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 چکیده

ی نمایند. با وجود مزایای فراوانی که می توان امروزه با پیشرفت علم و فناوری جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده م

برای این فناوری نوین و همه گیر در نظر گرفت ولی متاسفانه برخی از مطالعات عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند 

ژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین مخرب آن که نسل جوان را تهدید می کند افسردگی است. به همین خاطر هدف از پ عوارضکه از جمله 

نفر از دانشجویان  041اعتیاد به اینترنت و افسردگی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان است. در این روش مطالعه توصیفی 

. تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته اند IATو  DASS_21به روش تصادفی انتخاب شده اند. این نمونه با استفاده از دو پرسشنامه 

صورت گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از  p<0/05داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 

در این پژوهش تفاوت معناداری در اعتیاد به اینترنت میان دو جنس مشاهده شد. همچنین نتایج استفاده شده است.  SPSS 16نرم افزار 

 گزارش داد. r= 0/25یق رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی را با تحق

 

 

 دانشگاه فرهنگیاناعتیاد به اینترنت، افسردگی، علوم تربیتی،  :کلیدیواژگان 
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 مقدمه

 در ادفرا بین نهمزما و ودنامحد طتباار به منجر سویی از که ندا آورده همافر را یزمجا ینیاد ط،تباار مینۀز در جدید یها یورفنّا

)مجیدی کاکرودی، کرامتی و  ندزسا می همافر را طالعاتیا منابع از گوناگونی اعنوا به سریع سترسید ،یگرد یسو از و هشد نجها

اخیر بشر است که یکی از قابل دسترس ترین رسانه ه در جهان و از پیشرفته ترین تکنولوژی اینترنت از دستاورد های  . (0931کاووسیان، 

 (0939)طیوری و همکاران، رتباطی است که دسترسی به انواع متنوعی از منابع اطالعاتی را فراهم می سازدهای نوین ا

اما بر خالف  (.0930وزارت دفاع آمریکا را اندازی شد)اباذری و توریان،  اینترنت در ابتدا به منظور برقراری ارتباط بین پژوهشگران

رو به گسترش بوده و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می اهداف اولیه دسترسی به اینترنت پدیده ای 

گیرند. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، مدرسه، دانشگاه و... تعداد کاربران اینترنت بطور شگفت آوری در حال افزایش است و تا 

آمار در مورد ایران کمی  میلیون نفر در جهان گزارش شده است. 661ن از اینترنت میالدی تعداد استفاده کنندگا 2112دسامبر سال 

درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به  9011تعداد کاربران اینترنتی در ایران بیش از  2116تا  2111متفاوت است. بین سالهای 

 لـقاب رـغی تـهمیا و دـیافو تـینترنا ونزـفا روز شدر شک        بی (.0933، و همکاران نفر بالغ می شود )علویمیلیون  1/00بیش از 

              هـبرنام ناـمکا آن وندـب هـک تـسا یـساسا ناـچن تـینترنا یروـمح شـنق ،حاضر دوران در هـک اندـچن.    دارد یراـنکا

)فرهادی دبو دـهانخو ذیرـپ    ناـمکا هدـینآ نجها در علمی و یدقتصاا ،جتماعیا ،فرهنگی یها    در یور مینهز هبهر و عهـتوس ،یزـیر

 کند   می أمینـت را رـبش ینداـبنی    یهازنیا کثرا ،یا  سانهر  یژتکنولو و یقو یا چند  انعنو به ینترنتا سانهر .(0934، و همکاران نیا

 به نهاآ دعتیاا به تبدیل بستگیوا ینا که یدـح اـت.    تـسا یزاـمج ینیاد به نهایشازنیا تأمین یابر ادفرا کشش موجب مسأله همین و

 هـلبتا    ". دـان م لـغاف یـفرهنگ و اعیـجتما یها    مینهز در هیژو به آن بمخر و ارناگو یدهاـپیام از   دـنبای و د،وـش   می محیط ینا

 ینترنتا هـک تـسا نـیا تـقعیوا هـبلک     .  تـنیس انبد منفی هنگا و هپدید ینا نفی یمعنا به ینترنتا یها  سیبآ از تنـگف خنـس

 (.0931)روحانی و تاری، باشد می   منفی و مثبت می یهادکررکا یدارا

اعتیاد به معنای پدید آمدن شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی به یک ماده ی خاص، به ویژه مواد مخدر 

مشکوک به کار می برند، زیرا مفهوم اعتیاد را برای توجیه گونه ی ویژه ای از رفتار های وابستگی پیدا می کنند. بسیاری از پژوهشگران، 

اعتیاد به اینترنت یا استفاده بیش از حد از دیگر آسیب  (.0934)پوراکیران،  یافته ها و نشانه های اعتیاد در این حالت نیز دیده می شود

اختالل »از این بیماری تحت عنوان اعتیاد مجازی و مشهور تر از آن با عنوان  های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی

نام برده می شود. اختالل اعتیاد به اینترنت یک پدیده بین رشته ای است و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه « اعتیاد به اینترنت

 (0933ه را مورد بررسی قرار داده اند)علوی و همکاران، یدشناسی، حقوق، اخالق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف این پد

انجام شده بود نتایج نشان داد که میان  ارومیهدر تحقیقی که روی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسط مدارس سما واحد 

از اینترنت و شبکه های اجتماعی در آسیب های روانی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر استفاده بیش از حد 

جامعه و بخصوص دانش آموزان که در حال رشد جسمانی هستند و شخصیت آنها در حال شکل گیری است می تواند آسیب های جبران 

 طیوری و (.0931بحری، صادق مقدم، خدادوست، محمدزاده و بنفشه، ) ذیری چه بر وضعیت جسمانی و چه روحی بر آنها وارد کندناپ

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان متوسط شهر  ( در مقاله ای با عنوان شیوع0939همکاران )

بین شیوع اعتیاد به اینترنت بین دانش آموزان و اضطراب، افسردگی و استرس  معناداریبیرجند به این نتیجه دست یافتند که ارتباط 

چنین بیان نموده اند که با توجه به افزایش کاربران اینترنت به ویژه در نوجوانان و عوارض نا مطلوب اعتیاد به اینترنت روی وجود دارد. هم

ابعاد مختلف سالمتی روانی آنها که می تواند منجر به مشکالت تحصیلی نیز گردد، به نظر می رسد که برنامه ریزی برای اقدامات مداخله 

درصد  7/34( نشان داد که 0934نتایج تحقیقات فرهادی نیا و همکاران ) به نوجوانان ضروری است.یری از آسیب ای در راستای پیشگ

، اما ضرریستبی  ابزاردرصد نیز اعتیاد خفیف دارند. اینترنت به خودی خود  09/01دانشجویان از نظر اعتیاد به اینترنت سالم هستند و 

است. شاید به جرات بتوان گفت شایع ترین آسیبی که در  ا برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کردهاعتیاد به اینترنت مشکالت عمده ای ر
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حال حاضر خانواده ها به خصوص دامنه سنی نوجوان و جوان را درگیر نموده است این مسئله می باشد. یافته ها نشان داد که بین نمرات 

ارتباط معنی داری وجود  p>0/01در سطح  r= -0/471ای آن با ضریب همبستگی اعتیاد به اینترنت با نمرات سالمت عمومی و مؤلفه ه

 91درصد اعتیاد شدید به اینترنت داشتند و تنها  00نفری آن از نوجوانان،  011یافته های تحقیق دیگر نشان داد که از حجم نمونه  دارد.

وه در این تحقیق افسردگی این نوجوانان مورد سنجش قرار گرفت درصد از این شرکت کنندگان استفاده بی خطری از اینترنت داشتند. بعال

که میزان افسردگی در نوجوانی که به اینترنت اعتیاد داشتند به طور معناداری باال بود. با مطالعه و پی گیری رفتارهای خاص، محققان 

خاص، تنها برای یافتن چیز هیچ منظور و هدفی دریافتند نوجوانان معتاد به اینترنت صرف نظر از جنسیت، سن و مقطع تحصیلی بدون 

( طی تحقیق توصیفی که در میان 0933علومی و همکاران )(. 0930)اباذری و توریان، های جدید و مهیج در این شبکه پرسه می زنند

ه اینترنت و افسردگی وجود رابطه معناداری بین اعتیاد بدانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که 

ز دارد. همچنین آن ها نتیجه گرفتند که باید به پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان یک مشکل روانی که اغلب گریبانگیر نسل جوان و آینده سا

مشکالت مورد  می شود توجه جدی گردد و متخصصین روانپزشکی و روانشناسی که در امر بهداشت روان فعالیت می کنند الزم است تا در

روانی ناشی از اعتیاد اینترنتی نظیر اضطراب، افسردگی در میان معتادان اینترنتی آگاهی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر بررسی 

همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است که برای تحقق این هدف فرضیات زیر مطرح شده 

 است:

 اعتیاد به اینترنت میان دختر ها و پسر ها تفاوت وجود دارد.میان  .0

 بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی همبستگی وجود دارد. .2

 روش تحقیق

دوم سال  نیم سالتحلیل و ار نوع مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی که در  _این تحقیق به روش توصیفی

پسر و  71نفر از دانشجویان شامل  041مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان تبریز بودند، می باشد. در این تحقیق  34_31تحصیلی 

پرسشنامه بین دانشجویان  041دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. الزم به ذکر است که در این تحقیق  71

در این پژوهش پرسشنامه ها به صورت خود گزارش دهی توسط  مورد آن ناقص بوده و کنار گذاشته شد. 01لی بعد بررسی پخش شد و

 دانشجویان پاسخ داده تکمیل شدند. ابزار های مورد استفاده در این طرح عبارت است از:

توسط  0333اینترنتی است که در سال  پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد .0

کیمبرلی یانگ تهیه گردید و شامل بیست ماده چند گزینه ای است که به شیوه لیکرت طراحی شده است. در این پرسشنامه 

در مطالعه ای که به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی هر چه نمره فرد بیشتر باشد، اعتیاد به اینترنت شدیدتر است. 

تیاد به اینترنت یانگ میان کاربران دانشجو صورت گرفت، نتایج نشان داد که این پرسشنامه پایایی بسیار باالیی دارد و آزمون اع

همچنین دارای روایی محتوایی، روایی همگرا و قدرت تشخیصی باالیی است و در جامعه ایرانی خصوصیات روان سنجی 

ات روان شناسی و روان پزشکی به خصوص در میان قشر دانشجو استفاده مطلوبی دارد به طوری که از آن می توان در تحقیق

 (3کرد. )

فشار روانی در ابتدا توسط الویبوند و الیبوند ساخته شد که مجموعه ای از این سه مقیاس را مقیاس افسردگی، اضطراب و  .2

طراحی شده است. روایی و پایایی این سوال است که به شیوه لیکرت  20فرم کوتاه شده ی این مقیاس شامل ارزیابی می کرد. 

در یکی از آنها نتایج الفا کرونباخ پایایی باالی این آزمون را در  بررسی قرار گرفته استپرسشنامه در تحقیق های فراوانی مورد 

رش شده گزا 73/1و  74/1، 30/1هر سه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی در ایران را نشان می دهدکه به ترتیب برابر 

 (.2111) صاحبی، عسگری و سادات ساالری،  اند

مورد استفاده قرار گرفته است و از آزمون همبستگی پیرسون برای پی   SPSS 16در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از 

 بردن به رابطه بین متغییر ها استفاده شده است.
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 نتایج

 ای مورد بررسی قرار می گیرد.در این بخش با توجه به هدف مقاله داده ه

 

 

 . سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت میان دانشجویان1 نمودار

 

درصد از دانشجویان اعتیاد کمی به استفاده از اینترنت دارند و به عبارت دیگر  37شماره یک نشان می دهد  نمودارهمانطور که 

درصد از دانشجویان استفاده بی رویه و افراطی از اینترنت  0نظر اعتیاد نداشتن به آن را دارند. در مقابل  استفاده مناسبی از اینترنت از

درصد  02دارند. اعتیاد این افراد به اینترنت در سطح شدید که باالترین سطح استفاده اعتیاد به اینترنت است قرار می گیرد. در این میان 

نه می توان گفت اعتیاد شدیدی دارند و نه اینکه اعتیاد آنها به اینترنت کم است، بلکه ما بین این دو دانشجویان سطح متوسطی دارند و 

 قرار دارند.

 . نتایج تفاوت نمره اعتیاد به اینترنت بر حسب جنسیت1جدول 

 تفاوت نمره اعتیاد به اینترنت

 آماره

 

 گروه

 معناداری T انحراف استاندارد میانگین تعداد

 16/1 737/2 34/01 90/26 71 دختر

    

 14/04 11/99 71 پسر
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(. به طوری p= 0/06نتایج آزمون نشان داد که بین نمره اعتیاد به اینترنت دختر ها و پسر ها تفاوت معنی داری وجود دارد  )

بدین  ( است.90/26ترنت در دختر ها )( بیشتر از میانگین نمره اعتیاد به این11/99اعتیاد به اینترنت در دختر ها )که میانگین نمره 

 ترتیب فرضیه اول تحقیق یعنی میان اعتیاد به اینترنت میان دختر ها و پسر ها تفاوت وجود دارد، تائید گردید.

 

 

 . توزیع  سطوح افسردگی میان دانشجویان2نمودار 

 

ان در سطح نرمال و به عبارت دیگر بدون هیچ عالیم افسردگی هستند. اما درصد دانشجوی 44همانطور که نتایج نشان می دهد 

 درصد دانشجویان با افسردگی سطح مالیم الی سطح افسردگی خیلی شدید گریبانگیر هستند.  64در مقابل 

 

. میزان همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی2جدول   

N متغییر ها ضریب همبستگی سطح معناداری 

041 12/1  211/1 اعتیاد به اینترنت و  

 افسردگی

 

معنی دار است.  12/1بوده که در سطح کمتر از  211/1مشاهده می شود میزان ضریب همبستگی  2همانطور که در جدول 

قیم درصد می توان گفت بین دو متغییر مذکور رابطه مست 33بنابراین فرض صفر رد و فرضیه تحقیق تائید شده و با اطمینان بیش از 

ح وجود دارد. به بیانی دیگر با توجه به نتایج هر چه میزان اعتیاد به اینترنت در سطح باالیی باشد میزان افسردگی نیز به طبع آن در سطو

 باالتری خواهد بود.
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 بحث و نتیجه گیری

ریز بود. برای رسیدن به هدف از این تحقیق مطالعه ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی میان دانشجویان فرهنگیان تب

هدف مذکور دو فرضیه مطرح شد. فرضیه اول که وجود تفاوت معنادار بین اعتیاد به اینترنت بر حسب جنسیت بود مورد تائید قرار گرفت. 

لفن همراه ( نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که میان جنسیت و میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و ت0939پوراکیران )

نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بودند که بین  (0939و طیوری و همکاران ) (0930تفاوت معنادار وجود دارد. اباذری و نوریان )

ارش دو متغییر مذکور تفاوت معنادار وجود دارد با این تفاوت که، در تحقیق مذکور میانگین اعتیاد به اینترنت دختران بیشتر از پسران گز

 ( نیز به نتایجی مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند. 0931روحانی و تاری ) شده است.

فرضیه دوم تحقیق در مورد همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی بود که با میزان همبستگی باالیی مورد تائید قرار 

(، 0930(، اباذری و نوریان )0939انند، طیوری و همکاران )گرفت. این فرضیه در بسیاری از تحقیقات مورد تائید قرار گرفته است م

( که در همه این تحقیقات نتایجی مشابه و تائید کننده نتایج تحقیق حاضر به دست 0932(، فرهدادی نیا و همکاران )0939پوراکبران )

 آمده است.

ت و با توجه به همبستگی باالی آن با افسردگی و اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختالل روانی اخیرا مورد توجه قرار گرفته اس

نیازمند توجه ویژه است. چون این دو متغییر نسل جوان و آینده ساز جامعه را در گیر می سازد نیازمند سایر مشکالت بهداشت روانی 

یوتر، اینترنت و امکانات آن دیدی پیشگیرانه که از طریق آموزش در خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها فرهنگ استفاده صحیح از کامپ

( ذکر مسائل و مشکالت ناشی از اینترنت گویای این مسئله است که باید در این 0933جایگزین شیوه های غلط گردد. )علوی و همکاران، 

 زمینه فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح در سطح جامعه و خانواده ها برای استفاده مناسب و موثر از اینترنت انجام شود.
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 منابع

(. بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی. چهارمین کنگره بین المللی روان تنی، 0930اباذری، کبری. و توریان، زهرا. )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان)اصفهان(.

یاد به اینترنت و (. وضعیت اعت0931بحری، نرجس. صادق مقدم، لیال. خدادوست، لیلی. محمدزاده، جالل. و بنفشه، الهه. )

پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  _ارتباط آن با سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد. فصلنامه علمی

 .066 _079(، 9)3پزشکی بیرجند، 

و تلفن همراه( در بین جوانان و  (. بررسی میزان استفاده از وسایل ارتباطی نو پدید  )اینترنت، ماهواره0934پوراکیران، الهه. )

 .214 _213(، 1)07ارتباط آن با اضطراب، استرس و افسردگی. مجله اصول بهداشت روانی، 

(. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس 0930جعفری، نسیم. و فاتحی زاده، مریم. )

 .0 _3، 07ان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، اجتماعی در دانشجویان دانشگاه اصفه

(. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش 0931روحانی، فضیله. و تاری، سعیده. )

 .03 _94(،  2)2آموزان دوره متوسطه استان مازندران. 

(. اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی  برای 2111راضیه سادات. ) صاحبی، علی. اصغری، محمد جواد. و ساالری،

 . 233 _901(، 4)0، مجله روانشناسیجمعیت ایرانی. 

(. شیوع اعتیاد به 0939طیوری، امیر. میری، محمدرضا. بهشتی، داود. یاری، الهه. خدابخشی، حوریه. و عنانی سراب، غالمرضا. )

. مجله علمی دانشگاه علوم 0939اب، استرس و افسردگی در دانش آموزان متوسطه شهر بیرجند در سال اینترنت و ارتباط آن با اضطر

 .67 _71(، 0)22پزشکی بیرجند، 

(. بررسی عالئم روانپزشکی 0933علوی، سید سلمان. مرآثی، محمدرضا، جنتی فرد، فرشته. اسالمی، مهدی. و حقیقی، محمد. )

ویان دانشگاه های شهر اصفهان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، با اعتیاد به اینترنت در دانشج

07(2 ،)17_ 61. 

(. یررسی ارتباط بین اعتیاد به 0934فرهادی نیا، مسعود. ملکشاهی، فریده. جلیلوند، مانیا. فروغی، سعید. و رضائی، سیمین. )

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  _. فصلنامه علمی0932ه علوم پزشکی لرستان در سال اینترنت و سالمت عمومی دانشجویان دانشگا

 . 62 _74(، 4)07لرستان، 

(. تبیین استرس تحصیلی، صفات شخصیتی، درک عملکرد 0931مجیدی کاکرودی، زینب. کرامتی، هادی. و کاووسیان، جواد. )

 .273 _234(، 9)6، 21خانواده با اعتیاد به اینترنت. فرهنگ در دانشگاه اسالمی
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