
 

 ساله 72 تا 51 کاربران در انگيزش ساختار مقایسۀ و بررسی
 تهران شهر در بهنجار و اینترنت به معتاد

 5*دکتر فریبرز باقری
 7**عشرت ساسانی 

 :چكيده
این پژوهش به منظور مقایسه ساختار انگیزش در افراد معتاد به اینترنت با افراد بهنجیار در گیروه سینی    

نفیر افیراد    13آزمودنی است و شیامل   07این پژوهش در بر گیرنده نهساله صورت گرفت. نمو 34 -33
تصادفی در دسترس،  گیرینمونهباشند که به صورت نفرکاربر افراطی و معتاد به اینترنت می 13عادی و 

هییای حاصییل از پرسشیینامه انیید، بییا تحلیییل یافتییه در کییافی نییت هییای سییطح تهییران انتخییاب شییده 
این نتایج بدست آمد، که بین افیراد معتیاد بیه     ،IAT)عتیاد به اینترنت )و تست ا (PCI)ساختارانگیزش

اینترنت و افراد بهنجار تفاوت به لحاظ کنترل در سیر تحقق اهداف، میزان سر خوردگی در صورت عد، 
تحقق اهداف، میزان تعهد و وابستگی قلبی به اهداف و اهمییت اهیداف فیرد بیرای اهیداف دیگیر وی       

، ولی تفاوتی به لحاظ میزان اهمیت اهداف، سیر تحقق اهداف، میزان آگاهی به تعقیب اهیداف،  باشدمی
میزان شادی و خشنودی در صورت تحقق اهداف، طول زمان الز، تا تحقق اهیداف و مییزان آزادی در   

 انتخاب اهداف دیده نشد. 

  اینترنت، اعتیاد اینترنتی، بهنجار، ساختارانگیزش.  کليد واژگان:

                                              
 .استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علو، و تحقیقات تهران*   

 دانشگاه آزاد واحد علو، و تحقیقات. عمومی** دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی 
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 مقدمه:
در جوامیع گونیاگون بیا مفهیو، آن      هاانسانی گذشته، آنهاای است که از زماعتیاد پدیده

هیای  اند. در حال حاضر، با تغییر تدریجی شیوۀ زنیدگی بیه میوازات پیشیرفت    بوده آشنا
علمی و فن آوری و افزایش غیر قابل تردید سطح شعور و آگاهی مرد،، موضیوع اعتییاد   

. اعتیاد  عالوه بر تهدید سیالمت  گرددمین، بوجود آمده و مشاهده در زمینه های گوناگو
هیای  جسم و روان فرد، بر روی جنبه های اخالقی، اجتماعی، اقتصادی و بر روی جنبیه 

 سازد.  ور و غیر قابل جبرانی وارد مینیز اثرات زیان آ جامعۀدیگر 
و درمان اخیتالالت  های انگیزشی در درک های اخیر توجه به اهمیت مکانیز،در دهه

(. در پرتیو  3114، 3773، 3778تر شده است )کوکس و کلینگیر  اعتیادآور بسیار برجسته
این شواهد، به منظور حمایت از نقش مهم فرآیندهای انگیزشیی در پیشیرفت رفتارهیای    

رسد معقوالنه باشد پدیده اعتیاد را انعکاسی معرفی کنیم و آن را در اعتیادآور، به نظر می
 اختالل انگیزشی مورد بررسی قرار دهیم. بخش 

-در علم روان شناسی، فرآیندهایی که تالش برای رسییدن بیه هیدف را ممکین میی     

سازند، انگیزه نامیده می شوند. در این پژوهش، این فرضیه حاکم اسیت کیه بیه منظیور     
 ریزی مجموعیه اهیداف زنیدگی   دستیابی به هر نوع اختالل روان شناختی، باید در برنامه

کنند. انجا، هر کاری فرد، مداخله کرد. اهداف زندگی، نقش کلیدی در رفتار بشر ایفا می
باشید. بیر ایین اسیاس     در زندگی مستلز، انتخاب یک هدف و تعقیب آن در زندگی میی 

تعقیب یک هدفِ مناسب برای رسیدن به سالمت روان شیناختی، از اهمییت خیاص بیر     
   (.3114خوردار است )هالیش و همکاران 

ممکن است کوچک و یا بزرگ باشند. یک لحظیه کوچیک سیرگرمی،     انساناهداف 
پیدا کردن شریک زندگی، صاحب فرزند شدن و مراقبت از او، موفقیت در انجا، وظیفه، 

از برخیی   ترمهمثروتمند شدن، دستیابی به آرزوهای معنوی و نظایرآن. برخی از اهداف 
دیگر هستند. برخی مربوط به نجات فرد هستند و برخی دیگیر حییات وی را بیه خطیر     

نماید که به زندگی او معنا ببخشد اندازند. در شرایط عادی، فرد اهدافی را انتخاب میمی
-شیناختی میی  هیای روان احساس رضایت نماید و از اهدافی که منجر به آسیب آنهاو از 

البته گاهی اوقات، فرد در پییدا کیردن اهیداف مفیید و رضیایت       د.کنگردد، اجتناب می
نماید که از نظر اجتمیاعی غییر قابیل    و اهدافی را انتخاب می شودمیبخش دچار مشکل 

قبول است. مانند افراد معتاد و یا کسیانی کیه فاقید انگییزه الز، بیرای پیشیرفت هسیتند        
 (.  3778)کوکس و کلینگر،
انید، زمینیه   ی گسترش پیدا کردهآنهاه با پیشرفت علو، رایهای مجازی کامروزه محیط

و  آنهیا اند که بررسی عوامل مؤثر برجدیدی را برای رضایت بخشی مجازی بوجودآورده
هیا، تیأثیرات   اهمیت پیدا کرده است. جذابیت این گونیه از محییط   آنهاهای ناشی ازپیامد

زۀ او را بیه زنیدگی کیردن در    زیادی بر رفتار آدمی دارند که تا حدی ممکن اسیت انگیی  
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اند ولیی  ها اگر چه مجازیهایی افزایش دهد. عناصرتشکیل دهنده این محیطچنین محیط
را بگیرند. به طوری که فرد، بیودن   انسانبه تدریج قادرند جای عناصر واقعی در زندگی 

ترنیت،  (. این3143تر از دنیای واقعیی بدانید )دوران،   در این فضای مجازی را ارضا کننده
پذیری خانواده و مدرسه  جامعۀجهانی یک ارچه است، که اشکال سنتی  ایرسانهفرهن  

را به مبارزه خوانده و اغلب از آن سبقت گرفته است. دنیای اینترنیت در عیین حیال کیه     
دهد، در مقابل از دامنه روابط روابط کودکان و نو جوانان را در جهان مجازی افزایش می

کیاری  وری و بیازده . بر این اساس، انگیزۀ کاری  بهرهشودمیعی کاسته آنان در جهان واق
-رو،آید. دنیای مجازی، چیت این افراد در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت پائین می

های ارتباط اجتمیاعی و  ایجاد، شبکه انگیزۀ به راحتی جایگزین 3های اینترنتیو بازی 3ها
دیگیر هماننید    هیای در حیوزه گسترش و تعمیق روابط در این شبکه و یا انگیزه فعالیت 

 .شودمیحوزۀ انگیزشی تحصیل، انگیزش برای اشتغال و همانند اینها 
گییر اسیتفاده بیمارگونیه از اینترنیت بیر تینش هیای        در تحقیقات اخیر به تاثیر چشم

ختیه شیده اسیت، افیرادی همچیون یونی  و سیایر روان        اجتماعی، علمی و شغلی پردا
توانید بیرای سیالمت فکیری و     شناسان معتقدند که زیاده روی در استفاده از اینترنت می

( 3113)1فیزیکی فرد خطرناک باشد. همچنین درتحقیقات صورت گرفته از سوی شیاتون 
اهده کردنید کیه   (، اعتیاد اینترنتی را نشیان دادنید و مشی   3114) 3( یون 3110) 8کریفیتز

ی را با افراد واقعی در مقایسیه  ترکمکاربران کام یوتر و وابسته به اینترنت به تدریج زمان 
 دهنید میی با زمان استفاده از کام یوتر و رابطه روی خط می گذرانند. این مطالعات نشان 

 سیاعت در  33الیی   87شوند، بطور تقریبی حدود کسانی که معتادان اینترنتی خوانده می
 17(. 03111و گرینفیلید 6گذرانند )کیوپر ی روی خط اینترنت میجست و جوهفته را به 

 34انید. همچنیین   درصد از پاسخگویان، تالش ناموفق در ترک استفاده از اینترنت داشیته 
درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که دیگران )خانواده و دوستان( راجیع بیه اسیتفاده    

بر اسیاس نتیایج مطالعیه      (.4،3113)کین اند گوشزد کرده آنهابیش از حد از اینترنت به 
درصد از جمعیت آنالین جهیان در زمیان مطالعیه وی     37تا  3بین  3110یون  در سال 

در صید از   38درصد از معتادان به اینترنت سابقه افسیردگی و   38معتاد بوده اند. حدود 
د از پاسخگویان نیز اظهار داشته اند درص 37نیز سابقه اضطراب و نگرانی داشته اند.  آنها

که دارای سابقه اعتیاد به مواد مخدر بوده اند. متوسط آن الین بودن پاسخگویان معتاد بیه  

                                              
1 Chat-Room 
2 Game net 
3 Shotton 
4 Griffiths 
5 Young 
6 Copper 
7 Greenfield 
8 King 
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( در مطالعه اشیان  3111) 3ساعت در هفته بود.  کرات و همکاران 14اینترنت نیز برابر با 
هیای  کیه از تمیاس   در خصوص اعتیاد به اینترنت، بدین نتیجه رسییدند کیه نوجوانیانی   

کنند، از اینترنت بیه عنیوان ابیزاری بیرای فیرار از واقعییت هیا        اجتماعی کناره گیری می
( طیی تحقیقیاتی در خصیوص    3114) 1( گروهیول 3لیم و همکاران؛)استفاده می نمایند. 

از اینترنت، بدین نتیجیه رسییدند    آنهادالیل گرایش افراد به اینترنت و استفاده اعتیاد آور 
کننید، کسیانی هسیتند کیه در     که افرادی که وقت زیادی را صرف استفاده از اینترنت می

زندگی با مشکالتی مواجهند. در واقع این افراد چون رغبتی به بر خورد بیا مشکالتشیان   
تفاده از روبیرو شیوند، بیه فعالییت اعتییاد آور اسی       آنهیا را ندارند و مایل نیستند حتی با 

در ایران تحقیقات کمی روی اعتیاد به اینترنت انجا، شده است، کیه   .اینترنت می پردازند
شود. معصیومه  که با موضوع این مقاله ارتباط بیشتری دارد، آورده می آنهانتایج برخی از 
( دانشگاه تربیت میدرس: بیه بررسیی رابطیه اعتییاد بیه اینترنیت بیا         3143داوود آبادی )
ی شخصیتی پرداخته است. نتایج نشیان داده اسیت کیه افیراد     هاویژگینی و سالمت روا

ی برخوردارنید و افسیردگی   تیر کیم معتاد، درمقایسه با افرادغیر معتاد، ازسیالمت روانیی   
. سمیه شایق، دانشگاه آزاد اسیالمی، واحید علیو، و تحقیقیات     کنندمیبیشتری را تجربه 

ی شخصییتی در نوجوانیان   هیا ویژگیابطه آن با (: به بررسی اعتیاد به اینترنت و ر3146)
که بین روان رنجیور خیویی و اعتییاد بیه اینترنیت در       دهدمیپرداخته است. نتایج نشان 

ی وجود ندارد. بین برونگرایی و اعتیاد به اینترنیت در هییچ   معنادارنوجوانان پسر، رابطۀ 
تیر،و نوجوانیان دختیرو    یک از سه گروه نمونه مورد مطالعه )نوجوانان پسر،نوجوانان دخ

( در پیژوهش خیود تحیت    3143وجود ندارد. سجادیان و نادی ) معنادارپسر کل( رابطه 
عنوان رابطه بین افسردگی و انزوای اجتماعی در بین کاربران نوجوان و جیوان اینترنیت   
در یافتند که: بین انزوای اجتماعی و افسردگی کاربران اینترنیت رابطیه مسیتقیم و جیود     

وجیود دارد، بیین مییزان     معنیادار ین میزان استفاده از اینترنت و افسیردگی رابطیه   دارد، ب
استفاده کاربران پسر و دختر از اینترنیت تفیاوت وجیود نیدارد. قاسیم زاده، شیهر آرای،       

( در پژوهش خود تحت عنوان بررسی نیرخ شییوع اعتییاد بیه اینترنیت و      3143مرادی )
ی دریافتند که نرخ دبیرستانان دختر و پسر آموزشدانرابطه آن با تنهایی و عزت نفس در 

اسیت. کیاربران    %4/1ی شهر تهران دبیرستانان آموزدانششیوع اعتیاد به اینترنت در میان 
تنهیا ترنید و از عیزت نفیس پیایین       معنادارمعتاد از کاربران معمولی و غیر معتاد به طور 

 تری بر خوردارند.  
ان این پدیده ظهور کرده اند. بویژه در دهه اخییر  امروزه نظریه های مختلف برای درم

هیای میؤثر و جدییدی بیرای رفیع ییا کیاهش        هیا و شییوه  باتالش نظریه پردازان، نظریه

                                              
1 Kraut 
2 Lim & Etal 
3 Grohol 
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های اعتیاد به اینترنت مطرح شده است. هر کدا، از این نظریه ها نقیاط قیوت و   آشفتگی
استفاده قرار گیرند.  تواند موردضعفی دارند که بسته به دیدگاه درمانگر و تخصص او می

میورد    3در این پژوهش تالش گردید اعتیاد به اینترنت با رویکرد نظریۀ ساختار انگیزش
( در زمینیه هیایی چیون    3778) 3بررسی قرار گیرد. این نظریه به زعم کیوکس و کلینگیر  

ی هیا پیژوهش درمان اعتیاد به الکل، افزایش رضایت از کیار و اخیتالالت شخصییتی در    
قرار گرفته است و برای اولین بار در حوزه اعتیاد به اینترنت نیزمورد  تأییدد مختلف مور

 گییری شیکل گیرد. طبق ایین نظرییه، عوامیل بسییار متعیدد در      مطالعه و بررسی قرار می
که انگییزش   شودمیبه یک نقطه مشترک ختم  آنهااختالالت مؤثرند که مسیر نهایی همه 

( فرآینید انتخیاب و   3144به اعتقاد کوکس و کلینگیر ) . باشدمیبرای دستیابی به اهداف 
. زیربنای نظری ساختار انگییزش،  شودمینامیده  1«ساختار انگیزش»شیوه تعقیب اهداف، 

(. بر اساس این نظریه، میرد،  3116است )کلینگر، 8«دغدغه های جاری»بر اساس، نظریه 
ها، اشیاء . مشوقدهندمی سازمانزندگیشان را براساس تعقیب و لذت بردن از مشوق ها، 

دهنید، بیه ایین     یا انجیا،  و بدست آورند را آنهایا وقایعی هستند که مرد، دوست دارند 
 و ییا  گیردد  آنهیا انتظار دارند آن وقایع موجب افزایش عواطیف مثبیت در    آنهادلیل که 

د آن وقیایع موجیب ایجیا    اجتناب کنند، به این دلیل که انتظار دارند آنهادوست دارند از 
(. بنیابراین، تغیییرات عیاطفی،    3777)کیوکس و دیگیران،   گرددمی آنهاعواطف منفی در 

مفهو، محوری این نظریه است و همان چیزی است که مرد، برای دست یابی بیه آن بیر   
 انگیخته می شوند.  

هدفی را دنبال کند، یک حالت انگیزشی مشخصیی در   گیردمیوقتی شخصی تصمیم 
شخص شروع و با دست یافتن به هدف یا فاصیله   3حالت با تعهدگیرد. این او شکل می

 شودمینامیده « دغدغه جاری»یابد. این حالت انگیزشی اصطالحاز گرفتن از آن خاتمه می
بیه طیور    اینکیه (. اصطالح دغدغیه، بیا وجیود    3778، کوکس و کلینگر، 3103)کلینگر، 

به یک سیاختار فرضیی کیه بیه     ضمنی داللت بر یک پدیده آشکار دارد، ولی این تئوری 
، محتیوای  «دغدغیه جیاری  ». گرچه ییک  شودمیفرایندهای ناآگاهانه اشاره دارد، اطالق 

-آگاهی ما را از طریق تظاهراتش در انتظارات، حافظه، نیت و توجه تحت تأثیر قرار میی 

 .(3114و دیگران،  6)مندهد، ولی شخص معموالز از وجود آن آگاهانه مطلع نیست 
گیردد.  دف، موجب بروز برخی فرایند های اجتناب ناپذیر در ذهن فرد میی تعقیب ه

اولین فرایند، این است که فاصله بین آغاز تعقیب یک هدف تا پایان تعقیب آن، این فکر 
سیازد  کنید و آن را بیه خیود مشیغول میی     )تعقیب هدف( مرتباز به ذهن فرد خطیور میی  
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ک حافظه فعیال اسیت، زییرا تعقییب     (. تعقیب هدف مستلز، ی3778)کوکس و کلینگر، 
هدف و کسب آن، مستلز، آمادگی و حساسیت مداو، نسبت به همه نشانه هیای مربیوط   

های مربیوط بیه هیدف و اسیتفاده از همیه      به هدف است. این حساسیت نسبت به نشانه
ها برای کسب هدف، یک فرایند ضمنی و پوشیده است، یعنی فرد باید نسبت بیه  فرصت

اندیشید،  ، حساسیت نشان بدهد و حتی وقتی که آگانه بیه هیدف نمیی   سرنخ های هدف
آمادگی اقدا، برای کسب هدف را داشیته باشید. در غییر ایین صیورت، تعقییب هیدف        

 (.  3116موفقیت آمیز نخواهد بود )کلینگر،
دهد تعقیب هدف با گیرایش فراینیدهای شیناختی )توجیه و     شواهد زیادی نشان می
شیوند.  ات مربوط به تعقیب هدف مورد نظر فیرد، همیراه میی   یادآوری(، نسبت به اطالع

د که نشانه ای از هیدف  آورمیکند، یا چیزی را به یاد یعنی فرد بیشتر به چیزی توجه می
یکیی از   دهید میی مورد نظر وی است، یا آن فرد را به سیمت هیدف میورد نظیر سیوق      

ها و اعمال فرد، خواب ها، خاطرات، افکار،تأثیرات این حساسیت، این است که پنداشت
های هیجانی شخص، از نوع خوشی، گردد. بعالوه واکنشبر تعقیب آن هدف متمرکز می

افتید، بسیتگی   ترس، خشم یا غم به آنچه در جریان تعقیب هدف برای شخص اتفاق می
 سیازد میی دارد. در مجموع همین اثرات، دنیای درونی فرد را حول مجموعه اهداف وی 

( اگیر دو نفیر در محییط    3773(. بیه زعیم )کیوکس و کلینگیر،    3778)کوکس و کلینگیر، 
بایکیدیگر فیرق داشیته باشیند،      آنهافیزیکی کامالز مشابهی قرارگیرند، لیکن دغدغه های 

کامالز متفاوت خواهد بود. همچنین موارد توجیه، ییادآوری و تفکیر در     آنهادنیای ذهنی 
های هیجانی متفیاوت را تجربیه خواهنید کیرد و بیه      کنشکامالز متفاوت است، لذا وا آنها

طرق متفاوت نیز عمل خواهند کرد. به این ترتیب دنیای کیامالز متفیاوتی را بیرای خیود     
خواهند ساخت.  به اعتقاد این نظرییه پیردازان ارتبیاط بیین اهیداف، شیناخت، هیجیان،        

زش، حیائز اهمییت   در تغیییر سیاختار انگیی    -از نقطه نظر میداخالت  -تخیالت و رفتار 
های شناختی، هیجانی و رفتاری ارتباط تنگاتنگی با مشکالت معتقدند آسیب آنهاهستند. 

های موجود بیر سیر راه   مربوط به تعقیب هدف دارند. یعنی هر چقدر مشکالت و آسیب
کند. تعقیب هدف بیشتر باشد، آسیب های شناختی، هیجانی و رفتاری نیز بیشتر بروز می

افسردگی باشد یا اضطراب یا اعتیاد، مستلز، بررسیی و مداخلیه در فراینید     مشکل، اینکه
دهد و دغدغه جیاری را  تعقیب هدف است. نائل آمدن به هدف، به تعقیب آن خاتمه می

(. امیا  3778)کوکس و کلینگیر،   گرددمیو به حالت لذت بخش منجر  سازدمیغیر فعال 
دست کم چندین بیار در طیول    انسانو  دست یابی به اهداف، همیشه امکان پذیر نیست

وقتی اولین بار مانع بر سیر   شودمیزندگیش در رسیدن به اهداف مهم با شکست روبرو 
شیود، تیالش فیرد    ، تعقیب هدف با شور و حرارت بیشیتری انجیا، میی   گیردمیراه قرار 
از دیگیران  آزماید و به فکر یاری گرفتن ها را میکند، گزینهشود، بیشتر فکر میبیشتر می

افتد. اگر این کارها موثر واقع نشود، شور و حرارت به خشم و احتماالز بیه خشیونت   می
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گردد و اگر این هم دچار شکست شود و نتواند مانع را از سر راه بر دارد، فیرد  تبدیل می
شود، از یأس گرفته تا افسردگی ممکن است سراغ فرد بیایید،  دچار رخوت و سستی می

شود، گرچه مشیوق دسیت نیافتیه دیگیر هیدف      عقیب سایر اهداف کم میاش به تعالقه
ماند زیرا شکست یا فقدان حتی اگیر  ، ولی اثرات آن در ذهن باقی میشودمیمحسوب ن

و  3، ورتمیین3لیمییان)گییذارد عمیقییاز سییرکوب شییود، اثییرات دراز مییدتی بییر جییای مییی 
 (.3140؛1ویلیامز
 را به این صورت ذکر کرد که:« دغدغه جاری»ی هاویژگی توانمیبنابر این  

که فرد بین دو نقطیه زمیانی قیرار     شودمیمند هستند. یعنی به حالتی گفته اوالز، زمان
گرفته باشد. یعنی آغاز تعهد به پیگیری یک هدف خاص و دیگیری حصیول هیدف ییا     

 ترک پیگیری.  
 ثانیاز، برای هر هدف، یک دغدغه خاص و جداگانه ای وجود دارد. 

ثالثاز، یک فرایند ضمنی و پنهانی است. یعنی خود آگیاه نیسیت. البتیه بیه ایین معنیی       
نیست که افراد از اهدافی که توسط دغدغه جاری دنبال میی شیوند آگیاه نیسیتند، بلکیه      

 (.  3778آگاه هستند )کلینگر و کوکس،  آنهااحتماالز از بیشتر 
را تیدوین کردنید و    PCI ( پرسشینامه 3773بر اساس این نظریه، کوکس و دیگران )

دانشجو از چهارکشور جمهوری های چیک، نیروژ، هلنید و آمریکیا      107آن را بر روی 
اجرا نمودند. تحلییل عیاملی پرسشینامه، دو عامیل را مشیخص کیرد: سیاختار انگییزش         

کییه سییاختار انگیییزش سییازگارانه در دو جنبییه از      3«ناسییازگارانه»و  8«سییازگارانه»
 رانه، متمایز است  ساختارانگیزشی ناساز گا

   تعقيب برای شده انتخاب هایمشوق نوع -الف(
   ها.مشوق تعقيب شيوه -(ب

است، در صدد هستند هیجان خیود را از طرییق   « ناسازگارانه» آنهاافرادی که ساختار انگیزش 
ناسالم بر انگیزانند و لذا دچار آشفتگی و اختالل می شوند. افرادی که ساختار انگییزش آنیان   

کننید و بیشیتر بیدنبال    است، منابع خود را صرف تعقیب محرک های سیالم میی  « گارانهساز»
اهداف مثبت هستند. نسبت به اهداف خود تعهد زیادی دارنید. انتظیار دارنید از دسیتیابی بیه      

شیوند. نسیبت بیه خودشیان     اهدافشان لذت زیادی ببرند. اگر به هدفشان نرسند ناراحت میی 
 (.  3773؛0، چرچ6رض را بین اهدافشان دارند )الیوت خوش بین هستند و حداقل تعا
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است، بیشتر به دنبال اهیداف اجتنیابی   « ناسازگارانه» آنهاافرادی که ساختار انگیزش  
خواهید داشیت و اگیر در     آنهیا هستند و معتقدند رسیدن به اهداف، لذت ناچیزی بیرای  

شیدن به موفقیت ییا  رسیدن به اهداف موفق نشوند کمی ناراحت خواهند شد. بدون اندی
عد، موفقیت درکسیب هیدف، بیه تعقییب آن میی پردازنید و تعیارض بیاالیی در بیین          

(. یکی دیگر ازخصوصیات افرادی کیه دارای  3773 چرچ؛ اهدافشان وجود دارد )الیوت،
باشید. ایین   ساختار انگیزش ناسازگارانه هستند، احساس عد، کنترل نسبت به هدف میی 

افراد دارای منبع کنترل بیرونی هستند تا درونی و معتقدند اوضیاع، بیشیتر تحیت کنتیرل     
باشند تا تحت کنتیرل خودشیان. تحقیقیات مختلیف نشیان داده      می آنهاعوامل خار  از 

است افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، نسبت به کسانی که دارای منبع کنتیرل  
گردنیید هییای روان شییناختی و اجتمییاعی مییی تر گرفتییار آسیییبدرونییی هسییتند، بیشیی 

 (.  3116، 1و دسی3،کاسر3)ریان
در تحقیق دیگری، پرسشنامه الگوی انگیزش و اهداف برای مقایسه ساختار انگییزش  
دانشجویان دانشگاه و معتادان به الکل، به کار برده شید. نتیجیه تحقییق نشیان داد افیراد      

ی برخوردار بودند. تعهدشیان  ترکمان از اهداف مثبت بسیار الکلی در مقایسه با دانشجوی
بود.  انتظارشان نیز در مورد دست یابی به هدف، در حید بسییار    ترکمنسبت به اهداف، 

 (.  3771پایین قرارداشت )کوکس و کلینگر، 
( از دانشگاه ترییر آلمیان، مؤیید ایین مطلیب      3774) 8ی پژوهشی نیکوال بآمنهایافته

نامۀ الگوی انگییزش و اهیداف، بیه لحیاظ نظیری، ارتبیاط همخیوانی بیا         است که پرسش
(، افسیردگی و  3141ی مربوطه به حاالت کنترل عمل، شرایط عمل گیرا )بیاقری   هایافته

اضطراب دارد. همچنیین ارتبیاط مییان میواد پرسشینامه الگیوی انگییزش بیا اهیداف و          
  ، وجوددارد. 3ن استی اختصاص داده شده به خود که تحت کنترل دیگراهافعالیت

، الگوی انگییزش و  ((Iva stuchlikovs fran Tisek Manدر پژوهشی دیگر توسط
ی هیا یافتیه ی شخصیت، مورد پژوهش قرار گرفت. بر اسیاس  هاویژگیاهداف، با برخی 

ی میان الگیوی انگیزشیی و اهیداف افیراد و همچنیین نحیوۀ       معناداراین پژوهش، رابطۀ 
 وجود دارد. ، آنهاتالششان جهت تحقق 

با مواد پرسشینامۀ الگیوی انگییزش و     آنهای شخصیت که ارتباط هاویژگیین ترمهم 
، سیطح خیود   6: شخصیتاندعبارتقرار گرفته است،  تأییداهداف، در این پژوهش مورد 

 .3درجۀ عالئق اجتماعی ،4ترس بعنوان صفت ،0کاری
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(، پژوهشی در رابطه با تحلیل الگوی انگییزش و اهیداف افیراد    3778) 3رناتهِ دیون 
 دهنید میی مبتال به اختالل سوء مصرف الکل، انجا، داده است. نتایج این تحقیقات نشیان  

که بجای پرهیز از سوء مصرف و یا برنامه ریزی به منظور ایجاد تقوییت هیای مثبیت و    
رد، در ارتباط با سیوء مصیرف و تغیییر    منفی، تغییر دررفتار و تحلیل انگیزش و اهداف ف

ی دارمعنیی توسط الگوهای انگیزشی دیگر، بطور  آنهااین الگو، از طریق جایگزین کردن 
 بحرانی خواهد شد.    موجب کاهش سوء مصرف مجدد افراد معتاد درشرایط

تحقیق حاضر برای اولین بار اثر بخشی این روش را در زمینه اعتیاد به اینترنت میورد  
. از آنجا که رسد و شناسایی به موقع الگوهای انگیزشی ناسیازگارانه،  دهدمیبررسی قرار 

می تواند زمینه را برای شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد اعتیاد به اینترنت و همچنیین  
کاهش رفتارهای نابهنجار ایجاد کند، لذا ایین پیژوهش   ع این اختالل و گیری به موقپیش

در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا ساختار انگیزش افراد بهنجار و افراد معتاد به 
دهند و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، تفیاوت  یی را نشان میهاتفاوتاینترنت 

تواند در حیل معضیالت   تیابی به این اطالعات میهاست؟ قطعاز نتایج دسدر کدا، ویژگی
گیرانه نقشی عمده ای برعهده داشته باشد. از این اجتماعی ایران در قالب مداخالت پیش

 منظر پژوهش حاضر از اهمیت علمی و اجتماعی ویژه برخوردار است.  

 روش
رنیت بیا   هدف عمده این پژوهش مطالعه مقایسه ساختار انگیزش در افراد معتیاد بیه اینت  

ی این تحقیق بیه  هافرضیهو  باشدمیسال در تهران  34تا  33افراد بهنجار در گروه سنی 
 ترتیب زیر است:

تا  33توزیع ساختار انگیزش در افراد معتاد به اینترنت با افرادبهنجار، در گروه های سنی 
 ویژگی زیر متفاوت میباشد؟ 37سال، به لحاظ  34

 میزان اهمیت هر هدف برای آزمودنی. 
 احتمال تحقق هر هدف بدون دخالت آزمودنی. 

 میزان کنترلی که آزمودنی در تحقق هر هدف دارد. 
 میزان آگاهی آزمودنی به گا، ها و اقدامات ضروری تا دست یابی به هر هدف.  

 میزان شادی که آزمودنی در صورت تحقق هر هدف خواهد داشت.  
 ی که آزمودنی در صورت شکست هر هدف خواهد داشت. غم وسرخوردگ

احسیاس   وابستگی قلبی که آزمودنی درارتباط با تحقق هر هدف در خود و میزان تعهد
 کند.  می
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 طول مدت زمانی که هر هدف طبق برنامه تحقق خواهد یافت  
 میزان آزادی در انتخاب هدف و تعقیب آن. 
 میزان اهمیت هر هدف برای اهداف دیگر. 

روییدادی اسیت.   ای ییا پیس  مقایسه –طرح مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع علی 
مقایسه ای، بیش تر به منظور آزمودن فرضیه در باره ی روابط علیت   –روش تحقیق علی

 .  شودمیو معلول به جای روش تحقیق آزمایشی به کاربرده 
نیت و  ادیه صنف کیافی کافی نت در سطح تهران است که مجوز از اتح 64آماری  جامعۀ
نت به صورت تصادفی انتخاب گردیید تعیداد   کافی 31پرداز دارند، که از این تعداد رایانه
دار انتخیاب شیدند کیه بیه صیورت داوطلبانیه بیا        گییری هیدف  ها به روش نمونهنمونه

کاربران اینترنت درکافی  ( نفر از07پژوهشگر همکاری نمودند تعداد حجم نمونه شامل )
در تست سنجش اعتیاد بیه اینترنیت، بیه دو     آنهاکه بر اساس نتایج نمرات  هستندها نت

نفیر بهنجیار(. بیرای     13نفیر معتیاد و    13تقسییم شیدند )  « غییر معتیاد  »و « معتاد»گروه 
های ساختارانگیزش و تست اعتیاد به اینترنت استفاده شید،  ها از پرسشنامهگردآوری داده

شوند. روایی ابزارها که می تأیید( IATیاد به اینترنت )و تست اعت PCIاعتبار پرسشنامه 
کنند از نظر نظریه پیردازان و محققیان   هدف سنجش میزان واقعی خصیصه را تعقیب می

 است.   تأییدمورد 
ی تفیاوت بیین   دارمعنیی هیای موجیود بیرای تعییین     افزارنر،ها با استفاده از آخرین داده

 اری شدند.  ، تحلیل آمtمیانگین ها به کمک آزمون

 :هایافته
 از:  اندعبارتفرضیه اصلی  37ی تحقیق براساس هایافتهمهمترین 
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 معتاد( -در دو گروه )بهنجار t( آمارتوصيفی و آزمون 5جدول )
 فرضيه اصلی 51به لحاظ  

انحراف  ميانگين فراوانی گروه هاحوزه
 معيار

تفاوت 
 F T P ميانكين

میزان اهمیت به  3
 هدف

 37377/3 1010/4 13 معتاد 160/7 83/7 830/7 3314/7 30363/3 1463/4 13 بهنجار

مبران اهمیت به  3
 تحقق اهداف

 01333/3 3460/6 13 معتاد 617/7 873/7 338/7 36363/7 30633/3 0841/6 13 بهنجار

کنترل در تحقق  1
 اهداف

 03843/3 1417/3 13 معتاد 731/7 313/3 88/7 77316/3 1338/3 1438/6 13 بهنجار

میزان آگاهی در  8
 تحقق هدف

 80383/3 6173/6 13 معتاد 314/7 371/3 313/7 31686/7 43430/3 3460/0 13 بهنجار

 17643/3 1081/4 13 معتاد -633/7 -881/7 -773/7 -31031/7 38141/3 3103/4 13 بهنجار میزان خشنودی 3

میزان  6
 سرخوردگی

 18183/3 8130/3 13 معتاد -783/7 781/3 816/3 -03136/7 01383/3 3334/6 13 بهنجار

 81811/3 0011/6 13 معتاد 778/7 143/3 340/8 17476/7 74131/3 6408/0 13 بهنجار تعهد به اهداف 0

 8873/3 7771/6 13 معتاد -01/7 433/7 336/7 -60134/7 68716/3 6013/6 13 بهنجار طول زمان الز، 4

 63311/3 3130/0 13 معتاد -181/7 318/7 116/7 -13338/7 86804/3 3861/0 13 بهنجار میزان آزادی 1

اهمیت هدف  37
 برای اهدف دیگر

 63133/37 6604/33 13 معتاد 731/7 370/3 678/6 33038/8 83773/3 3676/0 13 بهنجار
 

بدست آمده در جدول فوق، وضعیت ساختار انگیزش در افراد بهنجار براساس اطالعات 
 ،معتیاد  -بهنجیار  (و معتاد، بیانگر این موضوع است که در چهار حوزه بین این دو گروه

. یعنی ساختار انگیزش این دو گروه درچهارحوزه، متفیاوت  شودمیتفاوت میانگین دیده 
در: میزان کنترل هدف، میزان سرخوردگی در نرسیدن بیه   معنادارباشد که این تفاوت می

هدف میزان تعهد به هدف و میزان اهمیت هدف برای اهداف دیگیر فیرد اسیت. همیان     
در حوزه میزان کنتیرل هیدف، تفیاوت بیه سیود افیراد بهنجیار         شودمیطور که مالحظه 

داف کنتیرل  باشد و این گروه اوضاع را تحت کنترل خود داشته و در سییر تحقیق اهی   می
تیر از  تری دارند. همچنین در حوزه میزان سرخوردگی، میانگین افراد بهنجیار بییش  بیش

افراد معتاد است و نشانگر آن است کیه افیراد بهنجیار در هنگیا، برخیورد بیا شکسیت،        
که افراد معتاد در صیورت نرسییدن بیه    کنند، در حالیتری را تجربه میسرخوردگی بیش

 .  دهندمیضایتی از نرسیدن به هدف را نشان هدف، حداقل احساس نار
شود در حیوزه مییزان تعهید بیه هیدف      تفاوت دیگری که بین این دو گروه دیده می
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است. این تفاوت باز هم به سود افراد بهنجار است. این گروه به هنگا، انتخیاب مشیوق،   
جذاب  آنهاکه هدف در نظر  دهندمییک تعهد درونی به تعقیب هدف را در خود شکل 
گردد. چهارمین تفاوت در حیوزه  می آنهاتر شده و همچنین باعث تغییر در کارکرد ذهن 

اهمیت هدف فرد در اهداف دیگر او ست. در این حوزه تفیاوت بیه سیود افیراد معتیاد      
با یک دیگر درتعارض باشند و مانع تحقق یک دیگر  آنهااست. البته ممکن است اهداف 
شود در حوزه های دیگیر ایین تحقییق، بیین دو گیروه      میشوند. همان طور که مالحظه 

 ولی این تفاوت معنادار نیست. شودمیمعتاد به اینترنت و بهنجار، تفاوت دیده 

   گيرینتيجه
دوازده حیطیه زنیدگی را میورد     هیا فرضیهاین پژوهش دارای ده فرضیه اصلی است. این 

( دو گروه مستقل، کمک گرفته t، از آزمون )هافرضیه. برای بررسی دهندمیسنجش قرار 
و متغیر اعتیاد به اینترنت به عنیوان  « کننده بینیپیشمتغیر »شد. ساختار انگیزش به عنوان 

در این پژوهش مطرح هستند. این گفته بیدین معنیی اسیت کیه     « شونده بینیپیشمتغیر »
توانند رخیداد ویژگیی اعتییاد بیه اینترنیت در بیین       ساختار های انگیزشی ناسازگارانه می

کننید. همچنیین سیاختار هیای انگیزشیی       بینیی پییش سال را  34تا 33جوانان سنین بین  
 بینیی پییش ند در بین جوانان به عنوان عید، رخیداد، ویژگیی اعتییاد را     توانمیسازگارانه 

وهش ژهای ایین پی  یه(، فرض3نمایند. همان طور که در باال ذکر گردید، بر اساس جدول )
شیده اسیت.    معناداربهنجار(،  -شدند و تفاوت بین دو گروه )معتاد  تأییددر چهارحیطه 

 این گفته بدین معناست که ساختار انگیزشی در افراد معتاد به اینترنت با افراد بهنجار:
 به لحاظ میزان کنترل در سیر تحقق هدف  

 فبه لحاظ میزان سرخوردگی در صورت عد، تحقق هد
 به لحاظ میزان تعهد به هدف  

 به لحاظ اهمیت هدف در اهداف دیگر
 ( همخوانی دارد.3778با نتایج کوکس و کلینگر)شده  تأییدمتفاوت است که چهار فرضیه 

شده در خصوص میزان کنترل در دستیابی به هیدف اسیت. بیه     تأییداولین فرضیه 
ی ناسیازگارانه، شیامل   زعم کوکس و کلینگر، خصوصیات افیراد بیا سیاختار انگیزشی    

« بیرونیی ». این افراد دارای منبیع کنتیرل   باشدمیاحساس عد، کنترل نسبت به هدف 
 آنهیا عوامل خیار  از کنتیرل   تأثیرو معتقدند اوضاع بیش تر تحت « درونی»هستند تا 

احسیاس   آنهیا کننید.  باشد. این افراد در برخورد با اهداف خود، منفعل عمیل میی  می
. اغلیب، ایین دسیته از    داننید میقربانی شدن دارند و خود را اسیر تقدیر و سرنوشت 

افراد حالت انتقادی دارند و شاکی هستند و دیگیران را بیه خیاطر کیاری کیه انجیا،       
در واقع تالشی بیه منظیور کنتیرل و ارضیای      آنهاکنند. اعتیاد در اند، محکو، مینداده

( نشان داده است افیرادی  3778ت کوکس و کلینگر )آرزوی خوشبختی است. تحقیقا
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« درونیی »هستند نسبت به کسانی که دارای منبع کنترل « بیرونی»که دارای منبع کنترل 
 گردند.شناختی و اجتماعی میهستند، بیشتر گرفتار آسیب های روان

شیده در ایین پیژوهش تفیاوت در مییزان سیرخوردگی اسیت.         تأییددومین فرضیه  
های ساختار انگیزشی ناسازگارانه، ، اعتقاد دارند که یکی از جنبه(3778)ینگرکوکس و کل

حداقل خرسندی از رسیدن به هدف یا حداقل نیاراحتی و سیرخوردگی از نرسییدن بیه     
باشد. درافراد معتاد اهداف با عملکرد همخوانی نیدارد و در  هدف در هنگا، شکست می

دهنید و واکینش   ل اجتناب، پاسیخ مناسیب نمیی   ها و مسائل غیر قاب، چالشآنهابرابر بحر
 دهند. درخور موضع، نشان نمی

ی افراد با ساختار انگیزشیی  هاویژگی(، یکی از 3778براساس گفته کوکس و کلینگر)
حداقل تعهد را نسبت به اهداف خود دارند. تعهد نسیبت   آنهاناساز گارانه، این است که 

ک هدف وهم از لحاظ تغیییرات متعیددی   به هدف، هم از نظر عواقب چشم پوشی و تر
 د، حائز اهمیت است.  آورمیکه تعهد نسبت به یک هدف بوجود 

دهید. یعنیی قبیل از    تعهد به هدف، اثرات اولیه موانع ناگهانی را تغییر میی  اینکهاول 
فرد به یک هدف متعهد گردد، موانع باعث می شوند آن هدف جذابیت خیود را از   اینکه

شیوند، بلکیه   عد از تعهد، موانع نه تنها باعث تقویت تعقیب هیدف میی  دست بدهد، اما ب
 .  گرددمیموجب عمیق شدن تعهد نیز

گردد. قبل از تعهد، شیخص مرتبیاز   تعهد موجب تغییر در کارکرد ذهن می اینکهدو،  
. بیه عبیارت دیگیر،    کنید میی گزینه های مختلف را برای انتخاب خود سیبک و سینگین   

وضعیت ارزشیابی قرار دارد، اما بعد از تعهد، فیرد دچیار ذهین     مجموعه ذهن او در یک
هیای  گردد که مشخصه آن جانبداری از یک هدف خاص و تمرکیز بیر شییوه   ابزاری می

 رسیدن به آن هدف است. 
کیه فیرد را بیه هیر      گیردمیبا آغاز تعهد، یک فرآیند پنهان در ذهن شکل  اینکهسو، 

. همچنین در فرضیه ده ایین  سازدمیست، حساس نشانه ای که مربوط یه تعقیب هدف ا
ی پیژوهش نمیایگر آن اسیت کیه     هیا یافتیه کیه   شودمیدیده  معنادارپژوهش نیز تفاوت 

دارد بیر اسیاس    آنهااهداف افراد معتاد به اینترنت تأثیرات بیشتری بر روی اهداف دیگر 
یشیرفت شیغلی،   ( افرادی که اهداف فردی شان مانند: پ3111نظر )امونز، کین ، شلدون 

شیوند  بر انگیخته می ترکمدر تعارض باشند،  آنهاروابط زناشویی، روابط دوستی و مانند 
تا برای دست یافتن به اهدافشان تیالش کننید. بیویژه اگیر اهیداف فیرد، شیامل کیاهش         

دسیت یابید    آنهیا اضطراب یا ترک اعتیاد یا سایر اهداف فردی که مایل است همزمان به 
شود تا فیرد نتوانید   خل بهبود روابط زناشویی با روابط دوستانه، سبب میباشد. مانند تدا

یی هیا موقعییت بیه   "«تعارض اهیداف »نقش فعالی در بدست آوردن اهداف داشته باشد. 
اشاره دارد که در آن، هدفی که شخص دوست دارد به آن نائل شود با هدف دیگری کیه  

 (.  3111داخل کند )امونز،کین ،شلدوندر همان زمان مایل است آنرا نیز بدست آوردن، ت
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( معتقدند تعیارض بیین اهیداف همچنیین باعیث کیاهش       3144کوکس و کلینگر )  
 .  شودمییافتن به هدف  رضایت هیجانی ناشی از دست

که در شیش حیطیه بیین افیراد معتیاد بیه        دهدمی( همچنین نشان 3نتایج درجدول )
مییزان   -3از: اندعبارت. که این شش حیطه شودمیاینترنت با افراد بهنجار تفاوت دیده ن

میزان آگاهی در سییر   -1سیر تحقق اهداف بدون دخالت آزمودنی  -3اهمیت به اهداف 
میزان طول زمیان الز، تیا    -3میزان خشنودی در صورت تحقق اهداف  -8تحقق اهداف 
و کلینگر ی کوکس هایافتهمیزان آزادی در انتخاب اهداف. این نتایج با  -6تحقق اهداف 

( همسو نیست. تحقیقات آنان بر روی افراد معتاد بیه الکیل، نشیان داد کیه افیراد      3778)
ی بر خوردارند. بعالوه این افراد بدون اندیشییدن بیه   ترکممعتاد به الکل از اهداف مثبت 

پرداختند. یابه عبارت دیگر، موفقیت یا عد، موفقیت در کسب هدف، به پی گیری آن می
نید و نسیبت بیه دسیت ییابی بیه       کردمیواقع بینانه تعقیب اهداف را دنبال به شکل غیر 

اهداف بی تفاوت بودند افراد معتاد به الکل همچنین بر روی سیر تحقیق هیدف آگیاهی    
ی قبلیی  هامهارترا با  آنهااند اند و نتوانستهی الز، را نیاموختههامهارتندارند، در واقع 

حیداقل اطالعیات و    آنهیا . کنندمیرسیدن به هدف تالش نخود ترکیب کنند و لذا برای 
 آگاهی را در باره اهداف خود دارند.  

این افراد در بارۀ عینی بودن تعقیب اهدافشان با افراد غیر الکلی تفاوت دارند. گیاهی  
. یعنی به این فکر هستند وقتی به هدفشان برسند، کنندمیفقط به نتیجه نهایی هدف فکر 

بیه   آنهیا اهند داشت )مثل غرق شدن در فکیر ییک شیغل پیر درآمید(.      چه احساسی خو
. ایین افیراد در رسییدن بیه     کننید میمراحلی که برای رسیدن به هدف الز، است، توجه ن

اهدافشان موفق نخواهند بود و احتماالز مشکالتی بر سر راه تعقیب هدف خواهند داشت. 
 ار باشد  مخصوصاز اگر هدف برای فرد از ارزش باالیی بر خورد

بایست مورد توجه ( آنچه در این مقوله مهم است و می3773) 3وریان3به اعتقاد کاسر
هیای بیرونیی و درونیی در سیاختار اهیداف فیرد اسیت.        قرار گیرد، توازن بین انگییزش 

های بیرونی و درونی با احساس کلی رضیایت  توازن بین انگیزش انددادهتحقیقات نشان 
 ر ارتباط دارد. و خشنودی از زندگی و کا
(، افییراد بییا ساختارانگیزشییی سییازگارانه، دارای سییطح 3777براسییاس نظرکییام تون )
و از روابیط اجتمیاعی خیود احسیاس رضیایت و       باشیند میی رضایت از زندگی بیاالیی  

   کنندمیخشنودی 
( با تحقیقات خودنشان دادند افیرادی کیه ساختارانگیزشیی    3778بولینی و دیگران ) 

و از روابیط اجتمیاعی خیود     کننید میی ند، بیشترمنابع استرس زا را کنتیرل  سازگارانه دار
 .  کنندمیاحساس رضایت و خشنودی 

                                              
1 Kasser 
2 Ryan 
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-افراد با ساختار انگیزشی سازگارانه، اهداف خود را به دغدغه های دائمی مبدل میی 

ی هیا ویژگیی ورزند. یکیی از کنند و از روی میل و رغبت فراوان به انجا، آن مبادرت می
. ایین افیراد   باشدمیافراد با ساختار انگیزشی ناسازگارانه، احساس فاصله زمانی از هدف 

اهداف مهم خود را قابل حصول نمی بینند، به دنبال اهیداف دیگیری میی     اینکهبه دلیل 
، کننید میعنوان  آنهاهیجان مثبت ایجاد کند.  آنهاروند که در فاصله زمانی کوتاه تری در 

، کننید میی ف نسبتاز نزدیک در آینده را که قابیل دسترسیی هسیتند دنبیال     وقتی مرد، اهدا
 دارند تا اهدافی که نیاز به انتظار بیشتری دارند.  آنهاانگیزه قویتری به تعقیب 

انگییزش نسیبت بیه     تیوان میی (، به ییک صیورت   3778به اعتقاد کوکس و کلینگر )
در صورتی که آن هدف را به  دستیابی به یک هدف دراز مدت را در طول زمان حفظ کرد،

اهداف کوچک و کوتاه مدت و قابل دست یافتنی تقسیم نمیود. مطالعیات طیولی هیالیچ و     
(، نشان داده است که احساس رضایت از زندگی، بیه داشیتن اهیداف قابیل     3114گی رت )

دست یابی، بستگی دارد. البته همه اهداف به یک اندازه بیر رضیایت از زنیدگی افرادتیأثیر     
. برای مثال، پیشرفت در اهدافی که توسط دیگران یا تحت فشیارهای اجتمیاعی   گذارندمین

 را انتخاب کرده اند. آنهااز اهدافی است که خود فرد  ترکمبه فرد تحمیل شود، 

 تحقيق: یهافرضيه خرده بررسی و بحث 
تعیداد   شیود میحیطه زندگی سنجیده  33فرضیه در  37با توجه به اینکه در این پژوهش 

 تأییدیی،که هافرضیه، در اینجا خرده باشدمیعدد  337ی پژوهش بالغ بر هافرضیهخرده 
 آورده می شوند.   اندشده

 معتاد(  -( در دو گروه )بهنجارt( آمار توصيفی و آزمون )7جدول )

 شده. تأیيدهای در خرده فرضيه

انحراف  ميانگين فراوانی گروه تفاوت اهداف به لحاظ
 f T p معيار

میزان سیر تحقق هدف در حیطه 
 خانه و امور مربوط به آن

 43863/3 33436/6 13 بهنجار
 40384/3 3848/3 13 معتاد 80/7 114/3 16/7

میزان تعهد به هدف در حیطه خانه 
 و امور مربوط به آن

 03814/3 6876/6 13 معتاد 771/7 183/1 033/7 03336/3 8044/8 13 بهنجار
کنترل تحقق هدف در در  میزان

 حیطه خانواده، همسر و بستگان
 63343/3 0474/3 13 معتاد 780/7 731/3 838/3 87116/3 7871/0 13 بهنجار

میزان تعهد به هدف در حیطه تغییر 
 و رشد شخصی

 00834/3 8317/6 13 معتاد 771/7 043/3 631/6 00671/3 3633/4 13 بهنجار
حیطه سالمت  میزان تحقق هدف در

 و بهداشت روان
 48711/3 1338/4 13 معتاد -733/7 163/3 433/3 67643/3 4004/6 13 بهنجار



 های آموزشیپژوهش در نظام    99

 

میزان سرخوردگی در صورت عد، 
 تحقق هدف در حیطه معنویت

 33103/1 7330/3 13 معتاد -730/7 840/3 860/7 10143/3 3133/0 13 بهنجار

 31361/1 3333/8 13 معتاد -773/7 387/8 33/33 80433/3 1474/4 13 بهنجار میزان آگاهی در اهداف دیگر
 

. انید شده تأیید(، هفت خرده فرضیه تحقیق 3ی بدست آمده در جدول )هایافتهبر اساس 
با نتیایج   هایافتهکه این  اندشده تأییددر حیطه خانه و امور مربوط به آن دو خرده فرضیه 

 زیر همخوانی دارد.
( مبین این مطلب است که، استفاده 3773( به نقل ازدیویس )3110)3تحقیقات کوئیتز

کنید و در همسیر فیرد    بیش از حد از اینترنت، در وظایف و کارهای روزمره دخالت می
کند. اعتیاد در بیاقی کارهیای روزمیره ماننید: خریید      معتاد، احساس های منفی ایجاد می
کنید. بیه منظیور اختصیاص     دکان،...، نیز مداخله میی کردن، بهداشت بدنی، مراقبت از کو

 دهنید میی وقت بیشتر برای استفاده از اینترنت، این افراد تغییراتی در سبک زندگی خیود  
( بر اساس تحقیقات خود عنیوان  3773. دیویس )شودمیکه موجب مشکالتی برای آنان 

غل، دوستان،...، کم اسیت  ، خانواده، شجامعۀافراد معتاد میزان تعهداشان نسبت به  کندمی
باشد ااحتمال ارتکاب رفتار انحرافی بیشیتر اسیت. افیرادی     ترکمو هر چقدر میزان تعهد 

که دلبستگی به دیگران ندارند، به خود و دیگران متعهد نیستند و حرفیه ای ندارنید و در   
ق شیده: مییزان کنتیرل تحقی     تأییید شوند. سومین خرده فرضییه  نتیجه به اعتیاد کشیده می

ی هیا پیژوهش که این یافته باز هم  با  باشدمیهدف در حیطه خانواده، همسر و بستگان 
هیای زییادی   ( همسو است. به اعتقاد او، گزارش3773( به نقل از دیویس)3110کوئیتز )

مربوط به باالرفتن آمار طالق به خاطر استفاده اعتیادی از این چنیین تکنولیوژی و اصیل    
کن است آنچنان درگیر اینترنت شوند که از وقت صیرف کیردن   شده است، زیرا افراد مم

شده: تعهد به هیدف   تأییدبا افراد زندگی واقعی خود، باز بمانند. چهارمین خرده فرضیه 
(، هر فردی که از 3114در حیطه تغییر و رشد شخصی است.  به زعم )کرات و همکاران

مره، چندین شخصییت و هوییت   تواند بر خالف زندگی روزکند، میاینترنت استفاده می
از  کنید میی متفاوت برای خود در اینترنت ایجاد کند. ایجاد این شخصیت، به فرد کمیک  

نظر روانی به شخص دیگری کیه میی خواهید تبیدیل شیود. جنسییت، نیژاد، موقعییت         
، عوامل مهمی در ایجاد هوییت  آنهای جسمانی،... و مانند هاویژگیاقتصادی،  -اجتماعی

این ها، بر خالف زندگی واقعی، در اینترنت عوض می شوند و در نتیجیه  هستند و همه 
نید  توانمیی ند. همه این عوامل در اینترنیت  آورمیروابط بین شخصی جدیدی را بوجود 

باعث اختالالت شخصیت شوند که این خود موجب مشیکالت جیدی در زنیدگی فیرد     
و بهداشت روان اسیت   خرده فرضیه پنجم: میزان تحقق هدف در حیطه سالمت گرددمی

                                              
1- Quits 
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( همخوان است. به اعتقاد یانی   3114( مورفی و همکاران )3111های یان  )که با یافته
کند که ممکن است نظا، ایمنی بیدن  این اختالل خستگی بیش از اندازه در بدن ایجاد می

را ضعیف کند و فرد آسیب پذیری بیشتری به بیماری پیدا نماید. افزون بر این، به علیت  
، ورزش و حرکات مناسب، مشکالت : درد در عصب های مچ، درد در پشیت بیدن،   عد

د. میورفی و  آورمیی در فرد معتاد به استفاده از اینترنت بوجیود   آنهاچشم درد،... و مانند 
ی در آنهیا همکاران نتیجه گرفتند کیه خصیومت حاصیله از بیازی هیای وییدئویی و رای      

 ی دارد.دارمعنیرابطه  آنهاکودکان با افزایش فشار خون سیستولیک 
شییده، میییزان سییرخوردگی در رابطییه بییا معنویییت،   تأییییدششییمین خییرده فرضیییه 

(، طی تحقیقاتی که درخصوص دالییل گیرایش افیراد بیه اینترنیت      3114است.گروهول)
از اینترنت انجا، داد، به این نتیجه رسید افرادی که وقت زییادی   آنهاواستفاده اعتیاد آور 

، کسانی هستند که در زندگی با مشکالتی مواجهنید.  کنندمیده از اینترنت را صرف استفا
در واقع این افراد چون رغبتی به برخورد با مشکالتشان را ندارند و مایل نیستند حتی بیا  

ی اعتییاد آور اسیتفاده از اینترنیت میی پردازنید. دییویس       هیا فعالیتآن روبرو شوند، به 
یوه ای برای فرار یا تسکین احسیاس درمانیدگی ازگنیاه،    ( استفاده از اینترنت را ش3773)

( در مطالعه اش بدین نتیجیه رسیید   3111اضطراب و افسردگی میداند. کرات وهمکاران)
، از اینترنت بیه عنیوان ابیزاری    کنندمینوجوانانی که از تماس های اجتماعی کناره گیری 

 .  کنندمیبرای فرار از واقعیت استفاده 
ی هیا یافتیه شیده اسیت بیا     تأییید ( 3که بر اساس جدول شماره ) خرده فرضیه هفتم

( مطابقت دارد. به اعتقاد آنان اعتیاد به اینترنیت برآمیده از   3773(و دیویس )3111یان )
شناخت معیوب یا پردازش معیوب شناختی است.  همچنین داشیتن شیناخت اشیتباه در    

اختالل هستند. به نظر دیویس،  ی اولیه اینهاشاخصرابطه با خود و دنیای اطراف نیز از
. بنیابر  شودمیشناخت غیر سازشی به عنوان علت نشانگان اختالل اینترنت در نظر گرفته 

 این استفاده بیش از اندازه ازاینترنت، نتیجه آسیب شناسی روانی قبلی فرد است.  
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