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زمينه و هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه اعتياد به اينترنت و خودكنترلي با سﻼمت روان در دانشجويان دانشگاه علمي-كاربردي

شهرستان ايﻼم صورت گرفته است.

روش كار :ابزار گردآوري داده ها شامل مقياس سﻼمت روان گلدنبرگ ) ،(Mental Health Goldenbergپرسشنامه خود كنترلي تانجي
) (Self-Control Tanjiو پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ ) (Internet Addiction Youngبود .نمونه آماري شامل  ١٠١از دانشجويان

دانشگاه علمي -كاربردي شهرستان ايﻼم كه پرسشنامه ها بين آنها توزيع شد.
نتايج :يافته ها نشان داد كه بين خودكنترلي با سﻼمت روان در دانشجويان دختر و پسر رابطه مثبت معني داري وجود دارد و همچنين بين اعتياد
به اينترنت و سﻼمت روان رابطه منفي معني دار وجود دارد.

نتيجه گيري :هر چه ميزان استفاده از اينترنت بيشتر باشد ،سﻼمت روان كاهش مي يابد و هر چه ميزان خود كنترلي بيشتر باشد ،سﻼمت روان
نيز بيشتر مي شود .استفاده از اينترنت در بين نسل جديد جامعه در حال گسترش است و بخش مهمي از زندگي افراد را تشكيل ميدهد و اعﻼم
شده كه نوجوانان در معرض خطر زيادي ﻗرار دارند .از اين رو توجه به سﻼمت روان افراد به عنوان عامل بازدارنده در رفتار افراطي ميتواند

مورد توجه مسؤوﻻن محترم ﻗرار گيرد.

واژگان كليدي :سﻼمت روان ،خودكنترلي ،اعتياد به اينترنت

ﻣقدﻣﻪ
سﻼمت رواني ) (Mental Healthعبارت است از
ﻗابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران ،تغيير و اصﻼح
محيط فردي اجتماعي و حل تضادها و تمايﻼت شخصي به

طور منطقي ،عادﻻنه و مناسﺐ ) .(Milanifar 2003با وجود

نقش مهم سﻼمت روان در زندگي انسانها ،طبق گزارشهاي
سازمان جهاني بهداشت ،بسياري از كشورها ميزان كمي از
بودجه سﻼمت خود را صرف بحث سﻼمت رواني ميكنند ،در

حقيقت عمده پول بخش بهداشت و درمان صرف بيماريهاي
جسمي ميشود .يك پنجم از يكصد كشوري كه آمارهاي خود
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مقاله پژوهشي

 /٢سيدرحمت اﷲ موسوي مقدم و همكاران

بخش بهداشت و درمان خود را براي سﻼمت روان هزينه

 Meyer .(Hofmann 2009خود كنترلي را تحت عنوان

درمان بيماريها ،به دسته گستردهاي از اختﻼﻻت عصبي رواني

ﻗدرت تنظيم احساسات ،موجﺐ افزايش ظرفيت شخصي براي

سﻼمت رواني هنوز در اولويت بسياري از كشورها ﻗرار نگرفته

حوصلگيهاي متداول مي شود ) Meyer and Salvey

به منظور رفع نيازهاي روزافزون بهداشت رواني ناكافي و

احساس نااميدي ،افسردگي ،بيعﻼﻗگي به فعاليت دست به

ميكنند .در حالي كه طبق آمارهاي اين سازمان %١٣ ،هزينههاي
مربوط ميشود .به بيان سادهتر ،اين آمار گوياي آن است كه
است و منابع جهاني براي مبتﻼيان به اختﻼﻻت رواني و عصبي
توزيع آنها در جهان نابرابر است ) .(Kouper 1994از جمله

كاربرد صحيح هيجان ها معرفي مي نمايد و اعتقاد دارد كه

تسكين دادن خود ،درك كردن اضطراب ها ،افسردگي ها يا بي
 .(2003افرادي كه به لحاظ خودكنترلي ضعيفند ،دائم ًا با

گريبان اند در حالي كه افراد با مهارت زياد در اين زمينه با

عواملي كه بر سﻼمت روان انسان ها تأثير گذار است مقوله

سرعت بيشتر مي توانند نامﻼيمات را پشت سرگذارند و ميزان

فراوان اينترنت و جذابيت هاي آن سبﺐ شده در سال هاي

انديشه را طي نمايند ).(Safariannehkharghani 2008

فن آوري و ارتباطات روزمره از طريق آن است .كاربردهاي

مشخصي از احساسات را با تفكر همراه نموده ،مسير درست

اخير پديده اي با عنوان اعتياد اينترنت ''Internet

خودكنترلي به معني سركوب كردن هيجانات و احساسات

به اينترنت با عباراتي نظير اختﻼل ناشي از استفاده بيش از حد

چگونگي ابراز احساساتمان داريم و چيزي كه مورد تأكيد است،

مي شود .گاهي از اين بيماري با عنوان اختﻼل اعتياد به

كند ) .(Golman 1995در پژوهشي كه شهرآراي انجام دادند،

شامل اعتياد به اتاق هاي گپ ،هرزه نگاري و ﻗمار است كه

داري رفتارهاي اجتماعي نامناسﺐ بيشتري را نشان ميدهند و

'' Addictionظهور يابد .به گفته  Falah Mehnehاعتياد

از اينترنت يا استفاده نامعقول و بيمارگونه از اينترنت تعريف

اينترنت يا اعتياد مجازي نيز نام برده مي شود .اعتياد به اينترنت

نيست .برعكﺲ خودكنترلي يعني اينكه ما يك انتخاب براي

روش ابراز احساسات است به طوري كه جريان تفكر را تسهيل
اين نتايج به دست آمد كه كاربران معتاد به اينترنت به طور معني

ميتواند زمينه تخريﺐ سﻼمت روابط احساسات و در نهايت

ميران سركشي آنان نير بيشتر بود ).(Shahr Aray 2005

روح و روان افراد را فراهم نمايد ).(Falah Mehneh 2007

 Krunhugدر تحقيقات خود نشان دادند كه استفاده زياد از

تعداد بيشتري از افراد در زمره استفاده كنندگان اينترنت ﻗرار

كاهش تعامل اجتماعي افراد با ديگران و كاهش مهارتهاي

دسترسي به اينترنت ،پديده اي رو به گسترش است و هر روز
مي گيرند .اينترنت در همه جا حضور دارد :در خانه ،مدرسه

اينترنت باعث احساس تنهايي شده و اين انزوا و تنهايي باعث

اجتماعي فرد مي شود )Clone .(Krunhug et al. 1985

و حتي در مراكز خريد .طبق برآورد صورت گرفته در سال

در بررسي رابطه بين استفاده از محيط هاي مجازي و سﻼمت

داشته كه در سال  ١٩٩٩شمار آنها به  ٨٣ميليون بالﻎ گرديده

از محيط هاي مجازي با عزت نفﺲ و سﻼمت روان كمتر همراه

 ٦٦ ،١٩٨٦ميليون نفر از مردم آمريكا به اينترنت دسترسي

است .در بين كاربران اينترنت ،جوانان بيشترين استفاده را از

آن دارند ) .(Moeidfar et al. 2007خودكنترلي يعني فرد،

روان به خصوص در حوزه عزت نفﺲ دريافتند كه استفاده زياد
است ) Kislr .(Clone et al. 2003معتقد است اين موضوع

كه آيا اينترنت تأثير اجتماعي مثبت و يا منفي دارد ،به چگونگي

كنترل رفتارها ،احساسات و غرايز خود را با وجود برانگيختن

بهره گيري از اينترنت و آنچه را كه افراد از دست مي دهند تا

زماني را صرف فكركردن به انتخابها و نتايج احتمالي ميكند

ارتباط هاي اينترنتي ،افراد را واميدارد تا زمان بيشتري را به

براي عمل داشته باشد .يك كودك يا نوجوان با خودكنترلي

به اينترنت بﭙردازند ،بستگي دارد .ايشان معتقدند كه آساني
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را به اين سازمان ارائه كردهاند ،كمتر از يك درصد بودجه

و سﭙﺲ بهترين گزينه انتخاب مينمايد ) Friese and

رابطه اعتياد به اينترنت و خودكنترلي ٣ /...

تنهايي بگذرانند؛ به صورت زنده با غريبهها صحبت كنند و

شده ،پژوهشگر در تﻼش است به اين سوال پاسخ دهد كه آيا

ارتباط سطحي برﻗرار سازند و اين كارها را به ﻗيمت از دست

بين اعتياد به اينترنت و خودكنترلي با سﻼمت روان در

انجام دهند .بنابر برخي پژوهشهاي پيمايشي ،ارتباط هاي

اجتماعي از طريق اينترنت ،ضعيف تر از ارتباط هاي واﻗعي

است و در دراز مدت ،به انزواي اجتماعي ،افسردگي و به

روش كار
نوع مطالعه :اين پژوهش يك مطالعه توصيفي  -همبستگي است

مخاطره افتادن سﻼمت روان افراد مي انجامد ) Kislr and

كه در آن ارتباط بين اعتياد به اينترنت و خودكنترلي به عنوان

رواني به چت كردن بر سﻼمت روان در خانواده هاي تهراني

دانشجويان دانشگاه علمي – كاربردي شهرستان ايﻼم در فاصله

تأثير دارد و باعث بروز مشكﻼت شخصيتي و بيماري هاي

مشارت كنندگان :پژوهش حاضر بر روي  ١٠١نفر از دانشجويان

پژوهشي با عنوان ارتباط سﻼمت عمومي با اعتياد به اينترنت

گرفت.

 .(Bsilr 2002در تحقيق  Orangبا عنوان تأثير وابستگي

متغيرهاي پيش بين و سﻼمت روان به عنوان متغير مﻼك در بين

نتايج مبني بر آن بود كه چت بر سﻼمت افراد وابسته به آن

زماني  ١ماه صورت گرفت.

خلقي زيادي مي شود ) .(Orang 2005نستي زاده در

دختر و پسر دانشگاه علمي – كاربردي شهرستان ايﻼم صورت

دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان به اين نتيجه رسيد

حجم نمونه :بر اساس تعداد دانشجويان دانشگاه علمي –

كه ،سﻼمت عمومي كاربران معتاد به اينترنت )خصوص ًا در

زير

كاربردي شهرستان ايﻼم كه تعداد  ١٤٠نفر محاسبه شده بودند و

مقياس هاي اضطراب و افسردگي( نسبت به كاربران

پﺲ از استفاده از فرمول كوكران ،حجم نمونه  ١٠١نفر محاسبه

اينترنت و كاربران عادي از نظر جهاني در وضعيت يكساني

معيارهاي ورود و خروج به جامعه آماري در اين پژوهش عبارتند

معناداري نداشت .همچنين اثر اينترنت بر ميزان افسردگي و

ورودي نيمسال اول  ١٣٩٣بودند.٢ .آزمودني ها آگاهانه و با

عادي در معرض خطر بيشتري بود ،اما كاربران معتاد به

گرديد.

ﻗرار داشتند و اختﻼل در كاركردهاي اجتماعي در گروه تفاوت

از .١ :دانشجويان دانشگاه علمي– كاربردي شهرستان ايﻼم كه

اضطراب چه در زمينه افزايشي و چه كاهشي آن ،بستگي

رضايت شخصي در تحقيق شركت كنند.

شديد به نوع استفاده و زمان اختصاص داده شده به آن داشت

ابزار و روش گردآوري داده ها :از طريق پرسشنامه اطﻼعات

خودمهارگري به منزله يكي از انواع مهارت هاي اجتماعي مي

توزيع شد كه ابزار گردآوري داده ها شامل مقياس

سﻼمت

سﻼمت رواني ،روابط بين فردي ،پيشرفت در تكاليف و

پرسشنامه خود كنترلي تانجي ) (Self- Control Tanjiو

Robertsآشكار شد افراد وظيفه شناس )خودمهارگري از

 (Youngبود .بدين ترتيﺐ كه پژوهشگر پﺲ از مراجعه به

) .(Nastizadeh 2010پژوهش ها نشان داده اند

جمع آوري شد ،بدين صورت پرسشنامه ها بين دانشجويان

تواند ميزان موفقيت را در زندگي تعيين كند .خودمهارگري با

روان گلدنبرگ )،(Mental Health Goldenberg

عملكرد تحصيلي رابطه مثبت معناداري دارد .در فراتحليل

پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ ) Internet Addiction

ويژگي هاي وظيفه شناسي است( ،سطوح باﻻتري از فعاليت

دانشگاه و صحبت با هر يك از نمونه ها ،ابتدا هدف از انجام

رانندگي ايمن تر را در مقايسه با افراد كمتر وظيفه شناس دارند

داده و پﺲ از تكميل پرسشنامه ها جهت تجزيه و تحليل داده ها

بدني ،مصرف كمتر مواد و الكل ،عادات خوراكي سالم تر و

) .(Roberts and Bugs 2004با توجه به مطالﺐ گفته

تحقيق و نحوه تكميل پرسشنامه را به افراد مورد پژوهش توضيح

از نرم افزار  SPSS 16استفاده شد.
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دادن گفت وگوهاي رو در رو و ارتباط هاي فاميلي و دوستانه

دانشجويان دانشگاه علمي -كاربردي رابطه اي وجود دارد؟

 /٤سيدرحمت اﷲ موسوي مقدم و همكاران

توسعه و تكامل يافت .اين مقياس يك ارزيابي خودسنجي٢٠

معيار براي متغيرهاي پژوهش را نشان داده است كه ميانگين و

)نمره ،(٥به كرات )نمره ،(٤غالب ًا )نمره ،(٣گاه گاهي )نمره(٢

ميانگين و انحراف معيار خودكنترلي به ترتيﺐ  ٢٦/٦٨و ٧/٠٩٢

آزمون از  ١٠٠-٠مي باشد .هر چه نمره فرد بيشتر باشد

 ١/٧٠٤بود.

به سه طبقه اعتياد خفيف ) ،(٢٠-٤٩اعتياد متوسط )،(٥٠-٧٩

مقدار  ٠/٤٢٦با سطح معني داري  < ٠/٠٠١حاكي از رابطه مثبت

ماده اي است كه بر اساس درجه بندي ليكرت به هميشه
و به ندرت )نمره (١دسته بندي شده است .دامنه نمرات اين

وابستگي به اينترنت بيشتر است .ميزان اعتياد بر اساس نمرات
اعتياد شديد ) (٨٠-١٠٠تقسيم بندي ميشود .ضريﺐ

همبستگي پرسشنامه اعتياد به اينترنت  ٠/٨٦گزارش شده

است .همچنين ،آلفاي كرونباخ و تصنيف پرسشنامه به ترتيﺐ

به  ٠/٩٧و  ٠/٩٧گزارش شده است ).(Alavi et al. 2008

پرسشنامه خودكنترلي تانجي :اين پرسشنامه از  ١٣آيتم تشكيل

انحراف معيار اعتياد به اينترنت به ترتيﺐ  ٣٨/٩٤و ١/٩١٦؛
و ميانگين و انحراف معيار سﻼمت روان به ترتيﺐ  ٢٥/٧٠و
جدول  ٢ميزان همبستگي خودكنترلي با سﻼمت روان با

معني دار است .همچنين ميزان همبستگي اعتياد به اينترنت با

سﻼمت روان با مقدار  -٠/٥٨٣با سطح معني داري < ٠/٠٠١

رابطه منفي معنادار را نشان مي دهد.

جدول  ٣تحليل رگرسيون براي تركيﺐ خطي خودكنترلي

و اعتياد به اينترنت با سﻼمت روان را با مقدار  R=٠/٣٢٩و با

شده است كه داراي دو خورده مقياس مي باشد و عبارتند از:

سطح معناداري  ٠/٠٠١و  R2=٠/٢٩٥نشان مي دهد .با توجه به

مقياس به صورت ليكرت مي باشد) .(٥-١آلفاي كرونباخ براي

متغيرهاي پيش بين خودكنترلي و اعتياد به اينترنت ﻗابل تبيين

خودكنترلي اوليه و خودكنترلي منع كننده .نمره گذاري اين
اين پرسشنامه  ٠/٨٩گزارش شده است ).(Biggs 2000

پرسشنامه سﻼمت عمومي :اين پرسشنامه شامل مشخصات
دموگرافيك و  ٢٨سوال سﻼمت عمومي است كه توسط

 Goldenbergدر سال  ١٩٧٩ارائه شد .فرم هاي ٢٨ ،١٢

مقدار ضريﺐ  R2مشخص شده كه  % ٣٠واريانﺲ توسط

است .يعني با  % ٩٥نتيجه مي گيريم خودكنترلي و اعتياد به
اينترنت با سﻼمت روان مؤثر مي باشند.

بحﺚ

و ٣٠سوالي از نسخه اصلي اﻗتباس شده است .فرم  ٢٨سوالي

نتايج پژوهش نشان داد كه بين اعتياد به اينترنت و سﻼمت

از نسخه اصلي به دست آمده و از  ٤مقياس )اضطراب،

اعتياد به اينترنت سﻼمت روان كاهش و با كاهش اعتياد به

است .اين آزمون بر اساس پاسخ ) (٠-٣به روش ليكرت نمره

سﻼمت روان رابطه مثبت يا مستقيم وجود دارد .به اين معني كه

كه در پژوهش حاضر استفاده گرديده با روش تحليل عاملي

روان رابطه منفي معنادار وجود دارد .بدين معنا كه با افزايش

افسردگي ،مشكﻼت اجتماعي ،مشكﻼت بدني( تشكيل شده

اينترنت سﻼمت روان افزايش مييابد و بين خود كنترلي و

گذاري شده است .آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه  ٠/٩١و ٠/٨٨

با افزايش خود كنترلي سﻼمت روان افزايش و با كاهش خود

گزارش شده است ).(Nastizadeh 2010

كنترلي سﻼمت روان روان كاهش مي يابد .نتايج حاصل از اين

نتايج

و ) (Yen et al. 2007همخواني دارد كه در پژوهش هايشان

تحقيق با پژوهش )(Nastizadeh 2010) ،(Orang 2004

تعداد  ١٠١نفر از دانشجويان دانشگاه علمي -كاربردي
شهرستان ايﻼم در اين مطالعه بررسي شدند.

نشان دادند بين اعتياد به اينترنت و خودكنترلي با سﻼمت روان
رابطه وجود دارد.
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پرسشنامه اعتياد به اينترنت :اين پرسشنامه توسط Young

جدول  ١شاخص هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف

رابطه اعتياد به اينترنت و خودكنترلي ٥ /...

نتيﺠﻪ گيري

محدود بودن مطالعات مشابه در بين دانشجويان دانشگاههاي

يافته هاي اين مطالعه نقش سﻼمت روان را در جامعه،
به گستردگي اينترنت و اثرات مثبت و منفي اين ابزار تحقيقات
بيشتري در اين زمينه انجام شود تا بتوان در جهت پيشگيري

و رفع اين مشكﻼت و سازنده تر كردن استفاده هاي ابزاري از

اينترنت چاره انديشي كرد .پيشنهاد مي شود اين پژوهش با
حجم نمونه بيشتري انجام شود و از متغير هاي ديگري به

عنوان پيش بين هاي سﻼمت روان استفاده شود .به دليل

دانشگاه هاي علمي -كاربردي نيز انجام شود.

تشكر و قدرداني
نويسندگان اين مقاله بر خود ﻻزم مي دانند كه از كليه

دوستان و اساتيد و دانشجويان كه در اين پژوهش شركت كرده-
اند ،تشكر و ﻗدرداني نمايند.

جدول  -١ميانگين و انحراف معيار نمره هاي متغيرهاي پژوهش

متغير

ميانگين

انحراف معيار

اعتياد به اينترنت

٣٨/٩٤

١/٩١٦

سﻼمت روان

٢٥/٧٠

١/٧٠٤

خودكنترلي

٧/٠٩٢

٢٦/٦٨

جدول  -٢ضرايﺐ همبستگي خودكنترلي واعتيادبه اينترنت

متغير پيش بين
خودكنترلي

اعتياد به اينترنت

متغير مﻼك
سﻼمت روان

r

p-value

٠/٤٢٦

٠/٠٠

-٠/٥٨٣

٠/٠٠

جدول  -٣تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش بين)خودكنترلي و اعتياد به اينترنت( و متغير مﻼك )سﻼمت روان(
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مخصوص ًا در بين دانشجويان با اهميت جلوه مي دهد .با توجه

علمي -كاربردي ،پيشنهاد مي گردد كه مطالعات مشابه در ساير

 سيدرحمت اﷲ موسوي مقدم و همكاران/٦

sig

F

R2

 چندگانهR

٠/٠٠٠

٣٦/٢٠

٠/٢٩٥

٠/٣٢٩

متغيرها

٠/٠٠١

٢/١٧

٠/١٩

٠/٠٥
٠/٢٤

خود كنترلي

اعتياد به اينترنت

٠/٠٠٤

٢/٠٦

-----

-٤/٧٧

مقدار ثابت
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Sig

٠/٠٠

T

٥/٢١
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ABSTRACT
Background and Aim: This study aimed to investigate the association of Internet addiction and
self-control with mental health among students of the University of Applied Sciences and
Technology(UAST) in Ilam city, Iran.
Materials and Methods: Data collection tools included the Mental Health Goldenberg scale, Tanji
Self-control Inventory and Young Internet Addiction questionnaires. The sample consisted of 101
UAST students in Ilam City, Iran.
Results: Analysis of the data showed a statistically significant negative relationship between
internet addiction and mental health and a positive association between self-control and mental
health in male- and female-students.
Conclusion: It can be concluded that he more a student uses the Internet, the more likely he/she is
to be less healthy mentally, while if a student has more self-control, he/she is more likely to be
healthier mentally.The use of the Internet among the new generation in the society is spreading,
becoming an important part of life. It has been said that teenagers are at a high risk. Hence the
responsible authorities should consider mental health as a factor preventing extreme behavior of
young people.
Keywords: Mental Health, Self-Control, Internet Addiction

