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رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جنس مخالف، رفتارهاي 
 جنسی، الکل، خشونت، چت و هک

هاي با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و تاثیر اینترنت و وسایل ارتباط مجازي بر رفتار زمینه:
س پرخطر، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جن

  باشد.مخالف، رفتارهاي جنسی، الکل، خشونت، چت و هک می
هاي دوره راهنمایی جامعه آماري پژوهش حاضر، شامل کلیه نوجوانان دختر و پسر پایه ها:روش

نفر) بودند.  40597در شهر اردبیل ( 1393-1394و متوسطه شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 
اي انتخاب شدند. اي چند مرحلهگیري خوشهنمونهنفر به عنوان نمونه پژوهشی به روش  380
پذیري نوجوانان، هاي به کار گرفته در این پژوهش، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، مقیاس خطرابزار

هاي بدست آمده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گرایش به چت و هک کردن بودند. داده
  مورد تحلیل واقع شد.  SPSS 22فاده از نرم افزارهمبستگی و رگرسیون همزمان و با است روش
نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با رفتار جنسی، گرایش به جنس مخالف،  ها:یافته

)، اما بین اعتیاد به اینترنت >001/0Pخشونت، چت و هک رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (
  د. الکل رابطه معناداري یافت نش با زیر مولفه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اعتیاد به اینترنت قادر به تبیین معنادار رفتار  گیري:نتیجه
  باشد.جنسی، گرایش به جنس مخالف، خشونت،  چت و هک می

  اعتیاد به اینترنت، چت، رفتارهاي پرخطر، هک، نوجوان ها:کلیدواژه
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Background: Given the importance of adolescent period and impact of internet 
and virtual communication tools on high risk behaviors, this research was 
conducted to examine the relationship between addiction to internet and 
adolescent’s tendency toward opposite sex, sexual behaviors, alcohol, 
aggression, chatting and hacking.  
Methods: The population of this study included all (n=40597) junior and 
senior high school students (boys and girls)   in academic year 2014-2015 in 
Ardabil, Iran. 380 subjects were selected as the study sample by multistage 
cluster sampling. The instruments for data collection in this research were 
addiction to internet questionnaire, Iranian adolescent's risk-taking scale and 
the researcher-made tendency to chat and hacking questionnaire. The data were 
analyzed by SPSS-22 software using correlation coefficient and simultaneous 
regression analysis.  
Results: The results showed a significantly positive correlation between 
addiction to internet and sexual behavior, tendency toward opposite sex, 
aggression, chatting and hacking (P<0.001), but there was no significant 
relationship between addiction to internet and alcohol.  
Conclusion: The results of the present study showed that addiction to internet 
was able to significantly predict sexual behavior, tendency toward opposite sex, 
aggression, chatting and hacking. 
Keywords: addictions to internet, chatting, high risk behaviors, hacking, 
adolescent 
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  قدمهم
رفتارهاي پرخطر به صورت رفتارهایی که احتمال 

روانشناختی  ،ناخوشایند و مخرب جسمی ،پیامدهاي منفی
). به 1تعریف شده است ( ،دهدو اجتماعی را افزایش می

) مهمترین رفتارهاي پرخطر عبارتند از: 2باور بویر(
رانندگی  ،ایمنرابطه جنسی نا ،مصرف الکل و تنباکو

ت میان فردي. از طرف دیگر دوره  خطرناك و خشون
 .نوجوانی در بیشتر موارد با خطرپذیري همراه است

 و نوجوانان در بخصوص پرخطر رفتارهاي شیوع امروزه
 نگرانیهاي دل ترین گسترده و مهمترین از یکی به جوانان
 دهه سه فعالیتهاي علیرغم و شده تبدیل بشري جوامع
 رشد داراي جهان سطح در آمیز مخاطره رفتارهاي گذشته

). به گفته برخی از صاحبنظران، 3(است بوده تصاعدي
هاي اجتماعی ابتدا در فضاي مجازي و سایبري آسیب

هاي اجتماعی با شود و به عبارت دیگر آسیبشروع می
هایی مانند ). ویژگی4باشد(اعتیاد تکنولوژیکی مرتبط می

گوهاي مشاهده ال ،گمنام ماندن ،دسترسی آسان به اینترنت
تجربیات مثبت و خوشایند زمینه  ،دریافت تقویت ،منفی

کند. برخی از آمیز آماده میهاي مخاطرهرا براي رفتار
هاي مطالعات ارتباط مثبت بین اعتیاد به اینترنت و رفتار

). در 6،7 ،5است (آمیز نوجوانان را نشان دادهمخاطره
تیاد به ) نیز افراد داراي اع8آهن و کیم ( ،مطالعه کیم

اینترنت نسبت به گروه عادي به میزان بیشتري دفعات 
رانندگی در حالت مستی و حمل سالح  ،بوسه گرفتن

) و 9داشتند. مطالعه کو، ین، ین، چن، ونگ و چن (
فیسون، فلوروس، سیمونس، جروکالیس و ناویریدیس 

) نیز حاکی از ارتباط اعتیاد به اینترنت با استفاده 10(
باشد. یکی از متغیرهایی که جوانان میزا در نومشکل

رابطه آن با اعتیاد به اینترنت در تحقیقات زیادي مورد 
است، گرایش به رفتارهاي جنسی است.  بررسی قرار گرفته

منظور از رفتار جنسی، رفتاري است که بر اساس انگیزه 
دهد و موجبات لذت فرد و شریک و میل جنسی رخ می

رد. تحریکات اولیه جنسی وآجنسی اش را فراهم می
همراه با مقاربت است، احساس نامتناسب گناه و یا 

). ویتی 11اضطراب وجود ندارد و از سر اجبار نیست (
اش به این نتیجه رسید که فضاي مجازي ) در مطالعه12(

محیط منحصر به فردي را براي افراد به منظور یادگیري و 
ها اختیار آن تجربه در مورد روابط و تمایالت جنسی در

  دهد.قرار می
اعتیاد به اینترنت با پرخاشگري نیز ارتباط دارد. 

هاي هاي جنسی یا بازيسایت ،آموزانی که از چتدانش
هاي پرخاشگرانه بیشتري کردند رفتاراینترنتی استفاده می

) نیز 14و لیار(  ). مطالعه هارمن، هانسن، لیندزي13دارند (
ها را از زان باالیی از رفتارنشان داد، کودکانی که می

سطوح باالیی از پرخاشگري را نیز  ،کننداینترنت تقلید می
) نیز بین 13دارند. در مطالعه کو، ین، لیر، هوانگ و ین (

اعتیاد به اینترنت و گرایش فرد به خشونت و پرخاشگري 
ارتباطی مثبت پیدا شد. رابطه بین استفاده از اینترنت و 

) 15مطالعه الم، ینگ، ماي و چنگ ( مصرف الکل نیز در
  ) گزارش شده است.16ومطالعه ین، کو، ین، چن و چن (

بین اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوان به چت نیز 
هاي ساندرز، تیفانی، رابطه معناداري وجود دارد. یافته

) و مارشال 19)، یانگ (18)، شیهان (17فیلد و کاپالن (
ینترنت و چت را نشان داده است. )  ارتباط اعتیاد به ا20(

-میمتغیري دیگري که در پژوهش حاضر بدان پرداخته

شود، ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و هک هست. هکر 
شخصی است که از درك عمیق عملکرد یک سیستم، 

تا آنجا که  .بردکامپیوتر و یا شبکه کامپیوتري لذت می
ر ارتباط اعتیاد به اي مبنی بنگارندگان اطالع دارند، مطالعه

اینترنت با هک کردن یافت نشد. ذکر این نکته ضروري 
است که همه مطالعات موافق ارتباط بین اعتیاد به اینترنت 

 ،و رفتارهاي پرخطر نیستند. به عنوان مثال مطالعه کو
) حاکی از این بود که 21هسیائو، لیو، ین، یانگ و ین (

هاي ظر گرایشافراد داراي اعتیاد به اینترنت از ن
  خطرپذیري تفاوتی با افراد عادي ندارند.
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خطر از نظر پیامدهاي مهم مانند بررسی رفتارهاي پر
)، مرگ زودرس 22هاي روانی مانند افسردگی (بیماري

)، درگیري در جرائم 24)، شکست تحصیلی (23(
)، صدمات جبران ناپذیر تحصیلی، روانی، 25گوناگون (

)، 26ی، بهداشتی و اقتصادي (دارویی، اجتماعی، قانون
هاي مقاربتی رفتارهاي پرخطر جنسی و افزایش بیماري

  ) قابل توجه است. 28، 27بخصوص ایدز (
با توجه به عواقب خطرناکی که اعتیاد به اینترنت 
براي افراد بخصوص نوجوانان دارد، مثل صرف زمان 

کاهش تعامالت اجتماعی، نادیده   بیشتر در اینترنت،
هاي خطرناك یابیاعضاي خانواده، دوستگرفتن 

-هاي تحصیلی، درگیرياینترنتی، عقب افتادن از فعالیت
هاي لفظی و فیزیکی با دوستان، پرداختن به مساله اعتیاد 
به اینترنت و پیامدهاي آن بر زندگی فردي، خانوادگی، و 
اجتماعی نوجوان حائز اهیمت است. هم چنین با توجه به 

وانی که نسبت به گروههاي  سنی حساسیت دوره نوج
خطرپذیري بیشتري از دنیا مجازي دارد و با توجه ساخت 

هاي موجود در جمعیتی جوان جامعه ایران، رفع تناقض
-ها، هدف پژوهش حاضر بررسی این سوال میپژوهش

هاي باشد که آیا اعتیاد به اینترنت قادر به تبیین رفتار
یش به جنس گرا ،خشونت ،پرخطر (مشروبات الکلی
باشد یا کردن میچت و هک مخالف و رفتار جنسی) و

  خیر؟
 

  هاشمواد و رو
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف 

گیرد. توصیفی قرار می-پژوهش در مقوله تحقیقات مقطعی
جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر و 

 1393-1394پسر شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 
هاي دوره راهنمایی و متوسطه شهر اردبیل که در پایه

باشند، را تشکیل دادند. داده هاي نفر می 40597مجموع 
اي که به روش نمونه  پژوهش به صورت میدانی از نمونه

اي انتخاب شده بود گیري خوشه اي چند مرحله
گردآوري شد. بعد از طراحی و تهیه ابزارهاي پژوهش و 

ش و پرورش کل استان، ابتدا لیستی از هماهنگی با آموز
مدارس دو ناحیه آموزش و پرورش شهر اردبیل از هر 

مدرسه پسرانه ( از هر کدام  4مدرسه دخترانه و  4ناحیه 
دو مدرسه راهنمایی و دو مدرسه متوسطه)  و از هر 

کالس به صورت تصادفی انتخاب گردید. در  3مدرسه 
دانش  420معا دانش آموز (ج 15نهایت از هر کالس 

آموز) با استفاده از دفتر حضور و غیاب و به صورت 
تصادفی ساده انتخاب شدند.  با توجه به اینکه متغیر 

اجتماعی می توانست در روند نتایج  –اقتصادي 
تاثیرگذار باشد، سعی شد دانش آموزان انتخاب شده بر 

اجتماعی هم سطح باشند. در –اساس وضعیت اقتصادي 
ها و توضیح اهداف ز اخذ رضایت آننهایت بعد ا

پژوهش و تاکید بر بی نام بودن،  نوجوانان اقدام به 
تکمیل ابزار پژوهشی نمودند. در نهایت با کنار گذاشتن 

دانش آموز تحلیل  380هاي پرسشنامه هاي ناقص داده
  شد. 

  ابزار هاي جمع آوري اطالعات
 سطتوپرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ: این مقیاس 

این مقیاس از یک  شده است. یانگ ساخته کیمبرلی
آیتمی با یک مقیاس  20پرسشنامه از یک پرسشنامه 

اي از اي تشکیل شده است که شامل دامنهگزینه 5لیکرت 
باشد. ایم ) می100تا  20همیشه و (نمره  5-هرگز تا  -1

مقیاس درجه اشتغال، استفاده وسواسی، مشکالت 
فی و اثرات وابستگی به اینترنت را رفتاري، نوسانات عاط

). در پژوهش حاضر بر 29کند (روي زندگی بررسی می
حسب تحقیقات قبلی انجام شده در دانشجویان در ایران 

به باال به عنوان اعتیاد به اینترنت و نمره  49) نمره 30(
به عنوان عدم اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شد.  49زیر 

 باالتر پرسشنامه درونی اعتبار مکاران،ه و یانگ مطالعه در

 دارمعنی نیز بازآزمایی به روش اعتبار و ذکرشده 92/0 از

 ) در32( موران مک و ). ویدیانتو31است ( شده گزارش

 روانسنجی هايبررسی ویژگی عنوان با خود مطالعه

 پرسشنامه این روایی صوري یانگ اینترنتی اعتیاد پرسشنامه

) نیز در 29علوي و همکاران ( .کرده اند ذکر باال بسیار را
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و حساسیت و  88/0ایران در نمونه دانشجویی اعتبار 
را براي این پرسشنامه بدست  90/0و  78/0ویژگی 
  آوردند.

پذیري نوجوانان ایرانی: این مقیاس شامل مقیاس خطر
 7پذیري نوجوانان در مقابل گویه براي سنجش آسیب 38

شونت، سیگار کشیدن، مصرف دسته رفتار هاي پرخطر (خ
مواد مخدر، مصرف الکل، رابطه و رفتار جنسی و گرایش 

 5به جنس مخالف، رانندگی خطرناك) رادر یک مقیاس 
کند. آزمون کفایت نمونه گیري گزینه اي بررسی می

/. و در سطح 952) برابر با KMOاولکین (-مایر-کایرز
بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده و آزمون کرویت 
بارتلت از نظر آماري معنادار بود. میزان آلفاي کرونباخ 

مواد مخدر و  ،93/0سیگار  ،74/0براي رانندگی خطرناك 
دوستی با جنس  ،78/0خشونت  ،90/0روان گردان 

بدست آمد  87/0و رابطه و رفتار جنسی  83/0مخالف 
)24.(  

پرسشنامه محقق ساخته گرایش به اعتیاد به هک: این 
باشد و سوال مربوط به هک کردن می 24ل پرسشنامه شام

پاسخگویان میزان موافقت و مخالفت خود را با این 
ها که با طیف لیکرت از کامال موافقم تا کامال گویه

کنند. میزان آلفاي کرونباخ براي این بیان می ،مخالفم
بود. آزمون کفایت نمونه گیري  89/0پرسشنامه برابر با 

و در سطح  93/0) برابر با KMOاولکین (-مایر-کایرز
بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده و آزمون کرویت 

  بارتلت از نظر آماري معنادار بود.

پرسشنامه محقق ساخته گرایش به اعتیاد به چت: این 
سوال مربوط به میزان گرایش به  19پرسشنامه شامل 

باشد. این پرسشنامه نیز مانند اعتیاد به چت کردن می
وط به هک با طیف لیکرت از کامال موافقم پرسشنامه مرب

تا کامال مخالفم طراحی شده است. میزان آلفاي کرونباخ 
بود. آزمون کفایت نمونه  86/0براي این پرسشنامه برابر با 

و در  90/0) برابر با KMOاولکین (-مایر-گیري کایرز
سطح بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده و آزمون 

ري معنادار بود.داده ها در سطح کرویت بارتلت از نظر آما
توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد و با 
استفاده از روش آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام 

  مورد تحلیل قرار گرفت.
  هایافته

ابتدا میانگین و انحراف معیار اعتیاد به اینترنت، هک و 
   ).1چت به تفکیک جنسیت و سن محاسبه شد(جدول 

هاي پرخطر(با سپس میانگین و انحراف معیار رفتار
هاي آن) به تفکیک جنسیت و سن محاسبه زیرمولفه

  ).  2شد(جدول 
جهت بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش 

الکلی، خشونت، جنس  نوجوانان به مصرف مشروبات
مخالف، رفتار جنسی، چت و هک کردن از تحلیل 

-طور نتایج نشان میه شد. همانهمبستگی پیرسون استفاد
هاي هاي رفتارمولفهدهد، بین اعتیاد به اینترنت با زیر

پرخطر به غیر از الکل رابطه معناداري وجود دارد 
)01/0<P** همچنین بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به .(  

  
  ت و سنمیانگین و انحراف معیار اعتیاد به اینترنت، هک و چت به تفکیک جنسی -1جدول 

  متغیر
  سن  جنسیت

  )16-18( 2گروه   )13-15( 1گروه   نثؤم  مذکر  تعداد
M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  

  380  84/13  77/50  91/9  46/50  92/9  96/47  47/13  94/52  اعتیاد به اینترنت
  380  20/5  18/63  19/5  38/64  60/5  87/63  88/4  60/63  گرایش به چت
  380  48/6  55/82  42/7  38/83  40/6  19/81  65/3  44/84  گرایش به هک
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) بدست آمد **P>01/0چت و هک نیز ارتباط معناداري(
  ).3(جدول

بینی جهت بررسی توانایی اعتیاد به اینترنت در پیش
رفتارهاي پرخطر، گرایش به چت و هک از تحلیل 

  .رگرسیون همزمان  استفاده شد
 نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به
خشونت، رفتار جنسی، گرایش به جنس مخالف، چت و 

، 45/0، 56/0هاي چندگانه (هک به ترتیب همبستگی
) وجود دارد و اعتیاد به اینترنت به 58/0و  68/0، 58/0

درصد گرایش  33/0درصد گرایش به چت،   46/0ترتیب 
 31/0درصد از گرایش به هک،   33/0به جنس مخالف، 

درصد  20/0مالك خشونت، و  درصد از واریانس متغیر 
) تبیین P>001/0از واریانس رفتار جنسی را در سطح (

  ).4کند(جدول می
  

  هاي آن) به تفکیک جنسیت و سنهاي پرخطر(با زیرمولفهمیانگین و انحراف معیار رفتار -2جدول 

  متغیر
  سن  جنسیت

  )16-18(2گروه   )13-15(1گروه   مونث  مذکر  تعداد
M  SD  M  SD  M  SD  M  SD  

  380  49/2  35/12  40/2  42/12  05/2  60/10  07/3  04/15  الکل
  380  96/4  23/17  06/3  86/14  63/2  94/13  65/3  04/18  خشونت

  380  57/3  89/15  13/3  31/16  87/2  30/16  38/3  42/17  رفتارجنسی
  380  99/4  25/17  01/4  24/17  90/3  55/14  94/4  82/18  گرایش به جنس مخالف

  
  هاي پرخطر، هک و چتریس همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با رفتارمات -3 جدول
  )7(  )6(  )5(  )4(  )3(  )2(  )1(  متغیرها

              1  ) اعتیاد به اینترنت1(
            1  12/0  ) الکل2(
          1  ٭٭43/0  ٭٭56/0  ) خشونت3(
        1  ٭٭40/0  ٭٭60/0  ٭٭45/0  ) رفتار جنسی4(
      1  ٭٭59/0  ٭٭51/0  ٭٭61/0  ٭٭58/0  ) گرایش به جنس مخالف5(
    1  - 06/0  10/0  - 08/0  28/0  ٭٭68/0  ) چت6(
  1  ٭٭56/0  20/0  09/0  21/0  26/0  ٭٭58/0  ) هک7(

01/0<P**             05/0P<*  
  

  نتایج تحلیل رگرسیون همزمان رفتارهاي پرخطر، چت و هک بر اساس اعتیاد به اینترنت -4جدول 
  B  SEB  Beta  T  Sig  متغیرهاي مالك  R  R2  ΔR2  SEE  F  Sig  بین متغیرپیش
  

  
اعتیاد به 
  اینترنت

  001/0  24/3  22/0  026/0  084/0  الکل 001/0 52/10 45/4 046/0 014/0 12/0
  002/0  94/1  137/0  019/0  038/0  خشونت  053/0  28/10  34/3  014/0  31/0  56/0
  002/0  20/3  32/0  015/0  049/0  رفتار جنسی  002/0  78/3  85/1  096/0  20/0  45/0

  000/0  36/4  42/0  013/0  057/0  گرایش به جنس مخالف  000/0  07/19  65/1  17/0  33/0  58/0

  000/0  71/5  52/0  021/0  12/0  چت  000/0  71/5  52/0  26/0  46/0  68/0

  000/0  32/6  56/0  019/0  12/0  هک  000/0  56/32  28/2  30/0  33/0  58/0
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  بحث 
بین اعتیاد به  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه

هک و چت انجام شده است.  ،هاي پرخطراینترنت با رفتار
ها  نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با گرایش یافته

معنادار وجود ندارد. این یافته با  نوجوانان به الکل رابطه
) 33) ، چائو و همکاران(13مطالعه کو و همکاران (

) ومطالعه 10کاران(هاي الم و همهمسو و با نتایج یافته
باشد. اینکه در مطالعه ) ناهمسو می11ین و همکاران (

حاضر برخالف اکثر مطالعات خارجی بین مصرف الکل و 
اي وجود ندارد، احتماال به این اعتیاد به اینترنت رابطه

علت باشد که در ایران موانع بسیار زیادي از طرف 
وجود ها، جامعه و فرهنگ براي مصرف الکل خانواده

دارد و هم چنین به میزان کشورهاي خارجی الکل در 
دسترس نوجوانان نیست، بنابراین در واقع عدم ارتباط 

تواند ناشی از این باشد که در ایران چون این موانع می
دهد بنابراین عمال امکان میزان مصرف را کاهش می

  کند. داشتن این رابطه کاهش پیدا می
داد که بین اعتیاد به  هم چنین پژوهش حاضر نشان

اینترنت با گرایش نوجوانان به خشونت رابطه معناداري 
)، هارمن و 13هاي کو و همکاران (وجود دارد که با یافته

-باشد. مطالعه داگالس و مک) همسو می14همکاران (
) نشان داد که استفاده افراطی از اینترنت، 34گارتی(

آمیز و توام با تاثیرات زیادي بر رفتارهاي خصومت
خشونت در دنیاي واقعی دارد. و تئوري یادگیري 

کند که نوجوانانی که ) نیز مطرح می35اجتماعی (
کنند، پتانسیل بسیار هاي اینترنتی را زیاد تکرار میفعالیت

قوي و باالیی دارند تا رفتارهاي پرخاشجویانه را یاد 
ق مدل بگیرند و آنها را در دنیاي واقعی تمرین کنند. طب

هویت اجتماعی نیز  اثرات نافردي شدن، رفتارهاي 
). 36دهد (گروهی، اثرات نافردي شدن را افزایش می

ها به شیوه طبیعی در اینترنت براي افراد آنالین در گروه
کنند. این دستیابی به سود از جانب اعضاي گروه رفتار می

تواند منجر به سوگیري اسنادي خشمگیانه به مساله می
  ر به ـتواند منجها باشند و سوگیري میروهـت دیگر گسم

  افزایش شناخت خصومت آمیز در نوجوانان شود. 
هاي پژوهش حاضر این بود که بین از دیگر یافته

اعتیاد به اینترنت و گرایش نوجوانان به جنس مخالف 
) 37رابطه معناداري وجود دارد. این یافته با یافته بریگل (

. وي با روش توصیفی به این نتیجه باشدنیز همسو می
هاي قوي منحصر به تواند دوستیرسید که اینترنت می

هاي مکاتباتی نوشته شده در فردي را افزایش دهد. کنش
دهد و دقت در هاي عمیق را افزایش میاینترنت، دوستی

انتخاب و خصوصیات شخصی هر فرد و دوستانش را 
ها ان در این اتاقکند. در واقع گمنامی کاربربیشتر می

شود و آنچه باعث بازي نقش و خودافشایی باالتر آنها می
را که در دنیاي واقعی امکان بازگو کردنش را ندارند، 

کنند و برقراري ارتباط در محیط مجازي زمینه را ابراز می
  سازد. گیري روابط صمیمانه آماده میبراي شکل

ین همچنین پژوهش حاضر همچنین نشان داد که ب
اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به رفتار جنسی 
رابطه معناداري وجود دارد. این یافته با یافته هاي ویتی 

توان مطرح باشد. در تبیین این مساله می) همسو می12(
کرد که با توجه به عواقبی که اعتیاد به اینترنت براي فرد 

ور صرف معتاد دارد، مثل تغییر دادن سبک زندگی به منظ
زمان بیشتر در اینترنت، کاهش عمومی فعالیت بدنی، بی 
توجهی به سالمت خود در نتیجه کار با اینترنت، اشتغال 

پذیري، اجتناب از فکري به رابطه جنسی به دلیل دسترسی
هاي مهم زندگی به منظور صرف وقت بیشتر در فعالیت

و اینترنت، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده 
دوستان، مشکالت مالی ناشی از اینترنت، مشکالت 

) احتمال اینکه اعتیاد به اینترنت با 31تحصیلی و غیره (
توجه به عواقبی که در باال ذکر شد فرد را به سمت 

  برد. رفتارهاي جنسی بکشاند، باال می
هم چنین پژوهش حاضر نشان داد که بین اعتیاد به 

رابطه معناداري وجود  اینترنت با گرایش نوجوان به چت
) همسو 18،19، 17هاي (دارد که نتیجه این یافته با یافته

)، در مورد رابطه استفاده 17باشد. ساندرز و همکاران (می
از اینترنت با افسردگی و انزواي اجتماعی نوجوانان 
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دهد کاربرانی که کمتر از پژوهشی انجام داد که نشان می
هایی که استفاده بت به آنکنند، نساینترنت استفاده می
کنند با مادر و دوستان خود رابطه طوالنی مدت می

توان گفت که این احساس داري دارند. میمناسب و معنی
تنهایی باعث شود تا ارتباط و گفتگو (چت) افزایش یافته 
و سعی در ارضاي این نیاز در دنیاي مجازي کند.  

ادي که کند که احتماال افر) مطرح می20مارشال (
کنند یا از زندگی روزمره خود انزجار احساس تنهایی می

گردند و دارند، به دنبال صمیمیت بیشتر در اینترنت می
  بیشتر دنبال افرادي براي چت کردن هستند. 

پژوهش حاضر هم چنین نشان داد که بین اعتیاد به 
اینترنت با گرایش نوجوانان به هک نیز رابطه معناداري 

توان مطرح کرد که در تبیین این یافته میوجود دارد. 
یکی از پیامدهاي عصر الکترونیک و چهره دیگر تبهکاري 
در این دنیاي نو، زورگیري سایبري است. قربانیان عموما 
به دالیلی حاضر به توافق با زورگیران و پرداخت باج 

توان شوند. در تبیینی دیگر میمورد درخواست آنها می
که مدت زمان زیادي از اینترنت  مطرح کردکه کسانی

کنند، ممکن است به دلیل تاثیراتی که از استفاده می
اند، افزایش میزان جانب دوستانی که پیدا کرده

تکانشگري، همانندسازي با گروه، احساس تعلق داشتن 
) دست به 38هاي گروهی (به گروه و تبعیت از فعالیت

ت آوردن کارهایی چون هک کردن اطالعات و یا به دس
ها و هاي مربوط به شرکتاسناد و مدارك از سایت

هاي بزرگ ها و حتی هک کردن پول از شرکتکارخانه
  بپردازند.

هایی است از جمله این پژوهش نیز داراي محدودیت
اینکه این پژوهش در دامنه سنی نوجوانی انجام شد که 

هاي سنی دیگر و مقاطع دیگر تحصیلی تعمیم آن به گروه
د با احتیاط صورت گیرد. هم چنین یکی دیگر از بای

محدویتهاي پژوهش حاضر این بود که جامعه آماري، 
اي نیست که بیشترین استفاده از اینترنت را داشته جامعه

باشد. بنابراین پیشنهاد می شود پژوهشگران محترم در 
پژوهشهاي آتی نمونه پژوهشی را از گروههاي سنی باالتر 

ان انتخاب کنند. استفاده از ابزار از جمله دانشجوی
بود هاي دیگر این پژوهش پرسشنامه نیز از محدودیت

چرا که احتمال سوگیري در ابزارهاي خودگزارشی وجود 
اي در طبقات مختلف شود چنین مطالعهدارد. پیشنهاد می

هاي مختلف دانش آموزان و اجتماعی و گروه -اقتصادي
بزهکاران و مجرمان دانشجویان و بطور اختصاصی در 

  بررسی شود.
  

  گیرينتیجه
پژوهش حاضر نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با 
رفتار جنسی، گرایش به جنس مخالف، خشونت، چت و 
هک رابطه وجود دارد، اما بین اعتیاد به اینترنت با زیر 

اي وجود ندارد و اعتیاد به اینترنت قادر الکل رابطه مولفه
دار رفتار جنسی، گرایش به جنس مخالف، به تبیین معنا

باشد. از آنجایی که استفاده خشونت، چت و هک می
زیاده از حد اینترنت در میان نوجوانان به یکی از 

ها و مشکالت بهداشت جامعه تبدیل شده مهمترین نگرانی
تواند در شناسایی عوارض و است، این مطالعه می

ی نوجوانان، به پیامدهاي اعتیاد به اینترنت بر زندگ
متخصصان این حوزه در ارائه راهکارهاي آموزشی و 

اي گامی موثر هاي مقابلهپیشگیرانه، افزایش مهارت
  برداشته باشد.
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