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چکیده 
شــناخت عوامــل مؤثــر بــر آســیب هــای اجتماعــی یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای جوامــع 
ــت و حتــی  ــه اینترن ــه طــور مشــخص، معضــات اجتماعــی نظیــر اعتیــاد ب امــروزی اســت. ب
اعتیــاد بــه کار از جملــه آســیب هــای اجتماعــی هســتند کــه نیازمنــد کنتــرل، برنامــه ریــزی 
ــع  ــا رویکــردی توصیفی-تحلیلــی و بهــره گیــری از مناب و پیشــگیری هســتند. ایــن مطالعــه ب
اســنادی و کتابخانــه ای نســبت بــه بررســی آســیب هــای اجتماعــی نظیــر اعتیــاد بــه اینترنــت 
و اعتیــاد بــه کار اقــدام نمــوده اســت. رویکــرد مزبــور از ایــن مزیــت برخــوردار اســت کــه داده 
هــای جمــع آوری شــده را بــا روش تحلیلــی مــورد کنــکاش قــرار مــی دهــد. اعتیــاد بــا یــک 
ــا شــرایط، فرهنــگ و رشــد خــود  نیــاز آغــاز می شــود و بــی شــک هــر جامعــه ای متناســب ب
بــا انواعــی از انحرافــات و مشــکات روبــه رو اســت کــه تأثیــرات مخربــی روی فراینــد ترقــی آن 
جامعــه دارد. بــا ایــن وجــود، اعتیــاد بــه اینترنــت و اعتیــاد بــه کار در انــواع و اقســام جدیــد از 
معضــات نوپدیــد جامعــه معاصــر هســتند کــه خــود عاملــی بــرای پدیــد آمــدن ســایر آســیب 
هــای اجتماعــی محســوب مــی شــوند. بــه کارگیــری روش هایــی نظیــر ضابطــه منــد کــردن 
ــانه ای از  ــواد رس ــش س ــی و افزای ــای اینترنت ــانه ه ــح از رس ــری صحی ــره گی ــن کار و به قوانی
جملــه راه حــل هایــی اســت کــه مــی توانــد آثــار ناشــی از اعتیــاد بــه کار را بــه حداقــل برســاند. 
ضمــن اینکــه حمایــت از فعالیــت هــای حمایتــی دولــت هــا در زمینــه اصــاح قوانیــن کار و 
همچنیــن ایجــاد محدودیــت هایــی بــرای اقشــار آســیب پذیــر در فضــای مجــازی مــی توانــد 

راه حلــی بــرای کاهــش اعتیــاد بــه کار و اعتیــاد بــه اینترنــت تلقــی شــوند. 
واژگان کلیدی: اعتیاد به کار، اعتیاد به اینترنت، آسیب های اجتماعی
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1- مقدمه 
ــرو    ــا قبــح اخاقــی و اجتماعــی روب ــی و ی ــا منــع قانون ــا جمعــی ب ــردی ی برخــی از اعمــال ف
می گردنــد. بــه همیــن دلیــل، این گونــه اعمــال را آســیب اجتماعــی می گوینــد و تحــت عنــوان 
مفهــوم جدیــدی بــه نــام آســیب شناســی اجتماعــی بــه ایــن مــوارد می پــردازد. بــرای کنتــرل 
ــد  ــدت و بلن ــاه م ــاي کوت ــه ریزي ه ــا در برنام ــي آن ه ــناخت علم ــي و ش ــیب هاي اجتماع آس
مــدت دولت هــا بــه منظــور مقابلــه صحیــح بــا ایــن پدیــده، درمــان یــا پیشــگیري از گســترش 
ــی،  ــیب های اجتماع ــی آس ــر عمل ــازد. از نظ ــت می س ــروري و پراهمی ــا را ض ــش آن ه و پیدای
ــزی  ــر، اندیشــه و برنامه ری ــا تدبی ــا ب ــد شــد، ام ــن نخواه ــل ریشــه ک ــه طــور کام ــچ گاه ب هی
ــاد و  ــی، اعتی ــاق، خودکش ــکاری، ط ــر، بی ــرد. فق ــرل ک ــوان آن را کنت ــل می ت ــق حداق دقی
مــوارد دیگــری مثــل انحرافــات اجتماعــی در مجمــوع در فهرســت مشــکات اجتماعــی قــرار 
می گیرنــد و از یــک ماهیــت برخوردارنــد و بــه ایــن اعتبــار می تــوان گفــت ارتبــاط مشــخصی 

بیــن مجموعــه مشــکات اجتماعــی نیــز وجــود دارد.
اعتیــاد در انحــاء و اقســام مختلــف آن را یــک آســیب اجتماعــی دانســته انــد کــه در تعهــدات 
اجتماعــی افــراد نیــز اثــر مــی گــذارد، ســامت  فــرد اجتمــاع را بــه خطــر مــی انــدازد و موجــب 
انحطــاط روانــی و اخاقــی  افــراد می شــود. اصــوالً اعتیــاد نوعــی اعتــراف بــه شکســت اســت 
کــه ضعــف اراده و ناتوانــی در ایجــاد آن تأثیــر قاطــع دارد و موجــب از دســت دادن پایگاه هــای 
اجتماعــی آنــان می شــود )کوکبــی 2004، ص 41(. شــناخته شــده تریــن نــوع اعتیــاد، اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر  اســت کــه در جامعــه امــروزی مــا نیــز غالبــاً همیــن مفهــوم بــه ذهــن متبــادر 
ــی دارای انحــاء و اقســام  ــک آســیب اجتماع ــوان ی ــه عن ــاد ب ــن حــال، اعتی ــا ای مــی شــود. ب
مختلفــی اســت و مــی توانــد از وابســتگی افــراد بــه یــک شــیء و یــک حالــت رفتــاری تــا یــک 
ــه معنــی عــادت  ــاد را ب ــوان اعتی عــادت اجتماعــی گســترده را شــامل شــود. امــا در کل می ت
کــردن، تعلــق خاطــر، وابســتگی و انــس بــا یــک شــخص، کار یــا شــیء دانســت، بــه گونــه ای 
کــه جــدا شــدن و فاصلــه گرفتــن و تــرک گفتــن او بــرای انســان، دشــوار و گاهــی طاقــت فرســا 

مــی ســازد.
بــه طــور کلــی، آثــار و پیامدهــای اجتماعــی نامطــوب اعتیــاد در حــوزه هــای مختلــف باعــث 
ــن نظــر،  ــد. از ای ــی را اتخــاذ نماین ــن مشــکل اقدامات ــرای حــل ای ــع ب ــب جوام ــا اغل شــده ت
شــناخت و پیشــگیری از چنیــن عواملــی می توانــد مســیر حرکــت جامعــه را بــه ســوی ترقــی 
و تعامــل همــوار ســازد؛ بــه طــوری کــه عــاوه بــر درک عمــل آن هــا و جلوگیــری از تــداوم آن 
ــاد  ــواع آســیب ها، اعتی ــی از ان ــد. یک ــه کمــک نمای ــه ســامت جامع ــی ب ــه راه حل های ــا ارائ ب
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بــه اینترنــت و اعتیــاد بــه کار می باشــد کــه بــه دلیــل گســترش اینترنــت و فضــای مجــازی و 
تکنولــوژی شــدن اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی و همچنیــن محوریــت یافتــن رفــاه و اقتصــاد، 
گســترش بــی ســابقه ای یافتنــد.  بدیــن ترتیــب دربــاره اعتیــاد بــه اینترنــت می-تــوان گفــت 
بــی شــک قــدم گــذاردن در دنیــای مجــازی بی خطــر نبــوده و پیامدهایــی را بــرای فــرد کاربــر 
بــه همــراه دارد. اعتیــاد اینترنتــی نیــز در پــی تأمیــن بیــش ازحــد یــک یــا چندیــن نیــاز بــرای 
فــرد کاربــر بــه وجــود مــی آیــد. اعتیــاد بــه اینترنــت عبــارت اســت از اســتفاده ی بیــش از حــد، 
نادرســت و بیمارگونــه از اینترنــت. ایــن مشــکل ناشــي از عـــوارض زندگــي در دنیــاي مــدرن 

اســت. 
همچنیــن از دیگــر مــوارد آســیب های اجتماعــی، اعتیــاد بــه کار  مفــرط می باشــد. بــی شــک 
ــش  ــراد بخ ــیاری از اف ــود بس ــب می ش ــه موج ــت ک ــه ای اس ــه گون ــروز ب ــی ام ــرایط زندگ ش
ــای  ــی از پیامده ــد. یک ــاص دهن ــه کار اختص ــود را ب ــات خ ــی و اوق ــی از زندگ ــل توجه قاب
چنیــن وضعیتــی، پیدایــش اعتیــاد بــه کار اســت. در فرهنــگ عامــه اعتیــاد بــه کار، متــرادف 
بــا سخت کوشــی و شــدیداَ کارکــردن اســت امــا ایــن تعریــف نمی توانــد کامــَا پویــای پدیــده 

ــان آن احســاس می شــود. ــه آســیب شناســی و درم ــاز ب ــه کار باشــد و نی ــاد ب اعتی
بــا ایــن حــال، اعتیــاد بــه اینترنــت و اعتیــاد بــه کار دارای تعاریــف خاصــی هســتند کــه لــزوم 
بررســی اجمالــی آنــان می-توانــد آغــازی بــرای تحقیــق حاضــر در نظــر گرفتــه شــود. بــه ترتیب 
ــه اینترنــت چنیــن مــی تــوان گفــت کــه » نوعــي اســتفاده از اینترنــت کــه  ــاره اعتیــاد ب درب
بتوانــد مشــکات روان شــناختي، اجتماعــي، درســي یــا شــغلي در زندگــي فــرد ایجــاد کنــد. در 
واقــع؛ رایــج تریــن ایــن اصطــاح  اعتیــاد بــه اینترنــت، نوعــي وابســتگي رفتــاري بــه اینترنــت 
ایجــاد مــی کنــد« )فریــز، 2002، ص 18(. همچنیــن دربــاره اعتیــاد بــه کار نیــز چنیــن بیــان 
شــده اســت: اعتیــاد بــه کار، وضعیتــي اســت کــه طــي آن، فــرد بــه نحــوي رفتــار مــي کنــد 
کــه بــراي خانــواده و زندگــي اجتماعــي وي در محیــط کار و خــارج از آن، زیــان آور اســت. علــي 
رغــم پرکاربــرد بــودن واژه اعتیــاد بــه کار، تحقیقــات تجربــي کمــي جهــت بهبــود و افزایــش 
درک افــراد از ایــن پدیــده صــورت گرفتــه اســت. از ایــن رو اتفــاق نظــر روي معنــي و ابعــاد آن 

وجــود نــدارد )ســنیر و همــکاران 2004(. 
بدیــن ترتیــب، اعتیــاد، طریــف متعــددی از انــواع آســیب هــای اجتماعــی را شــامل مــی شــود 
ــب پژوهــش حاضــر  ــن ترتی ــد. بدی ــدا کنن ــور پی ــی ظه ــکال مختلف ــه ممکــن اســت در اَش ک
درصــدد اســت تــا بــا بررســی دو نــوع از اعتیــاد، تحلیلــی علمــی در ایــن زمینــه ارائــه دهــد و 

بــه بررســی دالیــل، شــیوه هــا، آثــار و راه هــای جلوگیــری از آنــان راه حــل ارائــه دهــد. 
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2- مواد و روش ها
ــرار  ــر ق ــش حاض ــرلوحه پژوه ــی را س ــه برحســب ضــرورت، روش توصیفی-تحلیل ــن مطالع ای
داده اســت کــه بــا بررســی متــون، منابــع اســنادی و کتابخانــه ای و بهــره گیــری از مقــاالت و 
دیــدگاه هــای مرتبــط در زمینــه تحقیــق، نســبت بــه جمــع آوری داده هــا و ســپس تجزیــه و 

تحلیــل آنــان اقــدام نمــوده اســت. 

3- بحث
ــه  ــدی هســتند ک ــی نوپدی ــه معضــات اجتماع ــه کار از جمل ــاد ب ــت و اعتی ــه اینترن ــاد ب اعتی
ــه  ــه نوب ــد و ب ــرار مــی دهن ــر خــود ق ــراد را تحــت تأثی ــی جســمی اف ــی و حت بهداشــت روان
خــود آســیب هــای اجتماعــی جدیــدی را پدیــد مــی آورنــد. هرچنــد کار یــک پدیــده تاریخــی 
و همــزاد زندگــی بشــری بــوده اســت و ممکــن اســت حتــی در دوره هــای گذشــته تاریخــی، 
نشــانه هایــی از اعتیــاد بــه کار در نــزد جوامــع مختلــف نیــز دیــده شــود، امــا آنچه روشــن اســت 
ایــن کــه بــا انقــاب صنعتــی و تســلط یافتــن عنصــر اقتصــاد و ســرمایه، تــاش بــی ســابقه ای 
بــرای کار بیشــتر در حــوزه هــای مختلــف اقتصــادی نیــز شــکل گرفتــه اســت. همیــن موضــوع 
بــه نوبــه خــود باعــث مــی شــود تــا برخــی جوامــع و فرهنــگ هــا، حتــی فراغــت کافــی بــرای 
پرداختــن بــه ســایر مســائل اجتماعــی را نداشــته باشــند و بــه نوعــی اعتیــاد بــه کار در آنــان 
شــکل بگیــرد. بنابرایــن دربــاره اعتیــاد بــه کار مــی تــوان گفــت کــه ایــن مســأله اجتماعــی در 
دوره جدیــد عمــق بیشــتری پیــدا کــرده اســت. در ســوی مقابــل، اعتیــاد بــه اینترنــت، مســأله 
ای کامــًا نوپدیــد و مخصوصــاً بــا ظهــور ارتباطــات و اینترنــت پدیــد آمــده اســت و در کمتــر 

از یــک قــرن، اغلــب جوامــع بشــری را درنوردیــده اســت. 
توضیــح اینکــه، اعتیــاد بــه کار، اعتیــادی اســت کــه ممکــن اســت لــذت بخــش ولــی خســته 
ــک بیمــاری  ــت را ی ــن حال ــده ای ای ــی ع ــه حت ــه ای ک ــه گون ــده و مشــکل ســاز باشــد. ب کنن
می داننــد. معتــادان بــه کارالزامــاً عاشــق کارشــان نیســتند ولــی بــدون کار نمی تواننــد ســاعات 
خــود را بگذراننــد. آن هــا تصــور می کننــد کــه خودشــان تنهــا کســانی هســتند کــه می تواننــد 
ــده  ــام خوان ــن ن ــه ای ــراط در کار، ب ــل اف ــه دلی ــد و ب ــام دهن ــوص را انج ــه خص ــک کار ب ی
می شــوند )زارعــی و همــکاران 2010، ص 132(. امــروزه اعتیــاد بــه کار در اغلــب جوامــع و از 
جملــه جوامــع صنعتــی و توســعه یافتــه نیــز شــیوع بیشــتری یافتــه اســت. حتــی ایــن موضــوع، 
جنســی نیســت و مــی تــوان گفــت بــا توجــه بــه رویکردهــای اقتصــادی و فرهنگــی جوامــع، 
جنســیت هــای مختلــف را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد. بنابرایــن اعتیــاد بــه کار بــا فــراروی از 
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فرهنــگ، جنســیت و جامعــه ای خــاص، بــه یــک آســیب اجتماعــی تبدیــل شــده اســت کــه بــه 
نوبــه خــود ســامت روانــی و بهداشــت افــراد جامعــه را نیــز تحــت تأثیــر خــود قــرار مــی دهــد. 
اعتیــاد بــه اینترنــت نیــز یکــی دیگــر از آســیب هــای اجتماعی اســت کــه اســتفاده مفــرط از آن 
مــی توانــد معضــات فــردی و روانــی متعــددی پدیــد آورد. امــروزه، بهــره گیــری از اینترنــت 
بــه جامعــه یــا فرهنــگ خاصــی محــدود نمــی شــود و حتــی مــی تــوان گفــت دامنــه فراگیــری 
آن از اعتیــاد بــه کار عمیــق تــر و گســترده تــر اســت. ضمــن اینکــه رواج مشــاغل اینترنتــی، 
پیوســتگی عنصــر پــول و فضــای مجــازی باعــث شــده تــا گرایــش هــا بــه ســمت بهــره گیــری 
از اینترنــت بیــش از پیــش گســترش یابــد. در ایــن زمینــه مــی تــوان چنیــن بیــان کــرد کــه 
اینترنــت و ماهــواره بــرای برقــراری ارتبــاط بــه گذرنامــه یــا روادیــد نیــاز نــدارد و مــی تواننــد 
بــه خلــوت عزلــت نشــین افــراد تعــدی کننــد و کهــن تریــن اصالــت هــای ایشــان را بــه چالــش 
ــه  ــرد ب ــد زدن ف ــا پیون ــت ب ــای اینترن ــن دنی ــزل ســفلی، 2018، ص70(. بنابرای ــد )غ فراخوان
ســایر جوامــع، اصالت-هــای دیرینــه و حتــی آینــده ای نامعلــوم و خیالــی، راه را بــرای وابســتگی 
ــه  ــاز گذاشــته اســت. ضمــن اینکــه اعتیــاد ب ــه ایــن پدیــده نوظهــور ب هرچــه بیشــتر افــراد ب
ــری  ــی، پیگی ــای اینترنت ــازی ه ــی، ب ــه مشــاغل اینترنت ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــت ب اینترن
اخبــار و حــوادث، حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی و ... صــورت مــی گیــرد کــه حتــی منــع 
ــه وابســتگی  ــن اینک ــود. ضم ــی ش ــی م ــی تلق ــت اجتماع ــی محرومی ــراد از آن نوع ــردن اف ک
ــات فراغــت،  ــرای اوق ــت ب ــای و مجــازی و ایجــاد محدودی ــت و دنی ــه اینترن ــدازه ب بیــش از ان
تفریــح، رســیدگی بــه امــور خانــواده، کار، خــواب و اســتراحت حاکــی از نوعــی بیمــاری روانــی 
ــن مســأله  ــار ای ــدان دچــار شــده اســت. در کن ــروز ب ــه بشــر ام و معضــات روحــی اســت ک
معتــادان اینترنتــی اینگونــه افــراد فکــر مــی کننــد اینترنــت تنهــا جایــي اســت کــه آن هــا در آن 
احســاس خوبــي نســبت بــه خــود و بــه جهــان اطــراف دارنــد )امیــدوار و صارمــی،  2001، ص 
33(. بنابرایــن خــارج از دنیــای اینترنــت نمــی تواننــد دنیــای مطلوبــی بــرای خویــش بســازند. 
ایــن مســأله هنگامــی کــه ســایر جنبــه هــای زندگــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، 

تحــت عنــوان اعتیــاد اینترنتــی قابــل بررســی اســت. 

3-1- تعاریف اعتیاد به کار و ویژگی افراد معتاد به کار
ــس  ــن اوت ــار درســال 1871 توســط وی ــا کارشــیفتگی نخســتین ب ــه کار ی ــاد ب اصطــاح اعتی
ــه  ــادان ب ــوان شــد. درنظــر وی معت ــه کارعن ــاد ب ــک معت ــات ی ــوان : اعتراف ــا عن ــش، ب درکتاب
ــاد و افراطــی اســت کــه ممکــن  ــه حــدی زی ــا ب ــه کاردرآن ه ــاز ب ــرادی هســتند کــه نی کاراف
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اســت خطــری جــدی بــرای ســامتی، شــادی فــردی، روابــط درون فــردی و وظایــف و نقشــهای 
اجتماعــی آن هــا بوجــود آورد، چــرا کــه تعهــد غیرمعقولــی بــه کار بیــش ازحــد دارنــد و زمــان 
ــه فعالیــت هــای کاری اختصــاص مــی دهنــد.  ــی ب ــه طــور دلخــواه و درون ــادی را ب بســیار زی
البتــه ایــن واژه دردرهــه 1990 میــادی کاربــرد بســیار گســترده ای یافــت. امــروزه بــه دلیــل 
ــه کار در  ــاد ب ــن رشــته علمــی، بیشــتر نوشــته های موجــود درخصــوص اعتی ــودن ای جــوان ب
نظام هــای علمــی مجــزا نظیــر روان شناســی ســازمانی، روان شناســی آزمایشــگاهی، تحقیقــات 
ــن و همــکاران 1992، ص  ــد )مــک میل ــرار دارن در حــوزه ســامت، تجــارت، روان پزشــکی ق
ــی و  ــع صنعت ــه کار در جوام ــاد ب ــأله اعتی ــد مس ــه ش ــه گفت ــان چ ــن، چن ــر ای ــاوه ب 41(. ع
پیشــرفته نیــز بیــش از پیــش بــه چشــم مــی خــورد. در همیــن راســتا، "کاروشــی" واژه  ژاپنــی 
ــد. ترجمــه  ــدا می کن ــاد پی ــه کاراعتی ــرد ب ــه ف ــه می شــود ک ــه شــرایطی از کار گفت اســت و ب
ــه شــکل  ــن معمــوالً ب ــاد اطــاق می شــود. ژاپ ــرگ ناشــی از کار زی ــه م کلمــه  "کاروشــی"، ب
یــک فرهنــگ "معتــاد بــه کار" تصویرمی شــود. بســیاری از آن هــا بــر ایــن باورنــد کــه ســاعات 
زیــاد کارکــردن پشــت میــز، نشــان دهنــده وفــاداری بــه ســازمان اســت. بســیاری از کارمنــدان 
ژاپنــی نســبت بــه تــرک کــردن زود هنــگام کار بی میــل بــوده، برایــن عقیده انــد کــه: »رئیســم 
ــرود،  ــزل ب ــه من ــر ب ــرود. چــون رئیــس وی نمی خواهــد زودت ــزل ب ــه من ــر ب نمی خواهــد زودت
پــس مــن هــم نمی توانــم زودتــر بــه منــزل بــروم، چــون رئیســم نمی خواهــد زودتــر بــه منــزل 
بــرود«. تخمیــن زده شــده کــه ســالیانه هــزار نفــر در ژاپــن بــر اثــر "کاروشــی" فــوت می کننــد. 
تحقیقــی کــه در کشــور هلنــد صــورت گرفــت، نشــان می دهــد 3 درصــد جمعیــت کاری آن 
ــام بیمــاری "اوقــات فراغــت" مبتــا هســتند. یعنــی افــرادی کــه  ــه ن ــه عارضــه ای ب کشــور، ب
در تعطیــات آخــر هفتــه یــا تعطیــات رســمی کــه کار تعطیــل اســت و بایــد بــه اســتراحت 
پرداختــه یــا تفریــح کننــد، بــه لحــاظ روانــی و جســمی، دچــار مشــکل می شــوند و نمی داننــد 
ــه کار فکــر می کننــد )عنایتــی و  ــه ناچــار، مــدام ب ــه ســپری کننــد و ب ــات خــود را چگون اوق

ــکاران، 1391، ص 110(.  هم
از ایــن منظــر، مهــم تریــن مشــخصه هــای افــراد معتــاد بــه کار، جســت وجــو و حتــی کار کردن 
در ایامــی اســت کــه غالبــاً بــه عنــوان اوقــات فراغــت خوانــده مــی شــود. ایــن مســأله مخصوصــاً 
ــزرگ شــدت  ــع ب ــای اقتصــادی در جوام ــت ه ــن رقاب ــن اقتصــاد و همچنی ــت یافت ــا محوری ب

بیشــتری بــه خــود گرفتــه اســت. 
بــه عبارتــی دیگــر، اعتیــاد کاری، نتیجــه خواســت فــردی، بــی اســتعدادی، نبــود تحصیــات 
ــادی از  ــداد زی ــا تع ــا خانوادگــی نیســت. در بســیاری از نمونه ه ــی و ی ــی، اشــکاالت اخاق کاف



فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی/ سال اول، شماره سوم، زمستان 1398 8

ــد.  ــه ایــن اختــال دچــار می شــوند، خودشــان هــم از مشــکل خــود بی اطاع ان افــرادی کــه ب
ــن  ــدارد و ای ــن اســت کــه زندگــی دیگــر برایشــان جذابیــت ن ــد ای تنهــا چیــزی کــه می دانن
امــر هــم بــه محیــط کار و هــم بــه خانــه بســط پیــدا می کنــد. در برخــی از نمونه هــای دیگــر 
ــب  ــی جل ــا توانای ــن موفقیت ه ــا ای ــند، ام ــادی می رس ــای بســیار زی ــه موفقیت ه ــراد ب ــم اف ه
ــد هــر روز  ــاد می شــود ســعی می کن ــه کار کــردن معت ــدارد. کســی کــه ب ــت آن هــا را ن رضای
ــد  ــه نمی توان ــرا ک ــد چ ــتری برس ــای بیش ــه موفقیت ه ــد و ب ــته کار کن ــخت تر از روز گذش س
لحظــه ای اســتراحت کنــد، وقایــع اطــراف خــود را احســاس کنــد و بــوی موفقیت هــای امــروز 
ــر  ــل درونی ت ــه از عوام ــات گرفت ــرده کاری نش ــای فش ــن برنامه ه ــد. ای ــمام کن ــود را استش خ
نظیــر احســاس ناامنــی و تصویــر مخــرب ذهنــی شــخصی اســت. در بســیاری از مــوارد رفتارهای 
فــرد معتــاد بــه کار شــامل تحمیــل کــردن کارهــای زیــاد بــه خــودش اســت. از طرفــی دیگــر، 
ایــن افــراد معتــاد بــه کار بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه بــه کار خویــش مــی دهنــد، حاضرنــد کــه 
فراتــر از شــرح وظایــف خــود بــه صــورت داوطلبانــه بــه فعالیــت در جهــت کارآیــی و اثربخشــی 

ســازمانی بپردازنــد. 
ــه کار، رضایــت از زندگــی، رضایــت شــغلی، ســامت جســمی و روانــی،  در نهایــت معتــادان ب
ــود  ــا وج ــد. ب ــی دارن ــا کار باالی ــدن ب ــن ش ــه عجی ــازمانی و درج ــد س ــغلی، تعه ــرد ش عملک
ــا  ــی آورد، جنبه ه ــم م ــازمان فراه ــراد در س ــرای اف ــه کار ب ــاد ب ــه اعتی ــی ک ــای منف ویژگی ه
ــروز تعهــد  ــده باعــث ب ــه عنــوان مثــال ایــن پدی ــه همــراه دارد. ب و پیامدهــای مبتنــی نیــز ب

ــکاران 1390، ص 13(. ــگری و هم ــود )عس ــط کار می ش ــازمانی در محی س
ــه اعتیــاد کاری را تشــویق می کننــد  ــراد مبتــا ب دنیــای امــروزی کــه ســازمان ها ندانســته اف
ــه  ــد ک ــده اند و نمی دانن ــرق ش ــی غ ــان در بی توجه ــزرگ همچن ــازمان های ب ــیاری از س بس

ــد می کنــد.  ــراد را تهدی ــن اف چــه مشــکات بزرگــی ای
ــت  ــا آزار و اذی ــده و ت ــروع ش ــراد ش ــن اف ــی در ای ــود دلگرم ــد از نب ــکات می توانن ــن مش ای
فــردی، اســترس بیــش از انــدازه و ســایر مشــکات شــخصی ماننــد طــاق و در نهایــت تــرک 
کار ادامــه پیــدا کنــد. چنیــن شــرایطی می توانــد بــه ســرعت اســترس و تنــش بــی شــائبه ای را 
در فــرد ایجــاد کنــد و باعــث ایجــاد هــرج و مــرج و آشــفتگی در محیــط کار او شــود. کســانی 
کــه دچــار اختــال اعتیــاد بــه کار هســتند، تصــور می کننــد کــه همــواره در حــال راه رفتــن 
بــر روی لبــه تیــغ هســتند و ایــن امــر ممکــن اســت در نهایــت بــر ســامت روانــی و اجتماعــی 
ــور و همــکاران  ــی پ ــذارد )قل ــر جــای گ ــی ب ــر منف ــره وری ســازمان تاثی ــن به ــرد و همچنی ف

1387، ص 11(. 
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تحليلي بر آسيب هاي اجتماعي؛ اعتياد به اينترنت و اعتياد به كار

3-1-1 تفاوت اعتیاد به کار با پرکار بودن 
مســأله اعتیــاد بــه کار و اعتیــاد روحــی و روانــی بــه آن، غالبــاً متفــاوت از شــرایطی اســت کــه 
ــه کار  ــاد ب ــاد رخ مــی دهــد. آســیب اجتماعــی اعتی ــه دلیــل مشــغله کاری و کار کــردن زی ب
هنگامــی قابــل رؤیــت اســت کــه در شــرایطی خــاص، افــراد مبتــا بــه اعتیــاد کاری، »کار« را 
ــه همــه دغدغــه روحــی و روانــی خــود تبدیــل ســازند و مشــکات روانــی و بهداشــتی نیــز  ب
بــرای خــود و حتــی اطرافیــان خــود پدیــد آورنــد. بــه عبارتــی دیگــر، اعتیــاد بــه کار بــا پــرکار 

بــودن بــه دالیــل ذیــل تفــاوت دارد )شــافلی و همــکاران، 2009، ص 21(.
1. افــراد پــر کار، کار را بــه عنــوان چیــزي واجــب انجــام مــي دهنــد و گاه آن را یــک وظیفــه 
ارضــا کننــده مــي داننــد. ولــي معتــادان بــه کار، کار خــود را بــه عنــوان جــاي امنــي در نظــر 
مــي گیرنــد کــه مــي تواننــد در حیــن انجــام آن از احساســات و تعهــدات ناخواســته خــارج از 

کار دور شــوند.
 2. افــراد پــر کار مــي داننــد چگونــه و در چــه زمانــي محــدوده اي بــراي کار خــود قائــل شــوند 
ــراي  ــي کار ب ــد. ول ــور یابن ــتان حض ــواده و دوس ــار خان ــب در کن ــور مناس ــه ط ــد ب ــا بتوانن ت
ــات  ــر الزام ــه خاط ــي دارد و ب ــور زندگ ــت ام ــت را در فهرس ــن اهمی ــه کار، باالتری ــادان ب معت

ــد.  ــاص دهن ــتان اختص ــواده و دوس ــه خان ــي ب ــان کاف ــد زم کارنمی توانن
ــا ضرورت هــا و موقعیت هــای ســخت  ــه کار در مواجهــه ب ــادان ب  3. از نظــر فیزیولوژیکــي معت
ــه می کننــد،   ولــي افــراد کوشــا و پــر کار چنیــن  شــغلی، ترشــح اعتیــاد آور آدرنالیــن را تجرب

حالتــي ندارنــد.
ــي  ــد ول ــه کار را از بیــن ببرن ــرکار مــي تواننــد اشــتیاق خــود ب ــراد کوشــا و پ 4. همچنیــن اف
معتــادان بــه کار نمــي تواننــد دســت از کار بکشــند. آن هــا حتــي اگــر در حــال بــازي گلــف هــم 
باشــند، یــا بــه دیــدن نمایــش مدرســه فرزنــد خــود رفتــه باشــند، بــاز هــم فکرشــان مشــغول 

کار اســت. ذهــن ایــن افــراد مــدام درگیــر مســایل و مشــکات کاري اســت. 
در نهایــت اینکــه، افــراد پــر کار، کار را بــه عنــوان چیــزي واجــب انجــام مــي دهنــد و گاه آن 
را یــک وظیفــه ارضــاء کننــده مــي داننــد ولــي معتــادان بــه کار، کار خــود را بــه عنــوان جــاي 
امــن در نظــر مــي گیرنــد کــه مــي تواننــد در حیــن انجــام آن از احساســات و تعهدات ناخواســته 
خــارج از کار دور شــوند. افــراد پــرکار مــي داننــد چگونــه و در چــه زمانــي محــدوده اي بــراي 
کار خــود قائــل شــوند تــا بتواننــد بــه طــور مناســب در کنــار خانــواده و دوســتان حضــور یابنــد، 
ولــی کار بــرای معتــادان بــه کار باالتریــن اهمیــت را در فهرســت امــور زندگــی دارد و بــه خاطــر 
الزامــات کار نمی تواننــد زمانــی بــه خانــواده و دوســتان اختصــاص دهنــد. بــه طــور کلــی اعتیــاد 
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بــه کارمربــوط بــه صــرف کــردن زمــان زیــادی از وقــت درکاراســت، یعنــی درگیــری شــناختی 
مــداوم بــه همــراه فکــر بــه کار درطــی اوقــات فراغــت )ســنیر و همــکاران ، 2008، ص 110(. 

عــاوه بــر اثــرات خارجــی مؤثــر بــر رونــد اعتیــاد بــه کار، ویژگــی هــای روانــی و شــخصی افــراد 
و همچنیــن شــرایط فرهنگــی حاکــم بــر یــک جامعــه، نیــز در اعتیــاد بــه آن مؤثــر هســتند. 
چنــان چــه در ایــن بــاره مــی تــوان گفــت از نظــر افــراد معتــاد بــه کار، کار بــراي موجودیــت 

شــان حیاتــي تلقــي مــي شــود. 
از طرفــی دیگــر، پیوســتگی خاصــی میــان اعتیــاد بــه کار و ظهــور وســایل ارتباطــی و حتــی 
ــا ظهــور  ــه تنهــا ب صنعتــی نویــن دیــده مــی شــود. بــه طــوری کــه معضــل اعتیــاد بــه کار ن
وســایل تکنولوژیکــی جدیــد از بیــن نرفتــه اســت، بلکــه حتــی عمــق و گســترش بــی ســابقه 
ای نیــز پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه در کنــار تســهیاتی کــه فنــاوری 
هــای جدیــد بــرای کار پدیــد آورده انــد، بــه نوبــه خــود نوعــی اعتیــاد بــه کار را نیــز تقویــت 

کــرده انــد. 
ــد فشــار حجــم کاری  ــاد وجــود دارد کــه فــن آوری می توان ــن اعتق توضیــح اینکــه، اساســاَ ای
ــش  ــل پی ــاوری موبای ــت و فن ــه اینترن ــی ب ــر، دسترس ــور کامپیوت ــد. ظه ــش ده ــراد را کاه اف
بینــی شــده بــود، تــا راه حلــی بــرای رســیدن افــراد بــه دســتاوردهای بیشــتر باشــد. در واقــع 
ایــن تکنولــوژی رفتارهــای ناســازگاری را در راه هــای مهمــی تقویــت کــرده اســت. حــد فاصــل 
ــا  ــد ت ــاش می کنن ــه ت ــی ک ــت. کارکنان ــده اس ــذف ش ــر ح ــور مؤث ــه ط ــه ب ــن کار و خان بی
محــل کارشــان را بــرای رســیدن بــه زندگــی شــخصی شــان تــرک کننــد بــه طــور مــداوم بــا 
محــل کارشــان در ارتبــاط هســتند. فشــارهای محــل کار هرگــز از بیــن نمــی رود. در همیــن 
زمــان افزایــش تکنولــوژی فشــارهای زمــان را افزایــش می دهــد. اکنــون بــا پســت الکترونیــک 
مجریــان کار تحــت فشــار قــرار مــی گیرنــد تــا در طــی چنــد ســاعت نــه چنــد روز پاســخگو 
باشــند. عــاوه بــر ایــن ابــزار بهــره وری ارائــه شــده ازطریــق فنــاوری تمایــل بــه ســمت تفکــر 
ــرای  ــان بیشــتر ب ــه جــای ایجــاد زم ــن اســاس ب ــر ای ــی را افزایــش داده اســت. ب کمــال گرای
صــرف امــورات زندگــی شــخصی، فنــاوری مــدرن رفتارهــای اعتیــاد بــه کار موجــود را تقویــت 

کــرده اســت. 

3-2- اعتیاد به اینترنت 
یکــی از آســیب های اجتماعــی، اعتیــاد بــه اینترنــت اســت و در جامعــه جهانــی بــا گســترش 

روز افــزون اینترنــت شــاهد ایــن مـــسئله هـــستیم  کــه در اینجــا بــه آن می پردازیــم.
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3-2-1-  تعریف اینترنت )شبکه جهانی(
ــه عنــوان یکــي از ابزارهــای اساســي رســانه های جمعــي در جامعــه امــروز، نقــش  ــت ب اینترن
ــگ  ــر فرهن ــواده ب ــتر از خان ــي بیش ــي دارد و حت ــان دوران کودک ــا از هم ــارزي در خانواده ه ب
ــه خصــوص در میــان نســل جــوان تأثیــر مــی گــذارد. » در جامعــه ای کــه  و هویــت افــراد، ب
بــه ســمت فنــاوری و فنــاوری مــدرن ســوق یافتــه و اطاعــات و آگاهــي از همــه  واقعیت هــا 
ــان و نســل  ــه جوان ــاوری موجــود اســت، شــاهد آن هســتیم ک ــن فن ــي در ای ــق زندگ و حقای
ــي  ــت و حت ــواده، حکوم ــاوت از خان ــود را متف ــادات خ ــا و اعتق ــا ارزش ه ــه م ــوان جامع نوج
ــام  ــان در تم ــد جوان ــي جدی ــت اجتماع ــر هوی ــاوری ب ــن فن ــروزه ای ــد. ام ــي بدانن ــانه مل رس
ســطوح زندگــي بــا توجــه بــه محدودیــت هایــي هنجــاري، رفتــاري و عملکــردي کــه در ســطح 
خــرد و کان جامعــه بــه عنــوان یــک حقیقــت واقعــي وجــود دارد، اثرگذارســت. ایــن وســیله 
ــه وجــود  ــا ب ــراي نســل جــوان م ــدي را ب ــري ارزشــي و هنجــاري جدی ــه پذی توانســته جامع
ــري و اشــاعه تعامــات  ــه پذی ــد جامع ــن فراین ــه گســترش ای آورد. اســتفاده مفــرط نســبت ب
ــک  ــط کم ــاد برخ ــه اعتی ــي ب ــه ای و...، همگ ــاي رایان ــازي ه ــو، ب ــای گفتگ ــازي در اتاق ه مج
ــت  ــوان گف ــاوه می ت ــه ع ــکاران، 1389، ص 21(. ب ــد« )شــعاع کاظمــی و هم ــایاني می کن ش
کــه شــبکه اینترنــت هماننــد یــک محــل مجــازی ماقــات عمومــی شــهروندان جهــان اســت. 
یــک نقطــه تاقــی عمومــی اســت کــه در آن میلیون هــا نفــر از بیــش از 155 کشــور جهــان 
بــا هــم در رابطــه قــرار می گیرنــد. ســازمان عظیمــی اســت کــه نظــم آن از پیــش تــا حــدودی 
تنظیــم شــده اســت. آنــان در هــر آن، بــه کســب اطــاع دربــاره مســایل مختلــف، گفتگــو، بازی، 
تجــارت، جســتجوی علمــی، مشــاهده تصاویــر مختلــف، اســتماع صداهــا و آهنگ هــا، مشــاهده 
فیلم هــا و بســیاری اقدامــات دیگــر می پردازنــد. اینترنــت یــک بانــک اطاعاتــی نیســت، بلکــه 
ــه  ــه ای اولی ــاید نمون ــت و ش ــان اس ــری جه ــبکه کامپیوت ــن ش ــا اهمیت تری ــترده ترین و ب گس
ــی از  ــم مخزن ــت درحک ــم باشــد. اینترن ــرن بیســت ویک ــع اول ق ــی رب ــای اطاعات از بزرگراه ه
اطاعــات خــوب، بــد، زشــت وزیبــا، اخاقــی و غیــره اخاقــی می توانــد تلقــی شــود )محســنی، 

1380، ص 21(.

3-2-2- معضالت و ویژگی های اعتیاد به اینترنت
نتیجــه پژوهش هــای انجــام شـــده در اکثــر کـــشورها نشــان می دهــد کــه بیشــترین اســتفاده 
ــه دلیــل حضــور در چــت روم،  ــان هســتند و 35درصــد از آن هــا ب کننــدگان از اینترنــت جوان
28درصــد بــرای بازی هــای اینترنتــی، 30درصــد بـــه مـــنظور چــک کردن پســت الکـــترونیکی 
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ــی هســتند )رحیمــی 1390، ص 83(.  ــل جســتجو در شــبکه های جهان ــه دلی ــد ب و 25درصـ
ــه  ــان ب ــرای مخاطب ــی و خانوادگــی ب ــد مشــکات جــدی تحصیل ــت می توان ــه اینترن ــاد ب اعتی
وجــود آورد اگــر اســتفاده کننــدگان از اینترنــت نتواننــد به مــدت یک مــاه دوری از ایـــنترنت را 
تـــحمل کننــد، در معــرض خطــر اعتیــاد بــه آن قــرار دارنــد. و متأســفانه شــاهد ایــن پدیــده در 
میــان جوانــان هســتیم. بــه طــوری کــه برخــی از جوانــان شــبها را تــا صبــح بــا اینترنــت مــی-

گذراننــد و تمــام صبــح را خواب هـــستند و ایـــن مســئله آغـــازگر آســیب های متعــدد دیگر نیز 
می شــود. از جملــه ایــن آســیب ها مــی تــوان بــه آســیب های خانوادگــی، ارتباطــی، عـــاطفی، 

روانــی، جســمی و اقتصــادی اشــاره کــرد )رحیمــی 1390، ص 83(. 
بطــور کلــی اعتیــاد بــه اینترنــت را می تــوان بــه عنــوان نوعــی اســتفاده از اینترنــت کــه بتوانــد 
مشــکات روان شــناختی، اجتماعــی، درســی و یــا شــغلی در زندگــی فــرد ایجــاد کنــد تعریــف 
ــای  ــه در دنی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف ــی،  2001، ص 33(. می ت ــدوار و صارم ــرد )امی ک
امــروزه نیازمنــدی بــه اینترنــت بیشــتر شــده اســت و دانــش آمــوزان بــازی هــای رایانــه ای و 
اســتفاده از اینترنــت را جایگزیــن بــازی هــای معمــول و اوقــات فراغــت ســالم کــرده انــد احتمال 
اینکــه  ایــن افــراد دچــار اعتیــاد بــه اینترنــت شــوند زیــاد اســت. در واقــع هرچــه افــراد وقــت 
بیشــتری را صــرف دنیــای اینترنــت کننــد، احتمــال اینکــه وابســتگی بــه آن پیــدا کننــد بیشــتر 

اســت.
بــه طــور کلــی، اعتیــاد اینترنتــی بــه گســتره وســیعی از مشــکات رفتــاری و کنتــرل انگیــزه 
اســتفاده از اینترنــت اشــاره دارد.  اعتیــاد اینترنتــی بــه عنــوان یــک رفتــار وسواســی یــا آرزوی 
برقــراری پیونــد، یــا شــاید حتــی نمــودی از انتقــال و یــا بازتــاب روابــط ابــژه و یــا رفــع نیــاز 
قلمــداد می شــود )16(. اعتیــاد اینترنتــی پدیــده ای اســت کــه از ســه ویژگــی برخــوردار اســت: 
ــرایط  ــابه ش ــای آن مش ــی ویژگی ه ــه برخ ــت ک ــی اس ــی وسواس ــال و بی نظم ــی اخت 1. نوع
آســیب شناســانه اســت. در واقــع زمانــی می تــوان گفــت کــه فــرد دچــار اعتیــاد بــه اینترنــت 

ــم خســتگی زودرس، تنهایــی و افســردگی و غیــره باشــد. شــده اســت کــه دارای عای
2. نوعــی اختــال و بــی نظمــی روانــی اســت. از ایــن دیــدگاه زمینــه تحقیــق جدیــدی تحــت 
ــه  ــی را ب ــادان اینترنت ــدگاه معت ــن دی ــت. ای ــرده اس ــور ک ــی ظه ــی اینترنت ــوان روان درمان عن

ــد. ــار می بینن ــوان بیم عن
3. نوعــی مشــکل رفتــاری اســت. دلیــل ایــن مســئله نیــز، وجــود یــک رابطــه قــوی بیــن اعتیــاد 
اینترنتــی و وابســتگی شــیمیایی اســت. مطالعــات نشــان داده اســت کــه افــرادی کــه مشــکات 
وابســتگی شــیمیایی دارنــد در هفتــه وقــت بیشــتری را صــرف اینترنــت می کننــد تــا کاربــران 
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وابســته غیــر شــیمیایی )16(. بنابرایــن اعتیــاد اینترنتــی بــه دالیــل متعــددی کــه مــی توانــد 
افــراد را بــه مــدت زیــادی در فضــای مجــازی نگــه دارد و زندگــی فــردی و اجتماعــی آنــان را 
بــه طــور گســترده ای تحــت تأثیــر قــرار دهــد، مــی توانــد آثــار ســوئی در پــی داشــته باشــد. 
از ایــن منظــر، افــرادی کــه اعتیــاد اینترنتــی را تجربــه مــی کننــد دارای ویژگــی هــا و عائــم 
مخصوصــی هســتند کــه شــواهد زیــادی بــرای ابتــای آنــان بــه مشــکات روحتــی، روانــی و 
بهداشــتی مشــاهده مــی شــود. در همیــن زمینــه، سامســون و کیــن، برایــن باورنــد کــه فــرد 

معتــاد بــه اینترنــت دارای عائــم ذیــل هســتند: 
1. در حین برخط بودن، زمان را از دست می دهد.

2.  ساعات ضروري خواب را صرف برخط بودن می کند.
3. موقعي که زمان برخط بودن تمام یا قطع شود، عصباني می شود.

4. چنانچه به وي اجازه  دسترسي به اینترنت داده نشود، کج خلقي می کند. 
5. زماني را که باید تکلیف درسي یا کاري را انجام دهد، صرف برخط بودن می کند. 

6. ترجیح می دهد برخط شود تا اینکه با دوستان و خانواده باشد. 
7. از محدویــت زمانــي کــه بــراي وي جهــت اســتفاده از اینترنــت تعیین شــده اســت، ســرپیچي 

ــی کند.  م
8. به دیگران راجع به اینکه چه مدت برخط بوده است، دروغ می گوید.

ــکیل  ــت، تش ــرده اس ــات ک ــودن ماق ــط ب ــگام برخ ــه هن ــاني ک ــا کس ــدي ب ــط جدی 9 .رواب
می دهــد.

10 .خســته تــر و کــج خلــق تــر از زمانــي می شــود کــه ذهــن خــود اینترنــت جزیــي از زندگــي 
نبود. وي 

ــوع فعالیــت هــاي موردنظــر در  ــر دور اســت، ظاهــراً را مشــغول ن 11. موقعــي کــه از کامپیوت
برخــط شــدن بعــدي مــی کنــد.

ــذت  ــراي او ل ــال ب ــه قب ــي ک ــت باعــث شــده از ســایر فعالیــت های 12. اســتفاده وي از اینترن
ــد، دســت بکشــد. بخــش بودن

13. موقعــي کــه برخــط نباشــد، احســاس خســتگي، بدخلقــي و افســردگي مــی کنــد. حالــت 
بدخلقــي وي موقعــي بهبــود مــی یابــد کــه دوبــاره برخــط شــود« )معیدفــر و همــکاران، 1383، 

ص 25(. 
بنابرایــن وجــود چنیــن ویژگــی هایــی حاکــی از اعتیــاد اینترنتــی اســت کــه بــه نوبــه خــود 

ــه دنبــال خــود مــی آورد.  آســیب هــای روانــی و فــردی را ب
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3-2-3- آسیب های اینترنتی
ــي  ــي، توافق ــاي اینترنت ــدد در حــوزه آســیب ه ــاي متع ــه گســترش پژوهــش ه ــه ب ــا توج  ب
ــه  ــه اینترنــت در بیــن روان شناســان و جامعــه شناســان ب هنــوز در حــوزه  تعریــف اعتیــاد ب
صــورت اجمــاع بیــان نشــده اســت. همچنیــن، نظریــه جامعــی کــه بتوانــد تعییــن کنــد کــه 
ــن  ــد، ممک ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــي را تح ــي و اجتماع ــت روان ــال بهداش ــن اخت ــه ای چگون
اســت وجــود نداشــته باشــد. بــا ایــن حــال، اختــاالت روحــی و روانــی آســیبب هــای اینترنتــی 
امــری مشــهود اســت و از ایــن جهــت مــی تــوان آثــار ناشــی از اعتیــاد بــه اینترنــت را در حــوزه 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه در زمینــه آســیب  هــای مختلــف زندگــی فــرد مشــاهده نمــود. ب
ــد مشــکات  هــای اینترنتــی چنیــن بیــان مــی شــود: »نوعــي اســتفاده از اینترنــت کــه بتوان
ــج  ــع؛ رای ــد. در واق ــرد ایجــاد کن ــي ف ــا شــغلي در زندگ ــي، درســي ی روان شــناختي، اجتماع
تریــن ایــن اصطــاح اعتیــاد بــه اینترنــت، نوعــي وابســتگي رفتــاري بــه اینترنــت ایجــاد مــی 
کنــد« )2(. بــه هــر حــال، پیامدهــای آســیب زایــی اینترنــت از عــوارض زندگــي دنیــاي مــدرن 
ــدون  ــزي و ب ــه ری ــدون برنام ــت ب ــن اس ــعه ممک ــال توس ــرقی و در ح ــع ش ــت و در جوام اس
کنتــرل و نظــارت باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مشــکل اعتیــاد اینترنتــي در ایــران نســبت 
ــت  ــی از عل ــه »یک ــح اینک ــه اســت. توضی ــه خــود گرفت ــي خــاص ب ــي معنای ــه غرب ــه جامع ب
هــاي مهــم رونــد رو بــه رشــد مشــکل اعتیــاد اینترنتــي در ایــران، ایــن اســت کــه مدیریــت 
کان اجتماعــي برنامــه ریــزي مناســبي بــراي رفــع مشــکات کاربــران، شــرایط مناســب ادامــه 
تحصیــل و مشــکات معیشــت ننمــوده، برنامــه ریــزان اجتماعــي برنامــه مناســبي ارائــه نکــرده 
انــد. همچنیــن در زمینــه نحــوه اســتفاده از اینترنــت کار فرهنگــي صــورت نگرفتــه اســت. در 
صــورت ادامــه ایــن رونــد، بایــد شــاهد عــوارض آســیب جدیــدي باشــیم کــه جامعــه را تهدیــد 

ــد« )کرمانشــاهی، 2006، ص 21(. مــی کن
بدیــن ترتیــب، آســیب های اینترنتــی هماننــد دیگــر اعتیادهــاي موجــود در ســطح جامعــه بــه 
صــورت خــرد و کان همــراه بــا اختــال روانــي و بــي نظمــي اجتماعــي روبــه روســت. ایــن گونه 
مشــکات و معضــات بــر روي فــرد، خانــواده و جامعــه ای کــه فــرد در آن زندگــي مــی کنــد، 
ــراي کســب مطلوبیــت  ــزم ب ــان ال ــه افزایــش زم ــاز ب اثرگــذار اســت. مشــخصه هایي چــون: نی
ــات انســاني  ــدم تعام ــره و ع ــي روزم ــری از زندگ ــاره گی ــت، کن ــگام اســتفاده از اینترن در هن
ــا دیگــران، اضطــراب و اســترس، بــي حوصلگــي، رعشــه و ارتعــاش در  و اجتماعــي مناســب ب
روان و بــدن افــراد و... اختاالتــی هــم چــون: افســردگي، تندخویــي و بدخلقــي کــه جنبه هــای 
عاطفــي زندگــي افــراد را در بــر مــی گیــرد، از هــم گســیختگي خانــواده و روابــط و مناســبات 
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اجتماعــي بــا خانــواده، دوســتان، فامیــل، همســایگان و همــکاران و...، نبــود یــا کاهــش روابــط 
اجتماعــي از بعــد کمــي و کیفــي و...،  از نشــانه هــاي اجتماعــي اعتیــاد برخــط )آنایــن( اســت. 
از طرفــي، افــراد در صــورت اســتفاده  بــي رویــه از اینترنــت، نــه تنهــا رفتارهایــی متفــاوت بــا 
ــت  ــا اکثری ــز ب ــوع تفکرشــان نی ــد، بلکــه ن ــه از خــود نشــان مــی دهن ــج در جامع الگــوي رای
افــراد جامعــه متفــاوت اســت. افــراد؛ اندیشــه هــاي وسواســي راجــع بــه اینترنــت دارنــد، کنتــرل 
چندانــي بــر وســواس و انگیــزه هــاي اینترنتي-شــان ندارنــد و حتــي فکــر مــی کننــد اینترنــت 

تنهــا دوســت آن هاســت.

4- نتیجه گیری 
اعتیــاد دارای جنبــه هــا و مظاهــر متعــددی اســت کــه لزومــاً نمــی توانــد بــه مباحــث عامیانــه 
ــه یــک شــیء، شــخص  ــاد ب ــه مــواد مخــدر ختــم شــود. چــه اینکــه اعتی ــاد ب ای نظیــر اعتی
ــد  و حتــی یــک رفتــار اجتماعــی ناســالم و تکــرار آن در دوره هــای زمانــی مختلــف مــی توان
آثــار و تبعاتــی بــه دنبــال داشــته باشــد. هرچنــد بهــره گیــری از اینترنــت و کار و تــاش یــک 
ــه ایــن  امــر پســنیدیده و یــک حســن فــردی و اجتماعــی تلقــی مــی شــود، امــا وابســتگی ب
دو و جایگزیــن کــردن آنــان بــا ســایر فعالیــت هــای اجتماعــی تأثیــرات نامطلوبــی بــر روان و 
بهداشــت فــرد مــی گــذارد کــه بــه نوبــه خــود نوعــی اعتیــاد نیــز تلقــی مــی شــوند و ســامت و 

فــرد و جامعــه را نیــز تهدیــد مــی کننــد. 
از مــواردی کــه در ایــن نوشــتار بــه آن پرداختــه شــده، اعتیــاد بــه کار و اعتیــاد بــه اینترنــت 
اســت. پیامدهــاي اعتیــاد بــه کار نیــز در برخــي از مطالعــات متبــت و بــراي ســازمان، مفیــد 
عنــوان شــده انــد و در مطالعــات دیگــر اعتیــاد بــه کار را پدیــده اي منفــي و مضــر بــراي افــراد 
ــه ســازمان ها پیشــنهاد مــي شــود کــه در درجــه  ــد. در نهایــت ب و ســازمان معرفــي نمــوده ان
اول، بــه طــور مســتمر یــا در مقاطــع زمانــي خــاص، وضعیــت اعتیــاد بــه کار کارکنــان را مــورد 
اندازه گیــري و ارزیابــي قــرار دهنــد و بــر اســاس آن، راهبردهــاي برخــورد و مواجهــه بــا ایــن 
پدیــده را تدویــن کننــد. مدیریــت پدیــده اعتیــاد بــه کار، صرفــاً بــه معنــاي حــذف، کاهــش یــا 
افزایــش آن نیســت، بلکــه کنتــرل ایــن پدیــده و حفــظ آن در ســطح مناســب اهمیــت دارد. بــا 
توجــه بــه اینکــه اعتیــاد بــه کار مــي توانــد اثــرات منفــي نیــز در بلنــد مــدت بــر روي کارکنــان 
یــک ســازمان و حتــی آحــاد جامعــه داشــته باشــد، بــر همیــن اســاس بایــد بــه طــور مؤثــري 
مدیریــت شــود و بــا تنظیــم ضوابــط و قواعــدی، از صــرف کــردن وقــت قانونــی و اعتیــاد افــراد 
ــزد برخــی از  ــه کار جلوگیــری شــود. ایــن مســأله مخصوصــاً در ادارات دولتــی معمــوالً در ن ب
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کارمنــدان نیــز دیــده مــی شــود کــه بــا عاقــه وافــری اعتیــاد بــه کار دارنــد و حتــی از وظایــف 
خانوادگــی و اجتماعــی خویــش بــاز مــی ماننــد. بــه طــوري کــه هــم باعــث ارتقــاء رفتارهــاي 
مطلــوب ســازماني گردیــده و هــم بــر زندگــي شــغلي و شــخصي کارکنــان اثــر ســوء برجــاي 

نگــذارد. 
عــاوه بــر اعتیــاد بــه کار، اعتیــاد بــه اینترنــت یکــی دیگــر از معضــات و آســیب هــای اجتماعی 
ــذارد.  ــی گ ــای م ــر ج ــان ب ــه جوان ــه از جمل ــار جامع ــر اقش ــی ب ــرات نامطلوب ــه تأثی اســت ک
ــل  ــه دالی ــه ب ــث شــده ک ــا باع ــود؛ ام ــي نمی ش ــه دشــمن تلق ــراد جامع ــن اف ــت در بی اینترن
متعــدد، افــراد جامعــه را از زندگــي واقعــي دور کنــد و تأثیــرات منفــي بــر زندگــي افــراد بگذارد. 
بــر ایــن اســاس، امــروزه پیشــگیري بــر درمــان در جامعــه  مــا، بــه خصــوص نســل جــوان کــه 
گریبــان گیــر آن اســت، بســیار اساســي اســت و بایــد توجــه خاصــي بــه آن داشــت. تحقیقــات 
نشــان داده اســت کــه رابطــه افســردگي بــا اعتیــاد بــه اینترنــت در میــان نســل جــوان بیانگــر 
آن اســت کــه عائمــی کــه افــراد معتــاد بــه اینترنــت ازخــود نشــان مــی دهنــد نوعــی تفکــر 
ــران، اینترنــت احتمــال رهایــي از  ــان اســت و  بــه عقیــده برخــی از کارب وســواس گونــه در آن
اســترس در دنیــاي واقعــي را فراهــم مــی کنــد و ایــن بــا پرخاشــگري فــرد ارتبــاط دارد. بــرای 
ــواده ، مــدارس و  ــه اینترنــت میتــوان از طریــق آمــوزش در خان پیشــگیری از بحــران اعتیــاد ب
ــن  ــات آن را جایگزی ــت و امکان ــر، اینترن دانشــگاه هــا، فرهنــگ اســتفاده ی صحیــح از کامپیوت

شــیوه هــاي نادرســت اســتفاده از اینترنــت کــرد. 
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Abstract
Introduction: Understanding the factors affecting social harm is one 
of the most important concerns of today's societies. Specifically, 
social problems such as Internet addiction and even work addiction 
are social injuries that require control, planning, and prevention. This 
descriptive-analytical study utilized documentary and library resources 
to investigate social damages such as internet addiction and addiction. 
This approach has the advantage that it analyzes the collected data in an 
analytical way.Addiction begins with a need, and certainly every society 
is faced with a variety of aberrations and problems that are detrimental 
to its developmental process, appropriate to its conditions, culture, 
and growth. However, Internet addiction and addiction to work in new 
kinds of problems are emerging issues in contemporary society that 
are themselves a factor in the emergence of other social disadvantages.
Using techniques such as labor law regulation and proper use of 
Internet media and increasing media literacy are some of the solutions 
that can reduce the effects of work addiction. Supporting governments' 
support for reforming labor laws and limiting cyberbullying can also be 
a solution to reducing work addiction and Internet addiction.
Keywords: work addiction, internet addiction, social injuries.
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