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چکیده
امروزه با پیشرفت علم و فناوری جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند .با وجود مزایای فراوانی که می توان
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
که از جمله عوارض مخرب آن که نسل جوان را تهدید می کند افسردگی است .به همین خاطر هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین
اعتیاد به اینترنت و افسردگی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان است .در این روش مطالعه توصیفی  041نفر از دانشجویان
به روش تصادفی انتخاب شده اند .این نمونه با استفاده از دو پرسشنامه  DASS_21و  IATمورد بررسی قرار گرفته اند .تجزیه و تحلیل
داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری  p<0/05صورت گرفت .برای تجزیه تحلیل داده ها از
نرم افزار  SPSS 16استفاده شده است .در این پژوهش تفاوت معناداری در اعتیاد به اینترنت میان دو جنس مشاهده شد .همچنین نتایج
تحقیق رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی را با  r= 0/25گزارش داد.

واژگان کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،افسردگی ،علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه
فنّاوری های جدید در زمینﮥ ارتباط ،دنیای مجازی را فراهم آورده اند که از سویی منجر به ارتباط نامحدود و همزمان بین افراد در
جهان شده و از سوی دیگر ،دسترسی سریﻊ به انواع گوناگونی از منابﻊ اطﻼعاتی را فراهم می سازند (مجیدی کاکرودی ،کرامتی و
کاووسیان . )0931 ،اینترنت از دستاورد های اخیر بشر است که یکی از قابل دسترس ترین رسانه ه در جهان و از پیشرفته ترین تکنولوژی
های نوین ارتباطی است که دسترسی به انواع متنوعی از منابﻊ اطﻼعاتی را فراهم می سازد(طیوری و همکاران)0939 ،
اینترنت در ابتدا به منظور برقراری ارتباط بین پژوهشگران وزارت دفاع آمریکا را اندازی شد(اباذری و توریان .)0930 ،اما بر خﻼف
اهداف اولیه دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش بوده و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می
گیرند .اینترنت در همه جا حضور دارد :در خانه ،مدرسه ،دانشگاه و ...تعداد کاربران اینترنت بطور شگفت آوری در حال افزایش است و تا
دسامبر سال  2112میﻼدی تعداد استفاده کنندگان از اینترنت  661میلیون نفر در جهان گزارش شده است .آمار در مورد ایران کمی
متفاوت است .بین سالهای  2111تا  2116تعداد کاربران اینترنتی در ایران بیش از  9011درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به
بیش از  00/1میلیون نفر بالغ می شود (علوی و همکاران .)0933 ،بی
انکـاری دارد .

شﮏ رشد روز افـزون اینترنـت فوایـد و اهمیـت ﻏیـر قابـل

ﭼنـدان کـه در دوران حاضر ،نقـش محـوری اینترنـت ﭼنـان اساسـی اسـت کـه بـدون آن امکـان برنامـه

ریـزی ،توسـعه و بهره زمینه وری در

های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی در جهان آینـده امکـان

نیا و همکاران .)0934 ،رسانه اینترنت به عنوان ﭼند ای قوی و تکنولوژی رسانه ای ،اکﺜر نیازهای

پـﺬیر نخواهـد بود(فرهادی

بنیـادین بشـر را تـﺄمین می کند

و همین مسﺄله موجﺐ کشش افراد برای تﺄمین نیازهایشان به دنیای مجـازی اسـت  .تـا حـدی که این وابستگی تبدیل به اعتیاد آنها به
این محیﻂ می شـود ،و نبایـد از پیامـدهای ناگوار و مخرب آن به ویژه در زمینه های اجتمـاعی و فرهنگـی ﻏافـل م انـد ".
سـخن گفـتن از آسیﺐ های اینترنت به معنای نفی این پدیده و نگاه منفی بدان نیسـت .

البتـه

بلکـه واقعیـت ایـن اسـت کـه اینترنت

دارای کارکردهای می مﺜبت و منفی می باشد (روحانی و تاری.)0931 ،
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
وابستگی پیدا می کنند .بسیاری از پژوهشگران ،مفهوم اعتیاد را برای توجیه گونه ی ویژه ای از رفتار های مشکوک به کار می برند ،زیرا
یافته ها و نشانه های اعتیاد در این حالت نیز دیده می شود (پوراکیران .)0934 ،اعتیاد به اینترنت یا استفاده بیش از حد از دیگر آسیﺐ
های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد مجازی و مشهور تر از آن با عنوان «اختﻼل
اعتیاد به اینترنت» نام برده می شود .اختﻼل اعتیاد به اینترنت یﮏ پدیده بین رشته ای است و علوم مختلف پزشکی ،رایانه ای ،جامعه
شناسی ،حقوق ،اخﻼق و روانشناسی هر یﮏ از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده اند(علوی و همکاران)0933 ،
در تحقیقی که روی دانش آموزان دختر و پسر مقطﻊ متوسﻂ مدارس سما واحد ارومیه انجام شده بود نتایج نشان داد که میان
آسیﺐ های روانی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر استفاده بیش از حد از اینترنت و شبکه های اجتماعی در
جامعه و بخصوص دانش آموزان که در حال رشد جسمانی هستند و شخصیت آنها در حال شکل گیری است می تواند آسیﺐ های جبران
ناپ ﺬیری ﭼه بر وضعیت جسمانی و ﭼه روحی بر آنها وارد کند (بحری ،صادق مقدم ،خدادوست ،محمدزاده و بنفشه .)0931 ،طیوری و
همکاران ( )0939در مقاله ای با عنوان شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس و افسردگی در دانش آموزان متوسﻂ شهر
بیرجند به این نتیجه دست یافتند که ارتباط معناداری بین شیوع اعتیاد به اینترنت بین دانش آموزان و اضطراب ،افسردگی و استرس
وجود دارد .هم چنین بیان نموده اند که با توجه به افزایش کاربران اینترنت به ویژه در نوجوانان و عوارض نا مطلوب اعتیاد به اینترنت روی
ابعاد مختلف سﻼمتی روانی آنها که می تواند منجر به مشکﻼت تحصیلی نیز گردد ،به نظر می رسد که برنامه ریزی برای اقدامات مداخله
ای در راستای پیشگیری از آسیﺐ به نوجوانان ضروری است .نتایج تحقیقات فرهادی نیا و همکاران ( )0934نشان داد که  34/7درصد
دانشجویان از نظر اعتیاد به اینترنت سالم هستند و  01/09درصد نیز اعتیاد خفیف دارند .اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرریست ،اما
اعتیاد به اینترنت مشکﻼت عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است .شاید به جرات بتوان گفت شایﻊ ترین آسیبی که در
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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
اعتیاد به اینترنت با نمرات سﻼمت عمومی و مؤلفه های آن با ضریﺐ همبستگی  r= -0/471در سطح  p>0/01ارتباط معنی داری وجود
دارد .یافته های تحقیق دیگر نشان داد که از حجم نمونه  011نفری آن از نوجوانان 00 ،درصد اعتیاد شدید به اینترنت داشتند و تنها 91
درصد از این شرکت کنندگان استفاده بی خطری از اینترنت داشتند .بعﻼوه در این تحقیق افسردگی این نوجوانان مورد سنجش قرار گرفت
که میزان افسردگی در نوجوانی که به اینترنت اعتیاد داشتند به طور معناداری باال بود .با مطالعه و پی گیری رفتارهای خاص ،محققان
دریافتند نوجوانان معتاد به اینترنت صرف نظر از جنسیت ،سن و مقطﻊ تحصیلی بدون هیچ منظور و هدفی خاص ،تنها برای یافتن ﭼیز
های جدید و مهیج در این شبکه پرسه می زنند(اباذری و توریان .)0930 ،علومی و همکاران ( )0933طی تحقیق توصیفی که در میان
دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که رابطه معناداری بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی وجود
دارد .همچنین آن ها نتیجه گرفتند که باید به پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان یﮏ مشکل روانی که اﻏلﺐ گریبانگیر نسل جوان و آینده ساز
می شود توجه جدی گردد و متخصصین روانپزشکی و روانشناسی که در امر بهداشت روان فعالیت می کنند الزم است تا در مورد مشکﻼت
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:
 .0میان اعتیاد به اینترنت میان دختر ها و پسر ها تفاوت وجود دارد.
 .2بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی همبستگی وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق به روش توصیفی_ تحلیل و ار نوع مقطعی انجام شد .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی که در نیم سال دوم سال
تحصیلی  34_31مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان تبریز بودند ،می باشد .در این تحقیق  041نفر از دانشجویان شامل  71پسر و
 71دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .الزم به ذکر است که در این تحقیق  041پرسشنامه بین دانشجویان
پخش شد ولی بعد بررسی  01مورد آن ناقص بوده و کنار گﺬاشته شد .در این پژوهش پرسشنامه ها به صورت خود گزارش دهی توسﻂ
دانشجویان پاسخ داده تکمیل شدند .ابزار های مورد استفاده در این طرح عبارت است از:
 .0پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یکی از معتبرترین تست های مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی است که در سال  0333توسﻂ
کیمبرلی یانگ تهیه گردید و شامل بیست ماده ﭼند گزینه ای است که به شیوه لیکرت طراحی شده است .در این پرسشنامه
هر ﭼه نمره فرد بیشتر باشد ،اعتیاد به اینترنت شدیدتر است .در مطالعه ای که به منظور بررسی ویژگی های روان سنجی
آزمون اع تیاد به اینترنت یانگ میان کاربران دانشجو صورت گرفت ،نتایج نشان داد که این پرسشنامه پایایی بسیار باالیی دارد و
همچنین دارای روایی محتوایی ،روایی همگرا و قدرت تشخیصی باالیی است و در جامعه ایرانی خصوصیات روان سنجی
مطلوبی دارد به طوری که از آن می توان در تحقیقات روان شناسی و روان پزشکی به خصوص در میان قشر دانشجو استفاده
کرد)3( .
 .2مقیاس افسردگی ،اضطراب و فشار روانی در ابتدا توسﻂ الویبوند و الیبوند ساخته شد که مجموعه ای از این سه مقیاس را
ارزیابی می کرد .فرم کوتاه شده ی این مقیاس شامل  20سوال است که به شیوه لیکرت طراحی شده است .روایی و پایایی این
پرسشنامه در تحقیق های فراوانی مورد بررسی قرار گرفته است در یکی از آنها نتایج الفا کرونباخ پایایی باالی این آزمون را در
هر سه مقیاس افسردگی ،اضطراب و فشار روانی در ایران را نشان می دهدکه به ترتیﺐ برابر  1/74 ،1/30و  1/73گزارش شده
اند ( صاحبی ،عسگری و سادات ساالری.)2111 ،
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از  SPSS 16مورد استفاده قرار گرفته است و از آزمون همبستگی پیرسون برای پی
بردن به رابطه بین متغییر ها استفاده شده است.
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نتایج
در این بخش با توجه به هدف مقاله داده های مورد بررسی قرار می گیرد.

نمودار  .1سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت میان دانشجویان

همانطور که نمودار شماره یﮏ نشان می دهد  37درصد از دانشجویان اعتیاد کمی به استفاده از اینترنت دارند و به عبارت دیگر
استفاده مناسبی از اینترنت از نظر اعتیاد نداشتن به آن را دارند .در مقابل  0درصد از دانشجویان استفاده بی رویه و افراطی از اینترنت
دارند .اعتیاد این افراد به اینترنت در سطح شدید که باالترین سطح استفاده اعتیاد به اینترنت است قرار می گیرد .در این میان  02درصد
دانشجویان سطح متوسطی دارند و نه می توان گفت اعتیاد شدیدی دارند و نه اینکه اعتیاد آنها به اینترنت کم است ،بلکه ما بین این دو
قرار دارند.
جدول  .1نتایج تفاوت نمره اعتیاد به اینترنت بر حسب جنسیت
تفاوت نمره اعتیاد به اینترنت
آماره

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

T

معناداری

گروه
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دختر

71

26/90

01/34

پسر

71

99/11

04/14

2/737

1/16
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نتایج آزمون نشان داد که بین نمره اعتیاد به اینترنت دختر ها و پسر ها تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p= 0/06به طوری
که میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دختر ها ( )99/11بیشتر از میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در دختر ها ( )26/90است .بدین
ترتیﺐ فرضیه اول تحقیق یعنی میان اعتیاد به اینترنت میان دختر ها و پسر ها تفاوت وجود دارد ،تائید گردید.

نمودار  .2توزیع سطوح افسردگی میان دانشجویان

همانطور که نتایج نشان می دهد  44درصد دانشجوی ان در سطح نرمال و به عبارت دیگر بدون هیچ عﻼیم افسردگی هستند .اما
در مقابل  64درصد دانشجویان با افسردگی سطح مﻼیم الی سطح افسردگی خیلی شدید گریبانگیر هستند.

جدول  .2میزان همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی
متغییر ها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

N

اعتیاد به اینترنت و

1/211

1/12

041

افسردگی

همانطور که در جدول  2مشاهده می شود میزان ضریﺐ همبستگی  1/211بوده که در سطح کمتر از  1/12معنی دار است.
بنابراین فرض صفر رد و فرضیه تحقیق تائید شده و با اطمینان بیش از  33درصد می توان گفت بین دو متغییر مﺬکور رابطه مستقیم
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 سطوح
باالتری خواهد بود.
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بحث و نتیجه گیری
هدف از این تحقیق مطالعه ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی میان دانشجویان فرهنگیان تبریز بود .برای رسیدن به
هدف مﺬکور دو فرضیه مطرح شد .فرضیه اول که وجود تفاوت معنادار بین اعتیاد به اینترنت بر حسﺐ جنسیت بود مورد تائید قرار گرفت.
پوراکیران ( ) 0939نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که میان جنسیت و میزان استفاده از اینترنت ،ماهواره و تلفن همراه
تفاوت معنادار وجود دارد .اباذری و نوریان ( )0930و طیوری و همکاران ( )0939نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بودند که بین
دو متغییر مﺬکور تفاوت معنادار وجود دارد با این تفاوت که ،در تحقیق مﺬکور میانگین اعتیاد به اینترنت دختران بیشتر از پسران گزارش
شده است .روحانی و تاری ( )0931نیز به نتایجی مشابه با تحقیق حاضر دست یافتند.
فرضیه دوم تحقیق در مورد همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی بود که با میزان همبستگی باالیی مورد تائید قرار
گرفت .این فرضیه در بسیاری از تحقیقات مورد تائید قرار گرفته است مانند ،طیوری و همکاران ( ،)0939اباذری و نوریان (،)0930
پوراکبران ( ،)0939فرهدادی نیا و همکاران ( ) 0932که در همه این تحقیقات نتایجی مشابه و تائید کننده نتایج تحقیق حاضر به دست
آمده است.
اعتیاد به اینترنت به عنوان یﮏ اختﻼل روانی اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همبستگی باالی آن با افسردگی و
سایر مشکﻼت بهداشت روانی نیازمند توجه ویژه است .ﭼون این دو متغییر نسل جوان و آینده ساز جامعه را در گیر می سازد نیازمند
دیدی پیشگیرانه که از طریق آموزش در خانواده ها ،مدارس و دانشگاه ها فرهنگ استفاده صحیح از کامپیوتر ،اینترنت و امکانات آن
جایگزین شیوه های ﻏلﻂ گردد( .علوی و همکاران ) 0933 ،ذکر مسائل و مشکﻼت ناشی از اینترنت گویای این مسئله است که باید در این
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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