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  غيرافسردهافسرده و  دانش آموزاناعتياد به اینترنت در بين  مقایسه ررسيب

 (0933-0931تحصيلي سال دردخترانه شهرستان ایالم های دبيرستان )مطالعه موردی 

 

 لیلی ابراهیم زاده، محمود رستمی، فاطمه رستمی

 

Social1911@gmail.com 

 

 غیرافسرده آموزان دانش و افسرده آموزان دانش بین در اینترنت به اعتیاد مقایسه هدف با حاضر پژوهش: چكيده

 شامل تحقیق این آماري جامعه. است اي مقایسه -علّی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش. است شده انجام

 در مطالعه مورد نمونه. باشد می 1923-1931 سال در ایالم شهرستان دخترانه هاي دبیرستان آموزان دانش کلیه

 از. شدند انتخاب  منظم تصادفی گیري نمونه روش به که است مذکور جامعه از نفر 111شامل پژوهش این

. گردید استفاده حاضر پژوهش در SCL.31.R مقیاس افسردگی آزمون  و یانگ اینترنت به اعتیاد هاي پرسشنامه

 افزار نرم توسط( تی آزمون) استنباطی و( معیار انحراف میانگین، فراوانی،) توصیفی لحاظ به ها داده پژوهش این در

SPSS و افسرده آموزان دانش بین در اینترنت به اعتیاد میانگین که بود آن از حاکی ها یافته. شد تحلیل 

 دار معنی ارتباط و آموزان دانش در اینترنت به اعتیاد توجه قابل شیوع به توجه با دارد. معناداري تفاوت غیرافسرده

 طور به که نوجوانان به آسیب از پیشگیري راستاي در اي مداخله اقدامات براي ریزي برنامه افسردگی، با آن

 .رسد می نظر ضروري به دارند، سروکار اینترنت با روزافزونی

 دانش آموزان افسرده، دانش آموزان غیر افسرده. ،اعتیاد به اینترنت:  کليدیواژه های 

 

 مقدمه

 به را جدیدي جهان ساخته، فراهم مکانی تعلّق از فارغ را افراد و نامحدود همزمان ارتباط امکان که ارتباطی نوین هاي تکنولوژي

قابل  از یکی که است بشر اخیر دستاوردهاي از اینترنت،. (1931)رسولی و آزادمجد، است ساخته متولّد مجازي جهان عنوان

 منابع از انواع متنوعی به دسترسی و است ارتباطی نوین هاي ترین تکنولوژي پیشرفته از و جهان در ها رسانه ترین دسترس

 (.1119، 1)آزترك، اکینیك، آزترك و کانانسازد می فراهم را اطالعاتی

                                                           
1 Ozturk .,Ekinci.,Ozturk & Canan 
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 گزارش پایه ي بر که طوري به. یافت روزافزون افزایش اینترنت کاربران آمار پس آن از و شد وارد ایران به 1919 سال در اینترنت

 بررسیها .است شده برابر پنج و بیست کشور، در کاربران اینترنت شمار اخیر سال چند در تنها اطالعات، فناوري و وزارت ارتباطات

 طبقه بندي پایه ي بر که دارد را 21 جهان، رتبه ي کشور 112 میان در اینترنت از بهره مندي نظر از ایران که نشان داده اند

 همچنین. دهند می جوانان تشکیل را کاربران این درصد 91 و رفته شمار به متوسط مخابرات، ازکشورهاي جهانی اتحادیه ي

 (.1934؛ به نقل از پوراکبریان، 1921شفیعی، )است شده برآورد هفته در دقیقه 11 اینترنت براي شده صرف زمان میانگین

همگان  توجه کاربران، از بعضی میان در آن از ناشی آور عوارض زیان و افراطی رفتارهاي وجود اینترنت، مثبت برخالف کاربردهاي

 به با خود اینترنت که مشکالتی ترین مهم از یکی. نیست جدا این قاعده از نیز ما کشور در اینترنت که است کرده جلب خود به را

 (. 1923)سلطانی، فوالدوند و فتحی آشتیانی، است آن از استفاده به اعتیاد است، داشته همراه

؛ به نقل 1111)1سادوك و کاپالن شد. مطرح 1یانگ نام به روانشناس یك توسط 1331 سال در که است اختاللی اینترنت به اعتیاد

 شناسی، روان مشکالت موجب که می نامد اینترنت از استفاده از نوعی را اینترنت به (، اعتیاد1934آریاپوران،  از کیامرثی و

 افراد در رفتاري وابستگی باعث اینترنت که است اینترنت آن با اعتیاد تعریف ترین رایج. شود می شغلی و تحصیلی اجتماعی،

 بودن و حوصله کم خجالتی بودن، گرایی، افسردگی،درون: شود می تعیین زیر هاي ویژگی با و (1111، 9زائو و زو دونگ،)شود

 .(1921اجتماعی)امیدي، اکبري و یعقوبی،  فعالی، اضطراب بیش ترس، اضطراب، احساس تنهایی،

 اختالل یا به ناراحتی منجر که است اینترنت از استفاده ناسازگارانه الگوي تکانه و کنترل اختالل یك اینترنت، به اعتیاد واقع در

 11 سنی گروه در آن که شیوع کند می ایجاد فرد زندگی در شغلی و درسی شناختی، مشکالت روان و شود می توجه قابل بالینی

 مطالعات اخیر (.1922محمدبیگی و همکاران، است) برابر چندین و بیشتر سنّی هاي گروه سایر مطالعات با مقایسه در سال 13 تا

 درصد 91تا 1/1 بین اي گسترده تنوع مختلف، هاي فرهنگ و در جوامع نوجوانان، در اینترنت به اعتیاد شیوع که اند داده نشان

 (.1119و همکاران،  4)سونگاست داده افزایش نیز را اینترنت به اعتیاد شیوع اینترنت، کاربران تعداد سریع افزایش که دارد

 اضطراب، افسردگی، و کند ایجاد نوجوانان در رفتاري و روانی آور زیاناثرات  تواند می اینترنت به اعتیاد که اند داده نشان مطالعات

)شك، باشد می اینترنت به اعتیاد شده عوارض شناخته از زندگی، هاي فعالیت از اجتناب و روابط اجتماعی خواب، کاهش اختالالت

 بی خلقی، کج افسردگی، چون اضطراب، هم عالئمی با اینترنت به اعتیاد است معتقد (، نیز1112)1گنزالس (.1112، 1تانگ و لو

 که حال عین در طرفی از. است همراه روابط اجتماعی گسیختگی هم از و عاطفی اختالالت گیري، وسواسی، کناره افکار قراري،

                                                           
1 Young 
2 Kaplan & Sodock 
3 Dong, Zhou & Zhao 
4 Sung 
5 Shek .,Tang & Lo 
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 عملکرد  افت احتمال و شود می کاسته واقعی جهان در روابط آنان دامنه از مقابل در یابد، می افزایش مجازي جهان افراد در روابط

 .رود می نیز آنان آموزشی

 کاربران به نسبت بیشتري شیوع افسردگی اینترنت، به معتاد کاربران در که است شده مشخص مختلف تحقیقات در همچنین

(، بیان 1931؛ به نقل از جعفري ندوشن و همکاران، 1929مشایخی و برجعلی) دیگر، سوي از. (1921نه، ه)فالح معادي دارد

 الزم البته. دهند کاهش را احساس این اند توانسته از اینترنت استفاده با برند، می رنج افسردگی از که افراد از درصدي کهنمودند 

 طرد از ترس و پایین خودپنداري نفس، عزت احساس فقدان حاصل آنها افسردگی که افرادي در بیشتر مسئله این ذکر است به

 .است شده بوده، دیده واقعی زندگی فردي مشکالت بر غلبه جهت در توسط دیگران شدن

 روانی سرماخوردگی را افسردگی. است افزایش به رو شدت به اخیرا که است روانی اختالل ترین رایج افسردگیقابل توجه است که 

 لذت عدم و عالقگی بی حوصلگی، بی و عصبانیت شدید، غمگینی احساس همچون بارزي هاي نشانه و عالیم داراي و نامند می نیز

 جنسی، میل کاهش ذهنی، قواي کاهش وزن، کاهش اشتهایی، بی قراري، بی یا انرژي کاهش تفریحی، هاي فعالیت از بردن

 احمدي و رفاهی رضایی، میدخت)باشد می جسمانی دردهاي و عالیم و خودکشی فکر نومیدي، احساس گناه، و ارزشی بی احساس

 (.1931 خواه،

 مشکالت و افزایش عملکرد شدید افت خودکشی، خطر باالبودن با که می رود شمار به زندگی تهدیدکننده اختالل افسردگی،

 کاهش براي راه فرار تنها عنوان به را اینترنت افراد از (، برخی1119)1شوماخر و مارتین به گفته ي موراهان. است همراه زندگی

 .برند می کار تنهایی به با مرتبط منفی احساسات و استرس

 احساس تنهایی، گوشه گیري و افسردگیو رابطه ي تنگاتنگ بین و شیوع باالي اختالل افسردگی با عنایت به مطالب عنوان شده، 

 در این تحقیق سعی بر آن داریم تا به مقایسه ي اعتیاد به اینترنت در افراد عادي و افسرده بپردازیم.  ،و اعتیاد به اینترنت

 پيشينه تحقيق

همچنین  .باشد می ناهمسو (1111) همکاران و 1کیم هاي پژوهش با و همسو (1923همکاران) و با پژوهش علوي پژوهش این

 اینترنت به معتاد افراد داد نشان خود، پژوهش که در ،(1111)9جمله کینگ از است هایی یافته با یافته هاي این پژوهش همخوان

 با پژوهشی در ،(1934)همکاران و طیوريباشند. در همین راستا  می نیز افسردگی دچار که هستند تنها و خجالتی کمرو، افرادي

 سال در بیرجند شهر متوسطه آموزان دانش در افسردگی و استرس اضطراب، با آن ارتباط و اینترنت به اعتیاد شیوع "عنوان

 از داري معنی طور به اینترنت، به معتاد آموزان دانش در افسردگی و استرس اضطراب، نمره میانگین که نمودند عنوان "1939

 .بود بیشتر عادي کاربران

 با وسایل این از استفاده افزایش و بوده باال ارتباطی وسایل از استفاده میزان جوانان میان در که اند داده نشان نیز مطالعات برخی

 افسردگی، بالینی متغیرهاي مجموعه نتیجه در و ،(1934 پوراکبران،)است ارتباط در باالتر استرس و اضطراب افسردگی، نمرات

                                                           
1 Morahan-Martin & Schumacher 
2 Kim 
3 King 
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 (.1931 زاده، فاتحی و جعفري)باشند اینترنت به اعتیاد کننده بینی پیش توانند می اجتماعی هراس و روانی فشار اضطراب،

 خانواده به دلبستگی و اجتماعی انزواي اقتصادي، و اجتماعی پایگاه (، همانند مطالعات پیشین، افسردگی،1934مقصودي و تندولی)

(، در پژوهشی 1939را پیش بینی کننده هاي قوي براي اعتیاد به اینترنت برشمردند. در همین راستا، کجباف، کورکی و صفاریان)

 اضطراب، وسواس، ،(خودبیمارانگاري) کردن جسمانی افسردگی، با اختالالت اینترنت به اعتیاد به این یافته رسیدند که بین

 دارد. وجود معنی داري ارتباط پارانویا و هراس فردي، بین حساسیت

 که نشان بود (1111)1الفلین مك و ویتی پژوهش هاي تحقیقات خارج کشور نیز همین یافته را تأیید می کنند، من جمله یافته

 و اضطراب افسردگی خصوص به Iمحور  روانپزشکی اختالل یك داراي اعتیاد بر عالوه اینترنت به اعتیاد اختالل داراي افراد داد

 به اعتیاد ارتباط بر مبنی ( را1939؛ به نقل از کجباف و همکاران، 1922زایی) ناستی پژوهش نتایج همچنین یافته این بودند،

 .کند می تأیید اینترنت به اعتیاد کهاي مال دانشجویان داراي در افسردگی و اضطراب خصوص به روانپزشکی اختالالت با اینترنت

اینترنت پژوهشی انجام  به اعتیاد با اختالالت روانشناختی همبودي بررسی منظور به جوانان و با نوجوانان(  1112) همکاران و ین

 و فردي، افسردگی بین حساسیت در اختالل سپس و جبري - اختالل وسواسی باالتر شیوع دادند و به این یافته رسیدند که 

 .داد نشان می را اینترنت به معتاد کاربران در پرخاشگري

(، معتقد است افرادي که از اینترنت به صورت حاد استفاده می 1939؛ فرشباف دوستار و معتمدي، 1331)1در پژوهشی دیگر، یانگ

(، این افراد کیفیت زندگی 1111)9کنند با انواع اختالالتی چون افسردگی و عزت نفس پایین مواجه هستند و به عقیده ي فیلیپس

 (، بیان نمودند که هرچه1111)4ی دارند و دچار ناکارآمدي در زندگی روزمره خود می باشند. در همین راستا بولن و هريپایین

کاسته می  می کنند، اجتماعی محیط صرف که زمانی میزان از نمایند اینترنت از استفاده صرف را بیشتري جوانان زمان و نوجوانان

 حفظ در کمتري شده، توانایی کمتر دیگران با تعامل براي انگیزه اش میند سپري با اینترنت را زیادي زمان نوجوان وقتی. شود

 بدین و مییابد گسترش وي در نیز انزوا و احساس تنهایی نموده، خانواده با صحبت صرف را کمتري وقت و دارد واقعی دوستیهاي

 خطر به نیز وي روان سالمت و ماند خواهد دور می شود فرد روان و بهبود روح سبب که فردي بین و اجتماعی تعامالت از ترتیب

 .افتاد خواهد

 روش تحقيق 

مقطع دختر جامعه ي آماري این پژوهش شامل کلیه ي دانش آموزان مقایسه اي می باشد. -پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی

 به رسد. می نفر 192 به آنها تعداد که باشددر دبیرستان هاي شهرستان ایالم می  23-31متوسطه مشغول به تحصیل در سال 

 حجم که است گردیده تعیین کلی نمونه حجم مورگان جدول از استفاده با ابتدا تحقیق این نیاز مورد نمونه حجم تعیین منظور

  .گردیدند انتخاب تصادفی منظم گیري نمونه ي شیوه به نفري 111 ي نمونه سپس. آمد دست به نفر 111 با برابر کلی

                                                           
2 Whitty & Mclaughlin 
1 Young 
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فراوانژژی،  جملژژه از) توصژژیفی هژژاي شژژاخص بژژر عژژالوه و شژژدند تحلیژژلSPSS افژژزار نژژرم کمژژك بژژه هژژا داده حاضژژر پژژژوهش در

 گرفت. قرار استفاده مورد تی آزمون قبیل از دیگر هاي آماره ،(استاندارد انحراف و میانگین

  شد استفاده زیر ابزارهاي از ها داده آوري جمع جهت حاضر پژوهش در

   : اعتياد به اینترنت یانگپرسشنامه 

 ابداع یانگ کیمبرلی توسط دکتر که است اینترنتی اعتیاد سنجش به مربوط هاي تست معتبرترین از یکی اینترنت به اعتیاد تست

 طیف .باشد می مختلف افراد در به اینترنت اعتیاد میزان سنجش آن هدف و بوده سوال 11 داراي پرسشنامه این .است شده

 . باشد می درجه پنج داراي و بوده لیکرت صورت به آن پاسخدهی

 سواالت تك تك به دهنده پاسخ توسط شده داده امتیازات جمع حاصل پرسشنامه کلی امتیاز آوردن بدست براي بنابراین

 بدیهی. داشت خواهد را 11تا111 از اي دامنه و بوده پرسشنامه کلی نمره آمده بدست نمره. کنیم می جمع هم با را پرسشنامه

 و است استاندارد پرسشنامه این .برعکس و ودب دخواه اینترنت به فرد باالتر اعتیاد بیانگر باشد، باالتر نمره این چه هر که است

 قرار استفاده گزارش شده است. نسخه فارسی این مقیاس در ایران مورد 31/1کرونباخ  آلفاي با قبلی مطالعات در آن پایایی و روایی

 (. 1931تأیید کرده اند)به نقل از بحري و همکاران،  22/1و قاسم زاده با آلفاي  21/1آلفاي  با را آن ناستی زایی پایایی و گرفته

 

  SCL.31.Rآزمون 

 به قبلی سنجی روان هاي تحلیل و بالینی تجربیات براساس کلیري و دراگوتیسوسیله  به 1319 سال در بار اولین این آزمون براي

)دراگوتیس و است گرفته قرار استفادهمورد  زیادي مطالعات در آزمون این بعد به زمان آن . ازشد معرفی و ارائه فعلی شکل و صورت

 به بالینی سنجی روان وسیله تحقیقات به که است سوالی 31 دهی خودگزارش روانی عالئم SCL.31.R آزمون. (1311کلیري، 

 می( شدت به=4 زیاد،=9 تاحدي،=1کمی،=1 هیچ،=1)  اي درجه 1 لیکرت مقیاس در ماده 31 آزمون شامل این.  است آمده وجود

 اضطراب، افسردگی، فردي، میان عملی، حساسیت و فکري وسواس جسمانی، شکایات) پزشکی عالئم روان بعد 3 ابزار این. باشد

 از را هاي فرد حالت آزمون دهد. این می قرار بررسی را مورد(  پریشی روان و پارانوئیدي افکار مرضی، ترس خصومت، پرخاشگري،

)بیانی و محمد گردیداستفاده  SCL.31.Rدر این پژوهش از بعد افسردگی مقیاس  .دهد می قرار ارزیابی مورد پیش هفته یك

 کمترین و( 31/1 آلفاي)افسردگی ي مؤلفه براي پرسشنامه این ابعاد بین در پایایی باالترین که است توجه جالب. (1921کوچی، 

 .است شده گزارش( 11/1 آلفاي) با روانپریشی آنها

 ها یافته

 ، وضعیت افسردگی دانش آموزان و اعتیاد به اینترنت و سن به توجه با ها آزمودنی شناختی جمعیت ویژگی هاي 1 شماره جدول

اعتیاد به اینترنت در افراد  متغیر به مربوط( میانگینمیانگین، خطاي استاندارد و انحراف ) توصیفی هاي ،شاخص1جدول شماره 

 . دهد می نشان نمونه گروه کل در سالم و افسرده
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 ( جدول ویژگيهای جمعيت شناختي آزمودني ها با توجه به سطح تحصيالت و سن0جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساله می باشند که اکثریت آنها کاربران معمولی هستند و  11بیشتر دانش آموزان مالحظه می شود،  1چنانچه در جدول شماره 

 اقلیت آنها استفاده بیش از حد مجاز از اینترنت می نمایند. 

 توصيفي متغيرهای تحقيق های شاخص ی محاسبه( 2 شماره جدول

 

 

 

سن گروه بر حسب فراواني  درصد فراواني   

 12% سال 11 12    

 19% سال 11 19    

 13% سال12 13    

 111%  کل 111  

گروه بر حسب اختالل  فراواني  درصد فراواني 

 افسردگي

 39%  افراد فاقد افسردگی 39  

 1%  افراد داراي افسردگی 1  

 111%  کل 111  

ه گروه بر حسب اعتياد ب فراواني  درصد فراواني 

 اینترنت

 21%  

12%  

1%  

111%  

 21 

12 

1 

111 

 کاربر معمولی

 اعتیاد خفیف

 اعتیاد شدید

 کل

خطای  ميانگين تعداد گروه متغيرها

 استاندارد 

انحراف 

 ميانگين

 اعتياد اینترنتي
  

دانش آموزان 

 غيرافسرده

39 14/11 119/11 111/4 

دانش آموزان 

 افسرده

1 29/91 211/14 191/1 
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اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان افسرده بیشتر از دانش آموزان عادي می  میانگین که دهد می نشان 1جدول شماره  اطالعات

   باشد. 

  t آماري آزمون از غیرافسردهاعتیاد به اینترنت دانش آموزان افسرده و  میزان مقایسهمبنی بر هاي تحقیق  فرضیه آزمودن منظور به

 بودن نرمال وضعیت درابتدا .شود بررسی نرمال بودن داده ها فرض پیش باید ابتدا ،t پارامتریك آزمون انجام از قبل .استفاده گردید

 .شد بررسی اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده توزیع

 های پژوهشاسميرنوف جهت بررسي فرض نرمال بودن توزیع داده-آزمون کولموگروف( 9شماره  جدول
 

 سطح معني داری آماره مؤلفه

 افسردگي

 به اینترنتاعتياد 

111/1 

131/1 

111/1 

111/1 

 

 اسمیرنوف کولموگروف آزمون معناداري سطح که آنجا از .است شده آورده 9شماره  جدول در اسمیرنوف کولموگروف آزمون نتیجه

 تبعیت نرمال توزیع از پژوهش متغیرهاي ،بدست آمده است 11/1اینترنت و افسردگی باالتر از آلفاي  به هر دو مؤلفه ي اعتیاد براي

 .نمود استفاده پژوهش فرضیات بررسی براي t آزمون از توانمی نتیجه در (P>11/1)کنندمی

در بین دو گروه از دانش  اعتیاد به اینترنت میزان اختالف بودن دار معنی بررسی بر مبنی پژوهش هاي فرضیه بررسی به حال

 .است مشاهده قابل 4 شماره جدول در فرضیات این نتایج. پردازیم می آموزان سالم و افسرده،

 دانش آموزان افسرده و دانش آموزان عادی در اعتياد به اینترنت ميانگين مقایسه  t آزمون (4جدول شماره

 

تفاوت 

اميانگين ه  

 

 معناداری

 

df 

 

t 

  آزمون لوین

 F معناداری متغير

112/11  

112/11  

144/1  

111/1  

32 

211/1  

141/

1 

111/

1 

111/1  

 

119/1  با فرض برابري واریانس 

 ها

 برابري فرض بدون

ها واریانس  

ه اعتیاد ب

 اینترنت
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 به که(p  >11/1) است معنادارجهت بررسی مؤلفه ي سازگاري اجتماعی  لوین آزمون که دهد می نشان 4شماره  جدول نتایج

سطح معنی  نتایج .کرد استفاده برابري واریانس هابا فرض  tآزمون از توان می لذا است، ها واریانس برابري فرض پیش رعایت معنی

می  تأییدفرضیه تحقیق  لذا است، 11/1 سطح آلفاي از کوچکتر 32 آزادي درجه با t= 141/1 دهدکه می نشان t آزمونداري 

 تفاوت هم باو دانش آموزان افسرده  غیرافسردهاعتیاد به اینترنت دانش آموزان  میانگین که گرفت نتیجه توان می بنابراین گردد،

اعتیاد به اینترنت در  بیان نمود 1شماره بنابراین فرضیه ي پژوهش تأیید می گردد و می توان با توجه به جدول  .ددار معناداري

 بیشتر از افراد عادي می باشد.افراد افسرده 

 نتيجه گيری

می باشد. نتایج یافته  افسرده آموزان دانش وعادي دانش آموزان در بین اعتیاد به اینترنت  مقایسه حاضر، پژوهش انجام از هدف

داري وجود  یمیزان اعتیاد به اینترنت در بین دو گروه از دانش آموزان عادي و افسرده تفاوت معندر هاي پژوهش حاضر نشان داد 

در تبیین نتایج پژوهش حاضر مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین میزان اعتیاد به اینترنت در افراد افسرده و غیر افسرده باید دارد. 

 شدن جدا با مجازي دنیاي به افراطی وابستگی واقع، در و دارند؛ ارتباط و مراوده به کمتري تمایل اینترنت، به وابسته افرادگفت، 

 تخیالت درگیر را کاربر ذهن شود، می اجتماعی تعامالت و شادي کاهش باعث و است ارتباط در تحرکی کم و واقعیت دنیاي از فرد

 نشاط بدون زندگی براي جایگزینی اینترنت شاید. ندارد همراه به اجتماعی انزواي و افسردگی جز اي نتیجه که کند می ناکارآمدي

 کنند صرف اینترنت از استفاده براي را بیشتري زمان افراد تا شود موجب انزوا و تنهایی احساس است ممکن. سازد می فراهم افراد

 را انزوا و تنهایی احساس خود سئلهم این و یابد می کاهش ها آن اجتماعی روابط کنند، می استفاده زیاد اینترنت از که افرادي یا و

 . دهد می افزایش ها آن در

 میکنند، استفاده اینترنت از بیشتر که اشخاصی. شود می روانی سالمت کاهش سبب اینترنت از حد از بیش گیري بهره آن بر افزون

 بیشتر و کنند می تجربه را بیشتري زاي تنش عوامل میگذرانند، خود بستگان با را کمتري زمان مدت کرده، حفظ کمتر را دوستیها

 نشده مشخص هنوز اینترنت به اعتیاد با افسردگی رابطه دقیق علت گفت، توان می پایان در نمایند. می افسردگی و تنهایی احساس

 اینترنت به اعتیاد از ناشی اختالالت این است ممکن یا کند مستعد اینترنت به اعتیاد به ابتالء براي را فرد اختالالت این شاید است،

 به نیاز موضوع این و کنند تجربه را افسردگی مانند آن از حاصل منفی پیامدهاي شوند، می معتاد اینترنت به که افرادي یعنی باشد،

 .دارد بیشتر مطالعات

 روان شناسی، روان جمله از متفاوت علمی هاي حوزه در را پژوهشگران توجه اخیر هاي سال در اینترنت به اعتیاد آنجاییکه، از

 لذا. خورد می چشم به مختلف هاي فرهنگ و جوامع در که است مشکلی و است کرده جلب خود به شناسی جامعه پزشکی،

 بهتر اینترنت از صحیح استفاده منظور به افسردگی هاي نشانه کاهش و آموزان دانش روانی سالمت افزایش جهت شود می پیشنهاد

 استفاده جهت مدارس در مستمر آموزشی هاي دوره و ها کالس برگزاري با یا و پذیرد صورت مناسب سازي فرهنگ و آموزش است

 به اعتیاد عوارض و خطرات از پیشگیري جهت و. گیرد قرار آموزان دانش اختیار در الزم دانش و آگاهی اینترنت و فناوري از درست
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 امر این تحقق جهت که رسد، می نظر به ضروري شناختی، روان و درمانی و بهداشتی مالحظات به توجه آموزان، دردانش اینترنت

 . داد کاهش را امر این عوارض افراد به اي مشاوره و بهداشتی خدمات ارائه با توان می

 برخی همکاري عدم به توان می پژوهش این هاي محدودیت مهمترین از. بود رو روبه نیز خاصی هاي محدودیت با پژوهش این اما

 انجام با اما شده محدود جمعیتها سایر به آن نتایج تعمیم شهر، یك از نمونه انتخاب دلیل به و بود مواجه کنندگان شرکت

 را نتایج پذیري تعمیم توان می تاهل و تحصیالت سطح مانند عواملی به پرداختن و دیگر مناطق از و بیشتر ي نمونه با پژوهشهایی

 .داد افزایش

 

 منابع

 روانشناختي وضعيت با آن ارتباط و اینترنت به فراواني بررسي(. 1921. )حمید یعقوبی، و حسن اکبري، عبداهلل؛ امیدي،

 .دانشجویان روانی بهداشت سمینار چهارمین مقاالت مجموعه ،0939سال در کاشان اسالمي آزاد دانشگاه دانشجویان

 با گلستان استان معلمان روانی سالمت وضعیت تعیین(. 1921. )قربان محمدکوچکی، و عاشور محمدکوچکی، اصغر؛ علی بیانی،

 ،3دوره گرگان، پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله ،29-24 سال در( SCL.31.R)روانی نشانگان لیست چك از استفاده

 . 93-44صص ،1شماره

 ارتباط و جوانان بین در( همراه تلفن و ماهواره اینترنت،) نوپدید ارتباطی وسایل از استفاده میزان بررسی(. 1934. )الهه پوراکبریان،

 .114-113 صص ،1شماره ،هفدهم سال رواني، بهداشت اصول ی مجله افسردگی، و استرس اضطراب، با آن

 صادقی غالمحسین؛ نژاد، نوروزي هدي؛ طهران، احمري مریم؛ زاده، میري خدیجه؛ ندوشن، علیپور محمدعلی؛ ندوشن، جعفري

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در عمومی سالمت با اینترنت به اعتیاد همبستگی(. 1931. )مرضیه پورندوشن، وعلی طاهره یکتا،

 .21-31صص ،9شماره ،6دوره قم، پزشكي علوم دانشگاه مجله ،1923 تحصیلی سال قم،

 سال اجتماعي، علوم ماه کتاب مجله آن، از ناشی اثرات و اینترنت به اعتیاد(. 1931. )افروشه آزادمجد، و محمدرضا رسولی،

 .31-31صص ،11شماره جدید دوره ،هفدهم

 علوم مجله اینترنتی، اعتیاد با خواهی هیجان و هویت رابطه(. 1923. )علی آشتیانی، فتحی و خدیجه فوالدوند، مهري؛ سلطانی،

 . 131-131صص ،9شماره ،4دوره رفتاری،
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 شناختی جمعیت هاي ویژگی و روان ،سالمت افسردگی با اینترنت به اعتیاد رابطه. اله فضل میردریکوند افسانه، راد شهبازي

  . 1-2، صص4، شماره22ایالم، دوره پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله. کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 به اعتیاد شیوع(. 1934. )غالمرضا سراب، عنانی و حوریه خدابخشی، الهه؛ یاري، داود؛ بهشتی، محمدرضا؛ میري، امیر؛ طیوري،

 دانشگاه علمي مجله ،1939 سال در بیرجند شهر متوسطه آموزان دانش در افسردگی و استرس اضطراب، با آن ارتباط و اینترنت

 .11-11صص ،1شماره ،22دوره بيرجند، پزشكي علوم

 با روانپزشکی عالئم ارتباط بررسی(. 1923. )محمد حقیقی، و مهدي اسالمی، فرشته؛ فرد، جنتی محمدرضا؛ مرآثی، سلمان؛ علوي،

 ،1شماره ،01دوره همدان، پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله اصفهان، شهر هاي دانشگاه دردانشجویان اینترنت به اعتیاد

 .11-11صص

 میان در تنهایی احساس و اینترنتی اعتیاد با خودزشتانگاري اختالل رابطه(. 1939. )عبداله معتمدي، و سعیده دوستار، فرشباف

 .91-11 صص ،1 ي شماره ،4 ی دوره اجتماعي، شناسي روان های پژوهش تهران، شهر دختر نوجوانان

 .11-91صص ،1شماره ،رساني واطالع روانشناسي مجله اینترنت، به اعتیاد اختالل(. 1921. )تورج مهنه، فالح

 عادي کاربران و معتاد دانشجویان روانشناختی اختالالت مقایسه(. 1939. )زهرا صفاریان، و مریم کورکی، محمدباقر؛ کجباف،
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