیراز خانواده و اطرافیانش میکند اینترنت
منجر به اعتیاد به قمار آنالین ،اتاقهای گپزنی ،خریدهای اینترنتی و هرزهنگاری میشود .اعتیادهای رفتاری ،موجب از
بین رفتن روح و روان ،روابط ،سالمت ،احساسات فرد میشود(گرینفیلد .)1384 ،
اعتیاد به اینترنت را به عنوان اعتیاد فضاهای مجازی تعریف کرده اند .فرد معتاد روی رفتار خود تسلط کمی دارد
و درنهایت کنترل روی رفتار خود را ازدست می دهدو فعالیت های روزانه ی خود را کنار می گذارد و تمام وقت خود
را اختصاص به فضاهای مجازی می کند(فرگوسن والسون )2013،
 -6انواع اعتیادهای اینترنت:
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اعتیاد اینترنتی اصطالح وسیع و گسترده ای است که تنوع و گسترده وسیعی از رفتارها و مشکالت مربوط به
انگیزش و کنترل وسواس را در بر می گیرد .اعتیاد اینترنتی چندین نوع دارد که پنج مورد آن از شایعترین می باشد.
اعتیاد به سایبر مستهجن و بد ،اعتیاد به روابط سایبری ،اعتیاد به خرید و فروش  ،تجارت و مزایده ،اعتیاد به بازی های
کامپیوتری ،اعتیاد به خاطر وجود اطالعات بیش از حد و ذخیره ی آن در محیط و فضا های مجازی .فرد معتاد اینترنتی
در هر کدام از این اعتیادها بدنبال ارضا و تامین یکی از نیازهای اصلی و بنیادین خویش است .امروزه اینترنت عامل
بسیار مهمی در خانواده هاو زندگی زناشویی شده است .که در بعضی موارد بیشتر این روابط بخاطر همین مشکل فرو
پاشیده می شود .استفاده بیش از اندازه به اینترنت می تواند افسردگی ،انزوای اجتماعی ،فقدان و نبود صمیمیت واقعی
ایجاد کند .خیلی ازخانواده ها ،زنها و مردها به خاطر مشکالت و مسأله ای که تا حدودی به واسطه اعتیادهای اینترنتی
ایجاد شده ،برای مشاوره نزد متخصص می روند .خیلی از خانم ها از اینترنت به عنوان غریبه ای در منزل که همسرشان
را در سیتره خود قرار داده یاد می کنند و با ادعای اینکه همسرشان اسیر سایت های پرنوگرافی و مستهجن شده اند
در خواست طالق می دهند خیلی از فرزندان نیز شب ها تا صبح بدور از چشم والدین نیز غافل از حضور فرزندشان در
دنیایی که هیچ محدودیتی در ارائه افکار و عقاید و خصوصا ابتذال و هرزه نگاری ندارند از تربیت و بزرگ کردن صحیح
فرزندشان غافل می شوند .اعتیاد آورترین محتوا قسمتی است که تکان دهنده تر باشد و روحیه تان را سریعا تغییر
دهد .این اتفاق در سایبرهای جنسی و مستهجن بسیار بیشتر از سایت های دیگر است .برخی عقیده دارند که اینترنت،
در زما ن صرفه جویی می کند .اما واقعیت این است که مردم وقت خیلی زیادی را صرف یاد گرفتن نحوه صرفه جویی
در زمان می کنند .نتیجه آن این است که کاربرانی که در خانه از اینترنت استفاده می کنند .ساعت های متمادی را
بدون اینکه متوجه شوند در اینترنت که هیچ سودی برای آنها ندارد ،سپری می کنند .به این ترتیب از کار و خانه و
زندگی و گذراندن وقت با آدم های واقعی عقب می افتند .تکنولوژی اینترنت به کیفیت زندگی اکثر افراد چیزی اضافه
نمی کند .یک حس سلطه گری ایجاد می کند .خصوصا به خاطر اینکه این تکنولوژی درحال تغییر غالب باشند .بطور
روزانه سایت های زیادی ساخته می شود تا با رنگ های جذاب و تبلیغات مختلف شما را پای کامپیوتر محبوس کند و
از این طریق کسب درآمد کنند .هرچه زمان به پیش می رود ،می بینیم بطور صعودی سایت های مختلف راه اندازی
می شود .هر کدام یک هدفی دارند ،برخی جنبه درآمد زایی ،برخی جنبه کاری و سازمانی ،برخی جنبه فرهنگی ،برخی
جنبه فکری و تخریبی و ...پس به هر سلیقه و ذائقه ای سایت هایی وجود دارد که کاربر را در سیستم خود قرار می
دهد( مهدی برنج زاده کوتیانی.)1390،
 -7اعتیاد به چت روم:
چت یا گفت وگوی اینترنتی فضایی خصوصی در اتاق های مجازی با حضور افراد متعهد انجام می شود .چت می
تواند به شکل تصویری ،صوتی ،نوشتاری یا تلفیقی از هر سه باشد .چت روم فعالیتی است کامال اجتماعی و معموال
شروع آشنایی ها از طریق آن است .ورود به فضای بسیاری از اتاق های گفت و گو به چیز دیگری به جز یک اسم،
معموال مستعار نیاز دارد و به همین دلیل ،احتمال ورود هر فردی با هر سن و سالی و با هر تفکر و گویشی در آن مجاز
است .در بسیاری از موارد نه تنها قواعد دستوری رعایت نمی شود بلکه مسائل و الفاظ نامناسب نیز رد و بدل می گردد
(اسدی .)1395
 -7اعتیاد به هرزه بینی و هرزه خوانی در اینترنت:

7

اینترنت نوعی اعتیاد ایجاد می کند که یکی دیگر از این اعتیادها ،اعتیاد جنسی اینترنتی است .تماشای تصاویر
مستهجن و خواندن مطالب مبتذلی است که به سهولت از طریق اینترنت در دسترس آن ها قرار می گیرد .هرزه بینی
و هرزه خوانی از بخش های بسیار رایج و پرجاذبه ی اینترنت برای کاربران نوجوان است تعداد سایت های نامناسب با
عضویت رایگان مشاهده و ایجاد ارتباط کامپیوتری در هر زمان و مکان ،این موقعیت را بوجود آورده است تا نوجوانان
بتوانند به مسایلی دسترسی داشته باشند که در محیط خانوادگی و اجتماع تقریبا امری غیر ممکن و ناپسند است .این
موضوع برخالف ظاهر آن ،که تصور می شود تنها یک کنجکاوی مطلق است و در هر زمان که کاربران بخواهند می
توانند از آن دست بکشند ،با واقعیت مطابقت ندارد و مشاهده ی فیلم هاو عکس های مستهجن و مطالعه ی مطالب
هرزه و تداوم آن نوجوانان را تشویق خواهد کرد تا از نظر رفتاری حالت سلطه جو و پرخاشگر داشته باشند(تیمور پور،
 .) 1386فعالیت جنسی معتادان به سکس اینترنتی اغلب با دیدن تصاویر مستهجن و فیلم های مبتذل ،خواندن و
نوشتن داستان ها و نامه های جنسی ،پیام های اینترنتی برای برپایی مالقات خصوصی با یک فرد ،ارائه ی تبلیغات
برای مالقات شرکای جنسی ،واردشدن در اتاق های گفت و گوی جنسی ،درگیری در روابط جنسی آنالین متقابل همان
فرد با جنس مخالف است(محمدی سیف و نریمانی.)1392،
 -8اعتیاد به فیس بوک یا روابط مجازی در شبکه:
فیس بوک نیز از جمله فضاهای مجازی است که در زندگی کاربران خویش تحوالت بسیاری به وجود آورده و
زندگی آنان با ورود به این دنیای جدید ،شکل تازه ای به خود گرفته است .به واسطه ی فیس بوک می توان با دوستانی
که در این شبکه حضور دارند ،عکس ،فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت فیس بوک یک شبکه ی اجتماعی رایگان در
اینترنت است و کاربران در آن می توانند با یکدیگر به طور کامال چند رسانه ای در ارتباط باشند ،دوستان را به فهرست
خود اضافه کنند ،با دیگران آشنا شوند و برای خود یک صفحه ی شخصی درست کنند تا دیگران به آن مراجعه و
اطالعات آن را مشاهده کنند و در صورت عالقه ،نظر خود را اعالم کنند(محمدی سیف و نریمانی.)1392،
 -9اعتیاد به خرید اینترنتی:
ترس شولمن 1می گوید اعتیاد به خرید اینترنتی همانند اعتیاد به مواد مخدر و الکل اغلب به دالیل مختلفی شروع
می شود .بسیاری از مردم سعی می کنند با استفاده از خرید اینترنتی خود را از اعتیاد به مواد مخدر ،الکل ،احساس
پوچی در زندگی ،استرس و مشکالت زندگی دور کنند.
شولمن بین می کند فرهنگ جوامع ،افراد را به خرید تشویق می کند تا یکبار هم که شده خرید اجباری انجام
دهند .توقف و ترک اعتیاد به خرید اجباری خیلی سخت است .خصوصا وقتی خرید به صورت اینترنتی می باشد .ترک
ا عتیاد به خرید اجباری می تواند مانند ترک کوکائین سخت باشد .برخی از محققان معتقدند که خرید اینترنتی راحت
تر از خرید حضوری از فروشگاه است و مشکالت آن را ندارد .دونالدبلک 2استاد روان شناسی در دانشگاه آبووا 3و درمانگر
اختالالت کنترل تکانه بیان می کند یکی از چیزهایی که خریداران اجباری به شما می گویند این است که آنها واقعا از
تجربه خرید لذت می برند .دونالد می افزاید من مطمئن نیستم که خرید اینترنتی برای خریداران اجباری که به دنبال
Terrence Shulman
.Donald Black
University of Iowa
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لذت جسمانی هستند این لذت را فرا هم کند .آنها صدا ،بوها و لمس کردن چیزهایی مانند پارچه ها را دوست دارند و
اینها در خرید اینترنتی وجود ندارد .با این حال کارشناسان دیگر بیان کردند که همه ی خریداران اجباری بر روی
تجربه لمسی خرید متمرکز نشدند .برخی از افراد فقط می خواهند تعداد معین با انواعی از کاالها را به دست آورند .به
همین دلیل کارشناسان برای تعریف اعتیاد به خرید از واژه های مختلفی استفاده می کنند(پاتریشیا دی .تنسلی1975؛
مترجم ابراهیم برادری قوزوللو.)1396،
 -10اعتیاد به فروش آنالین:
اسمکلر1

برخی از افراد در حین اینکه به خرید اینترنتی معتاد هستند به فروش اینترنتی هم معتاد هستند .حیل
نویسنده کتابهایی در مورد والدین و تربیت ،در حین اینکه به خرید اینترنتی معتاد بود به فروش اینترنتی هم اعتیاد
داشت .او در وب سایت گزارش داد از لحظه ای که اولین جفت شلوار جین را فروختم در تخت خواب معموال به لیست
ب عدی فروش فکر می کردم بنابراین از خواب بیدار می شدم و لیستی برای ارائه در وب سایت فروشم آماده می کردم.
میز ناهارخوری اتاقم خط مونتاژجعبه ها و بسته بندی و برچسب زدن بود .برای ارسال چیزهایی که اینترنتی فروخته
بودم یک واحد پستی خریدم و رابطه خوبی با مرد پستچی برقرار رکردم تا هر روز از جلوی درب خانه ام فروش تازه
مرا برداشته و به آدرس مربوطه ببرد .من لباسهای قدیمی ،کتابهای قدیمی و ظروف کریستال پایه دار می فروختم.
وقتی همه کاالهای موجود را می فروختم کاالهای دیگری می خریدم تا آنها را هم بفروشم(پاتریشیا دی .مترجم برادری
قوزوللو.)1396،
 -11اعتیاد به مزایده اینترنتی:
بسیاری از خریداران اینترنتی گزارش می دهند که به طور مکرر در سایت های حراج و مزایده های اینترنتی
جستجو می کنند و هیجانهای مزایده را تجربه کرده و در مزایده ها شرکت می کنند .هیجان مزایده های اینترنتی
ممکن است نسبت به مزایده هایی که در آن افراد به صورت حضوری در مزایده شرکت می کنند و با دیگران رقابت می
کنند بیشتر باشد .کیمبرلی یانگ 2بیان می کند مشکالت مزایده اینترنتی وقتی جدی تر می شود که معتادان ای بی(3
سایت مزایده ی اینترنتی در آمریکا) احساس کنند برای موفقیت در مزایده باید باالترین پیشنهادها را بدهند در حالی
که چنین پیشنهادهایی الزم نیست .کسانی که به سایت های مزایده اینترنتی مانند ای بی می روند اغلب احساس نیاز
می کنند که به طور مستمر آخرین نتایج مزایده را چک کنند تا مطمئن شوند که دیگران قیمتی بیشتر از آنها را نداده
باشند .یانگ گزارش می دهد برخی از افرادی که او درمان کرده است به دلیل چک کردن مزایده ها در محیط شغلی
شان از شغلشان اخراج شده بودند .افراد زیادی هم خطرات مالی و شخصی بزرگی را بر اثر ادامه فعالیتهای وسواسی
خود در مزایده های اینترنتی متحمل شدند .یانگ یادآوری می کند که یکی از بیماران او به دلیل شرکت در مزایده ها
 400هزار دالر بدهی دارد .او پول رهن خانه ی خود و پول حساب بازنشستگی خود را صرف اعتیاد و فعالیت در ای بی
کرد .او تالش می کرد همه ی این فعالیتها را به عنوان راز نگه دارد تا همسرش متوجه نشود .از نظر یانگ این اقدامات
عجیب و غریب و غیر معمول نیستند(پاتریشیا دی .مترجم برادری قوزوللو.)1396،

1

Kimberly S. Young
eBay addicts
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 -12اعتیاد به مبتذل گویی و مبتذل نویسی در محاورات و مکاتبات اینترنتی:
مبتذل گویی و مبتذل نویسی که معموال نیم نگاهی به واژه های هرزه و ترویج بی بند و باری در محیط اینترنت
دارد ،در محاورات و مکاتبات اینترنتی و اتاق های گفت و گو به وفور مشاهده می شود .این ویژگی را می توان از
بارزترین معایب فرهنگ محاوره ای و مکاتبه ای اینترنتی نامید .بهره گیری از واژه هایی که در زندگی واقعی به ندرت
شنیده ،گفته و یا نوشته می شوند و شکلی زشت به قالب محاورات و مکاتبات اینترنتی داده اند .اگر چه همه ی موارد
مربوط به هرزه گویی و هرزه نگاری کم ترین میزان خشونت را دارند ،در هر صورت آثار بالقوه منفی بر شنوندگان و
بینندگان دارد؛ زیرا از یک سو الگوهای رفتاری ناسالم را آموزش و اطالعات ناصحیح درباره ی تمایالت جنسی را ارائه
می دهد و از سوی دیگر به اعتیاد جنسی منجر می شود و یا آن را تشدید می کند(بلوردی 1386،؛ به نقل از اسدی
.)1395
 -13كنترل دسترسی به اینترنت:
وقتی معتادان به اینترنت نمی توانند استفاده از کامپیوتر را کنترل کنند گاهی اوقات دیگران تالش می کنند تا
آنها را کنترل کنند  .برای مثال در موردی استفاده زیاد از فیس بوک در محل کار باعث شد که یک کارفرما نرم افزاری
در کامپیوتر های شرکت نصب کند تا از دسترسی کارمندان خود به فیس بوک و برخی سایتهای دیگر جلوگیری کند
 .همچنین نرم افزاری وجود دارد که از دسترسی به تمام مرورگرهای اینترنتی جلوگیری می کند تا مردم نتوانند در
محل کار خود وبگردی کنند  .بعضی از کارفرمایان نیز استفاده از تلفن همراه شخصی را در محل کار برای کارگران
ممنوع می کنند تا آنها نتوانند به اینترنت وصل شوند  .یک راه خالقانه برای جلوگیری از دسترسی به فعالیتهای
اینترنتی اعتیاد آور روشی است که توسط یک مرد چینی که از اعتیاد به بازی اینترنتی پسرش ناراضی بود طراحی
شد  .او برخی از تروریست های مجازی قاتل را برای کشتن شخصیتی که پسر بیست و سه ساله اش نقش او را در یک
بازی اینترنتی ایفا می کرد طراحی کرد تا با او مبارزه کند و به این صورت شخصیتی که پسر در بازی اینترنتی به ایفای
او می پرداخت نابود شد و پسر از بازی دست کشید( .پاتریشیا دی .تنسلی1975؛ مترجم ابراهیم برادری قوزوللو.)1396،
 -14استفادۀ مشکلساز و اعتیاد آور از اینترنت:
اینترنت به خودی خود ابزاری خنثی است که در اصل برای تسهیل فرایندهای پژوهشی در مؤسسات آکادمیک و
نظامی طراحی شد (یانگ .)2004 ،از این رو ،استفاده از اینترنت را میتوان روی یک طیف در نظر گرفت که در یک
طرف آن استفادۀ معمول و مبتنی بر نیاز و در سوی دیگر استفادۀ آسیبزا و بیمار گونه قرار دارد (دیویس.)2001 ،
دیویس ( )2001استفادۀ درست و کاربردی شامل بهرهگیری از اینترنت با هدفی آشکار و در مدت زمان معین ،بدون
ایجاد رنج و ناراحتی شناختی یا رفتاری برای فرد استفاده کننده تعریف می شود.
پژوهش گران برای توصیف استفادۀ نادرست از اینترنت اصطالحات مختلفی از جمله’’ :وابستگی برخط ‘‘ (لی و
شین؛ به نقل از تسای و همکاران’’ ،)2009 ،استفادۀ وسواسی از اینترنت( ‘‘ 1میرکرک و همکاران’’،)2010 ،استفادۀ
مرضی از اینترنت( ‘‘ 2دیویس ،)2001 ،استفادۀ مشکلساز از اینترنت( 3یلولس و مارکس2007 ،4؛ مانتاگ و همکاران،
1.
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 )2010و ’’اختالل اعتیاد به اینترنت( ‘‘ 1یانگ )1998،را به کار بردهاند .در همین راستا مجادالت فراوانی بر سر شمول
یا عدم شمول این اختالل در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی ( )DSM-5وجود داشت،
طوری که بنا بر اعالم نظر کارگروه اختاللها مرتبط با مواد  DSM-5اعتیاد به اینترنت میتوانست به مانند قماربازی
بیمارگونه یکی از کاندیداهای احتمالی طبقۀ ’’اعتیادهای غیرمرتبط با مواد ‘‘ 2باشد ،اگرچه نهایتاً مالکهای اعتیاد به
اینترنت مورد تأیید این کارگروه قرار نگرفت (کو و همکاران .)2012 ،یکی از دالیل این مناقشه آن است که بسیاری از
عالئم اعتیاد به اینترنت با اختاللهای جبری -تکانشگرانه 3مشترک است و تمایز مشخصی میان اعتیاد به اینترنت و
سایر طبقه های تشخیصی ویراست چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی  DSM-IVو  ICD-10وجود
ندارد (مانتاگ و همکاران .)2010 ،افزون براین ،تعریف عملیاتی آن نیز به طور قطع مطرح نشده است (کو و همکاران،
.)2012
 -15اعتیاد به اینترنت و هراس اجتماعی:
هراس اجتماعی ،4اختاللی است که طی آن فرد نسبت به تعامالت اجتماعی و موقعیتهایی که در آن امکان
مالقات وجود دارد مضطرب شده ،میترسد یا اجتناب می کند و افکاری نظیر ارزیابی منفی شدن از جانب دیگران،
خجالت زده شدن ،تحقیر شدن ،طرد شدن و یا آزرده ساختن دیگران به ذهنش متبادر میشود که سبب رنجش او
میگردد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
در ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی نرخ شیوع  12ماهۀ این اختالل در ایاالت
متحده  7درصد گزارش شده است که این میزان با افزایش سن کاهش مییابد ،به گونهای که برای افراد مسنتر بین
 2%تا  %5است .افزون براین ،شیوع آن در جمعیت عادی در میان زنان بیشتر از مردان است ( 1/5تا  2/2برابر بیشتر).از
مهمترین اختاللهای همبود با این اختالل باید به سایر اختاللها اضطرابی ،اختالل افسردگی اساسی و اختالل مصرف
مواد اشاره کرد (انجمن روانپزشکی آمریکا)2013 ،
البته اروین و همکاران ( )2004از منظری دیگر به این ارتباطات مینگرند و بیان میدارند که شاید استفاده از
اینترنت برای افراد مضطرب اجتماعی دارای مزایایی نیز باشد ،و صرف زمان بیشتر در اینترنت ادراک حمایت اجتماعی
بیشتر و افزایش اعتمادبنفس را در پی داشته باشد و دوستیهای جدیدی را در تعاملهای رو در رو برای آن ها به
ارمغان آورد .کراوت و همکاران ( )2002معتقدند که بسته به کیفیت روابط اینترنتی افراد و فعالیتهایی که آن ها به
نفع اینترنت از انجام آنها صرفنظر میکنند ،اینترنت می تواند بر زندگی اجتماعی کاربران اثر مثبت یا منفی داشته
باشد.
برخالف تلویزیون که افراد به طور منفعالنه سرگرم آن میشوند ،کاربران اینترنت نقش فعالتری در استفادۀ خود
از این رسانه دارند ،از این رو اینترنت رسانهای منحصربه فرد به حساب میآید (آمیچای -هامبرگر .)2002 ،بر این
اساس ،در ادامه به بررسی عمیق تری خواهیم پرداخت و نقش متغیرهایی را از نظر خواهیم گذراند که از بدو تولد و در
جریان زندگی با ما همراه بودهاند و بر تمامی وجوه زندگیمان سایه میافکنند و چه بسا این نقش فعال کاربران در
1.
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استفاده از اینترنت را تحت تأثیر قرار میدهند .وجود اینترنت در عصر ارتباطات مجازی باعث انتقال سریع اطالعات و
دانش شده به نحوی که اطالعات چون دهکده جهانی و یا آکواریم شیشه ای نتیجه چنین پیشرفتی در انتقال اطالعات
است .بسیاری از صاحب نظران و متخصصین حوزه علوم اجتماعی ،روان شناسی و سالمت ،به جنبه های آسیب زای
استفاده بیش از حد از اینترنت و فضای مجازی پرداخته اند .استفاده مرضی و غیر قابل کنترل از فضای مجازی و
اینترن ت ،ولع برای استفاده از آن ،از دست دادن عملکرد سودمند ،تنهایی ،انزوای اجتماعی ،از دست دادن کنترل و
تحمل از عواقب منفی و مخرب استفاده بیش از حد از فضای مجازی است (مولر و همکاران.)2016 ،
شواهد پژوهشی حاکی از آن است که از جمله پیامدهای جدی استفاده نادرست و بیش از حد از وسایل ارتباطی
و اینترنت بروز نشانگان اعتیاد رفتاری و اختالل های اضطرابی است .راخ و همکاران ( )2014نشان دادند که هراس
اجتماعی می تواند یک میانجی برای استفاده بیمار گونه از فضای مجازی باشد .کارداک به نقل از موسارت ازهر ()2014
معتقد است که اعتیاد به اینترنت بر روابط اجتماعی تاثیر گذاشته و باعث درون گرایی بیشتر و جدایی از خانواده و
اجتماع می گردد .آن ها همچنین معتقدند که سطوح باالی اضطراب با اعتیاد به اینترنت مرتبط است .همچنین وی
( )2012نیز نشان داد که انجام بازی های آنالین در زنان پیش بینی کننده افسردگی و هراس اجتماعی است؛ گرچه
زنان نسبت به مردان زمان کم تری را مشغول انجام این بازی ها باشند .در این راستا وینستون و همکاران ( )2015نیز
نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و هراس اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و استفاده کنندگان از اینترنت از
سطح باالتری از هراس اجتماعی برخوردار هستند .به عقیده تونیونی و همکاران ( )2012نیز استفاده نامناسب از
اینترنت باعث می شود که فرد ساعت ها از برقراری رابطه اجتماعی با دیگران اجتناب کند .در این راستا ،الی و همکاران
( )2015با بررسی کاربران نوجوان و جوان شش کشور آسیایی به این نتیجه رسیدند که افسردگی و هراس اجتماعی
از طریق اعتیاد به اینترنت بر سالمت روانی -اجتماعی و رفتاری تاثیرگذار هستند.
افراد دارای هراس اجتماعی  ،فقدان مهارت های اجتماعی خود را به بی کفایتی و بی ارزشی خود ربط می دهند،
ازاینرو استفاده از اینترنت و فضای مجازی ،اثر مثبت و فوری در جهت کاهش اضطراب آن ها دارد و این مساله باعث
تقویت استفاده بیشتر از اینترنت خواهد شد (الی و همکاران .)2015 ،استدالل دیگر این است که ،افراد دارای هراس
اجتماعی با استفاده از فضای اینترنت می توانند رفتار اجتماعی را تمرین و مهارت های اجتماعی را بیاموزند که این
مساله می تواند آن ها را در استفاده عملی از مهارت های اجتماعی در ارتباط رودررو و چهره به چهره یاری رساند
(موسارت ازهر و همکاران .)2015 ،بنابراین اعتیاد به اینترنت به عنوان یک استراتزی مقابله ای عمل کرده که می تواند
باعث وخیم تر شدن افسردگی و هراس اجتماعی شده و در طول دوره تحول منجر به شکل گیری هویت منفی شود
(الی و همکاران .) 2015 ،درواقع استفاده از اینترنت می تواند بسان یک شمشیر دولبه عمل کرده که در جهت جبران
نواقص روانی از قبیل هراس اجتماعی و افسردگی عمل می کند (الی و همکاران .)2015 ،زیرا استفاده از اینترنت به
دلیل عدم نیاز به ارتباط رودررو و ناشناخته ماندن می تواند تجربه های اجتماعی را به دنبال داشته باشد که در عالم
واقعی غیر ممکن است ،گرچه این دور باطل به تداوم مشکالت کاربران نیز کمک می کند.
 -16عوامل جانبی موثر در ابتال به هراس اجتماعی:
 -1افرادی که مرتکب عملی می شوند که با ارزش هایشان هم خوانی ندارد ،احساس گناه میکنند و سپس دچار
هراس می گردند.
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 -2هراس گاه بر اثر مسائل و شرایط محیطی پدید می آید و این حالت بیشتر در مواقعی پیدا می شود که فرد به
وسیله ی دیگران مورد ارزشیابی قرار می گیرد .
 -3گاه هراس معلول توجه زیاد فرد به توانائی خویش در ارضای انگیزه ها و یا کنترل موقعیت ها می باشد.
 -4ناسازگاری والدین  ،تعارض و همچنین ناکامی ،می تواند منجر به اضطراب در افراد شود.
 -5برخی از استرس ها وجود دارند که اگر مکرر و طوالنی شوند ایجاد اضطراب می کنند :مرگ همسر ،مرگ
عزیزان ،بیماری های سخت جسمی خود فرد ،بیماری والدین ،معلولیت ها ،ورود به مدرسه ،فارغ التحصیل شدن ،ورود
به دانشگاه ،به دست آوردن کار ،ارتقاء  ،تغییر مدرسه و مسائلی از این قبیل ،از دیگر عوامل مولد اضطراب ،نداشتن
تکیه گاه دینی ،تاآنجا که برخی از روانشناسان معتقدند افرادی که دارای معتقدات دینی مستحکم نیستند زود در مقابل
مشکالت زندگی دچار یاس و ناامیدی و اضطراب می گردند.
 -6طبق گفته های بعضی از متخصصان ،تغذیه ی نادرست نیز در ابتال به اضطراب نقش دارند .کمبود بعضی از
اسید آمینه ها  ،منیزیم  ،اسید فولیک و ویتامین ب  ،12باعث تسریع در ابتال به آن می شوند .
-7استفاده از مواد مخدر و دارو های روان گردان.
 -8برخی از ضایعه های مغزی (که باعث ایجاد عالیمی شبیه به عالیم اختالل وسواس می شوند( ).عبدالمقیم
ناصحی.)1389،
 -17هراس اجتماعی در كودكان و نوجوانان:
تشخیص هراس و درمان آن در کودکان و نوجوانان بسیار مهم است ،چون شخصیت آنان طی این دوره شکل می
گیرد ،بسیاری از کودکان زمانی که در شرایط جدیدی قرار می گیرند ،دچار اضطراب می شوند و واکنش های متعددی
را از خود بروز می دهند( لکنت زبان ،آویزان شدن به پدر و مادر ،خجالتی شدن ،جویدن ناخن و .)...وظیفه ی والدین
در این موقعیت این است که با او با صبر و حوصله برخورد کنند و به او اعتماد به نفس الزم را برای مواجهه با آن شرایط
بدهند .تشویق والدین در ارتباط بر قرار کردن فرزندان با محیط خارج از خانه و افراد غیر فامیل بسیار موثر است.
بسیاری از والدین از این احساس فرزندشان تا روزی که به مشکل برخورند ( مثل روز مدرسه ) بی اطالع هستند .یکی
از شایع ترین دالیل دل درد و حالت تهوع که در کودکان دبستانی دیده می شود ،ترس و اضطراب آنها از مدرسه است.
نگرانی پدر و مادر( از ورود تازه ی کودک به مدرسه ،وضعیت درسی او و )...باعث انتقال آن به فرزند می شود و هراس
اجتماعی او را افزایش می دهد (عبدالمقیم ناصحی.)1389،
 -18عوامل موثر در هراس اجتماعی نوجوانان و مقابله با آن:
سر چشمه ی بسیاری از ناراحتی های ظاهرا غیر منطقی نوجوانان ،اضطرابی است که از عوامل جسمانی و رنج
ناشی از عدم پذیرش تغییرات جسمانی ،عدم پذیرش از جانب همساالن ،مستقل شدن ،بروز رفتار پرخاشگرانه ،غیر
منطقی بودن ،نداشتن مهارت های الزم برای زندگی ،تمایالت جنسی و آشفتگی در نقش .در اینجا به طور مختصر
بعضی از این عوامل مورد بررسی قرار می گیرند:
 .18-1نحوه ی رویارویی با رنج ناشی از تغییرات جسمانی:

نحوه ی تغییرات ناشی از دوران بلوغ را نوجوانان به تدیج می پذیرد .علت اصلی نگرانی در مورد نکات دیگری
همچون زود رسی و دیر رسی بلوغ و احساس خجالت در مواجهه با تغییرات جسمانی ،عدم آگاهی ،آگاهی ناقص یا
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محدود و یا اطالعات نادرست نوجوان در زمینه های مختلف بلوغ و تغییرات جسمانی ناشی از آن است ،که بهترین راه
پیشگیری نیز فراهم آوردن آگاهی و بینش دقیق ،صحیح و بی شئون اخالقی ،در جریان مسائلی از جمله سن بلوغ،
عوامل موثر در پیدایش بلوغ و تغییرات جسمی و آثار روانی آن بگذارند .والدین و مربیان با فراهم آوردن جوی آزاد و
سالم باید این امکان را به نوجوان بدهند که سواالت ،افکار ،احساسات و احیانا نگرانی های خود را صادقانه مطرح و
جواب های مناسب دریافت کند و نباید بگذارند تا نوجوانان برای یافتن پاسخ سواالت خود به کسانی که صالحیت
ندارند از جمله همساالن مراجعه کند و دچار انحراف و اضطراب شود .در مواردی که نوجوان نمی تواند مسائل را
حضوری با والدین مطرح کند ،باید مربیان و اولیای مطلع و متعهد مدرسه در حد مجاز نوجوان را راهنمایی کنند و با
ارائه ی کتاب های مناسب و بحث های مفید ،زمینه ی به دست آوردن اطالعات سالم را فراهم آورند (عبدالمقیم
ناصحی.)1389،
 .18-2هراس اجتماعی ناشی از پذیرفته نشدن از جانب همساالن:

نوجوانان در این مرحله از زندگی خویش به شدت به همساالن خود گرایش دارند و به دنبال برقراری ارتباط و
دوستی آنان هستند .والدین باید نیاز طبیعی مورد توجه همساالن قرار گرفتن فرزندشان را درک کنند و برای دوستان
او احترام قائل باشند .همچنین حفظ اعتبار و شخصیت نوجوان در مقابل همساالن بسیار مهم است .ترس از برقرار
کردن روابط عاطفی و اجتماعی و سرزنش های والدین در انتخاب دوستان به دلیل متفاوت بودن فرهنگ و آداب و
رسوم و ارزش های خانواده ،باعث اضطراب در نوجوان می شود .برای جلوگیری از پنهان کاری ،پدر و مادر باید در زمان
مناسب وبا منطق و مالیمت او را متوجه نتایج نامطلوب بعضی از معاشرت ها کنند .برای اینکه نوجوانی که تجربه های
ذکرشده را نداشته است دچار اضطراب شدید نشود و یا اضطراب او ادامه پیدا نکند اقدامات زیر مفید است :
 والدین باید گرایش فرزند خود به همساالن را به درستی درک کنند  ،زیرا این یک نیاز طبیعی است که بخواهدمورد توجه و حمایت همساالن قرار گیرد.
 والدین با نوجوان در مورد گزینش دوست توافق نمایند تا دچار تعارض نشوند و پنهان کاری نیز نکنند.باید سعی کن ند به طور منطقی با نوجوان روبرو شوند و در وقت مناسب ،با گفتگوی استالل ،او را متوجه نتایجنامطلوب بعضی از معاشرت ها کنند.
والدین و مزبیان برای دوستان نوجوان باید اعتبار و احترام قایل باشند .والدین و مربیان و ...باید در همه مواقع بخصوص در برابر همساالن ،احترام و شخصیت نوجوان را حفظ کنند.(عبدالمقیم ناصحی.)1389،
 .18-3مالک های تشخیصی هراس اجتماعی بر مبنای((DSM5

الف ) ترس یا اضطراب چمشگیر از یک یا چند موقعیت اجتماعی که در آن فرد احتماال در معرض دید یا زیر ذره
بین دیگران قرار می گیرد .مثال های آن عبارتند از تعامل های اجتماعی( گفتگو  ،مالقات با اشخاص نا آشنا ) ،مورد
مشاهده قرار گرفتن( مانند خوردن یا آشامیدن ) ،و عملکرد در حضور دیگران ( مانند سخرانی کردن )  .توجه  :اضطراب
در کودکان باید در موقعیتهای همراه با همساالن ظاهر شود ،نه فقط در تعامل با بزرگساالن .
ب ) فرد از این می ترسد که طوری عمل کند که نشانه های اضطراب او ظاهر شود و مورد ارزیابی منفی قرار
بگیرد ( یعنی تحقیر یا دستپاچه  ،طرد یا آزرده شود ).
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ج) موقعیت های اجتماعی تقریبا همیشه موجب ترس و اضطراب می شوند .ترس یا اضطراب در کودکان ممکن
است به شکل گریه کردن ،قشقرق راه انداختن ،سفت کردن اندام ها ،چسبیدن به دیگران یعنی چسبندگی ،عقب
کشیدن ،یا ناتوانی در صحبت کردن در موقعیت اجتماعی ظاهر شود.
د ) شخص از موقعیت های اجتماعی دوری می ورزد ،یا آنها را با ترس و اضطراب شدید تحمل می کند.
و ) ترس ،اضطراب یا اجتناب معموال پایدار است و شش ماه بیشتر طول می کشد.
ز ) ترس ،اضطراب یا اجتناب از لحاظ بالینی موجب ناراحتی یا نقص چشمگیری در کارکرد اجتماعی ،شغلی یا
زمینه های مهم دیگر می شود.
ح )ترس ،اضطراب یا اجتناب از اثرات فیزیولوژیکی مواد یا عارضه جسمانی دیگر ناشی نمی شود.
ط ) برای ترس ،اضطراب یا اجتناب نمی توان بر حسب یک اختالل روانی دیگر مثل وحشت زدگی ،اختالل بد
شکلی بدن ،یا اختالل طیف اتیسم تبیین دیگری به دست داد.
ی ) اگر عارضه جسمانی دیگر ( مثل بیماری پارکینسون ،چاقی مفرط ،بد شکلی بدن ناشی از سوختگی یا آسیب
) وجود دارد ترس ،اضطراب یا اجتناب به طور آشکار با آن رابطه ندارد یا مفرط است.
اگر صرفا مربوط به ایفاگری 1است :یعنی اگر ترس فقط محدود به صحبت کردن یا اجرای برنامه ای در حضور
دیگران باشد باید مشخص شود ( .انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،
 -19میزان شیوع اختالل هراس اجتماعی :
اختالل هراس اجتماعی دومین تشخیص متداول در اختالل ها اجتماعی است که پس از هراس های اختصاصی
قرار می گیرند  .اختالل هراس اجتماعی همچنین یکی از سه اختالل روانپزشکی متداول در آمریکا است  .میزان شیوع
در طول زندگی  12/1درصد و شیوع آن در طول یک سال  7/1درصد می باشد( کسلر 2و همکاران  .) 2005،متوسط
شیوع در اروپا  2/3درصد است .میزان شیوع در کودکان و نوجوانان مشابه بزرگساالن است و با افزایش سن میزان
شیوع کاه ش می یابد  .میزان شیوع دوازده ماهه در افراد مسن از  2تا  5درصد است  .هراس اجتماعی در افراد مسن
ممکن است در موارد زیر بروز کند  :در رابطه با کارکرد حسی 3رو به افول( شنوایی ،بینایی ) یا خجالت کشیدن از وضع
ظاهر (برای مثال لرزش ناشی از بیماری پارکینسون) یا کارکرد عارضه جسمانی ،بی اختیاری در کنترل ادرار و مدفوع،4
یا اختالل شناختی( برای مثال فراموش کردن نام افراد) .به طور کلی در جمعیت عمومی میزان اختالل هراس اجتماعی
در زنان بیش از مردان است ( ½  ) 2/5 -وتفاوت های جنسیتی در شیوع آن در نوجوانان و جوانان بارزتر است  .در
نمونه های درمانگاهی نسبت جنسیتی آن مساوی یا در مردان اندکی باالتر است و این عقیده مطرح شده است که نقش
هاجنسیتی و انتظارات اجتماعی تاثیر زیادی بر مراجعه بیشتر بیماران مذکر برای دریافت کمک دارد ( انجمن روانپزشکی
آمریکا ) 2013 ،
 -20سبب شناسی اختالل هراس اجتماعی :

1

.performance

2.kessler
3.sensory functioning
4.incontinence
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مطالعات مختلف حاکی از آن است که در برخی از بچه ها ممکن است صفتی وجود داشته باشد که مشخصه اش
الگوی رفتاری ثابت و یکنواختی به صورت بازداری است .این صفت ممکن است به ویژه در بچه های والدین مبتال به
اختالل وحشت زدگی( پنیک )1شایع باشد و با رشد بچه به صورت خجالتی بودن شدید درآید .حداقل در برخی از افراد
مبتال به هراس اجتماعی ممکن است در کودکی بازداری رفتاری را نشان داده باشند .شاید این صفت که به نظر می
رسد ریشه زیستی داشته باشد ،با داده های مبتنی بر وضعیت روانی افراد رابطه داشته باشد این داده ها حاکی از آن
است که والدین افراد مبتال به هراس اجتماعی در کل به فرزندان خود کمتر توجه می کنند ،آنها را بیشتر طرد می
کنند یا زیادی از آنها مراقبت می کنند(انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،در برخی پژوهش های انجام شده بر روی
اختالالت هراس اجتماعی به طیف سلطه گری سلطه پذیری که در قلمرو جانوری دیده می شود اشاره شده است برای
مثال آدم های سلطه گر ممکن است موقع راه رفتن سر خود را راست بگیرید و تماس چشمی برقرار کنند در حالی که
افراد سلطه پذیر هنگام راه رفتن سر خود را پایین می اندازند و از تماس چشمی پرهیز می کنند (سادوک.)2015 ، 2
 -21بحث:
اینترنت به عنوان ابزاری که بر تمامی حوزههای زندگی بشری تأثیرگذار است نحوۀ برقراری ارتباط میان انسانها،
به عنوان یکی از اصلیترین نیازهای آن ها ،را نیز دستخوش تغییرات اساسی کرده است .پارهای از این تغییرات رابطۀ
تنگاتنگی با سالمت روان انسان دارد .اعتیاد به اینترنت یکی از پیامدهای منفی این تغییرات است که اخیراً توجه
متخصصین را به خود جلب کرده است .مطالعات بسیاری به رابطۀ میان این اختالل با سایر اختاللهای روانی به ویژه
هراس اجتماعی و افسردگی پرداختهاند (بوزاگالن و همکاران2014 ،؛ لی و استاپینسکی2012 ،؛ کو و همکاران،
 .)2014در این راستا لینگ وانگ ،رانگ شن و زن وانگ ( )2019در پژوهشی نشان دادند که اعتیاد به بازیهای
کامپیوتری به طور معناداری با هراس اجتماعی  ،افسردگی و تنهایی در میان نوجوان در ارتباط است .دراین راستا
ادوارسان و همکاران ( )2018نیز در پژوهشی نشان دادند که افراد دارای اعتیاد به اینترنت در مقایسه با کاربران عادی
سه برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به هراس اجتماعی و چهار برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به افسردگی قرار
داشتند .همچنین طباطبائی و اکبری ( )2017نیز در پژوهشی نشان دادند که ارتباط معناداری بین اعتیاد به اینترنت
و هراس اجتماعی وجود دارد .در این راستا مظفری و همکاران ( )2018نیز رابطه معنادار بین اعتیاد به اینترنت و
هراس اجتماعی و تنهایی در دانش آموزان دبیرستان در شهر یاسوج گزارش کردند .همچنین یایان و همکاران ()2016
نیز در پژوهشی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و هراس اجتماعی در نوجوانان را مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاکی
از آن بود که رابطه مثبت و معناداری بین اعتیاد به اینترنت و هراس اجتماعی در نوجوانان وجود دارد.
افزون براین ،پژوهش عزیزی نژاد ،پورحیدر ،رنجی و قلی نژاد ( )1393نیز حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین
اعتیاد به اینترنت و اضطراب بود .در این راستا ،صالحی عمران و همکاران ( )2018نیز در پژوهشی رابطه مثبت و
معناداری بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزان گزارش کردند .همچنین ،نتایج پژوهش
طیوری و همکاران ( ) 1394نیز حاکی از آن بود که میانگین نمره اضطراب ،استرس و افسردگی در بین دانش آموزان
دارای اعتیاد به اینترنت به طور معناداری بیشتر از کاربران عادی بود .همچنین پور مودت و کجباف ( )1395نیز در
پژوهشی نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد .در این راستا جعفری ندر آبادی(
1
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 ) 1397در پژوهشی چنین نتیجه گیری کردند که بین میزان وابستگی به فضای مجازی و کارکرد خانواده و همچنین
بین میزان وابستگی به فضای مجازی و عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .در این راستا کاکاوند،
نیک اختر و سرداری پور ( )1396نیز در پژوهشی نشان دادند که دو متغیر احساس تنهایی و هراس اجتماعی پیش
بینی کننده اعتیاد به اینترنت هستند و می توانند به طور معنی داری تغییرات اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کنند.
در واقع این پژوهشگران چنین نتیجه گیری کردند که اعتیاد به اینترنت تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که از این
بین می توان به نقش احساس تنهایی و هراس اجتماعی به عنوان مولفه های اضطرابی اشاره کرد .همچنین نتایج
پژوهش نوری و صادقیان ( )1396نیز حاکی از آن بود که ارتباط معنی داری بین متغیرهای اعتیاد به اینترنت با
افسردگی ،اضطراب ،استرس و بی خوابی وجود دارد .در همین راستا لی و استاپینسکی ( )2012اذعان داشتند که
هراس اجتماعی  ،در شرایطی که افسردگی و اضطراب فراگیر کنترل شده بودند ،به طور معنادار قادر به پیشبینی
استفادۀ مشکلساز از اینترنت است .همچنین ،کو و همکاران ( )2014در مطالعۀ طولی خود دریافتند گروهی که در
بررسی اولیه به اینترنت اعتیاد داشته اما در پیگیری بهبود یافته بودند ،در مقایسه با آنهایی که معتاد مانده بودند ،در
میزان افسردگی ،خصومت و هراس اجتماعی کاهش نشان دادند ،به عبارتی ،اعتیاد به اینترنت به تداوم و تشدید هراس
اجتماعی دامن زده بود.
همان طور که مطرح شد ،شواهد پژوهشی حاکی از آن است که از جمله پیامدهای جدی استفاده نادرست و بیش
از حد از وسایل ارتباطی و اینترنت بروز نشانگان اعتیاد رفتاری و اختالل های اضطرابی است .راخ و همکاران ()2014
نشان دادند که هراس اجتما عی می تواند یک میانجی برای استفاده بیمار گونه از فضای مجازی باشد .کارداک به نقل
از موسارت ازهر ( )2014معتقد است که اعتیاد به اینترنت بر روابط اجتماعی تاثیر گذاشته و باعث درون گرایی بیشتر
و جدایی از خانواده و اجتماع می گردد .آن ها همچنین معتقدند که سطوح باالی اضطراب با اعتیاد به اینترنت مرتبط
است .همچنین وی( ) 2012نیز نشان داد که انجام بازی های آنالین در زنان پیش بینی کننده افسردگی و هراس
اجتماعی است؛ گرچه زنان نسبت به مردان زمان کم تری را مشغول انجام این بازی ها باشند .در این راستا وینستون و
همکاران ( )2015نیز نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و هراس اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و استفاده
کنندگان از اینترنت از سطح باالتری از هراس اجتماعی برخوردار هستند .به عقیده تونیونی و همکاران ( )2012نیز
استفاده نامناسب از اینترنت باعث می شود که فرد ساعت ها از برقراری رابطه اجتماعی با دیگران اجتناب کند .در این
راستا ،الی و همکاران ( )2015با بررسی کاربران نوجوان و جوان شش کشور آسیایی به این نتیجه رسیدند که
افسردگی و هراس اجتماعی از طریق اعتیاد به اینترنت بر سالمت روانی -اجتماعی و رفتاری تاثیرگذار هستند .افراد
دارای ه راس اجتماعی  ،فقدان مهارت های اجتماعی خود را به بی کفایتی و بی ارزشی خود ربط می دهند ،ازاینرو
استفاده از اینترنت و فضای مجازی ،اثر مثبت و فوری در جهت کاهش اضطراب آن ها دارد و این مساله باعث تقویت
استفاده بیشتر از اینترنت خواهد شد (الی و همکاران .)2015 ،استدالل دیگر این است که ،افراد دارای هراس اجتماعی
با استفاده از فضای اینترنت می توانند رفتار اجتماعی را تمرین و مهارت های اجتماعی را بیاموزند که این مساله می
تواند آن ها را در استفاده عملی از مهارت های اجتماعی در ارتباط رودررو و چهره به چهره یاری رساند (موسارت ازهر
و همکاران .)2015 ،بنابراین اعتیاد به اینترنت به عنوان یک راهبرد مقابلهای عمل کرده که می تواند باعث وخیم تر
شدن افسردگی و هراس اجتماعی شده و در طول دوره تحول منجر به شکل گیری هویت منفی شود (الی و همکاران،
 .)2015درواقع استفاده از اینترنت می تواند بسان یک شمشیر دولبه عمل کرده که در جهت جبران نواقص روانی از
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قبیل هراس اجتماعی و افسردگی عمل می کند (الی و همکاران .)2015 ،زیرا استفاده از اینترنت به دلیل عدم نیاز به
ارتباط رودررو و ناشناخته ماندن می تواند تجربه های اجتماعی را به دنبال داشته باشد که در عالم واقعی غیر ممکن
است ،گرچه این دور باطل به تداوم مشکالت کاربران نیز کمک می کند.
 -22نتیجه گیری:
با توجه به نتایج به دست آمده افزون بر جنبه نظری و پژوهشی می تواند در عمل و در برنامه ریزی ها و تصمیم
گیری جهت کاهش مشکالت پیش روی این دانش آموزان و همچنین دیگر دوره های تحصیلی و حتی کودکان کم سن
و سال در جهت کاهش مشکالت و جلوگیری از بحران های احتمالی مورد توجه قرار گیرد .از لحاظ نظری نتایج این
پژوهش همسو با پیشینه نظری مبنی بر ارتباط بین استفاده نادرست و اعتیاد گونه از اینترنت ،بازری های کامپیوتری
و وسایل ارتباط جمعی با اختالل های روانی از جمله هراس اجتماعی بود که این مساله نیاز به توجه و دقت نظری
زیادی از طریف خانواده ها ،مدارس و در سطح گسترده تر اجتماع دارد.
افراد مبتال به هراس اجتماعی شاید با گرایش به اینترنت بتوانند از استرسهای موجود در روابط رو در رو اجتناب
کنند ،اما در صورتی که مشکالتشان در دنیای واقعی مرتفع نشود ،ممکن است برای دریافت حمایت اجتماعی تماماً
به اینترنت روی آورده و در نتیجه انگیزۀ آن ها برای برقراری روابط واقعی کم شود (کو و همکاران .)2012 ،این مساله
میتواند اعتیاد به اینترنت را در پی داشته باشد دور باطلی پدید آید که استمرار هر دو اختالل را موجب میشود .درواقع
استفاده زیاد و بیمارگونه از وسایل ارتباطی و پرسه زدن زیاد در فضای اینترنت می تواند به عنوان یک نقاب جهت
پوشش ضعف های افراد در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی باشد .براساس مبانی پژوهشی موجود تعداد زیادی از
افراد مبتال به هراس اجتماعی به صورت بیمارگونه و مفرط از این وسایل ارتباطی استفاده می کنند زیرا در ارتباط
برخط فرد قادر است که جنبه های مشکل زای خود را از دید دیگران پنهان و با اعتماد بنفس کاذب ضعف های خود
را از طریق ارتباط مجازی پوشش دهد (هان آنک و چی .)2014 ،افزون بر این با توجه به این که افراد دارای هراس
اجتماعی از ارزیابی و قضاوت دیگران بیزارند و برقراری ارتباط با دیگران برای آن ها سخت است؛ ازاینرو به دلیل فرار
از این شرایط و ترس از برقراری ارتباط رودررو و چهره به چهره تعامل برخط برای این گونه افراد مناسب تر است (شفرد
و والدمن .)2005 ،بنابراین ،می توان چنین نتیجه گیری کرد که فضای مجازی و اینترنت مکانی امن برای کسانی است
که تمایل دارند بدون اضطراب و ترس با دیگران ارتباط برقرار کنند.
برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی و توانبخشی برای ارتقای سطح کنونی خدمات آموزشی و توانبخشی
دانش آموزان مستلزم تشخیص عناصر و مؤلفههای مؤثر در آن است .ازاینرو نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در
جهت استفادههای عملیاتی موردتوجه برنامه ریزان و نهادهای تصمیمساز ازجمله وزارت آموزشوپرورش ،سازمان
بهزیستی و دیگر نهادهای درگیر با این دانش آموزان قرار گیرد .همچنین نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر میتواند
شواهد اولیهای برای انجام پژوهشهای آزمایشی و طولی در جهت مشخص شدن مسیرهای زیستی -روانی -اجتماعی
در اعتیاد به اینترنت در میان کودکان و نوجوانان در اختیار پژوهشگران قرار دهد .فراهم کردن انتخابهای مداخله ای
بیشتر برای روان شناسان ،معلمان و درمان گران که با کودکان و نوجوانان کار میکنند .فراهم کردن گزینههای درمانی
ساده ،مختصر و ازلحاظ اقتصادی بهصرفه برای درمان مشکالت دانش آموزان نیز از دیگر کاربردهای ممکن این پژوهش
است .یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر افزون بر دانش آموزان دوره متوسطه نخست میتواند برای دانش
آموزان دوره متوسطه دوم و حتی دوره های تحصیلی دیگر نیز کاربرد اثربخش داشته باشد .همچنین نتایج پژوهش
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حاضر میتواند در کلینیکها ،مدارس و همچنین در طراحی پروتکلهای آموزشی و درمانی -توانبخشی مورداستفاده
قرار گیرد.
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Abstract
Internet addiction is defined as the uncontrollable urge to use the Internet excessively,
which is accompanied by devaluing the time spent without the Internet, anger and extreme
aggression in cases of deprivation of it, and progressive destruction of one's personal,
family and social life. Therefore, the purpose of this study is to reflect on the research
conducted on the relationship between Internet addiction and social fears in school
students. The statistical population of the study is all the researches done in the field of
internet addiction with social fears.
The findings of this article show that there is a positive and significant relationship between
Internet addiction and social fears in students. Findings show that depression and social
phobia through Internet addiction affect psychosocial and behavioral health. People with
social phobia attribute their lack of social skills to their incompetence and worthlessness,
so although the use of the Internet and cyberspace has a positive and immediate effect on
reducing students' anxiety, it further strengthens their use. From the Internet, which in turn
causes behavioral problems; Also, although people with social fears can practice many
social behaviors and learn many skills using the Internet, but not using them properly can
make the behaviors worse and further lead them to depression and social phobia. It also
leads to the formation of a negative identity during the transformation period. In fact, using
the Internet can act as a double-edged sword to compensate for psychological deficiencies
such as social fear and depression.
Keywords: Internet addiction, social fear
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