پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران

دانشآموز1

چکیده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران
دانشآموز بود .روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل دختران دانشآموز پایه دوم و سوم
دوره دوم متوسطه بود که در سال تحصیلی  1394-95در مدارس دولتی منطقه  8شهر تهران به
تحصیل اشتغال داشتند 240.نفر نمونه به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند.
پرسشنامههای افسردگی بک ( ،)2000هیجان خواهی زاکرمن ( )1978و اعتیاد به اینترنت یانگ
( )1998اجرا شد .نتایج تحلیل دادهها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری
سلسلهمراتبی نشان داد که بین افسردگی و مؤلفههای هیجان خواهی با اعتیاد به اینترنت همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد ( . )ρ>0/01افسردگی میتواند  29/1درصد و مؤلفههای هیجان خواهی
 3/9درصد (و هر دو متغیر افسردگی و مؤلفههای هیجان خواهی در مجموع  33درصد)از اعتیاد به
اینترنت را در گروه نمونه پیشبینی کند .همچنین یافتهها نشان داد از چهار مؤلفه هیجان خواهی تنها
مؤلفه ماجراجویی به صورت مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت را پیشبینی میکند
(.)β=0/190،ρ>0/01
کلمات کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،افسردگی ،هیجان خواهی .
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مقدمه :امروزه اینترنت به عنوان ابزاری بسیار مهم برای آموزش ،سرگرمی ،به اشتراک گذاشتن
اطالعات و ارتباطات تلقی میشود (کاس 1و همکاران ،2014،به نقل از پولی ،)2017،2به طوری که
این فناوری توانسته است بسیاری از جنبههای زندگی افراد را تغییر داده و بهبود بخشد
(میحاجلو )2017،3و به بخش جداییناپذیری از زندگی آنان تبدیل شود (چویی ،چان ،لی ،هان و
پارک .)2017،4این در حالی است که استفاده از اینترنت در جنبههای مختلف زندگی انسان در حال
گسترش است؛ بنابراین درک این که افراد چگونه با آن ارتباط برقرار میکنند امری بسیار مهم است.
چنانچه امروزه اختالالت وابسته به تعامالت افراد با اینترنت و رسانههای اجتماعی به عنوان موضوع
مهم علمی تحقیقاتی در حال شکلگیری است (اوسچ و ترنر .)2017،5از این رو در دنیایی که
پیشرفت آن به تکنولوژی وابسته است ،به نظر میرسد تمایز بین نیاز به اینترنت و اعتیاد به آن به
سختی صورت گیرد (بیرد .)2011،6میتوان گفت از یک سو ،اینترنت امکان ارتباطات و فعالیتهای
افراد را تسهیل کرده است و از سوی دیگر ،استفاده فزاینده از آن ،افراد را به سوی اعتیاد به

اینترنت7

سوق داده است (هسماجاج .)2016،8امروزه نوجوانان در محیطی رشد میکنند که استفاده از اینترنت
به طور فزایندهای به جنبه مهمی از زندگی آنان تبدیلشده است (وانگ ،ویو و الئو .)2016،9ازجمله
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عوامل موثر در گرایش به اعتیاد به اینترنت میتوان به عوامل خانوادگی ،فرهنگی ،تعامل با همساالن
(بیرد ،)2011،عدم توجه کافی والدین به فرزندان و ناآگاهی نسبت به شیوههای ارتباطی (جعفری
ندرآبادی )1397 ،اشاره کرد .در نتیجه شاید بتوان گفت نوجوانان بیش از بزرگساالن نسبت به
استفاده از اینترنت آسیبپذیرند (لیم ،کیم ،کیم ،لی ،لی و پارک .)2017،1از این رو ،با توجه به این که
دوره نوجوانی دوره مواجهه با انواع مختلف استرس ها است و والدین منبع حمایت اصلی نوجوانان
در این دوره به شمار می روند ،به احتمال درک نوجوانان توسط والدین و حمایت از آنان در کمک
به غلبه بر چالشهای این دوران بسیار مفید است (چان ایی .)2017،2چنانچه ،اگر در این دوره
نوجوانان احساس کنند که روابط آنان با والدین سرد شده ،دیگر از طرف آنان حمایت نمیشوند و از
لحاظ روانی ،والدین غیرقابلدسترس هستند ممکن است برای جستجوی حمایت اجتماعی جایگزین
به استفاده بیش از حد از اینترنت روی بیاورند (ویلوقبالی2008،3؛ نیکرسون و ناگلی ،2005،4به نقل
از باالروتو ،ولپی ،مارزیلی وتامبلی .)2018،5استفاده زیاد از اینترنت در نوجوانان که هنوز از لحاظ
روانی بالغ نیستند و در تالش برای انطباق خود با محیط اجتماعی هستند ،آنان را در معرض خطر
اعتیاد به اینترنت قرار میدهد (لین و تسای .)2002 ،6اعتیاد به اینترنت میتواند برای نسل جوان که
در حال رشد روانی و جسمانی خود هستند به مشکالت جدی منجر شود (نیک محب 7و
همکاران )2014،چنانچه ،پژوهشهایی که درباره اعتیاد به اینترنت انجامشده نشان داده است که
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استفاده بیش از حد از اینترنت با برخی از متغیرهای اجتماعی و روانی مانند کاهش روابط اجتماعی،
افسردگی و تنهایی همراه است (کرات 1و همکاران ،1998،به نقل از پانیکر وساچدو .)2014،2نتایج
پژوهشهای آکین و اسکندر ،)2011(3دمیر و کاتلو ،)2016(4ربادی 5و همکاران ( ،)2017یونس 6و
همکاران ( ،)2016شیخ احمدی ،یوسفی ،تیموری و روشنی ( )2017و بحرینیان ،حاج عزیز زاده،
ریسون ،هاشمی گرجی و خاضعی ( )2014وجود رابطه مثبت و معنادار بین افسردگی و اعتیاد به
اینترنت را نشان میدهند .همچنین ،نتایج پژوهش خسروی و علیزاده صحرایی ( )1390نیز حاکی از
وجود رابطه مثبت معنادار بین نمره کلی سالمت روان و دو زیرمجموعه افسردگی و جسمانی سازی
با اعتیاد به اینترنت بود .در واقع ،اختالل افسردگی 7بحث روز دنیای امروز است .تحقیقات انجامشده
توسط سازمان بهداشت جهانی در سال  2016نشان داد که حدود  350میلیون نفر در سراسر جهان
به افسردگی مبتال هستند (کیرکابورن .)2016 ،8برآورد شده است که افسردگی در  15درصد نوجوانان
و جوانان شایع است (موجس 9و همکاران . )2015،دختران نوجوان در مقایسه با پسران میزان
افسردگی بیشتری داشتند( چان ایی)2017،و این تفاوت به شیوه مقابله آنان مربوط میشود  .از
آنجایی که زنان معموالً رویکردی شناختی دارند ،مشکالت خود را با دیگران در میان
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میگذارند (باتلر و نولن-هوکسما ،1994، 1به نقل ساراسون و ساراسون ،2005، 2ترجمه نجاریان،
دهقانی ،عرب قهستانی و داودی )1393،؛ به همین دلیل آنان در هنگام بروز مشکالت و افسردگی
نیاز دارند با شخصی صحبت کنند تا به آرامش برسند و اگر در دنیای واقعی (در محیط خانه و در
جمع دوستان) این کار ممکن نشود باعث میشود تا آنان به سمت اینترنت و فضای مجازی هدایت
شوند .در نتیجه ممکن است اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشکالت و از بین بردن احساس
ناراحتی ،گناه ،اضطراب و افسردگی (کاش ،رای ،استیل و وینکلر )2012،3و نیز عاملی برای وابستگی
به اینترنت باشد .در این راستا،میتوان به هیجان خواهی 4به عنوان ویژگی برجسته دوره نوجوانی
اشاره کرد (نیوکام و مک گی ،1991،5به نقل از خانجانی و اکبری .)1391،زاکرمن)1994( 6هیجان
خواهی را جستجوی احساسات تازه ،متفاوت و پیچیده و اشتیاق برای پذیرش خطرات جسمانی،
مالی و اجتماعی مربوط به این تجارب میداند (به نقل از بیک ،سوان ،اسکالت ،بوالند و
موستانسکی .)2015،7با توجه به این که اینترنت منبع بیحد و حصر اطالعات و نیز سرگرمی را
فراهم میآورد (مونو8و همکاران ،)2017،جستجو در اینترنت ماجراجویی را تسهیل کرده و به
جستجوی پدیدههای جدید و جالب کمک میکند .بنابراین برای افراد هیجان خواه که از تکرار
تجربیات پیشبینیشده و مسائل زندگی روزمره خسته شدهاند و به دنبال تجربیات جدید و متنوع
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هستند (مظاهری نژاد فرد و حسین ثابت )2017،میتواند مکانی برای ارضا هیجان خواهی آنان باشد .
از آنجایی که اغلب نوجوانان دسترسی آزاد و نامحدود به اینترنت دارند در نتیجه ممکن است به
استفاده زیاد از آن پرداخته (تانگ)2018،1و به مرور به آن وابسته شوند .در این راستا ،نتایج پژوهش
مقصودی و تندولی( )1394وجانگ و رهی )2014(2نشان داد که بین افسردگی و هیجان خواهی با
اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،شواهد نشانگر آن است که هیجان
خواهی تأثیر مثبتی بر اعتیاد به اینترنت در دوران نوجوانی دارد (لی ،نیومن ،لی و ژانگ.)2016،3
چنانچه ،وانگ ،چن ،یانگ و گائو ،)2013( 4سایز ،)2014(5اوتمن ،لی و کیوه )2017( 6و مظاهری
نژاد فرد و حسین ثابت( ) 2017در پژوهش خود وجود رابطه مثبت و معناداری را بین هیجان
خواهی با اعتیاد به اینترنت گزارش کردند .با توجه به مبانی نظری و پژوهشی بیانشده ،چنین به نظر
می رسد که با توجه به مزایای زیادی که در ارتباط با استفاده از اینترنت مانند جستجوی سریع
اطالعات ،تسهیل در اشتراک اطالعات ،افزایش دانش و آگاهی در حوزههای مورد عالقه و ارائه
شکلهای جدیدی از ارتباطات و آشنایی بافرهنگهای مختلف (لیو7و همکاران )2017،وجود دارد،
اما برخی تحقیقات بیانگر آن است که نبود کنترل بر استفاده از آن ممکن است به برخی اختالالت
مانند اضطراب ،استرس ،افسردگی ،وسواس اجباری (بوساری)2016،8منجر شود و بر عملکرد زندگی
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روزمره ،روابط خانوادگی ،ثبات عاطفی فرد (کو،ین ،ین ،چن و چن )2012، 1تأثیر منفی داشته باشد
و همچنین به برخی از مشکالت مانند مشکالت تحصیلی (دهقانی )1396 ،منجر شود .این در حالی
است که بیشترین و بزرگترین گروه کاربران اینترنت نوجوانان هستند و یافتهها به طور مداوم
نشانگر رشد خطر عوارض اعتیاد به اینترنت در نوجوانان سراسر جهان است (یو و شیک .)2017،2
چنانچه در سالهای اخیر اعتیاد نوجوانان به اینترنت به عنوان یک نگرانی عمده در سالمت عمومی
به حساب میآید (اسپادا ،2014،3به نقل از لی و همکاران  .)2016،با توجه به آنچه گفته شد به نظر
میرسد مشکالت اعتیاد به اینترنت و تنوع خواستهها و انتظارات در کسب اطالعات (اعم از مثبت یا
منفی بر حسب فرهنگ جوامع) و توجه به هیجان خواهی نوجوانان (به دلیل دوره نوجوانی) در روی
آوری به استفاده از اینترنت و ایجاد تعادل در این استفاده ،از مسائل مهم خانواده و جامعه است .این
که استفاده نوجوانان (به ویژه دختران که به نظر میرسد مسئولیت بیشتر یا نقش مستقیم تری در
تربیت فرزندان و در نتیجه به طور غیرمستقیم در سالمت روان جامعه دارند) از اینترنت چگونه است
دغدغه اصلی پژوهشگر بود .در فرهنگ جامعه ایران به طور معمول برخی خانوادهها  ،دختران را از
انجام کارهای مهیج بازمیدارند و به نوعی آنان را به سرکوب هیجانهایشان تشویق میکنند .این
موضوع که تا چه حد دختران نوجوان به دلیل ارضا هیجان خواهی خود یا به دلیل دوری گزیدن از
روابط واقعی با افراد دیگر و در نتیجه گام برداشتن به سوی افسردگی به استفاده بیشتر از اینترنت
گرایش پیدا میکنند ،مسئله قابل تأمل و مهمی است .این امر به مطالعه ،پژوهش ،سیاستگذاری و
برنامهریزی نیاز دارد .به نظر میرسد آگاهی بخشیدن به نوجوانان در مورد آسیبهای اعتیاد به
اینترنت بر اساس اطالعات پژوهشی بتواند عالوه بر توجه به نیازهای دوره نوجوانی ،آنان را در
ایجاد تعادل برای استفاده از اینترنت و در نتیجه سالمت روان رهنمون کند .بدین ترتیب ،با توجه به
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اهمیت موضوع اینترنت ،بهروز بودن و همهگیر بودن و در دسترس بودن آن و این که به نظر میرسد
امروزه استفاده از اینترنت و دنیای مجازی اجتنابناپذیر است،پرداختن به مسائل مرتبط با نوجوانان و
اینترنت  ،ضرورت انجام این پژوهش را نشان میدهد.امید است آموزش استفاده درست و به جا از
اینترنت به منظور مقابله و پیشگیری از مشکالت عدیدهای که در آینده پیش روی جوانان خواهد بود،
نسل آیندهساز کشور را از پیامدهای منفی اینترنت دور نگه دارد .از این رو  ،پژوهش در پی این
هدف است که اعتیاد به اینترنت را بر اساس افسردگی و مؤلفههای هیجان خواهی پیشبینی کند .بر
این اساس فرضیههای پژوهش به شرح زیر است -1 :بر اساس افسردگی میتوان اعتیاد به اینترنت را
پیشبینی کرد  -2بر اساس مؤلفههای هیجان خواهی میتوان اعتیاد به اینترنت را پیشبینی کرد.
روش پژوهش :با در نظر گرفتن موضوع پژوهش و هدف آن ،روش پژوهش حاضر توصیفی و از
نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل دختران دانشآموز پایه دوم و سوم دوره دوم
متوسطه است که در سال تحصیلی  1394-95در مدارس دولتی منطقه  8شهر تهران به تحصیل
اشتغال داشتهاند .حجم نمونه بر اساس نظر هویت و کرامر ،2004(1ترجمه شریفی و همکاران)1389،
مبنی بر انتخاب  20-40نفر به ازای هر متغیر پیش بین (افسردگی و  4مؤلفه هیجان خواهی یعنی 5
متغیر)  200نفر برآورد شد و با در نظر گرفتن احتمال افت 20،درصد به این تعداد اضافه شد و حجم
نمونه به  240نفر افزایش یافت؛ روش نمونهگیری به صورت تصادفی چند مرحلهای انجام شد .بدین
صورت که از بین  21دبیرستان دخترانه دولتی دوره دوم متوسطه منطقه  8تهران 4،دبیرستان و از هر
دبیرستان  3کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .از بین دانشآموزان کالسهای انتخابشده بر
حسب تعداد دانشآموزان آنها ،بین  20-25نفر به طور تصادفی انتخاب شدند .پس از هماهنگیهای
الزم با مدیر و معلمان مدارس و کالسهای انتخابشده ،دانشآموزان مذکور نمونه پژوهش را

-Howitt&Cramer
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تشکیل دادند .برای رعایت اصول اخالقی پژوهش ،افرادی که تمایل به پاسخدهی نداشتند ،مجاز به
ترک جلسه بودند( .از  240پرسشنامه اجراشده 33،پرسشنامه به دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شدند،
بنابراین حجم نمونه به  207نفر رسید) .از این تعداد  125نفر ( 60/4درصد) در پایه دوم و  82نفر
( 39/6درصد) دیگر در پایه سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند و رشته تحصیلی  61نفر (29/5
درصد) از شرکتکنندگان علوم انسانی 30،نفر ( 14/5درصد) ریاضی 56،نفر ( 27/1درصد) علوم
تجربی و  60نفر ( 29درصد) فنی و حرفهای بود.
ابزار پژوهش -1 :پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ :این پرسشنامه توسط یانگ ( )1998ساخته شد
و شامل  21پرسش است که بر اساس مقیاس لیکرت (اصالً ،خیلی کم ،کم ،زیاد و خیلی زیاد) از
نمره  0برای اصالً تا نمره  4برای خیلی زیاد نمرهگذاری میشود .نمرات بدست آمده برای هر فرد،
وی را در سه زمینه طبقهبندی میکند :کاربر عادی اینترنت ،کاربری که در اثر استفاده زیاد از اینترنت
دچار مشکالتی شده است و کاربر معتاد که استفاده بیش از حد ،وی را وابسته کرده و نیاز به درمان
دارد؛ بنابراین اگر نمره به دست آمده برای هر فرد باالتر از  44باشد نشاندهنده اعتیاد اینترنتی آن
شخص خواهد بود .در مطالعه یانگ و همکاران پایایی درونی پرسشنامه باالتر از  0/92و پایایی به
روش باز آزمایی نیز معنادار گزارششده است (من سالی ،2006،1به نقل از انسرودی ،حسینیان،
صالحی و مومنی .)1392 ،علوی و همکاران ( )1389در بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش
تحلیل عاملی تأییدی استفاده کردند که در مجموع  %56از واریانس را تبیین میکند .همچنین ضریب
آلفای کرونباخ از  0/62تا  0/81به دست آمد .در مطالعه حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ  0/94به
دست آمد.
 -2پرسشنامه افسردگی بک :(BDI-II)2-پرسشنامه افسردگی بک ( )2000ویراست دوم21 ،
سؤال  4گزینهای دارد که بر مبنای  0تا  3نمره گذاری میشود و درجات مختلفی از افسردگی را از

-Mansally
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خفیف تا شدید تعیین میکند .بک ،استیر و براون )2000( 1ثبات درونی این ابزار را  0/73تا  0/92با
میانگین  0/86و ضریب آلفا برای گروه بیمار  0/86و غیر بیمار  0/81گزارش کردهاند .نتایج پژوهش
ساردوئی ( )1374نشان داد پرسشنامه افسردگی بک قادر به تفکیک موارد افسرده از غیر افسرده
است؛ بنابراین پرسشنامه از روایی افتراقی برخوردار است و ضریب آلفا برای ثبات درونی 0/79
گزارش شد (به نقل از ناصح .)1386،ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  0/89به دست آمد.
 -3آزمون هیجان خواهی زاکرمن :زاکرمن ( )1978پرسشنامهای به نام مقیاس استاندارد هیجان
خواهی را طراحی کرد که شامل  4مؤلفه حادثهجویی ،تجربه جویی ،بازداری زدایی و مالل پذیری
است .شکل پنجم هیجان خواهی زاکرمن شامل  40ماده  2عبارتی است که خالصهشده شکل 72
سؤالی این مقیاس است .آزمودنی ملزم است یکی از دو جز هر ماده را حتماً انتخاب کند .آزمودنی
درازای هر پاسخ هماهنگ با کلید  1نمره دریافت میکند .نمرات آزمودنی درجات مختلفی از هیجان
خواهی را از خیلی پایین تا خیلی باال تعیین میکند .زاکرمن و همکاران ( )1978پایایی درونی مقیاس
را  0/83تا  0/86و ضریب باز آزمایی بعد از سه هفته را  0/94گزارش کردند (رضایی جمالویی ،آریا
پوران ،کچویی ،مرادی و طاهری .)1394،این پرسشنامه توسط محوی شیرازی ( )1387هنجاریابی
شد .وی ضریب اعتبار پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/78گزارش کرد .روایی سازه آن با
استفاده از تحلیل عاملی بر روی هم  31/5درصد واریانس کل متغیرها را تبیین میکند .در پژوهش
حاضر ضریب آلفای کرونباخ  0/71بدست آمد.
یافتهها :در بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیری سلسلهمراتبی استفاده شد.
میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب آلفای کرونباخ و ماتریس همبستگی مؤلفههای هیجان خواهی،
افسردگی و اعتیاد به اینترنت محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.

-Beck, Steer&Brown
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جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،ضرایب آلفای کرونباخ و ماتریس همبستگی مؤلفههای
هیجان خواهی ،افسردگی و اعتیاد به اینترنت
متغیرهای تحقیق

1

 .1افسردگی

-

 .2هیجان خواهی -تجربه -0/043

3

2

4

5

6

-

طلبی
.3

هیجان

خواهی/184** -
-0

ماجراجویی

**/298

-

0

 .4هیجان خواهی -مالل 0/007

**/440

**- /337

پذیری

0

0

 .5هیجان خواهی -گریز از -0/059

**/326

**/435** /226

بازداری

0

0

0/007

**0/014 /272

/044

0

0

**/543

 .6اعتیاد به اینترنت

0

-

0
-

میانگین

15/63

4/33

4/25

5/501

5/83

40/44

انحراف استاندارد

10/54

1/72

1/65

1/80

1/75

19/31

ضریب آلفای کرونباخ

0/89

0/60

0/62

0/57

0/59

0/94

>0/05 ، **P >0/01

*P

بر اساس نتایج ،افسردگی به صورت مثبت و در سطح معناداری  0/01با اعتیاد به اینترنت همبسته
است ( .)r=0/543،p>0/01از بین مؤلفههای هیجان خواهی تنها مؤلفه ماجراجویی به صورت مثبت
و معنادار با اعتیاد به اینترنت همبسته بود ( .)r=0/272،p>0/01همچنین ضریب آلفای کرونباخ دو
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مؤلفه مالل پذیری و گریز از بازداری هیجان خواهی تا حدودی پایین است ،بنابراین باید در تفسیر
یافتههای مرتبط با دو مؤلفه مزبور احتیاط نمود.
مفروضههای تحلیل :برای تحلیل دادههای پژوهش حاضر ،رویکرد سلسله مراتبی تحلیل رگرسیون
چند متغیری به کار گرفته شده است .برای ارزیابی نرمال بودن توزیع تک متغیری شاخصهای
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چولگی و کشیدگی و برای ارزیابی مفروضه هم خطی بودن شاخصهای تورم واریانس )VIF( 1و
ضریب تحمل مورد بررسی قرار گرفت .از آنجایی که مقادیر کشیدگی و چولگی همه متغیرها در
محدوده  ± 2بود بنابراین توزیع دادههای تک متغیری نرمال است .به عالوه چون شاخصهای عامل
تورم واریانس ( )VIFو ضریب تحمل هر یک از متغیرهای پیش بین به ترتیب پایین تر از  10و باالتر
از  0/1است ،مفروضه مزبور در بین دادهها برقرار است .ارزش شاخص دوربین واتسون نیز برابر با
 0/653به دست آمد که استقالل خطاهای متغیرهای پیش بین را نشان میدهد .شاخصهای چولگی و
کشیدگی مربوط به اطالعات «فاصله مهلنوبایس ( »)Dبه ترتیب برابر با  1/222و  2/098به دست آمد
که بیانگر عدم نرمال بودن توزیع دادههای چند متغیری بود .به همین دلیل نمودار باکس پالت آن
ترسیم و معین شد که اطالعات مربوط به شرکتکنندگان  155و  185پرت چند متغیری تشکیل داده
است؛ بنابراین اطالعات دو شرکتکننده مزبور حذف و با این عمل مقادیر چولگی و کشیدگی به
ترتیب به  0/913و  0/825کاهش یافت .بدین ترتیب پس از اطمینان از برقراری مفروضهها ،دادهها به
وسیله روش تحلیل رگرسیون چند متغیری با رویکرد سلسله مراتبی تحلیل شد .در این تحقیق
افسردگی به عنوان متغیر پیش بین در مرحله اول و مؤلفههای هیجان خواهی به عنوان متغیرهای پیش
بین در مرحله دوم وارد معادله پیشبینی اعتیاد به اینترنت شد.
جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری سلسلهمراتبی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس
افسردگی و مؤلفههای هیجان خواهی را نشان میدهد.

-variance inflation factor
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جدول 2:رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس
افسردگی و مؤلفههای هیجان خواهی
β

متغیرهای

B

SE

افسردگی

0/986

0/514 0/115

F)1 ،202(=83/088، P>0/001

T

سطح معناداری

8/571

0/001

adjR2 = 0/288

R2= 0/291
هیجان خواهی -تجربه -0/024 0/747 -0/273

0/715 -0/366

طلبی
هیجان

خواهی2/210 -

0/190 0/747

2/951

0/004

ماجراجویی
هیجان خواهی -مالل -0/068 0/751 -0/729

-0/971

0/333

پذیری
هیجان خواهی -گریز از

0/947

0/085 0/737

1/286

0/200

بازداری
F)5 ،198(=19/504، P>0/001
∆F=2/848، P>0/05

adjR2 = 0/313

R2= 0/330

=0/039

∆R2
در آزمون فرضیه  1مبنی بر این که بر اساس افسردگی میتوان اعتیاد به اینترنت را پیشبینی کرد؛
همچنان که دادههای جدول  2نشان میدهد افسردگی به صورت معنادار اعتیاد به اینترنت را پیشبینی
میکند ()F )1/202( =83/088،p<0/01؛ و ضریب رگرسیون بین این دو متغیر مثبت و در سطح
 0/01معنادار است ( .)β=0/514،p< 0/01مجذور همبستگی چندگانه ( )R2برابر با 0/291بود؛
بنابراین افسردگی  29/1درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را در دختران دانشآموز تبیین میکند.

14

همچنین در بررسی فرضیه  2مبنی بر این که بر اساس مؤلفههای هیجان خواهی میتوان اعتیاد به
اینترنت را پیشبینی کرد ،نتایج جدول  2نشان میدهد که مؤلفههای هیجان خواهی نیز به صورت
معنادار اعتیاد به اینترنت را در دانشآموزان دختر پیشبینی میکند (.)F )5/198( =19/504 ،p< 0/01
ارزیابی ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفههای هیجانی خواهی تنها مؤلفه ماجراجویی
هیجان خواهی به صورت مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت در دختران دانشآموز را پیشبینی میکند
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( .)β=0/190،p< 0/01گفتنی است که با ورود مؤلفههای هیجانی خواهی به معادله ،ارزش R2به
 0/330رسید؛ بنابراین مؤلفههای هیجان خواهی به همراه افسردگی  33درصد از واریانس اعتیاد به
اینترنت را تبیین میکنند .با توجه به این که ارزش تغییرات  )∆R2( R2برابر با  0/039بود ،بنابراین
میتوان گفت با کنترل سهم افسردگی ،مؤلفههای هیجان خواهی  3/9درصد واریانس اعتیاد به
اینترنت را در دختران دانشآموز تبیین میکند .این مقدار از واریانس تبیین شده به وسیله مؤلفههای
هیجان خواهی در سطح  0/05معنادار بود (.)∆F=2/848،P>0/05
بحث و نتیجهگیری :پژوهش حاضر باهدف پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و
مؤلفههای هیجان خواهی در دختران دانشآموز پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه انجام شد .یافتهها
حاکی از آن است که افسردگی و مؤلفههای هیجان خواهی میتوانند اعتیاد به اینترنت را پیشبینی
کنند .در بررسی فرضیه  ،1نتایج به دست آمده از ضریب رگرسیون (جدول  )2نشان داد ،افسردگی
میتواند به صورت مثبت و معنادار  29/1درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیشبینی کند؛ این
یافته با نتایج پژوهش آکین و اسکندر ( ،)2011دمیر وکاتلو ( ،)2016ربادی و همکاران (،)2017
یونس و همکاران ( ،)2016شیخ احمدی ،یوسفی ،تیموری و روشنی ( ،)2017بحرینیان ،حاج عزیز
زاده ،ریسون ،هاشمی گرجی و خاضعی ( ،)2014جانگ و رهی ( ،)2014مقصودی و تندولی
( )1394و خسروی و علیزاده صحرایی ( )1390همسو است .نتایج این پژوهشها نشان داد بین
اعتیاد به اینترنت و افسردگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در تبیین این یافتهها میتوان به تأثیر
دوره نوجوانی اشاره کرد .نوجوانان در این دوران با تغییرات سریع جسمی ،ذهنی ،روانی،
ناسازگاریهای رفتاری ،هیجانها و نگرانیهای بسیاری مواجه میشوند (مختاری و میر
مهدی .)1394،این در حالی است که دختران نسبت به پسران در سن پایین تری بالغ میشوند و
انتظاراتی که والدین و جامعه برای سازگاری با محیط و اتخاذ نقشهای جدید برای برآوردن توقعات
جامعه از آنان دارند ممکن است باعث ناآرامی در دختران شود .بنابراین ،به علت برخی
محدودیتهایی که توسط خانوادهها و جوامع در مورد دختران دانشآموز اعمال میشود ممکن است
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تنشها و فشارهای بیشتری را نسبت به پسران برای ورود به اجتماع تحمل کنند و باعث شود تا آنان
نسبت به افسردگی آسیبپذیرتر شوند و ترجیح دهند بیشتر با دنیای مجازی ارتباط داشته باشند.
همچنین با توجه به این که اغلب ،نوجوانان افسردگی را به صورت بدخلقی ،پرخاشگری ،خستگی و
تنهایی نشان میدهند ،افراد دیگر ممکن است آنان را دمدمی مزاج ،بد اخالق و مشکلآفرین بدانند و
نه افسرده؛ این امر موجب میشود تا نوجوان احساس گناه و بیارزشی داشته باشد و در فعالیتهای
خانوادگی شرکت نکند (گنجی)1395،؛ بنابراین نوجوانان در ارتباط با اعضای خانواده دچار مشکل
میشود و خشم خود را نسبت به والدین نشان میدهد (تانوسا و ماتار .)2010،1در همین راستا،
میتوان به نظر مالنی کالین 2اشاره کرد که افسردگی را ابراز پرخاشگری به عزیزان میداند (سادوک،
سادوک و روئیز ،2015 ،3ترجمه رضاعی .)1395،همچنین ،نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که
نوجوانان با آسیبهای ارتباطی در خانواده از فعالیتهای آنالین به عنوان مکانیزم دفاعی استفاده می
کنند (اشنایدر ،کینگ و دلفابرو .)2017،4بنابراین شاید بتوان گفت چون نوجوانان در این سنین ،کمتر
راههای مقابله با استرس و تنشها را میدانند بنابراین گاهی برای فرار از نگرانیها به سوی فضای
مجازی تمایل پیدا میکنند و ممکن است اینترنت به ابزاری برای گریز از مشکالت ،کاهش احساس
ناامیدی و افسردگی ونیز عاملی برای وابستگی (اعتیاد) به اینترنت تبدیل شود .در بررسی فرضیه ،2
نتایج جدول  2همچنین نشان داد که بین مؤلفههای هیجان خواهی تنها مؤلفه ماجراجویی هیجان
خواهی به صورت مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت را در دختران دانشآموز پیشبینی میکند و
مؤلفههای هیجان خواهی میتواند  3/9درصد واریانس اعتیاد به اینترنت را پیشبینی کند .این نتیجه
با نتایج پژوهش وانگ و همکاران ( ،)2013مقصودی و تندولی ( ،)1394اوتمن و همکاران (،)2017
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سایز ( ،)2014جانگ و رهی ( )2014و مظاهری نژاد فرد و حسین ثابت( ) 2017مبنی بر وجود
رابطه مثبت و معنادار بین اینترنت و هیجان خواهی ،همسو است .در تبیین این یافته میتوان به سن و
نقش فرهنگ در هیجان خواهی اشاره کرد .به نظر کاستا ،تراسیانو و مک کر )2001(1فرهنگ میتواند
نقش تفاوتهای جنسیتی را در هیجان خواهی تحت تأثیر قرار دهد و تفاوتهای جنسیتی در
فرهنگهای مختلف ،متفاوت است .بنابراین به نظر میرسد در برخی فرهنگها و خانوادهها ،هیجان
خواهی برای دختران به عنوان ویژگی شخصیتی ،کمتر مورد قبول است و آرامش و دوری از
هیجانها را برای دختران پسندیدهتر میدانند ،در نتیجه ممکن است در این خانوادهها بر اساس سبک
تربیتی و فرهنگی که حاکم است به دختران نوجوان خود اجازه بروز هیجانها را ندهند .همچنین به
دلیل این که تفاوت جنسیتی در استفاده از اینترنت نسبت به سایر رسانهها بسیار کمتر است (سورین
و تانکارد ،2001،2به نقل از احمدی ،منصوری و شاهچراغ )1395،دختران نوجوان میتوانند از
اینترنت به عنوان فرصتی برای ارضاء هیجان خواهی خود استفاده کنند .در همین راستا ،برای
نوجوانان گشت و گذار در اینترنت و بسیاری از فعالیتهای آنالین به عنوان ماجراجویی با
تکنولوژی باال شناخته میشود (لین و تسای .)2002،بنابراین اینترنت به دلیل این که محیطی بسیار
بزرگتر از سایر محیطها است جایگاهی برای طرح موضوعهای شگفتانگیز ،خلق صحنههای
اعجابآور ،طرح موضوعهای پرتحرک ،ماجراجویانه ،جذاب ،تالش برای پاسخ دادن به هیجان،
تنوعطلبی و ارائه اطالعات بدون هیچ سقفی محسوب میشود؛ فرد را برای مدت طوالنیتری جذب
میکند (گروهل ،1999،3به نقل از خانجانی و اکبری )1391،و میتواند به نوعی به هیجان خواهی
افراد به ویژه نوجوانان پاسخ دهد .استفاده از اینترنت به دختران این امکان را میدهد که بتوانند نیاز
هیجان خواهی خود را به راحتی و بدون محدودیت ارضا کنند ،بنابراین ممکن است به مرور به آن
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وابسته شوند .الزم به یادآوری است که اگرچه مؤلفههای هیجان خواهی و افسردگی در مجموع
میتوانند  33درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین کنند ،اما در این میان سهم افسردگی
( )%29/1از مؤلفههای هیجان خواهی ( )%3/9بیشتر است .این موضوع میتواند زنگ خطری برای
مسئوالن آموزش و پرورش ،دانشآموزان ،والدین و دستاندرکاران سالمت روان کشور باشد.
بنابراین با استناد به نتایج حاصل از این پژوهش درباره رابطه مثبت و معنادار افسردگی و مؤلفههای
هیجان خواهی با اعتیاد به اینترنت پیشنهاد میشود به دانشآموزان و والدین آنان راههای مقابلهای
مناسب در مواجهه با مشکالت آموزش داده شود تا به هنگام بروز استرس ها و بحرانهای زندگی به
جای روی آوردن به فضای مجازی و گرایش به افسردگی بتوانند به شیوه کارآمد با آنها مواجه
شوند .همچنین به مسئوالن نظام آموزشی و سالمت کشور ،برنامهریزان تعلیم و تربیت و والدین
پیشنهاد میشود تا با برنامهریزی دقیق و شناسایی نیازهای هیجان خواهی (با توجه به مؤلفههای آن)
نوجوانان و با ایجاد فضاهای جذاب و پر نشاط برای اوقات فراغت نوجوانان ،فضایی را به وجود
آورند تا نوجوانان (به ویژه دختران) بتوانند به شکل بهتری نیازهای هیجان خواهی خود را ارضا کنند
تا وابستگی افراطی آنان به اینترنت کاهش یابد .از محدودیتهای این پژوهش میتوان گفت ،با توجه
به این که بیش از  60درصد افراد نمونه در پایه دوم متوسطه و بیش از  85درصد آنان در رشته علوم
انسانی ،تجربی و فنی و حرفهای تحصیل میکردند ،لذا یافتههای پژوهش بیشتر در مورد این افراد
صدق میکند و تعمیم آن به سایر دانشآموزان در مناطق دیگر یا شهرهای دیگر میبایست با احتیاط
صورت گیرد.
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Prognosis of Internet addiction based on depression and sensation
seeking in female students
Abstract:
The purpose of the present study was to predict the internet addiction based
on depression and sensation-seeking in female students. The research
method was correlation and the statistical population consisted of female
students of the second and third grade secondary schools who were
studying in the public schools in district 8 of Tehran during the school year
2015-2016. 240 persons were selected as a sample by multi-stage
randomized sampling. Beck Depression (2000), Zuckerman Sensationseeking (1978), and Young's Internet Addiction questionnaires (1998) were
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implemented. The results of the data analysis with Pierson correlation
method and multivariate hierachical regression indicated that there is a
positive and significant correlation between depression and components of
sensation-seeking with Internet addiction (p <0.01). Depression can predict
29.1% and components of sensation-seeking predict 3.9% of addiction in
the sample group by and (and both variants of depression and components
of sensation-seeking in total of 33%). The findings also showed that the
four components of sensation-seeking predict the only component of
adventure positively and significantly predict the addiction to Internet
(p<0.01, =0.19).
Keywords: Addiction to Internet, Depression, Sensation-seeking.
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