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 چکیده

دانشگاه آزاد آزادشهر صورت  علوم تربیتیپژوهش حاضر با هدف بررسی سالمت روان و اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان 

گیرد. جامعه بر تحقیق از لحاظ ماهیت روش همبستگی بود که در زمره تحقیقات غیرآزمایشی قرار میگرفت. روش حاکم 

را در بر گرفت. حجم نمونه با استفاده از  49-49دانشگاه آزاد آزادشهر در سال تحصیلی  علوم تربیتیآماری کلیه دانشجویان 

ای از سواالت که شامل های خواسته شد به مجموعهودنینفر مشخص شد و از آزم 011( تعداد 0491جدول کرجسی مورگان)

بود پاسخ دهند. به منظور تجزیه ( 0441 یانگ،) اینترنتی اعتیاد و پرسشنامه (0494 هیلر، و گلدبرگ) روان سالمت پرسشنامه

 و اینترنتی عتیادا بین( 0: نتایج نشان داد. گردیداستفاده ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون و آزمون تی ها و تحلیل داده

تمامی عالئم سالمت  با اینترنتی اعتیاد بین( 2داشت.  وجود رابطه آزادشهر آزاد دانشگاه علوم تربیتی دانشجویان روان سالمت

علوم تربیتی  دانشجویان بین در افسردگی( اجتماعی، عالئم خواب، کارکرد اختالل و اضطرابی عالئم جسمانی، روان )عالئم

-( عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی توانایی پیش9، داشت وجود رابطه ادشهرآز آزاد دانشگاه

( بین اعتیاد اینترنتی و سالمت روان با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود 9بینی اعتیاد اینترنتی را دارند، 

 ندارد.
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 مقدمه

کار، خدمات های زندگی از مدرسه تا محلای به طور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبهفناوری رایانه

ری رفتاری وسواسی با آرزوی برقرا 0گیری تلفیق شده است. اعتیاد اینترنتیبانکی، خرید و فروش، پرداخت مالیات، و حتی رأی

، اولین بار 2(. گلدبرگ0931شود )درگاهی و رضوی، پیوند یا حتی نمودی از انتقال یا بازتاب روابط و یا رفع نیاز قلمداد می

مطرح کرد. بر پایه تبیین بیوپزشکی، عوامل ارثی و مادرزادی و یا اختالالت  0441اختالل اعتیاد به اینترنت را در جوالی 

ها ها، هورمون، دالیل اصلی روی آوردن فرد به اعتیادند. از نظر این دیدگاه، وجود برخی کروموزومهاشیمیای در مغز و فرارسان

 های عصبی را تنظیم هایی که فعالیت مغز و سایر دستگاهو مواد زائد و یا فقدان مواد شیمیایی الزم و مشخص و فرارسان

اد دوپامین در مراکز لذت، باعث سرکوبی کارکردهای حیاتی مغز و کنند، در بروز اعتیاد در فرد موثرند. آزادسازی حجم زیمی

های چندی وجود دارد که طی آن، استفاده از اینترنت احتماالً باعث تحریک این شود. از این نظر، روشدر نهایت کنترل آن می

-اد به اینترنت، برآمده از شناخت، اعتی9(. بر اساس نظریه شناختی0949شربتیان و بخارایی، شود )فرایند عصبی بیولوژیکی می

های معیوب است )امیدوار و های معیوب و یا پردازش معیوب شناختی است و درمان آن مبتنی بر تصیح فرایند شناخت

شناسی و پزشکی مطرح شده شناختی در علم روانامروزه، اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختالل روان(. از اینرو 0930صارمی، 

کنند و این اختالل، به عنوان های خود گزارش میطوری که متخصصان بالینی مواردی از این اختالل را در کلینیکاست، به 

های شناسی و حوزهپزشکی، جامعهشناسی، روانهای اخیر توجه پژوهشگران را در حوزه روانشکل جدیدی از اعتیاد، در سال

خورد. های گوناگون به چشم میترنت مشکلی است که در جوامع و فرهنگعلمی دیگر به خود جلب کرده است. اعتیاد به این

شیوع این مسئله باعث شده است که محققان و متخصصان شناسایی علل، پیامدها و عوارض آن را پیگیری و مورد پژوهش قرار 

ی تأثیر دهندهشد که نشان (. در این زمینه تحقیقات زیادی انجام0942نژاد، ؛ به نقل از تاجی و وردی2110، 9دهند)وانگ

( خاطرنشان کردند 2111( و لی و شانگ )2111( یلولیس و همکاران )2110منفی اعتیاد اینترنتی است. توئر، کائو و همکاران )

که استفاده مفرط از اینترنت تدثیر سوئی روی بهداشت روانی و سالمت روان افراد گذاشته است. همچنین این محققان یادآور 

هایی شناسانه داشتند، در مقایسه با دانشجویانی که چنین تجربهنشجویانی که از اینترنت استفاده مفرط و آسیبشدند دا

بنابراین (. 0942نژاد، ؛ به نقل از تاجی و وردی2111شناسی و مشکالت روانی بیشتری را نشان دادند )یلولیس، نداشتند، آسیب

ز یکسو بر سالمت روانی افراد تأثیر گذار بوده و از سوی دیگر از سالمت روانی اعتیاد اینترنتی از جمله عواملی است که ا

 تأثیرپذیر است.

 اختالالت، وجود عدم بر که منفی روان سالمت یا منفی بُعد: داند می بُعد دو از ترکیبی را روان سالمت بهداشت، جهانی سازمان

 شخصیتی خصوصیات و هیجانات برگیرنده در که مثبت روان متسال یا مثبت بُعد و دارد داللت روانی مشکالت و ها نشانه

 معنای به روانی سالمت. (0940، 1است )دیماتئو کارآمدی خود و یکپارچگیحس محیط، بر غلبه نفس، عزت: قبیل از مثبت

 این شوندمی اعثب روانی فشارهای و حوادث همواره و است انسان هایخواسته و نیازها و زندگی محیط بین الزم تعادل ایجاد

 که طورهمان و اندوابسته هم به بسیار روان و جسم سالمت همین برای. گیرد قرار خطر معرض در یا بریزد هم به تعادل

 هم روانی سالمت اصل اولین در کرد، پیشگیری جسمی هایبیماری از مردم آگاهی ارتقای و مختلف هایآموزش با توانمی

 با تقابل راه و روانی فشارهای از آگاهی روان، مشکالت زمینه در جامعه افراد تمام به دادن آگاهی با ما. است پیشگیری ما هدف

 انجام را اصل این اندازد،می خطر به( پیری تا جنینی از) سن هر در را افراد روانی آرامش که عواملی رفع در تالش و آن

 و بلوغ و رشد قبل دوره در تربیتی هایسبک اصالح و فرزندان تربیتی روش با رابطه در هاخانواده به آموزش با مثال دهیم؛می

                                                 
1- Internet Addiction 
2- Goldberg 
3- Cognitive Theory 
4- Wang 
5- Dimateo 
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 زندگی از بتوانند همه تا داریم را روانی مشکالت به ابتال از پیشگیری قصد روان سالمت نکات اصولی نکات به مردم دادن توجه

 با پیشگیری اگر یعنی است، ماندر روان، سالمت اهداف دیگر از یکی. (0931باشند )باقری یزدی،  داشته لذت احساس خود

 به مبتال بیماران اوقات گاهی. کنیم شروع را درمانی اقدامات باید هابیماری همه مانند کرد بروز اختاللی و شد مواجه شکست

 شودمی باعث بیماری مزمن سیر یا و شوندمی دور اجتماع و کار محیط از مدتی برای جسمی مشکالت مانند روانی، اختالالت

 مرحله این در. هست هم بیماران بخشیتوان عالیم، درمان بر عالوه روانی سالمت در ما هدف پس شود، کاسته آنها هایاناییتو

 شیوه به خود مشکالت و هاتنش با مجدد برخورد در بتوانند و شوند توانمند دوباره تا دهیممی ارایه هاییآموزش بیماران به

 بیماری از قبل حالت به فرد بازگرداندن فقط بخشیتوان از مقصود. شوند بیمار دوباره ادامب تا نمایند عمل اصولی و صحیح

 نه بار این تا کنیم قبل از توانمندتر بسیار را او کنیممی سعی اجتماعی مناسب ارتباط آموزش چون هاییآموزش با بلکه نیست

( در 0939داغی )قره .(0934باشد )بهادرخان،  اشجامعه و خانواده خود، برای سالمی و مفید فرد بلکه نشود، بیمار تنها

تواند عامل مطالعات خود به این نتیجه دست یافت که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین سالمت روان می

 سه و اینترنت به تیاداع ( نیز به این نتیجه دست یافت که بین0933زاده )تأثیرگذاری بر اعتیاد به اینترنت باشد. چاوش

 متغیر و اینترنت به اعتیاد بین ولی داشت وجود معناداری رابطه( اجتماعی کارکرد افسردگی، اضطراب،) روان سالمت متغیرهای

 ( نیز به این نتیجه دست یافت که بین0940نداشت. تاجی ) وجود معناداری رابطه(  جسمانی شکایات)  روان سالمت دیگر

 وجود معناداری و مثبت رابطه تحصیلی مقطع و آن بین اما نداشت وجود معناداری و مثبت رابطه جنسیت و تاینترن به اعتیاد

 تحصیلی مقطع و آن بین اما دهد نمی نشان را داری معنی و مثبت تفاوت جنسیت و تحصیلی پیشرفت بین همچنین و دارد

 مقطع نظر از اما دارد وجود جنسیت و روانی سالمت بین داری معنی و مثبت تفاوت ضمن در و است دار معنی و مثبت تفاوت

 با روان سالمت، تحصیلی پیشرفت اینترنت، به اعتیاد میزان بین نهایت در و ندارد وجود داری معنی و مثبت تفاوت تحصیلی

مالت افراد تعا متغیرهای ( به این نتیجه دست یافت که بین0940منصف ) .دارد وجود دار معنی و مثبت ی رابطه همدیگر

( در مطالعات خود نشان 2119و همکاران ) 0ساندرز . دارد وجود معنادار رابطه خانواده و سالمت روان با وابستگی به اینترنت

داد استفاده زیاد از اینترنت با نمرات نوجوانان در زمینه روابط خانوادگی رابطه معکوسی دارد. به این معنا که افرادی که نسبت 

( در مطالعات 2113و همکاران ) 2کو. کنند ارتباط کمتری با مادر و دوستان خود دارندشتر از اینترنت استفاده میبه دیگران بی

خود به این نتیجه دست یافتند که در میان کاربران معتاد به اینترنت، افسردگی شیوع بیشتری نسبت به کاربران عادی دارد. 

ین نتیجه دست یافتند که بین اعتیاد به اینترنت و احساس بیگانگی با خود، ( در مطالعات خود به ا2114و همکاران ) 9ین

 9گرایی و رفتار احساسی رابطه معناداری وجود دارد. تروئراحساس ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعی، درون

این نتیجه دست یافتند که استفاده مفرط از ( در مطالعات خود در زمینه اعتیاد اینترنتی دانشجویان به 2110و همکاران )

( در مطالعات خود به این نتیجه 2111و همکاران ) 1اینترنت تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دانشجویان گذاشته است. کیم

پذیری های الزم را ندارند و به آسیبدست یافت که دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت مبتال هستند در روابط اجتماعی مهارت

 باال و سالمت و بهداشت روانی پایین دچار هستند.

باشد و سوال بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده فوق این پژوهش به دنبال بررسی رابطه سالمت روان و اعتیاد اینترنتی می

توان بر اساس سالمت روان، یاصلی پژوهش نیز این است که آیا بین سالمت روان و اعتیاد اینترنتی رابطه وجود دارد؟ و آیا م

 بینی نمود؟اعتیاد اینترنتی را پیش

 

                                                 
1. Sanders 
2. Ko 
3. Yen 
4 . Treuer 
5. Kim 
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 روش تحقیق

سالمت روان رابطه بین پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به بررسی 

دانشگاه آزاد آزادشهر که  علوم تربیتین دانشجویا یهکلجامعه آماری این پژوهش عبارت است از  پردازد.میو اعتیاد اینترنتی 

از  گیرینمونه یبرانفر تعیین شده است.  011حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان  .باشدینفر م 091تعداد آنها 

گردیدند، سپس تعداد دانشجویان هر ورودی مشخص های مختلف ابتدا دانشجویان ورودی. در گرددیاستفاده م ایروش خوشه

گردید. در این تحقیق برای جمع انتخاب به نسبت تعداد هر ورودی نسبت به جامعه کل، نمونه مورد نظر  یتدر نهاص و مشخ

 آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده می شود. 

که توسط  0سؤالی پرسشنامه سالمت عمومی 23از فرم ( : 9191الف( پرسشنامه سالمت روان )گلدبرگ و هیلر، 

پرسش دارد که عبارت  9(معرفی شده استفاده شد، که دارای چهار مقیاس فرعی بوده و هر مقیاس 0494)9لرو هی2گلدبرگ

گزینه ای طراحی  9نشانگان افسردگی که به صورت -9کارکرد اجتماعی-9نشانگان اضطرابی-2نشانگان جسمانی-0است از: 

باال نشان دهنده فقدان سالمتی یا وجود ناراحتی در  شده است. در همه گزینه ها، درجات پایین حاکی از سالمتی، و درجه

سوالی پرسشنامه سالمت عمومی  23( استفاده می شود.  پایایی  فرم 9و2و0و1افراد است. برای نمره گذاری از مقیاس لیکرت)

است.  گزارش شده 31/1و از روش بازآزمایی  32/1توسط پاالهنگ، نصر، براهنی و شاه محمدی ازطریق آلفای کرونباخ 

 GHQمطالعه در باب اعتبار  99به روی  0433همچنین روایی این پرسشنامه طبق گزارش گلد برگ با فراتحلیلی که تا سال 

 ( .0999در نقاط مختلف دنیا انجام شده تایید شده است ) یعقوبی و همکاران ، 

 ه توسط یانگ و همکاران تهیه و اعتبارسوال است ک 21این مقیاس شامل ( : 9111ب( پرسشنامه اعتیاد اینترنتی )یانگ، 

؛ کامال 9؛موافقم،9؛ نه موافقم نه مخالف،2؛ مخالفم،0یابی شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )کامال مخالفم،

 آمده ( بدست1793) کرونباخ آلفای آزمون ( با0939همکاران ) و پور آتش توسط پرسشنامه این باشد. پایایی( می1موافقم؛

برای تعیین میزان تأثیر گذاری متغیرها بر  در تحقیق حاضر .باشدی روایی قابل قبول این پرسشنامه مینشاندهنده که است

. در نهایت برای تعیین دقیق میزان استفاده شدضریب همبستگی پیرسون که یک آزمون پارامتریک است آزمون یکدیگر از 

سنجش ش بینی آنها از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردید. همچنین برای تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته و پی

برای تجزیه استفاده گردید. تی استیودنت میزان سالمت روان و اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان دختر و پسر از آزمون تفاوت 

 ( استفاده شده است.SPSSها از نرم افزار )و تحلیل داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 -General Health Questionnaire(GHQ) 
2 -Goldberg 
3 -Hiller 
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 هایافته
 روان سالمت و اینترنتی اعتیاد بینابطه ر( 9جدول )

 داریسطح معنی ضریب همبستگی نوع آزمون متغیر مالک متغیر پیش بین

 17110 -17931 پیرسون اعتیاد اینترنتی سالمت روان

ی دارداری آزمون ضریب همبستگی برای سنجش رابطه سالمت روان و اعتیاد اینترنتی از سطح معنیکه سطح معنیجاییاز آن

و معناداری وجود دارد، یعنی هرچه  معکوسبین این دو متغیر رابطه  توان گفتیم نانیاطم %44با ( کمتر شده است؛ 11/1)

 برخوردار باشند، اعتیاد اینترنتی کمتری نیز خواهند داشت.  باالتریدانشجویان از سطح سالمت روانی 
 سالمت روان های( رابطه بین اعتیاد اینترنتی با خرده مقیاس2جدول )

 داریسطح معنی ضریب همبستگی نوع آزمون متغیر مالک متغیر پیش بین

 17114 17910 پیرسون عالئم جسمانی اعتیاد اینترنتی

 17109 17231 پیرسون عالئم اضطرابی و اختالل خواب اعتیاد اینترنتی

 17121 -17294 پیرسون کارکرد اجتماعی اعتیاد اینترنتی

 17104 17219 پیرسون عالئم افسردگی اعتیاد اینترنتی

های سالمت روان دارد، هر چه میزان اعتیاد اینترنتی دهد که اعتیاد اینترنتی رابطه معناداری با مولفهل فوق نشان میجدو

ر بیشتر باشد عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و اختالل خواب و عالئم افسردگی در بین دانشجویان بیشتر خواهد بود و نیز ه

 چه اعتیاد اینترنتی بیشتر باشد دانشجویان کارکرد اجتماعی کمتری از خود نشان خواهند داد.
 های سالمت رواناعتیاد اینترنتی بر اساس مولفهبینی ( نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی رابطه پیش3جدول )

 
 ضریب همبستگی ضریب همبستگی چندگانه ضریب همبستگی تعدیل شده

099/1 211/1 919/1 

 

 

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
 سطح معناداری t مقدار

 بتاضریب  خطای استاندارد bضریب 

 17101 27913 ---- 17219 17119 عرض از مبدا

 17111 27301 17213 17141 17211 عالئم جسمانی

 17114 27931 17210 17191 17021 عالئم اضطرابی و اختالل خواب

 17191 -27099 -17043 17111 -17094 کارکرد اجتماعی

 17090 07931 17092 17141 17099 افسردگی

 معادله رگرسیون با ضرایب استاندارد
 اعتیاد اینترنتی( Y=) 17213( عالئم جسمانی+ ) 17210( عالئم اضطرابی و اختالل خواب)( + -17043))کارکرد اجتماعی( 

و کارکرد ( 114/1)عالئم اضطرابی و اختالل خواب  ، ( 17111)های عالئم جسمانی مولفهداری معنیبا توجه به سطح 

بین دانشجویان دانشگاه را در اعتیاد اینترنتی اند توانستههای ذکر شده مولفهگردد که میباشد مشخصمی( 17191اجتماعی )

عالئم جسمانی و ت که با هر واحد انحراف استاندارد افزایش در توان نتیجه گرفد. به این ترتیب مینبینی کنپیشآزادشهر 
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افزوده می شود و با هر واحد اعتیاد اینترنتی دانشجویان به  17210و  17213میزان ترتیب به به عالئم اضطرابی و اختالل خواب 

 .شودمیاعتیاد اینترنتی دانشجویان کاسته از  -17043به میزان کارکرد اجتماعی افزایش در 

 
 و سالمت روان بر اساس جنسیت دانشجویاناعتیاد اینترنتی سنجش تفاوتی ( نتایج آزمون 4جدول )

 درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین جنس متغیر
سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین ها

 اعتیاد اینترنتی
 37213 937011 زن

17941- 43 17924 07291 
 97910 9479911 مرد

 روانسالمت 
 027249 217901 زن

17013- 43 17409 17213 
 017131 217191 مرد

 

در بین زنان و مردان اعتیاد اینترنتی ( برای سنجش تفاوت Tها )آزمون داری آزمون مقایسه میانگینکه سطح معنیجاییاز آن

با توجه به جنسیت تیاد اینترنتی اعبین  توان گفتیم نانیاطم %41با ( بیشتر شده است؛ 11/1داری )از سطح معنی

 داری وجود ندارد.، تفاوت معنیدانشجویان

در بین زنان و مردان از سالمت روان ( برای سنجش تفاوت Tها )آزمون داری آزمون مقایسه میانگینکه سطح معنیجاییاز آن

دانشجویان با توجه به جنسیت ان سالمت روبین  توان گفتیم نانیاطم %41با ( کمتر شده است؛ 11/1داری )سطح معنی

 داری وجود دارد.تفاوت مثبت و معنی
 

 نتیجه گیریبحث و 

نتایج این تحقیق نشان داد که بین اعتیاد اینترنتی و سالمت روان دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. در این زمینه 

سالمت روانی به عنوان تحقیق حاضر همخوانی دارند. (  انجام شد که با نتایج 2119( و ساندرز )0939داغلی )تحقیقاتی قره

های ی خویش را تحقق بخشد، با استرسهای بالقوهتواند تواناییمیی تعریف شده که طی آن هر فرد ی اوضعیت رفاه و بهبود

ارد نقش مؤثری ایفا ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دبه شکل سازنده کرده ومعمول در زندگی مقابله 

 ینترنتیا ادیاشاره دارد. اعت نترنتیاستفاده از ا زهیو کنترل انگ یاز مشکالت رفتار یعیبه گسترة وس ینترنتیا ادیاعت. کند

 قلمداد ازیرفع ن ایبازتاب روابط ابژه، و  ایاز انتقال و  ینمود یحت دیشا ای وند،یپ یبرقرار یآرزو ای ،یرفتار وسواس کیعنوان به

که هر گاه  دیگویپرداخته و م نترنتیا یو معمول یعیاستفاده طب فیبه تعر ،ینترنتیا ادیخود از اعت فیدر تعر هولمز .شودیم

 نترنتیاز ا یعیکه فرد به شکل طب مییگویساعت در هفته برسد، در آن صورت م 04به کمتر از  نترنتیاستفاده از ا زانیم

 نترنتیکند، معتاد به ا یاستفاده م نترنتیساعت در هفته از ا 04از  شیکه ب یفردر هولمز، از نظ ن،ی. بنابراکندیاستفاده م

های سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد. در این زمینه همچنین نتایج نشان داد که بین اعتیاد اینترنتی با مولفه است.

سالمت مفهومی چند نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارند.  (  انجام شد که با2111( و دل )0933زاده )تحقیقاتی توسط چاوش

است. فرد ممکن است از یک نقطه نظر سالم و از نقطه نظر دیگر در شرایط بیماری قرار داشته باشد. بسیاری از افراد  بعدی

( و غیره سردگیممکن است علی رغم اینکه به مشکالت و بیماری های متعدد دچار باشند )نظیر پادرد، میگرن، مشکل دید، اف

خود را همچنان سالم بحساب بیاورند. ممکن است فرد بیماری جسمانی مشخصی نداشته باشد اما بدلیل ناخرسندی روحی 

 یدیجد یقیتحق نهیزم دگاهید نیاست. از ا یروان ینظم یاختالل و ب ینوع ،ینترنتیا ادیاعت. روانی، خود را بیمار تلقی کند

 . ندیبیم ماریعنوان برا به نترنتی، معتادان ادگاهید نیظهور کرده است. ا «یترنتنیا یروان درمان»تحت عنوان 

اند اعتیاد های عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی و اختالل خواب و کارکرد اجتماعی توانستههمچنین نتایج نشان داد که مولفه

توان نتیجه گرفت که با هر واحد انحراف ن ترتیب میبینی کنند. به ایاینترنتی را در بین دانشجویان دانشگاه آزادشهر پیش
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به اعتیاد اینترنتی  17210و  17213استاندارد افزایش در عالئم جسمانی و عالئم اضطرابی و اختالل خواب به ترتیب به میزان 

تی دانشجویان کاسته از اعتیاد اینترن -17043دانشجویان افزوده می شود و با هر واحد افزایش در کارکرد اجتماعی به میزان 

 شود.می

 داری وجود ندارد.همچنین نتایج نشان داد که بین اعتیاد اینترنتی و سالمت روان با توجه به جنسیت دانشجویان، تفاوت معنی
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