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 چکيده
ولوژی های رشد تکناینترنت با رشد شگفت آوری  تاثیر به سزایی بر زندگی اجتماعی انسان داشته است. 

را تحت  اطالعاتی از همه جهات گستره ارتباطات انسانی را بسط داده و اجزای مختلف حیات اجتماعی

گروه های اجتماعی مختلف با انگیزه های متفاوت از اینترنت استفاده می کنند. . تاثیر خود قرار داده است

ع )واقفشافویه  و سرمایه اجتماعی دانش آموزان   بین استفاده از اینترنت رابطهارزیابی هدف از این مقاله 

آیا  است و می باشد؛ به این منظور که آیا سرمایه اجتماعی در میزان استفاده ار اینترنت موثردر تهران(

ه داستفاده شپیمایشی  در این مقاله از روش استفاده از اینترنت در میزان سرمایه اجتماعی موثر است.

فشافویه  نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم 044حجم نمونه شامل و  است

نتایج این  پرسش نامه بوده است.. ابزار گرد آوری داده ها است  5/55که میانگین سنی آنها  می باشد

وهش بر این مبنا استوار است متغیر سابقه عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی تاثیر معکوس و پژ

معناداری بر سرمایه اجتماعی داشته و با افزایش سابقه عضویت ، از میزان سرمایه اجتماعی کاسته میشود. 

هم چنین نتایح نشان داد که در مقابل رابطه  ی داشته است.این یافته با نظریه پاتنام و کلمن هم خوان

معناداری بین سرمایه اجتماعی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی وجود نداشت، تفادتی 

  در سرمایه اجتماعی دانش آموزان با توجه به وضعیت استفاده از اینترنت وجود نداشته است. 

 .اجتماعی، اینترنت، اعتیاد، دانش آموزان، فشافویهسرمایه : واژگان کليدي
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 2 حبيبه غنيمی، 1 مهدي عامري
 .عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 5
 .شگاه پیام نورندانشجوی کارشناسی ارشد دا 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 حبيبه غنيمی

ارزیابی رابطه بين سرمایه اجتماعی و استفاده از اینترنت 

 در بين دانش آموزان فشافویه
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 مقدمه

به واسطه رشد روز افزون فناوری ها و آثار حاصل از آن تغییر و تحول دائمی به واقعیت انکار ناپذیر حیات اجتماعی تبدیل شده است. از 

تی و ارتباطی اشاره نمود. ظهور پدیده ای به نام اینترنت جمله مصادیق این نوآوری های می توان به ظهور و اشاعه تکنولوژی های نوین اطالعا

 گردش اظالعات در سطح جهان را شدت بخشیده است. 

 تأثیرهای از بسیاری و بوده اثرگذار ما زندگی بر مختلف ابعاد در اینترنتتعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آوری در حال افزایش است.

همزمان با دسترسی روز افزون  . است کرده ایفا مهمی نقش افراد مالقات و اطالعات به دسترسی وظایف، انجام در اینترنت . است مثبت آن

ا هو گسترده جوانان به اینترنت تغییراتی در روابط اجتماعی آنها ایجاد شده و اینترنت بخش مهمی از فعالیت های آموزشی، فراغتی و شغلی آن

ود بیشترین .بر اساس آمار های موجشد مطرح 1996 سال در گلدبرگ ایوان توسط بار نخستین  نترنتیای اعتیاد اصطالحرا در بر گرفته است. 

 کاربران اینترنت جوانان و نوجوانان هستند.

. از سوی دیگر، جهان مجازی استموضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر حجم زیادی از پژوهشات را به خود اختصاص داده 

به  عتیادا .، میلیون ها نفر را با یکدیگر در ارتباط قرار داده و  در کنار جهان واقعی  در حال توسعه استو اینترنت( کامپیوترجهانی مبتنی بر )

 رفتار محور مورد توجه قرار گرفته است.  اعتیاداینترنت موضوع  جالبی است که در سال های اخیر به عنوان 
 

 پيشينه تحقيق
 دانشجویان اجتماعی سرمایه و اینترنتی اجتماعی شبکه های از استفاده بین رابطه ولی نژاد  به بررسی ارزیابیاصغر میر فردی و عبداهلل 

 .پرداخته اند )یاسوج دانشگاه دانشجویان :مورد مطالعه(

اینترنتی  و اعتیاد اکرم محمدی و اسداهلل نقدی و اکبر علیوردی نیا و محسن کیانی به بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی

 در بین جوانان شهر همدان پرداختند.

مقاله ای تحت عنوان بررسی اطالعات سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت نوشته است. در این پژوهش  5831ناستی زایی در سال 

 دانشجود مشغول به تحصیل در دانشگاه سیستان و بلوچستان استفاده کرده است. 55051توصیفی از 

( شهر 25-55پور و حبیبی و گنجی مقاله ای تحت عنوان )مطالعه پدیده استفاده اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان) معید

 تهران پرداخته اند.

 هجواهری و باقری در مقاله ای تحت عنوان )تاثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی)مطالعه موردی دانشجویان تهران( ب

 این موضوع پرداخته اند.

عزیزی نژاد مقاله ای تحت عنوان بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان داشگاه پیام نور ارومیه و رابطه آن با اضطراب و 

 مولفه های شخصیتی( نوشته است.

د با پایگاه اقتصادی و اجتماعی باالتر، و نیز افراد یونگ در مطالعه ای که روی معتادان به اینترنت انجام داد، بدین نتیجه رسید که افرا

 دارای تحصیالت باالتر، بیشتر در معرض اختالل اعتیاد اینترنتی قرار دارند. 

 رپژوهش خود درباره اثر اینترنت بر انزوای اجتماعی در میان کاربران کافی نت های شهر تهران پرداختند.( د5835محسنی و همکاران )

 ( طی تحقیقی به رابطه تاثیر اینترنت بر انزوای اجتماعی و افسردگی پرداختند.2444همکاران )سندرز و 

( در پی کشف متغیرهای تاثیر گذار در اعتیاد اینترنتی دانش آموزان تایوانی به این نتیجه رسیدند که پسران 2445چی هونگ و همکاران)

عمده اعتیاد آنها به بازی های رایانه ای اینترنتی است. هم چنین سن دانش آموزان پسر ، بیش از دختران به اعتیاد اینترنتی دچار هستند و 

 پایه تحصیلی آنها و عزت نفس آنها با اعتیاد اینترنتی رابطه معنا داری نشان داد.

ت های شهر الر به موضوع در مقاله ای تحت عنوان بررسی میزان اعتیاد اینترنتی در استفاده کنندگان از کافی ن 5830ویزشفر در سال 

 پرداخته است.

انجام داد، دریافت که افرادی که اعتیاد اینترنتی دارند کسانی هستند که به سادگی خسته و  5111اورزاک طی مطالعه ای که در سال 

 ملول می شوند.

این نتیحه رسیدند که استفاده زیاد از کاربر اینترنت به  544پس از مطالعه درباره تقریبا  2442کیم برلی، اس یانگ و سای دی در سال 

 اینترنت می تواند موجب اختالل در زندگی علمی و اجتماعی و مالی و شغلی گردد.
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 بيان مساله
 با تا قصد دارد بین دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهرستان فشافویه می پردازد و  در عی اجتما سرمایه موضوع به مقاله این

 تأثرسرمایه و تأثیر مسئله به عی، سن و جنس و موقعیت دانش آموزان اجتما انسجام و اجتماعی مشارکت عتماد، ا همچون مفاهیمی ترکیب

 فرضیه می پردازیم: ایندر این رابطه به طرح  .بپردازد اینترنت از استفاده و عی و دیگر متغیر ها اجتما

 .است سرمایه اجتماعی بر روی میزان استفاده از اینتر نت موثر .5

 استفاده از اینترنت بر روی میزان سرمایه اجتماعی موثر است. .2

 

 چارچوب نظري تحقيق
پاسخ داده بودند،  ABC هزارنفر را که به نظرسنجى شبکه خبرى 53در پژوهشى، رفتار اینترنتى خود گزارشى نزدیك به  گرینفیلد

هاى محتوایى ویژه، مانند تصویرهاى جنسى، است و به دلیل وجود حوزه بررسى کرد و به این نتیجه رسید که اینترنت عاملى بالقوه خطرناک

شود. در این پژوهش، چندین عامل تحریك کننده دیگر نیز در اینترنت بازشناسى قمار، بازار بورس و سکس مجازى از آن سوء استفاده مى

 :عبارتند ازها آورد. این ویژگىشده است که زمینه سوء استفاده از اینترنت را فراهم مى

درصد( گزارش 05نزدیکى مضاعف؛ در میان همه شرکت کنندگان زن و مرد، هنگامى که در داخل خط بودند، نزدیکى مضاعفى ) .5

 درصد رسید؛ 15هاى اینترنتى، این شاخص به شد و در میان الزام

 قید و بندى را گزارش کردند؛اى از بىها، تجربهدرصد از آزمودنى 43:قید و بندیبى .2

 الین، به نبود نظارت و محدودیت در استفاده از اینترنت اذعان کردند؛درصد از کاربران آن 39:هانبود محدودیت .8

 اند؛ها در این پژوهش، فرازمانى بودن اینترنت را یکى از عوامل خطرساز دانستهبیشتر آزمودنى :ویژگى فرازمانی .0

 .ارج از کنترل بودن خود را به هنگام استفاده از اینترنت تأیید کردندها، احساس خبسیارى از آزمودنى :خارج از کنترل بودن .5

پاتنام و کلمن در مورد تاثیر رسانه ها بر کاهش سرمایه اجتماعی و دیدگاه مك کوائیل در مورد تاثیر نوع استفاده از بر اساس نظریات 

ضیه های این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس رسانه ها بر انسجام اجتماعی به عنوان چهارچوبی تلفیقی برای استخراج فر

نظریه های پاتنام و کلمن، این فرضیه ها طرح شدند: که به نظر می رسد رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی افراد، از یك سو و سابقه 

 ست.عضویت، وضعیت عضویت و میزان فعالیت آنها در فضای مجازی از سوی دیگر، وچود داشته ا

بوردیو معتقد است سرمایه اجتماعی مجموعه ی منابع مادی یا معنوی است که به یك فرد یا گروه اجازه می دهد تا شبکه ی پایداری 

 (.5831،84از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشد.)فیلد،

با کارکرد آن تعریف می شود، سرمایه اجتماعی چیز واحدی نیست بلکه انواع چیزهای کلمن بر این اعتقاد است که سرمایه ی اجتماعی 

گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارد: همه آنها جنبه ای از یك ساخت اجتماعی را شامل می شوند و کنش های معین افراد را که درون 

 (.15-11: 5835ساختارند، تسهیل می کنند.)ماجدی و لهسایی زاده، 

وکویاما در آثار خود بیان می کند که سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه ی معینی از هنجارها با ارزش ف

 (.2441های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان برقرار است در آن سهیم هستند.)مك ال روی و همکاران،

تعددی که از سرمایه اجتماعی بیان شده است، چلبی نیز تقسیم بندی عناصر اساسی سرمایه اجتماعی را به شرح بر اساس تعاریف م  

 زیر ببیان نموده است:

شبکه روابط متقابل بین کنشگران )اعم از فردی و جمعی( شامل روابط مبتنی بر اجبارو مبادله و عاطفه، در روابط مبادله ای کاال و 

طرفین ، در روابط اجباری، دستورات در ر روابط گفتمانی، اطالعات و برداشت ها جهت رسیدن به فهم رد و بدل می  خدمات مورد احتیاچ

وه قشود و باالخره در روابط اجتماعی، حق و تکلیف و عاطفه مبادله می شود. بر این اساس به لحاظ تحلیلی شبکه هایی که افراد می توانند بال

 به چهار نوع قابل تقسیم است:در آنها عضویت پیدا کنند 

 شبکه های زور مدار)شبکه های اجباری( .5

 شبکه های معرفت مدار)شبکه های گفتمانی( .2

 شبکه های مبادله مدار)شبکه های مبادله ای( .8

 شبکه های عاطفه مدار)شبکه های اجتماعی( .0

تناسب و تعداد و ماهیت پیوند های شبکه ای منافع عضویت در هر کدام از این شبکه ها بالقوه سرمایه اجتماعی محسوب می شود و به 

 و عایدات مشخص نصیب افراد می شود.
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 عضویت در شبکه زور مدار، برای کنشگر قدرت به همراه می آورد.

 عضویت در شبکه های معرفت مدار، برای کنشگر معرفت و دانش به همراه می آورد.

 ه همراه می آورد.عضویت در شبکه های مبادله مدار برای کنشگر ثروت ب

عضویت در شبکه های عاطفه مدار، برای کنشگر دلبستگی، احساس تعلق به جمع و هویت جمعی به همراه می آورد. مانند عضویت در 

شبکه خویشاوندان و خانواده باعث تقویت هویت جمعی میشود. عالوه بر نتایج خواسته و قصد شده، عضویت در شبکه های اجتماعی چهارگانه 

 واند نتایج ناخواسته و قصد نشده نیز به همراه بیاورد.می ت

ستفاده معنای ابه نقل از چاینا دیلی، در سند منتشره توسط کمیته ملی بهداشت چین اعالم شد: اعتیاد به اینترنت به  اعتیاد اینترنتی:

پزشکی از دانشگاه کلمبیا، اولین بار اختالل اعتیاد به  ایوان گلد برگ، روان .از اینترنت بدون کنترل و بدون تاثیر دیگر مواد اعتیادآور است

مطرح کرد. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از اینکه آن را یك بیماری یا آسیب روانی یا  5115اینترنت در جوالی 

سمانی، مالی و خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه معضل اجتماعی بدانیم پدیدهای است مزمن، فراگیر و عود کننده که با صدمات جدی ج

 است.

 استفاده از اینترنت دارای آثار و پیامدهای مختلف است اما برخی از تاثیرات احتمالی آن بر سرمایه اجتماعی قابل بررسی است:

معتقدند که اینترنت با فراهم آوردن آنها گروه اول بر این عقیده هستند که دنیای مجازی به تدریج جایگزین دنیای واقعی می شود. 

فضای مالقات برای افراد دارای عالیق مشترک و غلبه بر محدودیت ها موجبت تجدید حیات اجتماعی می شود. از جمله صاحب نظران این 

تغییر  ع پیوسته و اساس اینگروه می توان به دانلیل بل اشاره نمود. اساس نظریه او این بود که تغییری از تولید کاال به عرضه خدمات به وقو

 (5830تولید دانش است.)دانلی و قدر، 

ه بگروه دوم اعتقاد دارند که استفاده از اینترنت موجب افول سرمایه اجتماعی است. به نظر آنها استفاده از اینترنت باعث عدم توجه افراد 

بر ماس اشاره کرد وی معتقد است افول جرگه عمومی و بخش دنیای واقعی می شود. از جمله صاحب نظران این گروه می توان به یورگن ها

بخش شدن جامعه به رشد رسانه های گروهی و دسترس پذیری سریع این همه اطالعات از طریق کانال های ارتباطی متعدد ربط دارد.)دارنلی 

 (21:5830و فدر، 

تقدند قضاوت در مورد اینکه اینترنت موجب کاهش یا افزایش گروه سوم بر این باور هستند که اینترنت دارای نقش تکمیلی است. آنان مع

سرمایه اجتماعی می شود در چهارچوب زندگی شخصی، معنا پیدا می کند. اینترنت در چرخه زندگی روزمره ادغام می شود و به تدریج زندگی 

ی موجب تداوم و گسترش انتقال روابط میان فردی در شبکه، همانند فعالیت های خارج از شبکه تلقی می شود. این فناوری به شیوه ای تدریج

از شبکه های در به در، به شبکه های مکان به مکان وشخص به شخص می شود. صاحب نظرانی از قبیل ولمن، لین و کاستلز در این گروه 

 قرار دارند.

 

 روش تحقيق
دانش آموزان دبیرستان دوره  شامل اری این تحقیق. جامعه آمنوجوانان هستند. واحد تحلیل تحقیق این مقاله، پیمایشی است.  روش

رستان یدختر دوره اول دب نفر دانش آموز544باشد. به صورت  نفر می 044اول و دوره دوم بخش فضافویه می باشند که تعداد کل آنها شامل 

دوره دوم  دبیرستانی نفر دانش آموز544نفر دانش آموز دبیرستانی پسر دوره اول و  544رستان دوره دوم و ینفر دانش آموز دختر دب544و 

پرسش نامه استفاده شده در این پژوهش به شکل ترکیبی خودساخته و دیگران ساخته است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پسر است.

 استفاده شده است.  11/4پرسش نامه ناهاپیت و گوشال با ضریب آلفای 

 

 یافته هاي پژوهش
نفر از زنان متاهل و بقیه   04بود. و  5/55 . میانگین سنی آنهانفر مرد بودند 244نفر زن و  244که پاسخگوی پژوهش  044از میان 

در از پاسخگویان دارای پایگاه  34/25اقتصادی نیز،  -از لحاظ پایگاه احتماعیدرصد از آزمودنی های متاهل بودند.  54مجرد بودند. یعنی 

 نفر(514)درصد 85حدود درصد دارای پایگاه اقتصادی باال بودند.  21ای پایگاه اقتصادی متوسط، و درصد دار 2/53اجتماعی و اقتصادی پایین و 

نفر از پاسخگویان در سطح پایین،  14میزان سرمایه اجتماعی  بودند.نفر( از آنها بومی آنجا 214)درصد  15و قومیت های دیگر پاسخگویان  از 

آنها در شبکه از  نفر(804درصد  ) 35بین این نمونه تقریبا همه به اینترنت دسترسی داشته اند و از نفر باال بود. 53نفر سطح متوسط و  232

درصد یعنی   84نفر( در شبکه های اجتماعی عضو نبودند. در بحث استفاده کاربران از اینترنت 14درصد از آنها) 55اجتماعی عضو بودند و  های

 5/52نفر به دنبال مطالب علمی بودند و  25درصد از آنها یعنی  25/1احساسی و عاطفی بوده اند.  نفر اعالم کرده اند که به دنبال مطالب 524
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درصد  15/53نفر به دنبال مطالب مذهبی بودند. 05درصد از افراد یعنی  25/55بودند و  ورزشی نفر به دنبال مطالب 54درصد از افراد یعنی 

نفر به دنبال  84درصد یعنی  5/1نفر به دنبال مطالب سیاسی بودند.  55درصد از افرادیعنی  15/58نفر به دنبال مطالب طنر بودند. 15یعنی 

 مطالب روان شناسی بودند.

 

 نتيجه گيري
هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی اینترنت رسانه ای با امکانات بالقوه و بسیار نیرومند است. 

بود. در خصوص اعتیاد به اینترنت  دوره اول و دوره دوم در منطقه فشافویه واقع در تهران آموزان دختر و پسر در مقطع دبیرستانبین دانش 

ه با توجه به نتایج آزمون ها در مورد رابطه بین سرمای.می توان اذعان نمود که اعتیاد به اینترنت، استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت است

ش از اندازه ولی استفاده بیعی و استفاده از اینترنت نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی افراد به میزان استفاده از اینترنت بستگی ندارد. اجتما

های انه رویکرد در پیوند با تاثیر رسبا توجه به نظریات ذکر شده سه دسته  از اینترنت)بسته به نوع استفاده( بر سرمایه اجتماعی موثر است. 

جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی ذکر شد: دسته اول رسانه ها باعث تقویت سرمایه اجتماعی می شوند. دسته دوم، معتقدند که رسانه ها باعث 

قضاوت در مورد اینکه اینترنت موجب کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی می افول سرمایه اجتماعی می شوند و دسته سوم اعتقاد دارندکه 

. با توجه به اینکه پژوهش در یك بافت نسبتا سنتی انجام گرفته است، می توان این چهارچوب زندگی شخصی، معنا پیدا می کندشود در 

معی دانست. مصادیق سه دسته رویکرد را می توان با توجه به با رویکرد نقش کاهنده رسانه های جکانون را مصداقی از زمینه های مرتبط 

 دست نوینی شدن نهادینه به و نموده سپری را گذار دوران که هستند جوامعی  ه سه دسته تقسیم نمود. دسته اول،بافت های اجتماعی شان ب

جوامعی که داری بافت بیشتر سنتی اند .دسته دوم که اند جوامعی ومد دسته. شود می نیز آنها تقویت باعث جمعی های رسانه که و. اند یافته

تثبیت یافته ای برخوردارند. در چنین جامعه ای اینترنت نمی تواند چندان تاثیری بر روی سرمایه اجتماعی افراد و از سرمایه اجتماعی نسبتا 

. دسته سوم، جوامعی اند که در شرایط گذار به سر می برند و نه تنها به واسطه فناوری های نوین ارتباطی و دیگر تغییرات ناشی داشته باشد

صله گیری از سنت و ارزش های آن هستند، بلکه ارزش ها که همراه با نوعی سرمایه اجتماعی است نیز هنوز از جریان نوسازی، در حال فا

چگونگی ایفای نقش رسانه ها در این دسته از جوامع، تا حد زیادی می تواند بستگی به نوع استفاده از آن است.)مك کواییل تثبیت نیافته اند.

تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی موثر دانسته است.( با توجه به اینکه ایران جز جامعه سوم یعنی در حال گذار  نیز نوع استفاده از رسانه ها را در

نمونه گیری بیشتر بومی می باشند در این وضعیت گسترش اینترنت و افزایش ساعات استفاده از آن با ارائه  محسوب می شود و افراد حاضر در

گذرا نوعی عدم اعتماد را نسبت به مناسبات موجود در روابط اجتماعی پدید می آورد. همچنین نوعی مصرف انبوهی از مطالب پاالیش نشده و 

توده ای از محتویات رسانه های شکل می دهد که نقش گزینش گر را از کاربران می گیرد.استفاده دراز مدت از اینترنت و فضاهای اجتماعی 

ط در زمینه های اجتماعی واقعی که عنصری مهم در سرمایه اجتماعی است بازدارد و باعث به وجود مجازی می تواند افراد را در حضور از رواب

آمدن زندگی تك ساحتی برای افراد و در نهایت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می گردد.اگر با دید چامعه شناختی به نتایج این پژوهش 

یج نتا اجتماعی حوانان شوند، ولیتباطی می تواند با پردازش مناسب باعث تقویت سرمایه نگریسته شود، اگر چه اینترنت به عنوان یك ابزار ار

 تحقیق نشان داد که به کاهش آن منجر شده است.

 

 پيشنهادات
 شبکه  این از گیری بهره و اینترنتی؛ کاربران فرهنگی جهت توانمندسازی در استواری گامهای کارآمد، مدیریتی های برنامه تدوین

  .بردارند جوانان عیهای اجتما همیاری و هنجارها تقویت برای ها

 ها آن از گیری بهره شیوه وعی اجتما شبکه های جایگاه و نقش با ارتباطدر نوجوانان و جوانان آموزش 

 جامعه پذیری دانش آموزان به منظور نهادینه کردن فرهنگ مصرف متعادل تکنولوژی 

  به منظور اتخاذ راهکارهایی جهت پیشگیری از عوارض منفی اعتیاد به اینترنتبرگزاری نشست ها و جلسات هم اندیشی 

 ...برنامه ریزی در زمینه افزایش مشارکت اجتماعی دانش آموزان در کارهای گروهی و 

 آموزش جامعه و خصوصا خانواده ها جهت برخورد علمی و اصولی با اعتیاد اینترنتی فرزندان 

 ی خانوادگی و اجتماعی و گروهیتالش در جهت استحکام پیوند ها 

  ندان روابط عاطفی عمیق بین والدین و فرزشکل گیری 
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