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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 رابطه بين اعتياد به اينترنت با سالمت رواني و احساس تنهايي در بين جوانان شهر اهواز

 
 *دكتر محمدرضا برنا

 **مراد بهادري

 ***معصومه مسعودي فر

 

 كه افرادي خصوصيات شناسايي و براي معرفي  اينترنت، به اعتياد اختالل اصطالح از بار براي اولين  گلدبرگ:  مقدمه

ه از دسترسى   اى است ك   اعتياد اينترنتى پديده   .كرد استفاده مي دهند، نشان را مشكالتي اينترنت استفاده از  دنبال به
به گفته كارشناسان، خطرات و مشكالت اعتياد اينترنتى بيش از             .  شودآسان به رايانه و اطالعات آنالين ناشى مى          

خطرات ناشى از اعتياد به مواد مخدر است، چرا كه در اعتياد به مواد مخدر اين جسم آدمى است كه بيش از بيش                           
وح و روان افراد دچار آسيب شده و شرايط طبيعى و سالمت روانى                 در اعتياد اينترنتى ر     ،شود ولى  دچار آسيب مى  

سالمت روان، شايستگي فرد در رشد و روابط اجتماعي و احساس مفيد بودن، قدرت انجام                   .گيرد انسانها را از آنها مى    
صورت اي طولي توسط كرات پيرسون،       مطالعه  در.  است...  كار و اعتماد به نفس در حد عالي و تطبيق با محيط و                

ها به طور كلي سطح بااليي از سالمت را در آغاز مطالعه               چه نمونه  اگر.   خانواده را مورد بررسي قرار دادند       93گرفت  
هاي كمتري پيدا    كم از لحاظ اجتماعي وابستگي     كردند كم  شركت كنندگان كه از اينترنت استفاده مي        .گزارش دادند 

اي دريافت كه    كينگ استورم، مطالعه    .كردند ئم افسردگي را ظاهر مي    شوند و افزايش در عال      مي تر كردند و متزوي   مي
 .باشند خجالتي بوده و دچار افسردگي ميو  و كمر،افرادي كه اعتياد اينترنتي دارند تنها

. مي باشد پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با سالمت روان و احساس تنهايي دانشجويان               از   :هدف
  )15-30( كليه دانشجويان دانشگاه آزاد        شامل جامعه آماري   .   همبستگي است  ـ از نوع توصيفي      پژوهش حاضر 

 .  بود1392شهر اهواز در سال 

، (LAT)ابزار سنجش پژوهش با استفاده از آزمون اعتياد به اينترنت              .  گيري از نوع تصادفي است     نمونه:  روش

  .(UCALA) نهايي پرسشنامه احساس ت،)SCL-25(پرسشنامه سالمت روان 

. است  كمتر  05/0  آلفاي  سطح  از  نيز)  Sig=001/0  (آمده  دست  به  داري معني  مقدار نشان مي دهد كه      :نتايج
 بين اعتياد به اينترنت و سالمت روان در جوانان پسر و دختر شهر              كه  گفت  مي توان  اطمينان  درصد  95  با  ،بنابراين

 از)  Sig=037/0  (آمده  دست  به  داري معني  مقدارهمچنين،  .   است  و اين رابطه معني دار     دارداهواز رابطه وجود     
 بين اعتياد به اينترنت و احساس        كه  گفت  مي توان  اطمينان  درصد  95  با  ،بنابراين.  استكمتر    05/0  آلفاي  سطح

 .داردتنهايي در جوانان پسر و دختر شهر اهواز رابطه وجود 

 . احساس تنهايياعتياد به اينترنت، سالمت روان و  :هاكليدواژه
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