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Abstract
Growing use of technology, despite all its
benefits, has led to problems that one of
them is Internet Addiction. Recently,
Internet Gaming Addiction added to the
section of conditions for further study in
5th edition of Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM-5)
which indicates the importance of this
issue. Researches conducted in Iran has
shown that almost 30% of students are
mild to severe addicted to the Internet and
in this regard, experience problems such
as educational problems, damaged
interpersonal relationships, and comorbid psychological disorders such as
anxiety and depression. Today, using
advanced neuroimaging technology it has
been made clear that overuse of the
internet and internet games lead to
changes in brain function and structure
that is similar to the changes occur in the
brain of drug-dependent individuals.
Reward circuits, craving, decision
making, and memory areas in the brain
have been investigated to explain the
mechanisms of internet addiction and
Internet Gaming Disorder. Several
neuroimaging studies have been
reviewed in this report that may improve
the perception of the biological pathology
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چکیده
،استفاده روزافزون از فنآوری با وجود تمامی فواید آن
منجر به ایجاد مشکالتی شده است که یکی از آنها اعتیاد
 در ویراست پنجم راهنمای آماری و.به اینترنت است
) اختالل بازیDSM-5( تشخیصی اختالالت روانی
اینترنتی به فصل اختالالتی برای مطالعه بیشتر افزوده شده
 پژوهشهایی.است که نشانگر اهمیت این موضوع میباشد
%30 ًکه در ایران انجام شده است نشان داده است که تقریبا
درصد دانشآموزان به طور خفیف تا شدید معتاد به
اینترنت هستند و در همین رابطه مشکالتی از قبیل
 روابط بینفردی آسیب دیده و،مشکالت تحصیلی
اختالالت همبود روانشناختی از قبیل اضطراب و افسردگی
 امروز با استفاده از فنآوریهای پیشرفته.را تجربه میکنند
تصویربرداری عصبی مشخص شده است که در نتیجه
استفاده بیش از حد از اینترنت و بازی اینترنتی تغییراتی در
عملکرد و ساختار مغز ایجاد میشود که مشابه با تغییراتی
 مدارهای.است که در مغز افراد وابسته به مواد رخ میدهد
 تصمیمگیری و حافظه در مغز به، ولع مصرف،پاداش
منظور تبیین مکانیزمهای اعتیاد به اینترنت و اختالل بازی
 در این گزارش.اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است
چندین مطالعه تصویربرداری عصبی مورد بررسی قرار
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گرفته است که ممکن است درک آسیب شناسی زیستی

of internet addiction and Internet Gaming
Disorder.
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اعتیاد به اینترنت و اختالل بازی اینترنتی را بهبود ببخشد.
تصویربرداری عصبی

امروزه اهمیت اینترنت و فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست .این رسانه نقش بسیار مهمی
در ارتباطات انسانی بازی میکند .کارکردهای گوناگون و گسترده اینترنت باعث استفاده
روزافزون افراد از این فنآوری شده است .دسترسی آسان به این فنآوری ،اطالعرسانی آن در
زمینههای مختلف و قابلیتهای چندرسانهای موجب افزایش به کارگیری و جذابیت این رسانه
در جهان و کشور ما ایران گردیده است .به عقیده پژوهشگران ،بیتردید هر پیشرفت جدیدی
در کنار مزایایی که دارد ،مشکالتی را نیز به همراه میآورد که اینترنت نیز از این قاعده بینصیب
نیست (جانوچا ،لودمیال و کلیماتسکایا2011 ،؛ استفانسکو ،چله ،کریستانا و همکاران2007 ،1؛
یلولیز و مارکز .)2007 ،2استفاده مداوم و طوالنی مدت اینترنت ،اختاللی به نام اعتیاد به اینترنت
به وجود آورده است که در دهه اخیر توجه بسیاری از متخصصان و آسیب شناسان اجتماعی را
به خود جلب کرده است .لی و چانگ )2006( 3معتقدند که افزایش تعداد کاربران اینترنت در
جهان از عوامل مهم و مؤثر در اعتیاد به اینترنت است .کیم ،کیم و نیه )2006( 4نیز اذعان داشته
اند که یکی از مهم ترین دالیل شیوع اعتیاد به اینترنت ،افزایش تعداد کاربران اینترنت و سهولت
دسترسی به آن است.
استفاده بیش از حد از اینترنت با عواقب منفی روانشناختی زیادی مرتبط دانسته شده است.
این عواقب روانشناختی منفی شامل اختالالت روانی از قبیل جسمانی سازی ،وسواسی -جبری،
اختالالت اضطرابی ،افسردگی (استارسویک و خزال2017 ،5؛ غالمیان ،شهنازی و حسنزاده،6
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2017؛ بونویسودی و کوالدی )2017 ،1و تجزیه (برناردی و پاالنتی )2009 ،2میشوند .برآورد
شیوع از ( %2جوهانسون و گاتستام )2004 ،3تا ( %15لین ،کو و وو )2011 ،4بسته به زمینه
فرهنگی اجتماعی ،نمونه و مالکهای ارزیابی به کار گرفته شده ،میباشد .شیوع اعتیاد به اینترنت
آگاه هریس ( 23%/8 )1393دانشجویان با اعتیاد متوسط و  %1/8با اعتیاد شدید به اینترنت تخمین
زده شده است و در پژوهش طیوری ،میری ،بهشتی و همکاران ( )1393که روی دانشآموزان
انجام شده است %73/8 ،دانشآموزان به عنوان کاربران معمولی %20/5 ،آنها با عنوان اعتیاد به
اینترنت خفیف و  %5/8آنها با عنوان اعتیاد به اینترنت شدید برآورد شدهاند .غالمیان و همکاران
( )2017در پژوهشی که در شهرکرد انجام دادند ،نشان دادند که  %27/6دانشآموزان اعتیاد خفیف
و  %2/9اعتیاد شدید به اینترنت دارند .بررسی این یافتههای پژوهشی نشانگر آن است که تقریباً
 30%کودکان و نوجوانان مشکالتی را در رابطه با استفاده بیش از حد از اینترنت و فضای مجازی
تجربه میکنند.
دکارت فیلسوف فرانسوی بر این باور دوگانهنگر بود که ذهن چیزی جدا از بدن است
(دکارت .)2003 ،5در حال حاضر ،علوم اعصاب شناختی ماهیت فیزیکی بدن را منطبق با ماهیت
ذهنی میداند و ثابت کرده است که او اشتباه میکند (رپوز .)2004 ،6فنون تصویربرداری عصبی
مدرن ،فرآیندهای شناختی (به عبارت دیگر دنیای ذهن دکارت) را با اندازهگیری و به تصویر
کشیدن ساختار و فعالیت مغز به رفتارهای واقعی (به عبارت دیگر ،بدن در حال حرکت) متصل
میکند .در هیمن زمینه ،فعالیتهای تغییر یافته در نواحی مغزی مرتبط با پاداش ،انگیزش ،حافظه
و کنترل شناختی با اعتیاد مرتبط دانسته شدهاند (ولکو ،فولر و وانگ.)2003 ،7
پژوهشها نشانگر آن هستند که همانند اعتیادهای مرتبط با مواد در پی درگیری جبری در
رفتارهایی از قبیل قماربازی آسیب شناختی ،تغییرات در فعالیت مغز رخ میدهد (گرانت ،برور
و پوتنزا .)2006 ،8در همین راستا ،حدس زده میشود که مکانیزمها و تغییرات مشابهی در اعتیاد
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در ایران در گروههای مختلفی برآورد شده است .به عنوان مثال ،در پژوهش خطیب زنجانی و
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به اینترنت و بازی درگیر است .بررسی یافتههای پژوهشی در زمینه تصویربرداری اعتیاد به
اینترنت و اختالل بازی اینترنتی میتواند راهنمای ارزشمندی در زمینه پایش و ارزیابی مداخالت
باشد .در اینجا به بررسی مطالعات پژوهشی که از فنون تصویربرداری عصبی برای روشن سازی
فنون شامل الکتروانسفالوگرام ،)EEG( 1برشنگاری با گسیل پزیترون ،)PET( 2مقطعنگاری
رایانهای تک فوتونی ،)SPECT( 3تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی )fMRI( 4و
تصویرسازی تشدید مغناطیسی ساختاری )sMRI( 5میشود .در ادامه نتایج پژوهشهای صورت
گرفته با استفاده از این ابزارها در پژوهشهای اعتیاد به اینترنت و بازی توضیح داده میشود.
مطالعات fMRI
کو ،لیو ،هسایو 6و همکاران ( )2009تالش کردند تا زیرالیههای عصبی اعتیاد به بازی آنالین
را با ارزیابی نواحی مغزی درگیر در میل به انجام بازیهای آنالین در میان  10مرد معتاد به بازی
آنالین (بازی کردن با  World of Warcraftبرای بیش از  30ساعت در هفته) در مقایسه با
 10مرد گروه کنترل (کسانی که استفاده از بازی آنالینشان کمتر از  2ساعت در روز بود) شناسایی
کنند .شرکتکنندگان چندین پرسشنامه را تکمیل کردند .پژوهشگران تصاویر مرتبط با بازی و
موزاییک زوجی در زمان اسکن  fMRIارائه کردند و تضاد در سیگنالهای سطح وابستگی
اکسیژن و خون )BOLD( 7در هر دو موقعیت با استفاده از یک پارادایم واکنش به سرنخ و
نشانه تحلیل شد (ویلسون ،سایته و فیز .)2004 ،8نتایج نشان داد سرنخها و نشانهها ولع مصرف
را القاء و تحریک میکنند که این موضوع در میان آنهایی که وابسته به مواد هستند ،رایج است.
یک عدم تشابه فعالسازی مغزی در میان معتادان به بازی در پی ارائه سرنخهای مرتبط با بازی
در مقایسه با گروه کنترل و در مقایسه با ارائه تصاویر موزاییکی وجود داشت که شامل ،rOFC
 ،rDLPFC ،mFC ،blAC ،rNAcو هسته دمدار راست )rCN( 9میشد.
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مشکل روانی اعتیاد به اینترنت و بازی از دیگاه عصب شناختی استفاده کردهاند ،میپردازیم .این
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این فعالسازی با میل به بازی کردن و یک یادآوری از تجربه بازی کردن مرتبط است .این
موضوع مطرح شده است که یک اساس زیست شناختی مشابهی برای اعتیادهای مختلف از قبیل
اعتیاد به بازی آنالین وجود دارد .ماهیت شبهآزمایشی این مطالعه که به صورت مصنوعی ولع
اساس تفاوتهای گروهی نتیجه بگیرند و بنابراین ،موقعیت اعتیاد به بازی آنالین را با فعالسازی
نواحی مغزی مرتبط با عالیم سنتیتر اعتیادها (به عنوان مثال اعتیادهای مرتبط با مواد) مرتبط
کنند.
هوفت ،واتسون ،کسلر و همکاران

1

( )2008تفاوتهای جنسیتی در سیستم

مزوکورتیکولیمبیک را در زمان انجام بازیهای رایانهای در میان  22دانشآموز سالم (طیف سنی:
 19تا  23سال؛  11دختر) بررسی کردند .همه شرکتکنندهها تحت  fMRIقرار گرفتند و
پرسشنامههای پژوهش را تکمیل کردند fMRI .در طی چهل قطعه توپ بازی  24ثانیهای با
هدف به دست آوردن فضا و در یک موقعیت کنترل مشابه (که بازی هدف خاصی نداشت)،
انجام شد .نتایج ،فعالسازی مدارهای عصبی در موقعیت آزمایشی (به عنوان مثال ،اینسوال،2
 DLPFC ،NAcو  )OFCرا نشان داد که درگیر در پاداش و اعتیاد هستند .در نتیجه ،ارائه
یک بازی با هدف واقعی (خصوصیت بیشتر بازیهای آنالین مرسوم که قانون محور هستند ،به
جای اینکه صرفاً بازیهای رول پلی باشند) ،فعالیت مغز را از طریق رفتار تغییر داد .در اینجا،
یک رابطه علت و معلولی تأیید شده است که قدرت یافتهها را افزایش میدهد .همچنین ،نتایج
نشان داد که شرکتکنندههای مرد در مقایسه با زنان فعالسازی (در ،bLOFC ،rNAc
 )rAMGو اتصال عملکردی ( )rAMG ،lNAcبیشتری در سیستم پاداش مزوکورتیکولیمبیک
داشتند .بعالوه ،نتایج نشان داد که بازی کردن در مقایسه با حالت استراحت اینسوالی راست
(rI؛ سیگنالهای برانگیختگی خودمختار) PFC ،خلفی جانبی راست (پاداش را به حداکثر می
رساند یا رفتار را تغییر می دهد) ،قشر پیش حرکتی دوجانبه (bLPMC؛ آمادهسازی برای
پاداش) و پریسونوس ،lNAc ،3و ( rOFCنواحی درگیر در پردازش دیداری ،توجه دیداری-
فضایی ،عملکرد حرکتی و تبدیل حسی -حرکتی) را فعال کرد (هوفت و همکاران.)2008 ،
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مصرف را به موقعیتهای آزمایشی و کنترل القاء کرده است ،اجازه میدهد که پژوهشگران بر
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اینسوال توسط به کار بردن فرآیندهای تصمیمگیری درگیر در پاداش و خطر ،درگیر در ولع
مصرف آگاهانه برای اعتیاد به مواد شده است .کژکاری اینسوال ممکن است فعالیتهای
عصبشناختی که نشانگر عود هستند را توضیح دهد (نقوی و بچارا.)2009 ،1
آنالین و بازیکنان حرفهای مقایسه کردند .شرکتکنندگانی که  4ساعت در روزی درگیر بازی
اینترنتی بودند ،نمره باالتر از  50در مقیاس اعتیاد به اینترنت کسب کرده بودند (از  100نمره) و
رفتارهای آسیب دیده داشتند و یا نگران بودند ،به عنوان افراد معتاد به بازی طبقهبندی شده
بودند .نمونه پژوهش شامل  20فرد معتاد به بازی اینرنتی 17 ،بازیکن حرفهای و  18شرکتکننده
گروه سالم بود .بین گروهها از لحاظ سن ،سطح تحصیالت ،مصرف الکل و سیگارتفاوت
معناداری وجود نداشت .نتایج پژوهش نشان داد بیماران معتاد به بازی آنالین تکانشگری و
خطاهای درجاماندگی بیشتر ،ححجم بیشتر در جسم خاکستری تاالموس چپ ،حجم جسم
خاکستری کاهش یافته در شکنج گیجگاهی تحتانی ،شکنج پس سری میانی راست و شکنج
پسسری تحتانی چپ نسبت به گروه کنترل داشتند .همچنین ،بازیکنان حرفهای حجم جسم
خاکستری افزایش یافته در شکنج سینگولیت چپ ،حجم کاهش یافته در شکنج پس سری میانی
چپ و شکنج گیجگاهی تحتانی راست نسبت به گروه کنترل سالم و افزایش حجم در شکنج
سینگولیت چپ و کاهش حجم جسم خاکستری تاالموس چپ نسبت به افراد معتاد به بازی
آنالین داشتند.
دونگ ،ژو و ژاو )2011( 3فرآیند پاداش و تنبیه را در معتادان به اینترنت در مقایسه با افراد
سالم (گروه کنترل) بررسی کردند 14 .مرد بزرگسال معتاد به اینترنت با  13بزرگسال سالم
مقایسه شدند .همه کسانی که به عنوان افراد معتاد به اینترنت طبقهبندی شده بودند ،روزانه بیش
از شش ساعت آنالین بودند (به استثناء استفاده از اینترنت برای فعالیت های مرتبط با کار و
شغل) و تا کنون بیش از سه ماه این شرایط را داشتند .نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت با
افزایش فعالسازی در  OFCدر کوششهای به دست آوردن و کاهش فعالسازی کمربند قدامی
در کوششهای از دست دادن در مقایسه با گروه کنترل نرمال در ارتباط بوده است .افراد معتاد
1

Naqvi, N. H., & Bechara, A.
Han, D. H., Lyoo, I. K. & Renshaw, P. F.
3
Dong, G., Zhou, H., & Zhao, X.
2
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به اینترنت وقتی با گروه کنترل مقایسه شدند ،حساسیت افزایش یافته به پاداش و کاهش
حساسیت به از دست دادن را نشان دادند (دونگ ،هوانگ و دو .)2011 ،1این یافته ممکن است
به عنوان اثبات تجربی برای حساسیت به پاداش در افراد معتاد به اینترنت در مقایسه با گروه
هان ،هوانگ و رنشاو )2012( 2اندازههای جسم خاکستری منطقهای را در بیماران مبتال به
بازی آنالین و بازیکنان حرفه ای مقایسه کردند .شرکتکنندگانی که  4ساعت در روزی درگیر
بازی اینترنتی بودند ،نمره باالتر از  50در مقیاس اعتیاد به اینترنت کسب کرده بودند (از 100
نمره) و رفتارهای آسیب دیده داشتند و یا نگران بودند ،به عنوان افراد معتاد به بازی طبقهبندی
شده بودند .نمونه پژوهش شامل  11فرد معتاد به بازی اینترنتی و  8شرکتکننده گروه سالم بود.
وقتی که افراد در معرض سرنخهای بازی قرار میگرفتند ،افراد معتاد به اینترنت نسبت به افراد
گروه کنترل فعالسازی مغزی بیشتری در سونوس لب پس سری چپ ،3کرتکس پیش پیشانی
خلفی جانبی چپ ( )lDLPFCو شکنج هیپوکامپ جانبی چپ داشتند .شرکتکنندههای معتاد
به بازی اینترنتی تحت  6هفته درمان رهاسازی مداوم بوپروبیون ( 150میلیگرم در روز برای
هفته اول و  300میلیگرم در روز برای هفتههای بعدی) قرار گرفتند .فعالیت مغزی در خط پایه
و بعد از درمان با استفاده از اسکنر  fMRIاندازهگیری شده بود .پژوهشگران گزارش کردند که
درمان رهاسازی مداوم بوپروبیون برای افراد معتاد به بازی اینترنتی به شکلی مشابه آنچیزی که
برای بیماران وابسته به مواد کار میکند ،اثر میکند .بعد از درمان ،ولع مصرف ،زمان بازی ،فعالیت
مغزی القاء شده به وسیله سرنخ و نشانه در میان افراد معتاد به بازی اینترنتی کاهش یافته بود.
ماهیت طولی این مطالعه تعیین رابطه علت و معلول که بر روایی و پایایی یافتهها تأکید میکند
را فراهم میکند.
4

هان ،کیم ،لی ،مین و همکاران ( )2010تفاوتهای موجود در فعالیت مغزی بین خط پایه
و انجام بازی ویدویی را بررسی کردند .شرکتکنندگان شامل  21دانشجو میشد .نتایج نشان داد
که فعالیت مغز در سینگولیت قدامی و  OFCدر گروهی که بیش از حد بازی ویدویی انجام
میدادند ،در پی مواجهه با سرنخهای بازیهای اینترنتی ویدویی نسبت به بازیکنان عمومی
1

Dong, G., Huang, J., & Du, X.
Han, D. H., Hwang, J. W., & Renshaw, P. F.
3
left occipital lobe cuneus
4
Lee, Y. S., & Min, K. J.
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افزایش یافت .همچنین ،ولع مصرف برای بازیهای ویدویی اینترنتی با افزایش فعالیت در
سینگولیت قدامی برای همه شرکتکنندهها مرتبط بود.
مطالعات sMRI

بررسی کردند .نمونه پژوهش شامل  17شرکتکننده معتاد به اینترنت و  16شرکتکننده سالم
در گروه کنترل میشد .نتایج نشان داد که  OFCبا پردازش هیجانی و پدیدههای مرتبط با اعتیاد
(به عنوان مثال ،ولع مصرف ،رفتارهای جبری و تصمیمگیری ناهنجار) در ارتباط بود .یکپارچکی
جسم سفید نابهنجار در کرتکس کمربند قدامی ( )ACCبا اعتیادهای مختلف مرتبط بود و یک
آسیب در کنترل شناختی را نشان داد .همچنین ،نویسندگان اتصال فیبری آسیب دیده در جسم
پینهای 1را گزارش کردند که عموماً در افرادی یافت شده است که وابستگی به مواد دارند .افراد
معتاد به اینترنت نسبت به گروه کنترل  FAکمتری در سر تا سر مغز (جسم سفید اوربیتوفرونتال
جسم پینهای ،سینگولیت ،2دسته پیشانی -پسسری تحتانی ،3اشعه کرونا ،کپسولهای داخلی و
خارجی) نشان دادند و بین  FAدر زانوی چپ جسم پینهای و اختالالت هیجانی و  FAدر
کپسول خارجی چپ و اعتیاد به اینترنت یک رابطه منفی وجود داشت .به طور کلی ،افراد معتاد
به اینترنت در مقایسه با گروه کنترل نابهنجاری در یکپارچگی جسم سفید در نواحی مغزی مرتبط
با پردازش هیجانی ،توجه اجرایی ،تصمیمگیری و کنترل شناختی داشتند .پژوهشگران
شباهتهایی را در ساختارهای مغز بین افراد معتاد به اینترنت و افراد معتاد به مواد مشخص و
برجسته کردند (لین ،ژو و همکاران .)2012 ،با توجه به ماهیت غیرآزمایشی و مقطعی بودن
مطالعه ،توضیحات جایگزین برای تغییرات مغز غیر از اعتیاد ،نمی تواند مستثنی شود.
ژو ،لین ،دو و همکاران ( )2011تغییرات تراکم جسم خاکستری مغز ( )GMDرا در
نوجوانان مبتال به اینترنت با استفاده از تحلیل مورفومتری مبتی بر وکسل ( )VBMبررسی
کردند .نمونه آنها شامل  18نوجوان دارای اعتیاد به اینترنت و  15شرکتکننده سالم گروه کنترل
که هیچگونه سابقه بیماری روانی نداشتند ،میشد .نتایج نشان داد که افراد معتاد به اینترنت
 GMDکمتر در ( lACCکه برای کنترل حرکتی ،شناخت و انگیزش ضروری است)lPCC ،
1

corpus callosum
cingulum
3
Inferior fronto-occipital fasciculus
2
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(خود ارجاعی) ،اینسوالی چپ (مخصوصاً مرتبط با ولع مصرف و انگیزش) ،و شکنج زبانی
چپ (به عبارت دیگر ،نواحیای که در تنظیم رفتار هیجانی مرتبط هستند و در نتیجه مرتبط به
مشکالت هیجانی در اعتیاد به اینترنت هستند) دارند.
ساختاری مغز در نوجوانان معتاد به اینترنت فراهم میکند و اینکه یافتههای آنها داللتهایی
برای رشد آسیب شناسی روانی اعتیاد دارند .علیرغم تفاوتهای یافته شده بین گروهها ،یافتهها
نمیتواند منحصراً به موقعیت یکی از گروهها نسبت داده شود .متغیرهای گمراه کننده احتمالی
ممکن است اثراتی بر روی تغییرات مغز داشته اند .عالوه بر این ،جهت رابطه نمیتواند با قطعیت
در این مورد توضیح داده شود.
یافتههای EEG

دونگ ،لو ،ژو و همکاران ( )2011بازداری پاسخ را در میان افرادی که به صورت عصب
شناختی معتاد به اینترنت بودند ،بررسی کردند .پتانسیلهای وابسته به رویداد ( )ERPsاز طریق
 EEGدر  12مرد معتاد به اینترنت در حالی که تکلیف برو /نرو 1را انجام میدادند ،بررسی شد
و با  12دانشجوی سالم گروه کنترل مقایسه شد .نتایج نشان داد که افراد معتاد به اینترنت وقتی
که با افراد گروه کنترل مقایسه میشدند ،دامنههای پایینتر ( n2/NoGoنمایانگر بازداری پاسخ-
نظارت بر تعارض) ،دامنههای باالتر ( n3/NoGoفرآیندهای بازداری -ارزیابی پاسخ) و اوج
تأخیری طوالنیتر  p3/NoGoداشتند .پژوهشگران نتیجهگیری کردند که در مقایسه با گروه
کنترل ،افراد معتاد به اینترنت ( )1فعال سازی کمتری در مرحله کشف تعارض داشتند )2( ،منابع
شناختی بیشتری برای کامل کردن مراحل بعدی تکلیف بازداری استفاده کردند )3( ،در پردازش
اطالعات کمتر کارآمد بودند و ( )4کنترل تکانه پایینتری داشتند.
دونگ ،ژو و ژاو ( )2011پتانسیلهای وابسته به رویداد ( )ERPرا در افراد معتاد به اینترنت
و افراد سالم گروه کنترل را در حالی که یک تکلیف استروپ رنگ -کلمه را اجرا میکردند ،از
طریق  EEGمقایسه کردند 17 .مرد معتاد به اینترنت و  17دانشجوی پسر سالم در این پژوهش
شرکت کردند .نتایج نشان داد که افراد معتاد به اینترنت نسبت به افراد گروه کنترل زمان واکنش

Go/no GO

1
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و پاسخهای خطای بیشتری در شرایط ناهمخوان داشتند .یافتههای آنها پیشنهاد میکند که افراد
معتاد به اینترنت درمقایسه با گروه کنترل توانایی کنترل اجرایی آسیب دیدهای دارند.
لیدل ،لویتجن ،وندنبرگ 1و همکاران ( )2012پردازش خطا و بازداری پاسخ را در کسانی
دو گروه که یکی از آنها شامل  25نفر میشد و بیش از حد بازی میکردند و دیگری شامل 27
نفر در گروه کنترل میشد .پژوهشگران از پارادایم  Go/NoGoهمراه با ثبت  EEGو ERP
استفاده کردند .یافتههای آنها شباهتهایی با وابستگی مواد و اختالالت کنترل تکانه در رابطه با
بازداری ضعیف و تکانشگری باال در افرادی که بیش از حد بازی میکردند نسبت به افراد گروه
کنترل ،نشان داد .آنها همچنین گزارش کردند که افرادی که بیش از حد بازی میکنند ،دامنههای
کاهش یافته پیش -مرکزی  ERNدر پی کوششهای نادرست در مقایسه با کوششهای درست
داشتند و اینکه این منجر به پردازش خطای ضعیف میشد .همچنین ،افرادی که بیش از حد
بازی میکردند بازداری پاسخ کمتری در سنجههای رفتاری و خوسنجی نشان دادند .قدرت این
مطالعه شامل ماهیت شبه آزمایشی و نیز تأیید خودگزارشدهیها با دادههای رفتاری میشود.
بنابراین ،روایی و عتبار یافتهها افزایش مییابد.
مطالعات

SPECT

هو ،جیا ،هو 2و همکاران ( )2012سطوح انتقالدهنده دوپامین مدار پاداش در افراد معتاد به
اینترنت را در مقایسه با افراد گروه کنترل بررسی کردند .افراد معتاد به اینترنت شامل  5مرد که
از اعتیاد به اینترنت برای بیش از شش سال رنج میبردند ،میشد .گروه کنترلی که از لحاظ سنی
برابرسازی شده بودند ،شامل  9مرد میشد .پژوهشگران اسکن مغزی  SPECTرا بر روی
شرکتکنندگان انجام دادند .آنها گزارش دادند که کاهش انتقال دهنده دوپامین نشاندهنده اعتیاد
است و اینکه نابهنجاریهای عصب زیست شناختی مشابه با دیگر اعتیادهای رفتاری وجود
داشت .همچنین ،آنها گزارش کردند که سطوح ناقل دوپامین استریاتال ( )DATدر میان افراد
معتاد به اینترنت (که برای تنظیم سطوح دوپامین استریاتال ضروری است) کاهش یافته بود و
اینکه اندازه ،وزن و نسبت جذب جسم مخطط نسبت به افراد گروه کنترل کاهش یافته بود.

Littel, M., Luijten, M. & Van den Berg, I.
Hou, H., Jia, S., & Hu, S.
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سطوح دوپامین مشابه با افراد معتاد به مواد گزارش شده بود و اینکه اعتیاد به اینترنت ممکن
است منجر به آسیب جدی به مغز شود (هو و همکاران.)2012 ،
مطالعات PET

کواپ ،گان ،الورنس و همکاران ( )1998اولین تیم پژوهشی بودند که شواهدی برای
رهاسازی دوپامین استریاتال در زمان بازی ویدویی ارائه کردند .در مطالعه آنها ،هشت مردی
که بازیهای ویدویی انجام میدادند در زمان انجام بازی و در زمان استراحت تحت اسکن PET
قرار گرفتند .نتایج نشان داد که استریاتال شکمی و پشتی 2با رفتار هدفمحور در ارتباط بود.
همچنین ،پژوهشگران گزارش دادند که پتانسیل اتصال 3در زمان بازی ویدویی مشابه با افرادی
بود که آمفتامین و متامفتامین تزریق کرده بودند .در پرتو یافتههای این پژوهش ،مطالعه کواپ و
همکاران ( )1999توانست تغییرات در فعالیت عصبی شیمیایی در نتیجه بازی کردن را نسبت به
گروه کنترل در حال استراحت نشان دهد .این یافته خیلی مهم است ،زیرا به طور واضح نشان
میدهد که فعالیت بازی کردن میتواند در حقیقت با مصرف مواد روانگردان مقایسه شود ،وقتی
از سطح زیست شیمی به آن نگاه می شود.
کیم ،بیک ،پارک 4و همکاران ( )2011بررسی کردند که آیا اعتیاد به اینترنت با وجود سطوح
پایین گیرنده دوپامینرژیک در جسم مخطط در ارتباط است .شرکتکنندههایی معتاد به اینترنت
تعریف شدند که نمره بیش از ( 50از  )100در آزمون اعتیاد به اینترنت کسب کرده بودند و و
سه مالک یا بیشتر از مالکهای تشخیصی اختالل اعتیاد به اینترنت را تأیید کرده بودند .نمونه
آنها شامل  5مرد معتاد به اینترنت و  7مرد گروه کنترل میشد .پژوهشگران  PETو  fMRIرا
بر روی شرکتکنندگان اجرا کردند .نتایج نشان داد که افراد معتاد به اینترنت گیرنده دوپامین
 D2کمتری در جسم مخطط( 5به عبارت دیگر ،هسته دمی پشتی دوجانبه ،6پوتامن راست)7
نسبت به افراد گروه کنترل دارند و اینکه همبستگی منفی بین گیرنده دوپامین و شدت اعتیاد به
اینترنت وجود داشت (کیم ،بیک و همکاران .)2011 ،به هر حال ،در این پژوهش مشخص نیست
1

Koepp, M., Gunn, R., & Lawrence, A.
ventral and dorsal striata
3
binding potential
4
Kim, S. H., Baik, S. H., & Park, C. S.
5
striatum
6
bilateral dorsal caudate
7
right putamen
2
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که تا چه حد اعتیاد به اینترنت نسبت به هر متغیر مخفی دیگر ممکن است منجر به تفاوتهایی
در مواد عصب شیمیایی شده باشد و به طور مشابه ،آیا تفاوتهای عصب شیمیایی است که
منجر به بیماریزایی میشود.

بررسی یافتههای  fMRIنشانگر آن است که نواحی مغزی مرتبط با پاداش ،اعتیاد ،ولع
مصرف و هیجان (به عنوان مثال،rOFC ،rCN ،IC ،DLPFC ،AC ،AMG ،NAc ،
اینسوال PMC ،و پریسونوس) به طور فزاینده در زمان انجام بازی و ارائه سرنخهای بازی
مخصوصاً در کاربران معتاد به اینترنت ،فعال میشود (هان ،کیم ،لی و همکاران2010 ،؛ هوفت
و همکاران.)2008 ،
در مطالعات  sMRIتغییرات ساختاری در افراد معتاد به اینترنت نسبت به افراد گروه
کنترل نمایش داده شده است که شامل مخچه ،ساقه مغز ،blPHipp ،rCG ،لب پیشانی
راست lSTG ،rITG ،lSFG ،و  mTGمیشود .همچنین ،افراد معتاد به اینترنت نسبت به
افراد گروه کنترل حجم کاهش یافته جسم خاکستری در نواحی ،OFC ،SMA ،blDLPFC
مخچه lPCC ،ACC ،داشتند .این یافتهها مشابه با یافتههایی است که در رابطه با افرادی که
سوءمصرف مواد دارند ،گزارش شده است (آرنون ،ابوصالح و باریک .)2006 ،1عالوه بر این،
تفاوتهای جنسیتی در فعالسازی نواحی مغزی در مردان نسبت به زنان مشاهده شد که شامل
سیستم پاداش مزوکورتیکولیمبیک میشد .فعالسازی و اتصاالت این نواحی در مردان نسبت به
زنان قویتر بود .این یافته آسیبپذیری باالتر در مردان نسبت به زنان در گرایش به اعتیاد به
اینترنت را تبیین میکند (هوفت و همکاران.)2008 ،
یافتههای  EEGنشانگر آن است که افراد معتاد به اینترنت در مقایسه با گروه کنترل توانایی
کنترل اجرایی آسیب دیدهای دارند که منجر به مشکالت توجه ،کنترل تکانه و پردازش ضعیفتر
میشود (دونگ ،لو همکاران2011 ،؛ دونگ ،ژو و ژاو .)2011 ،همچنین ،یافتههای PET
و SPECTنشانگر نقص در سیستم پاداش در نتیجه کاهش فعالیت دوپامینرژیک در افراد معتاد

Arnone, D., Abou-Saleh, M. T., & Barrick, T. R.
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به اینترنت میباشد که بسیار مشابه با تغییراتی است که در نتیجه اعتیاد به مواد رخ میدهد (هو
و همکاران.)2011 ،
در مجموع ،مطالعات تصویربرداری عصبی نقش مهمی در درک اثرات اعتیاد به اینترنت بر
عصبی پیشنهاد میکنند که اعتیاد به اینترنت مکانیزمهای عصب زیستشناختی مشابهی با اعتیاد
به مواد و دیگر اعتیادهای رفتاری دارد .به طور خالصه ،یافتههای ساختاری تغییراتی را در
یکپارچگی ساختاری آشکار کردند ،در حالی که یافتههای عملکردی آسیب در کارآمدی
عملکردهای مغزی را به تصویر کشیدهاند (ولکو و مورالس2015 ،1؛ ولکو ،وانگ ،فولر و
همکاران.)2011 ،2
پژوهشهایی که در این گزارش معرفی شدهاند ،افراد گروه سنین مختلف (نوجوانان تا
بزرگساالن) را که به میزان متفاوت از اینترنت و بازی اینترنتی استفاده میکردهاند ،مورد بررسی
قرار داده است .در برخی از پژوهشها از افرادی که بیشتر از یک ساعت در روز از اینترنت
استفاده میکردهاند به عنوان گروههای آزمایشی استفاده شده است و در برخی از پژوهشها از
افرادی که بیشتر از چهل ساعت در هفته از اینترنت استفاده میکردهاند .همچنین ،مالکهای
متفاوتی برای اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شده است .به طور کلی یافتهها نشانگر آن است که
استفاده روزانه بیش از یک ساعت از اینترنت و بازیهای اینترنتی میتواند آسیبهایی به عملکرد
و ساختار مغز وارد کند.
تشکر و قدردانی
نهایت تشکر را از کلینیک سالمت ذهن فضای مجازی و سازمان فضای مجازی سراج داریم که
اجرای این پژوهش را تسهیل نمودند.
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