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و هراس فشار روانیافسردگی، اضطراب،بااعتیاد به اینترنت رابطه بین بررسی 
در دانشجویان دانشگاه اصفهاناجتماعی 
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، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان،یار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانش.2

دهیچک
بین ی درو هراس اجتماعفشار روانیافسردگی، اضطراب، بااعتیاد به اینترنت به بررسی رابطه بینپژوهش حاضر : هدفزمینه و 

.پرداختدانشگاه اصفهانانیدانشجو
. نمونه دانشگاه اصفهان بودنددانشجویان جامعه آماري کلیه.استتحلیلی)–توصیفی مقطعی (پژوهش از نوع این : بررسی روش

نامه پرسشاملشپژوهش ابزارهاي این .انتخاب شدندطبقه ايتصادفیپسر) بودند که به صورت35دختر و 36(دانشجو 71آماري 
مه هراس اجتماعی کانور و همکارانآنتونی و همکاران و پرسشنافشار روانیمقیاس افسردگی، اضطراب، و اعتیاد به اینترنت یانگ 

همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.روشداده هاي به دست آمده به .می باشد
و هراس اجتماعی فشار روانیو هر یک از متغیرهاي بالینی افسردگی، اضطراب، اعتیاد به اینترنتنشان داد که بین نتایجیافته ها: 

نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که بین اعتیاد به اینترنت و مجموعه ).>001/0pرابطه مثبت معناداري وجود دارد (
درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کنند 39نی می توانند ) وجود دارد و این متغیرهاي بالیr=62/0این متغیرهاي بالینی رابطه مثبت (

)001/0p<(.
و هراس اجتماعی فشار روانییافته هاي این پژوهش نشان داد که مجموعه متغیرهاي بالینی افسردگی، اضطراب، نتیجه گیري: 

می توانند پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت باشند.
، هراس اجتماعی.فشار روانینترنت، افسردگی، اضطراب، اعتیاد به ای: واژه هالیدک

24/2/91پذیرش:2/2/91اصالحیه نهایی:19/11/90وصول مقاله :

مقدمه
ــ ــت یک ــايابزاری ازاینترن ــه  ه ــت ک ــن آوري اس ــرفته ف پیش

تشخیص اعتیادآور بودن آن از مصـرف مفیـد بسـیار دشـوار     
گرچـه راهنمـاي آمـاري تشـخیص اخـتالالت روانـی      .است

)DSM-IV   که توسط انجمن روانپزشکان آمریکـا منتشـر (
شده جهت شناسـایی ایـن اخـتالل مـواردي را عنـوان کـرده       

اعتیاد به اصطالح ازاستفادهامروزه با این وجود .)1(است

2و یونـگ 1به وفور توسط پژوهشگرانی چون کندلاینترنت 

ه رشد روزافزون و عوارض ناگواري ک.)3،2(دوشمی دیده 
این اخـتالل اعتیاد به اینترنت به همراه دارد باعث شده که از 

اعتیادهاي رفتاري است یاد همهبه عنوان اعتیادي که سرآمد 
یک پدیده بین رشته اي است که علوم اختاللاین ). 4د (شو

مختلف پزشکی، رایانه اي، جامعه شناسی، حقوق، اخالق و 

1 - Kandell
2 - Young
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بررسی رابطه بین اعتیاد...2
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ن پدیـده را مـورد   روان شناسی هر یـک از ابعـاد مختلفـی ایـ    
با وجود تمام محاسنی کـه اسـتفاده   ).5بررسی قرار داده اند (

ایـن فـن   بـه همـراه دارد ولـی    براي انسان امروزي از اینترنت 
همچون یک شمشـیر دو لبـه مـی توانـد     آوري نوین ارتباطی 

مضرات و مشکالت فراوانی را به خصوص براي نسل جـوان  
1زه روانشناسی اینترنـت به همراه داشته باشد. پژوهشگران حو

،و همکـاران 3ل ، دیـویس ا، یونـگ ، کنـد  2همچون تالبوت
همگی بر ماهیـت اعتیـادآور   و همکاران5و الن ها4اندرسون

ــر    ــوص در قش ــه خص ــت ب ــوان اینترن ــد  ج ــته ان ــد داش تأکی
% از کـاربران  30در تحقیق درگاهی و رضـوي .)2و3و9-6(

درجـات مختلفـی از   هـا آنمگـی  به اینترنت اعتیاد داشتند و ه
امروزه ).10(مشکالت روانی و اجتماعی از خود نشان دادند 

ایـن ابــزار نـوین ارتبــاطی بخشـی جــدایی ناپـذیر از زنــدگی     
و همکـاران  جاللـی بطـوري کـه   ، روزمره جوانان شده است

% گزارش 5/78میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت را 
نیــز در پــژوهش خــود 7وســپرو 6کــوهو)11(کــرده اســت
% از دانـش آمـوزان سـال آخـر دبیرسـتان از      83دریافتند کـه  

. )12(اینترنت استفاده می کنند
،استفاده از اینترنت به عنوان ابزاري براي گریـز از مشـکالت  

صـرف  یـا تخفیف احساس ناامیدي، اضـطراب و افسـردگی  
ــاد   ــت زی ــافتن  دروق ــاص ی ــدف خ ــا ه ــت ب ــتان اینترن دوس

و رویـایی کـه در   یالیـ امـور خ رسـیدن بـه  به منظور مجازي
، توسـط عـده اي از معتـادین بـه     زندگی واقعی ممکن نیست

در8کینـگ .اینترنت عاملی براي وابستگی به اینترنـت اسـت  
افراد معتاد به اینترنت افرادي کمرو، ، نشان دادپژوهش خود

.)13(خجالتی و تنها هستند که دچار افسردگی نیز می باشند
خـأل مطالعه خود دریافتنـد کـه بـین    ش در منطقی و همکاران

، هـا رومهاي عاطفی در محیط خـانواده و گـرایش بـه چـت     

1 - Internet Psychology
2 - Talbott
3 - Davis
4 - Anderson
5 - Lau-hua
6 - Kuh
7 - Vesper
8 - King

غناي محیط عاطفی خـانواده،  به طوري کهوجود داردرابطه
روابط مثبت و موثر اولیاء با فرزندان، داشتن سـنگ صـبوري   
در خانه، درك شدن و فهمیده شدن جوان در منزل و نظـایر  

عاطفی جوان و در نتیجه جست و جوي عاطفه خألن، مانع آ
شـود یمـ ي مجـازي از جملـه چـت    هـا طیمحـ توسط وي در 

در مطالعـه علــوي و همکــاران کـه بــه بررســی ارتبــاط   ). 14(
عالئم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه 

استحاکی از آن هاي شهر اصفهان پرداخته شده بود، نتایج 
روانپزشـکی  التاخـتال ه همبستگی مثبت و معناداري بـین  ک

ــر افســردگی، اضــطراب، خــود  بیمارانگــاري، وســواس، نظی
حساسیت بین فردي، پرخاشگري، پارانویا، فوبیا و روانپریشی 

با اعتیاد به اینترنت وجود GSI,PSDI,PSTو سه شاخص 
ــ.)15(دارد ــه ازاي هــر ســاعت ،دهــدیتحقیقــات نشــان م ب

جوانز اینترنت در خانه نیم ساعت از ارتباط مستقیم استفاده ا
گـریختن بـه یـک    ایـن وشـود؛ یبا اعضاي خانواده کاسته م

ــري او از اجتمــاع    ــاره گی ــاز و شــبکه اي باعــث کن ــه ب جامع
حجـم رو بـه رشـد تحقیقـات صـورت گرفتـه       ).16(شودیم

پیرامون مبحث اعتیاد به اینترنت، نشان دهنـده آن اسـت کـه    
از واجتمـاعی اسـت   -ل نوعی اختالل روانشناختیاین اختال

مشخصه هاي آن، تحمـل، عالئـم کنـاره گیـري، اخـتالالت      
). 17عـاطفی، و از هـم گسـیختگی روابـط اجتمـاعی اسـت (      

ا بررسی مطالعات قبلی صورت گرفته می تـوان بـه   همچنین ب
این موضوع پی برد که علت دقیق رابطه میان ایـن متغیرهـاي   

د به اینترنت هنوز مشخص نشـده اسـت، ممکـن    بالینی با اعتیا
است این مشکالت روانشناختی فرد را براي ابتالء به اعتیاد به 
اینترنت مستعد کند یا شاید این اختالالت ناشی از اعتیـاد بـه   
اینترنت باشد، یعنی افرادي که به اینترنـت معتـاد مـی شـوند،     
پیامدهاي منفی حاصـل از آن ماننـد افسـردگی، اضـطراب و    

غیره را تجربه کنند و این موضوع نیاز به مطالعات و بررسـی  
مطالعات صـورت  در. از سوي دیگر )15هاي بیشتري دارد (

گرفته که به بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و هر یک از 
،متغیرهاي پژوهش حاضر به صورت جداگانـه پرداختـه انـد   
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، به گونه نتایج متناقضی را در این خصوص گزارش کرده اند
عدم وجـود رابطـه   تحقیقات حاکی ازبرخی از نتایج اي که 

ــه  ــادار در ایــن زمین ــه منظــور 18-20اســت (معن ــابراین ب ). بن
و اجرااین پژوهش طراحیبررسی این موضوع بحث برانگیز

شد.

روش بررسی
تحلیلی و از نوع مقطعی انجام -توصیفیاین تحقیق به روش 

یه دانشجویانی که در نیمسال اول شد. جامعه آماري شامل کل
مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان 90-91سال تحصیلی 

نفـر از دانشـجویان شـامل    71در این تحقیق بودند، می باشد. 
پسر با استفاده از روش نمونه گیـري تصـادفی  35دختر و 36

با توجه به این که .شدندانتخاب (بر اساس جنسیت) طبقه اي
صورت گرفته، جنسیت را عامـل تأثیرگـذاري   مطالعات قبلی 

ــت  ــه اینترن ــاد ب ــد   در اعتی ــرده ان ــوان ک ــجو عن ــر دانش در قش
)، بنابراین نمونه گیري طبقه اي بر اساس جنسیت 9و21و22(

دانشجویان صورت گرفت تا تأثیرات این متغیر کنترل شـود.  
در این مطالعـات دالیلـی مبنـی بـر ایـن کـه رشـته تحصـیلی         

تیاد به اینترنت تأثیرگذار است، یافـت نشـد.    دانشجویان بر اع
و در پرسشـنامه آمـاده شـد    90در ابتدا الزم به ذکر است که 

بعـد از  پسر دانشـجو قـرار گرفـت. امـا    45دختر و 45اختیار 
پرسشـنامه  19محاسبات نهایی پرسشنامه هـاي نـاقص شـامل    

این دانشجویان از میان کلیه دانشـجویانی کـه بـه    شد.حذف
رکزي دانشگاه، در محدوده زمانی اجـراي پـژوهش،   سایت م

ــه ســایت    ــد، انتخــاب شــدند. علــت مراجعــه ب مراجعــه کردن
مرکزي دانشگاه این بود که جنبه تصادفی نمونه ها از لحـاظ  
رشــته تحصــیلی، میــزان تحصــیالت، وضــعیت تأهــل و ســن  

در این پژوهش پرسشنامه هـا  ).15(آزمودنی ها رعایت شود
دهی توسط دانشجویان پاسخ داده و به صورت خودگزارش 

ابزارهاي مورد اسـتفاده در ایـن طـرح عبـارت     تکمیل شدند.
بودند از:

يهـا یکی از معتبرترین تسـت اعتیاد به اینترنتپرسشنامه -1
1998ل در سـا مربوط به سـنجش اعتیـاد اینترنتـی اسـت کـه      

تهیه گردید و شامل بیست مـاده چنـد   توسط کیمبرلی یانگ
. )15(به شیوه لیکرت طراحی شده اسـت ه ست کگزینه اي ا

، اعتیـاد بـه   بیشـتر باشـد  فـرد هـر چـه نمـره    این پرسشـنامه  در 
) 3در مطالعــه یانــگ و همکــاران (.اینترنــت شــدیدتر اســت

ذکر شده و اعتبار بـه  92/0اعتبار درونی این مقیاس باالتر از 
روش بازآزمایی نیز معنی دار گزارش شده است. ویـدیانتو و  

) روایی صوري این پرسشـنامه را بسـیار بـاال    23موران (مک 
ذکر کرده اند. همچنین از طریق تحلیل عوامل، شـش عامـل   
برجســتگی، اســتفاده بــیش از حــد، بــی تــوجهی بــه وظــایف 
شغلی، فقدان کنترل، مشکالت اجتماعی و تأثیر بـر عملکـرد   
را به دست آوردند که نشان دهنده ي ثبات درونی و روایـی  

ین آزمون است. در مطالعه دیگـري سـه عامـل شـامل     باالي ا
عالئم ترك، مشکالت اجتمـاعی و اخـتالل در عملکـرد، از    
طریق تحلیل عاملی شناسایی شد و مشخص گردید کـه ایـن   
ابعاد با متغیرهـایی نظیـر عملکـرد تحصـیلی، سـن و جنسـیت       

). ضریب آلفاي کرونباخ در 21رابطه مستقیم و مثبتی دارند (
ســـلطانی و ، در مطالعـــه 90/0همکـــاران کـــیم وپـــژوهش 

محاسـبه  90/0ن و در تحقیق نادي و سـجادیا 94/0ن همکارا
ــه منظــور بررســی  18و24و25شــد (  ). در مطالعــه اي کــه ب

میان ویژگی هاي روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ 
صـورت گرفـت، نتـایج نشـان داد کـه ایـن       کاربران دانشجو 

ر بـاالیی دارد و همچنـین داراي روایـی    پرسشنامه پایایی بسیا
محتوایی، روایی همگرا و قدرت تشخیصی باالیی است و در 
ــه    ــوبی دارد ب ــنجی مطل ــیات روان س ــی خصوص ــه ایران جامع
طوري که از آن می توان در تحقیقات روان شناسـی و روان  

).22پزشکی به خصوص در میان قشر دانشجو استفاده کرد (
در ابتـدا توسـط   فشار روانیاب، مقیاس افسردگی، اضطر-2

سـه  ایـن  الویبوند و الیبوند سـاخته شـد کـه مجموعـه اي از     
. آنتــونی و همکــاران )26و27(را ارزیــابی مــی کــردمقیــاس 

کـه فـرم   مقیاس مذکور را مـورد تحلیـل عـاملی قـرار دادنـد     
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بررسی رابطه بین اعتیاد...4

1391مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره هفدهم / زمستان 

نتـایج مطالعـه آنـان    سـوال اسـت.  21شـامل  آنان کوتاه شده
ریانس کـل مقیـاس توسـط ایـن     درصد از وا68نشان داد که 

سه عامل مورد سنجش قـرار مـی گیـرد. ارزش ویـژه عوامـل      
، افسـردگی و اضـطراب در پـژوهش مـذکور بـه      فشار روانی

و ضـریب آلفــا بـراي ایــن   23/1و 89/2، 07/9ترتیـب برابــر  
روایـی ایـن   .)28(بـود 95/0و 92/0، 97/0عوامل به ترتیب 

وکـار بررسـی شـد کـه     پرسشنامه در ایران توسط سامانی و ج
فشـار  اعتبار بازآزمایی براي مقیـاس افسـردگی، اضـطراب و    

و آلفـاي کرونبـاخ   77/0و 76/0، 80/0به ترتیب برابر روانی
گـزارش  78/0و 74/0، 81/0براي این سه مقیـاس بـه ترتیـب    

. )29(شدند
پرسشنامه هراس اجتمـاعی نخسـتین بـار توسـط کـانور و      -3

ر سـه حیطـه عالیـم    دکـه گردیـد تهیهسوال 17با همکاران 
بالینی ترس، اجتناب و عالئم فیزیولوژیکی اطالعاتی را ارائه 
می دهد و با دارا بودن ویژگی هاي باثبات روان سـنجی مـی   
تواند به عنوان یک ابزار معتبـر بـراي سـنجش شـدت عالئـم      

). این پرسشـنامه از پایـایی و   30هراس اجتماعی به کار رود (
خوردار است. پایایی آن بـا روش بازآزمـایی   روایی باالیی بر

در گروه هاي با تشخیص اخـتالل هـراس اجتمـاعی برابـر بـا      
بـوده و ضـریب همسـانی درونـی آن بـه روش      89/0تا 78/0

گـزارش شـده   94/0آلفاي کرونباخ در یـک گـروه بهنجـار    
و 91/0، اجتنـاب  89/0است و براي مقیاس هاي فرعی ترس 

گزارش شده است. روایی سـازه  80/0ناراحتی فیزیولوژیکی 
در مقایسه نتایج این آزمون در دو گروه از آزمودنی هاي بـا  
تشخیص اخـتالل هـراس اجتمـاعی و آزمـودنی هـاي گـروه       
بهنجار بدون تشخیص روان پزشکی تفـاوت معنـاداري را بـا    
هم نشان دادند که حاکی از اعتبار سـازه بـاالي ایـن مقیـاس     

به کمک جزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش ت). 31است (
ــاري    ــزار آم ــرم اف SPSSن ــد و از 19 ــام ش ــون انج آزم

کلموگرف اسمیرنف (به منظور تعیین نرمال بـودن داده هـا)،   
، تحلیـــل آنـــالیز واریـــانس رگرســـیون، تحلیـــل واریـــانس 

(مـانکوا)  چند گانـه  یکطرفه و تحلیل کواریانسکوواریانس
.استفاده شد

یافته ها
نشـان داد  پسـر دانشـجو   35دختر و 36آمده از بدستنتایج 

کــه بــین اعتیــاد بــه اینترنــت و متغیرهــاي بــالینی افســردگی،  
ــت     ــه مثب ــاعی رابط ــراس اجتم ــی و ه ــار روان ــطراب، فش اض

).1وجود دارد (جدول 001/0در سطح معناداري

ینترنتبا اعتیاد به اپژوهش: نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي بالینی 1جدول 

هراس اجتماعیفشار روانیاضطرابافسردگی
مقدار 

همبستگی
pارزش 

مقدار 
همبستگی

pارزش 
مقدار 

همبستگی
pارزش 

مقدار 
همبستگی

pارزش 

>54/0001/0>54/0001/0>47/0001/0>58/0001/0اعتیاد به اینترنت

جهت بررسی این فرضیه که میزان پیش بینی اعتیاد به 
ت از روي متغیرهاي بالینی افسردگی، اضطراب، فشار اینترن

روانی و هراس اجتماعی چقدر است از تحلیل واریانس 
استفاده شد. نتایج نشان داد که در مجموع این متغیرهاي 
بالینی رابطه مثبت معناداري با اعتیاد به اینترنت داشتند و 

می باشد و واریانس 62/0مقدار این ضریب همبستگی  برابر 
می باشد. این بدین معناست که 39/0مشترك آنها برابر با 

% اعتیاد به اینترنت بر اساس این متغیرهاي بالینی می باشد 39
و مجموعه این متغیرهاي بالینی توان پیش بینی اعتیاد به 

.)2(جدول دارند001/0اینترنت را در سطح 
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5نسیم جعفري   

1391زشکی کردستان / دوره هفدهم / زمستان مجله علمی دانشگاه علوم پ

با اعتیاد به اینترنتمذکور در پژوهشه بین متغیرهاي بالینی : نتایج تحلیل واریانس و تحلیل کواریانس یکطرف2جدول 

ضریب 
همبستگی

مجذور ضریب 
همبستگی

سطح معناداريFمقدار مجذور میانگیندرجه آزاديجمع مجذورات

62/039/0534/151994884/3799517/10001/0اعتیاد به اینترنت

) P<05/0بالینی مذکور به تنهایی تـوان پـیش بینـی اعتیـاد بـه اینترنـت را ندارنـد (       همچنین نتایج نشان داد که هر یک از متغیرهاي 
).3(جدول 

توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت توسط هر یک از متغیرهاي بالینی بررسی: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون جهت 3جدول 

ضرایب استانداردضرایب غیر استاندارد
سطح معناداريtمقدار 

Bاي استانداردخطBeta
88/1064/0-1/829/4ضریب ثابت

46/023/025/094/1056/0هراس اجتماعی
22/180/029/052/113/0افسردگی
97/0-032/0-08/1005/0-03/0اضطراب

62/084/014/074/046/0فشار روانی

و متغیرهاي بالینی مذکور از مدل با متغیرهـاي کمکـی سـن، جنسـیت، میـزان      به منظور تجزیه و تحلیل ارتباط میان اعتیاد به اینترنت 
تحصیالت، تأهل و وضعیت اقتصادي استفاده شد که پس از حـذف متغیرهـاي غیـر تأثیرگـذار در مـدل نهـایی، مشـخص شـد کـه          

نـد و لـیکن اثـر آنهـا از روي     ) در میزان اعتیاد به اینترنت تأثیر داشـته ا P>05/0) و وضعیت اقتصادي (P>01/0جنسیت (متغیرهاي
).4متغیر اعتیاد به اینترنت برداشته شده و کنترل گردید(جدول 

دموگرافیک کنترل شده در پژوهشمتغیرهاي جهت تعیین میزان تأثیرکوا مان: نتایج تحلیل 4جدول 

سطح معناداريتوان آماريمجذور اتاFمقدار 
54/35/095/0004/0ضریب ثابت

09/124/043/039/0سن
31/349/094/0006/0جنسیت

73/921/075/051/0سطح تحصیالت
86/02/034/056/0وضعیت تأهل

18/238/096/0012/0وضعیت اقتصادي

بحث
نتایج به دست آمده از تحلیل داده هاي این پژوهش نشـانگر  

ارتبــاط معنــاداري بــین متغیرهــاي افســردگی، کــهآن بودنــد
اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی با اعتیاد به اینترنت

و همکارانش در یک 1کراتدر تأیید این نتایج .وجود دارد
پژوهش درازمدت دو ساله درباره کاربران اینترنـت، بـه ایـن    

1 - Kraut
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بررسی رابطه بین اعتیاد...6

1391مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره هفدهم / زمستان 

ینده از اینترنـت بـا کـاهش    آنتیجه دست یافتند که استفاده فز
ارتباط خانوادگی و شرکت در محافل اجتماعی محلی همراه 
است. افزون بر این، شرکت کننـدگان در ایـن پـژوهش، بـه     

). در 32(انــزواي اجتمــاعی و افســردگی دچــار شــده بودنــد 
نیـز نتـایج حـاکی از آن بـود     ) 25(نپژوهش نادي و سجادیا

که بین برون گرایـی، وظیفـه شناسـی، خوشـایندي، کیفیـت      
تمـاعی و کیفیـت روانـی کـاربران بـا وابسـتگی بـه        روابط اج

اینترنـت رابطـه منفـی و معنـی داري وجـود دارد. ایـن بـدین        
معناست که افراد وابسته به اینترنت، تمایل کمتري به مـراوده  

در واقع، وابستگی افراطی به دنیاي مجازي ؛ و و ارتباط دارند
اط با جدا شدن فرد از دنیاي واقعیت و کـم تحرکـی در ارتبـ   

، شـود یمـ است و باعث کاهش شادي و تعـامالت اجتمـاعی   
کـه نتیجـه   کندیمذهن کاربر را درگیر تخیالت ناکارآمدي 

اي جز افسـردگی، اضـطراب و انـزواي اجتمـاعی بـه همـراه       
ندارد. یکی دیگر از نتـایج ایـن پـژوهش مربـوط بـه ارتبـاط       
ــط      ــت رواب ــا کیفی ــایندي ب ــیتی خوش ــی شخص ــت ویژگ مثب

طه منفی آن بـا وابسـتگی بـه اینترنـت بـود. بـه       اجتماعی و راب
عبارتی دیگر هـر چـه فـرد بیشـتر بـه اینترنـت وابسـته شـود،         

که این نتایج نیـز  شودیمترفیضعویژگی خوشایندي در او 
همخوان با نتـایج مطالعـه حاضـر اسـت. بـر اسـاس مطالعـات        

درصد جمعیت آن الیـن دنیـا   10تا 5)، 5(یانگ و همکاران
54وهش آنها معتاد به اینترنت بودنـد کـه حـدود    در زمان پژ

درصـد از نیـز سـابقه    34درصد از معتادان سابقه افسردگی و 
ایـن یافتـه هـا هـم     ،اضطراب، نگرانی و فشار روانـی داشـتند  

راستا با پژوهش حاضـر مـی باشـد. بررسـی هـاي حاصـل از       
نفـر از  732) نیز که بـر روي  10پژوهش درگاهی و رضوي (

سال انجام شـد، نشـان مـی    15-39ترنت در سنین کاربران این
درصد از افراد معتاد به اینترنت، همگی درجـات  30دهد که 

مختلفی از اجتماع گریزي و رفتارهاي ناهنجـار اجتمـاعی را   
در پژوهش خود به این نیزو همکاران 1فیوریتونشان دادند. 

نتیجه رسیدند که ارتبـاط معنـاداري بـین سـاعات اسـتفاده از      

1 - Favaretto

ــدین     ــن ب ــود دارد. ای ــالمت روان وج ــرات س ــت و نم اینترن
معناست که ارتباط روشنی میان استفاده مفـرط از اینترنـت و   

در یک جمع بندي کلـی  .)33(اختالالت روانی وجود دارد
به عمل آمده مشخص شـد کـه افسـردگی    دیگرمطالعات از 

ــطراب (15و38-34( ــی  15و35و 37-39)، اض ــار روان )، فش
) با وابستگی به اینترنـت  36و هراس اجتماعی () 35و39-37(

ایـن مطالعـات   ،و یا به عبارتی اعتیاد به اینترنت ارتباط دارنـد 
ین احتمال وجود دارد ا. همخوان با نتایج تحقیق حاضر است

از پژوهش هادیگر در برخی نتایج متناقض گزارش شدهکه
بـین هـر یـک از    حـاکی از عـدم وجـود ارتبـاط معنـادار     که 
یرهــاي افســردگی، اضــطراب، فشــار روانــی و هــراس      متغ

بـه دالیـل   هسـتند، )18-20اجتماعی بـا اعتیـاد بـه اینترنـت (    
مختلفی چون بررسی این رابطه در جمعیتی خاص، کم بودن 
حجم نمونه یا اسـتفاده از پرسشـنامه هـاي غیراسـتاندارد و یـا      

یافتـه هـاي ایـن    .باشـد عدم تشخیص برخی از عالئـم بـالینی   
همچنین حاکی از آن بود که جنسیت دانشـجویان و  پژوهش 

وضعیت اقتصادي آنان با اعتیاد به اینترنت ارتبـاط دارد. ایـن   
نتایج همخوان با مطالعه الن ها و همکاران است که با بررسی 

دانشجو دریافتند، جنسیت دانشجویان در میزان ابـتال بـه   592
گ و مـن  پژوهش چنـ .)9(اعتیاد به اینترنت تأثیرگذار است

الو نیز تأییدي دیگر بر این نکته است که جنسیت و وضعیت 
اقتصادي با اعتیاد به اینترنت رابطه مسـتقیم و معنـاداري دارد   

). همچنین در بررسی هاي علوي و همکاران که بر روي 21(
نفر از دانشجویان شهر اصفهان انجام شد، مشخص شـد  233

).22نت ارتباط دارد (که جنسیت دانشجویان با اعتیاد به اینتر
داراي محدودیت هایی بود از جمله ایـن کـه   حاضرپژوهش

یک مطالعه مقطعی بوده و نیاز است کـه در زمینـه اعتیـاد بـه     
اینترنت و مشکالت روانشناختی مرتبط با آن مطالعات دقیـق  
تر و در طول زمان صورت گیرد تا با اطمینان بیشـتري بتـوان   

اسـتفاده از روش هـاي دیگـري    . در این زمینه اظهارنظر کرد
همچون مصاحبه بالینی در کنار اجراي پرسشنامه هـا نیـز مـی    

بررسـی هـاي صـورت    درو به افزایش دقتتواند مفید باشد
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7نسیم جعفري   

1391زشکی کردستان / دوره هفدهم / زمستان مجله علمی دانشگاه علوم پ

نین با توجـه بـه ایـن کـه در محـدوده      همچ. گرفته منجر شود
زمانی اجراي پژوهش عمالً امکان نمونه گیري بیشـتر وجـود   

پیشنهاد مـی شـود بـا جمـع آوري     نداشت، در مطالعات آتی 
نمونه هاي آماري بیشتر به ارزیابی و بررسی در زمینـه اعتیـاد   

به اینترنت در دانشجویان اقدام گردد.

نتیجه گیري
با توجه بـه نتـایج ایـن مطالعـه جـاي آن دارد کـه بـه پدیـده         
نوظهور اعتیاد به اینترنت کـه بـیش از همـه گریبـانگیر نسـل      

متخصصــین و .شــودتوجــه جــدي جــوان جامعــه مــی باشــد 
در زمینـه مشـکالت   بایـد  مسئولین امر بهداشت روانی جامعه 

وابستگی افراطی به اینترنت آگاهی هاي الزم مرتبط باروانی 

اهمیــت همچنــین یافتــه هــاي ایـن پــژوهش  را داشـته باشــند.  
اقدامات پیشگیري را در قالب برنامه هاي آموزشی و مشاوره

وص اســتفاده درســت و مفیــد از اي بــه دانشــجویان در خصــ
و ذکـر مسـائل و مشـکالت در زمینـه     اینترنت نشان می دهـد 

استفاده نادرست از فن آوري هاي ارتباطی همچون اینترنـت  
می تواند زمینه ساز آموزش صحیح و توجه بیشـتر والـدین و   

خانواده ها براي استفاده مناسب و موثر از اینترنت باشد.

تشکر و قدردانی
ــدین و ــه    ب ــفهان و کلی ــگاه اص ــئولین دانش ــه مس ــیله از کلی س

را دانشــجویانی کــه در انجــام ایــن پــژوهش مســاعدت الزم 
اري می شود.فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگز
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