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چكيده
مﻘدمﻪ:

با توجه به گسترش روزافزون استفاده از اينترنت مخصوصاً در ميان دانشجويان ،پيامدهاي روانشناختي ناشي از

اينترنت توجه بيشتر متصديان بهداشت روان را ميﻃلبد .بنابرايﻦ ايﻦ پژوهش با هدف مقايسه اختﻼﻻت روان شناختي
دانشجويان معتاد و كاربران عادي اينترنت در دانشگاه اصفهان انجام گرفته است.

روشكار :در يك مطالعه مقطعي–تحليلي  ١٥٠نفر از دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان كه در
سال  ٨٩-١٣٨٨در دانشگاه مشغول به تحصيل بودند ،به صورت نمونهگيري هدفمند انتخاب شدند .جمﻊآوري دادهها با
استفاده از پرسشنامههاي استاندارد اعتياد به اينترنت يانگ و) SCL_90-R (Symptom Check List 90-Revisedانجام
شد .تحليل دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري  tو ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه و با استفاده از نرم
افزار  SPSS 17انجام گرفت.

نتايج :بيﻦ اعتياد به اينترنت با اختﻼﻻت افسردگي ،جسماني كردن )خود بيمارانگاري( ،اضطراب ،وسواس ،حساسيت بيﻦ

فردي ،هراس و پارانويا و همچنيﻦ شاخص كلي عﻼيم ارتباط معنيداري وجود داشت .عﻼوه بر ايﻦ دانشجويان معتاد به
نويسنده مسئول:

مريم كوركي
گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي
و روانشناسي دانشگاه اصفهان
اصفهان  -ايران
تلفﻦ+٩٨ ٣١١ ٦٦٨٣١٠٧ :
پست الكترونيكي:
m.koorki1387@gmail.com

نوع مقاله :پژوهشي

دريافت مقاله٩١/٥/٢٤ :

اينترنت ،نمره باﻻتري از كاربران عادي اينترنت در شاخص شدت كلي ) GSI( Global Severity Indexداشتند ،كه بر
اساس آزمون  tايﻦ اختﻼف معنيدار بود ) .(pvalue≤ ٠/ ٠٥همچنيﻦ نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه اختﻼل وسواسي-
جبري بهتريﻦ پيشبينيكننده ابتﻼ به اعتياد اينترنتي بود.

نتيجﻪگيري

با توجه به شيوع باﻻي اختﻼﻻت روانشناختي در دانشجويان معتاد به اينترنت ،بايستي مراقب پيامدهاي ايﻦ

پديده بود .ضمﻦ اينكه آموزش دانشجويان در زمينه استفاده مناسب از اينترنت عامل مهمي در كنترل اعتياد به اينترنت است.
كليدواژهها :سﻼمت ،اعتياد به اينترنت ،دانشجويان

اصﻼح نهايي٩١/٩/٢٨ :

پذيرش مقاله٩١/١١/١٥ :

ارجاع :كجباف محمﺪباقر  ،كوركي مريﻢ  ،صفاريان زهرا .مقايسه اختﻼﻻت روانشناختي دانشجويان معتاد و كاربران عادي اينترنت در دانشگاه اصفهان .مجله پزشكي هرمزگان 1393؛
.156-162:(2)18

مﻘدمﻪ:
با گسترش انقﻼب تكنولوژي اﻃﻼعات ،دانشگاهها ذوق و

شوق زيادي براي وارد كردن خطوط اينترنت داشتند .برخي

دانشجويان چنان با ايﻦ موج جديد هيجانزده ميشدند كه به نﻈر

ميرسيد هنگامي كه اينترنت خاموش است ،اوقات سختي دارند؛

ايﻦ افراد همانند ديگر رفتارهاي قمار به اينترنت معتاد شده بودند
) .(١همزمان با دسترسي روزافزون و گسترده به اينترنت ،شاهد
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نوع جديدي از اعتياد؛ اعتياد اينترنتي هستيم كه موضوع رو به
رشد عصر اﻃﻼعات است ).(٢

در مطالعه Shawو  (٢٠٠٨) Blackاعتياد به اينترنت در حيطه

اختﻼﻻت كنترل تكانه قرار ميگيرد و شامل ناتواني فرد براي

مقاومت در مقابل تكانهاش براي درگير شدن در يك رفتار خاص
عليرغم در نﻈر گرفتﻦ پيامدهايش ميباشد ) .(٣همانند

تمامي انواع ديگر اعتياد ،اعتياد به اينترنت نيز با عﻼيمي همچون
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اضطراب ،افسردگي ،كجخلقي ،تفكرهاي وسواسي ،كنارهگيري و

از همگسيختگي روابط اجتماعي همراه است ).(٤

پژوهشهاي متعددي شيوع اعتياد به اينترنت و پيامدهاي آن

را در دانشجويان دانشگاههاي خارجي نشان دادهاند ) .(٥-٨نتايج

اعتياد به اينترنت و اختﻼﻻت روانشناختي

دانشجويان ارشد وارد شده به ايﻦ مطالعه بيشتر بود .بنابرايﻦ

نمونهگيري ايﻦ پژوهش هدفمند ميباشد.

در اين پژوهش ،ابزار پژوهش عبارت بودند از:

پژوهشهاي انجام شده در كره جنوبي بيانگر ارتباط بيﻦ اعتياد به

 -١پرسشنامﻪ اطﻼعات دموگرافيك :در ايﻦ پرسشنامه

جمله پژوهشهايي كه به بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با

ميزان ساعات استفاده از اينترنت ،دﻻيل استفاده از اينترنت و

همكاران )(١١؛  Jangو همكاران )(١٢؛  Koو همكاران )(١٣؛

 -٢پرسشنامﻪ اعتياد بﻪ اينترنت يانگ ) :(IADاعتياد به

اينترنت با افسردگي و اختﻼل وسواسي-جبري بود ) .(٩،١٠از

سواﻻتي نﻈير جنس ،ميزان تحصيﻼت ،سال ورود به دانشگاه،

اختﻼﻻت روانپزشكي پرداختهاند ميتوان به پژوهش  Yangو

سايتهاي مورد استفاده از آزمودنيها پرسيده شد.

 Engelbergو (١٤) Sjoberg؛  Yenjyو همكاران ) (١٥و  Yunو

اينترنت بوسيله آزمون اعتياد به اينترنت يانگ اندازهگيري شد،

ايران و شيوع پديده اعتياد به اينترنت و تبعات آن را در جمعيت

گزينهاي تشكيل شده است كه شامل دامنهاي از  =١هرگز تا = ٥

ناستيزايي در دانشگاه سيستان و بلوچستان بيانگر ميزان باﻻتر

استفاده وسواسي ،مشكﻼت رفتاري ،نوسانات عاﻃفي ،و اثرات

اينترنت نسبت به كاربران عادي اينترنت بود ).(١٩

پژوهش بر حسب تحقيقات قبلي انجام شده در دانشجويان در

همكاران ) (١٦اشاره كرد .پژوهشهاي معدودي نفوذ اينترنت به

هاي مختلف نمونه ايراني نشان دادهاند ) .(٢،١٧،١٨نتايج پژوهش

ايﻦ مقياس از يك پرسشنامه  ٢٠آيتمي با يك مقياس ليكرت ٥
هميشه و )نمره  ٢٠تا  (١٠٠ميباشد .ايﻦ مقياس درجه اشتغال،

بروز افسردگي و اضطراب در دانشجويان داراي اعتياد به

وابستگي به اينترنت را روي زندگي بررسي ميكند ) .(٢٠در ايﻦ

بنابرايﻦ با توجه به گسترش روزافزون خطوط اينترنت

ايران نمره  ٤٩به باﻻ به عنوان اعتياد به اينترنت و نمره زير  ٤٩به

اينترنت در بيﻦ دانشجويان ،مطالعه حاضر با هدف بررسي و

ﻃبق آلفاي كرونباخ  ٠/٧٩تا  ٠/٩٢بدست آمد )McMurran .(١٩

كاربران عادي اينترنت در دانشجويان دانشگاه اصفهان انجام

ايﻦ پرسشنامه ذكر كردند ) .(٢١علوي و همكاران نيز در ايران در

رايگان و پرسرعت در دانشگاهها و احتمال بروز اعتياد به

عنوان عدم اعتياد به اينترنت در نﻈر گرفته شد .پايايي ايﻦ تست

مقايسه سﻼمت روان )اختﻼﻻت رواني( دانشجويان معتاد و

و  Widyantoنيز در پژوهش خود روايي صوري باﻻيي براي

شده است.

نمونه دانشجويي اعتبار  ٠/٨٨و حساسيت و ويژگي  ٠/٧٨و
 ٠/٩٠را براي ايﻦ پرسشنامه بدست آوردند ).(٢٠

روشكار:
پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات تحليلي–مقطعي ميباشد.

جامعه تحت مطالعه را دانشجويان دختر و پسر مشغول به
تحصيل در دانشگاه اصفهان در مقطﻊ كارشناسي و كارشناسي

ارشد در سال  ١٣٨٨تشكيل ميدادند .نمونه شامل  ١٥٠نفر از
دانشجويان بود كه با توجه به نوع مطالعه )مقطعي( ،دانشجوياني

كه بيﻦ مهرماه تا اسفندماه داراي بيشتريﻦ ميزان استفاده از

مراكز كامپيوتر دانشگاه و خوابگاه بودند) ،افرادي كه هفتهاي ٥

روز و حداقل روزي  ٣تا  ٤ساعت از سايت خوابگاه و دانشگاه

استفاده ميكردند( مورد بررسي قرار داده شدند كه با توجه به
رايگان بودن اينترنت براي دانشجويان تحصيﻼت تكميلي و
داشتﻦ فرصتهاي بيشتر براي استفاده از اينترنت ،تعداد
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 -٣چكليست نشانﻪهاي اختﻼﻻت رواني ) Symptom

 :(CheckList90-Rبراي ارزيابي اختﻼﻻت روانپزشكي از
پرسشنامه Revision

list-90-

Check

(Symptom

 SCL_90-Rاستفاده شد كه آزموني شناخته شده در مطالعات

سايكوپاتولوژي است ٩٠ .سؤال ايﻦ آزمون عﻼيم مختلف

اختﻼﻻت رواني شامل  ٩مقياس شكايات جسماني )خود
بيمارانگاري( ،وسواس-جبري ،حساسيت در روابط متقابل،

افسردگي ،اضطراب ،پرخاشگري ،هراس ،افكار پارانوييدي و

روانپريشي را در بر ميگيرد .پاسخهاي ارائه شده به هر يك از

مواد آزمون در يك مقياس  ٥درجهاي "هيچ"" ،به ندرت"،

"تاحدي"" ،زياد" ،و "به شدت" با )حداقل نمره صفر و حداكثر
نمره چهار( قرار ميگيرد .ضريب پايايي آن به روش بازآزمايي
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 ٠/٩٧و حساسيت ،ويژگي و كارايي آزمون را ٠/٩٦ ،٠/٩٨ ،٠/٩٤

عﻼيم روانپزشكي )وسواس ،افسردگي ،خودبيمارانگاري،

سايكوپاتولوژي به كرات در جمعيتهاي مختلف ايراني مورد

بر اساس آزمون  tايﻦ اختﻼف معنيدار بود ).( pvalue ≤٠/٠٥

گزارش شده است .ايﻦ آزمون براي ارزيابي ميزان

استفاده قرار گرفته است.

اضطراب ،حساسيت بيﻦ فردي ،فوبيا )هراس( ،پارانويا بودند كه

در بررسيهايي كه در ايران جهت ارزيابي پايايي و اعتبار

جدول  -١توزيع فراواني دانشجويان بر اساس جنسيت ،مﻘاطع

 SCL_90_Rصورت گرفته ،ايﻦ پرسشنامه از پايايي و اعتبار

قابل قبولي برخوردار بوده است كه نشاندهنده ايﻦ است كه مي

تواند به عنوان وسيله غربالگري يا تشخيصي اختﻼلهاي رواني

در ايران به كار برده شود ).(٢٢

در تحليل آماري براي بررسي و مقايسه سﻼمت رواني

)اختﻼﻻت روانشناختي( دانشجويان معتاد به اينترنت و كاربران

تحصيلي و شيوع اعتياد بﻪ اينترنت
متغيرها

شاخص آماري

تعداد
دختر

٣٤

٥٠/٧

٤١

٤٩/٤

پسر

٣٣

٤٩/٣

٤٢

٥٠/٦

كارشناسي

٢١

٣١/٣

٤١

٤٩/٤

٤٦

٦٨/٧

٤٢

٥٠/٦

٦٧

٤٤/٦٦

٨٣

٥٥/٣٣

كل

عادي اينترنت از آزمون  tاستفاده شد .همچنيﻦ براي بررسي

معتاد بﻪ اينترنت
درصد

تعداد

جنسيت
تحصيﻼت

فاقد اعتياد بﻪ اينترنت
درصد

ارشد

رابطه اختﻼﻻت روانشناختي با اعتياد به اينترنت نيز از ضريب

همبستگي پيرسون استفاده شد .اﻃﻼعات بدست آمده توسط نرم

جدول  -٢ضريب همبستگي بين اعتياد بﻪ اينترنت با اختﻼﻻت

افزار  SPSSنسخه  ١٧مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .همچنيﻦ

روانشناختي مطرح شده در مﻘياس SCL-90

در ايﻦ پژوهش به منﻈور بررسي تﺄثير عﻼيم روانپزشكي بر

اعتياد اينترنتي از تحليل رگرسيون استفاده شد.

نتايج:
از  ١٥٠نفر دانشجوي مورد مطالعه ٧٥ ،نفر مؤنث و  ٧٥نفر

مذكر بودند كه از ايﻦ تعداد  ٣٣نفر ) (٤٩/٣درصد دختران و ٣٤
نفر ) (٥٠/٧درصد پسران واجد مﻼكهاي اعتياد به اينترنت
بودند .همچنيﻦ يافتهها نشان ميدهد  ٦٧نفر ) ٤٤/٦٦درصد( كل

دانشجويان مورد مطالعه داراي مﻼكهاي اعتياد به اينترنت بودند

)جدول .(١

نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه بيﻦ اعتياد به اينترنت با

متغيرها
افسردگي
خودبيمارانگاري

روانپريشي
اضطراب

وسواس

اعتياد بﻪ اينترنت

R
** ٠/٧٨١
** ٠/٧٧٣
٠/٦١١
** ٠/٦٧٨

** ٠/٨١٢

حساسيت بين فردي

** ٠/٦٣٢

هراس

** ٠/٧٢٧

خصوصمت
پارانويا

GSI

٠/٥٩٨
** ٠/٦٩٣
** ٠/٧٧٩

** pvalue >٠/٠٠١

اختﻼﻻت افسردگي ،جسماني كردن )خودبيمارانگاري( ،اضطراب،

ضمﻦ اينكه در ايﻦ پژوهش دانشجويان معتاد به اينترنت در

شاخص شدت كلي ارتباط معنيداري وجود دارد

ترتيب داراي باﻻتريﻦ ميانگيﻦ بودند .همچنيﻦ در نتايج تحليل

دانشجويان معتاد به اينترنت نسبت به كاربران عادي اينترنت،

بر روي اعتياد به اينترنت ،تنها اختﻼل وسواس به عنوان پيشبيﻦ

وسواس ،حساسيت بيﻦ فردي ،هراس و پارانويا و همچنيﻦ

) pvalue≤٠/٠٠١جدول  .(٢يافته ديگر پژوهش ايﻦ بود كه

داراي نمرات باﻻتر در شاخص شدت كلي) (GSIو هفت مورد از
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مقياسهاي وسواسي-جبري ،افسردگي و خودبيمارانگاري ،به
رگرسيون به منﻈور بررسي ميزان تﺄثير اختﻼﻻت روانشناختي
اختﻼل اعتياد به اينترنت شناخته شد.
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جدول  -٣مﻘايسﻪ سﻼمت رواني )اختﻼﻻت روانشناختي( دانشجويان معتاد و غيرمعتاد بﻪ اينترنت بر اساس تست SCL-90-R
متغير

كاربر عادي ) ٨٣نفر(

معتاد بﻪ اينترنت ) ٦٧نفر(

شاخص

ميانگين )انحراف معيار(

ميانگين )انحراف معيار(

df

t

سطح معنيداري
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)١/٨(٠/٥٨

١٤٨

١/٩٩

P<٠/٠٥

)٦/١(٠/٣٨

)٨/٢(٠/٣٣

١٤٨

٣/٩

P<٠/٠١

خود بيمارانگاري
روانپريشي
اضطراب

وسواس

حساسيت بين فردي

هراس

خصومت
پارانويا
١ GSI

بحث و نتيجﻪگيري:
همانطور كه نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد بيﻦ اعتياد به

اينترنت در دانشجويان دختر و پسر تفاوت معنيداري وجود
ندارد .در پژوهشهاي مختلف انجام شده در ايران و از جمله
علوي و همكاران ،دانشجويان مرد بيش از دانشجويان دختر

داراي اعتياد به اينترنت برآورده شدند .اما گزارشي نيز وجود
دارد مبني بر اينكه احتماﻻً ميزان اعتياد به اينترنت در مردان و
زنان برابر است .ايﻦ تفاوت در يافته ذكر شده ممكﻦ است ناشي

از امكانات اينترنتي مورد دسترس دانشجويان در دانشگاههاي
مختلف مورد پژوهش باشد ).(٢٠

همچنيﻦ نتايج ايﻦ پژوهش بيانگر رابطه بيﻦ اعتياد به اينترنت

و اغلب نشانههاي روانپزشكي در دانشجويان معتاد به اينترنت

بود .ايﻦ يافته همسو با نتايج پژوهش  Jangو همكاران )(٢٠٠٨

بود كه رابطه بيﻦ اعتياد به اينترنت را با اختﻼﻻت روانشناختي در
كاربران معتاد به اينترنت نشان ميداد ).(١٢

همچنيﻦ نتايج پژوهش  Koو همكاران ) (٢٠٠٨نيز رابطه

اعتياد به اينترنت با نشانههاي شديدتر روانپزشكي را تﺄييد مي
كرد ) .(١٣ايﻦ يافته همچنيﻦ در راستاي يافتههاي پژوهش

Whittyو  (٢٠٠٧) Mclaughlinبود كه نشان ميداد افراد داراي

اختﻼل اعتياد به اينترنت عﻼوه بر اعتياد داراي يك اختﻼل

روانپزشكي محور  Iبه خصوص افسردگي و اضطراب بودند
) ،(٨ايﻦ يافته همچنيﻦ نتايج پژوهش ناستي زايي ) (١٣٨٨را مبني
بر ارتباط اعتياد به اينترنت با اختﻼﻻت روانپزشكي به خصوص
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اضطراب و افسردگي در دانشجويان داراي مﻼكهاي اعتياد به
اينترنت تﺄييد ميكند ).(١٩

به نﻈر ميرسد كه در بحث همبودي اختﻼﻻت رواني و

اعتياد به اينترنت چنديﻦ مكانيزم وجود دارد:

 -١اختﻼﻻت روانشناختي ممكﻦ است منجر به آغاز يا تداوم

اعتياد به اينترنت شود؛  -٢اعتياد به اينترنت ممكﻦ است منجر به
آغاز شدن نشانههاي روانشناختي شود؛  -٣اعتياد به اينترنت و

اختﻼﻻت روانشناختي ممكﻦ است يكديگر را تشديد كنند و در
نهايت اينكه فاكتورهاي محيطي باعث شروع و دوام اختﻼﻻت

روانشناختي و اعتياد به اينترنت شوند ) (١٦شايد بتوان گفت كه

در ايﻦ پژوهش فاكتورهاي محيطي)رايگان بودن و در دسترس

بودن اينترنت ،عدم نﻈارت بر نحوه استفاده دانشجويان از

اينترنت و بعضاً دوري از خانواده( باعث شروع و دوام اختﻼﻻت
روانشناختي و اعتياد به اينترنت شده است.

مطالعات نشان داده است دانشجوياني كه ساعات استفاده از

اينترنت را افزايش ميدهند و بيشتر به وب گردي ،چت و غيره

ميپردازند ممكﻦ است به دليل اينكه بيشتر وقت خود را با

اينترنت و در تنهايي ميگذرانند دچار احساساتي مثل تنهايي،

افسردگي و همچنيﻦ به دليل اتﻼف وقت خود دچار اضطراب و

احساس گناه شده و به ﻃور كلي با افزايش ميزان استفاده از

اينترنت نمره فرد در شاخصهاي روانپزشكي افزايش مييابد و

فرد بيشتر در معرض ابتﻼ به اختﻼﻻت روانپزشكي قرار مي
گيرد.
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همچنيﻦ نتايج ايﻦ پژوهش ارتباط بيﻦ اعتياد به اينترنت را با

اعتياد به اينترنت و اختﻼﻻت روانشناختي

دليل شيوع باﻻتر اختﻼل وسواسي–جبري در دانشجويان داراي

خصومت و روانپريشي رد ميكند .شايد بتوان ايﻦ گونه نتيجه

اعتياد نسبت به دانشجويان كاربر عادي اينترنت به دليل تعلق

زيرمجموعه اختﻼﻻت كنترل تكانه و وسواس به نﻈر ميرسد كه

بيانگر آن است كه عﻼيمي كه افراد معتاد به اينترنت از خود نشان

گيري كرد كه به دليل تعلق اختﻼل اعتياد به اينترنت در

اختﻼل اعتياد به اينترنت به اختﻼﻻت كنترل تكانه باشد .ايﻦ مطلب

اعتياد به اينترنت بيشتر با وسواس ارتباط داشته باشد تا با نشانه

ميدهند بيانگر يك تفكر و رفتار وسواسگونه در آنان است.

)پرخاشگري(.

كنترل نسبت به مواد ،رفتار و غيره بيان شده كه به نتايج شديد

هاي شديدتر روانپزشكي مثل روانپريشي يا خصومت
يافته ديگر پژوهش نشان داد كه در دانشجويان معتاد به

همانطور كه اعتياد به عنوان يك وابستگي وسواسگونه و غيرقابل

هيجاني ،رواني و جسمي منجر ميشود ارتباط ميان اعتياد به

اينترنت مقياس وسواسي-جبري ،افسردگي و خود بيمارانگاري،

اينترنت و وسواس در پژوهشهاي متعددي تﺄييد شده است.

انجام شده توسط  Yenو همكاران ) (٢٠٠٨با نوجوانان و جوانان

مطالعه يك مطالعه مقطعي بود و در ايﻦ مطالعه فقط دانشجويان

داراي باﻻتريﻦ ميانگيﻦ است .ايﻦ يافته همسو با نتايج مطالعات

ايﻦ مطالعه داراي محدوديتهايي بود از جمله اينكه ايﻦ

به منﻈور بررسي همبودي اختﻼﻻت روانشناختي با اعتياد به

دانشگاه اصفهان بررسي شده بود .همچنيﻦ ايﻦ مطالعه يك

سپس اختﻼل در حساسيت بيﻦ فردي ،افسردگي و پرخاشگري

اختﻼﻻت روانپزشكي اشاره شده بود .در صورتي كه تبييﻦ

اينترنت ميباشد كه شيوع باﻻتر اختﻼل وسواسي-جبري و

در كاربران معتاد به اينترنت را نشان ميداد ) .(١٥نتايج مطالعه

مطالعه همبستگي بود و در آن فقط به رابطه اعتياد به اينترنت با

روابط علت و معلولي بيﻦ اعتياد به اينترنت و اختﻼﻻت

 Koو همكاران ) (٢٠٠٨نيز شيوع باﻻتر اختﻼﻻت روانشناختي را

روانشناختي مستلزم انجام مطالعات دقيقتر و گستردهتري است.

يافته در راستاي نتايج پژوهشهاي داخلي )ناستي زايي(١٣٨٨ ،

اعتياد به اينترنت و با در نﻈر گرفتﻦ اينكه اخيراً اعتياد به اينترنت

روانشناختي ميباشد؛ در بحث از ايﻦ يافته ميتوان نتيجه گرفت

اختﻼﻻت رواني دستهبندي گرديده است ) (٢٠،٢٢و همچنيﻦ بنا

در دانشجويان معتاد به اينترنت نشان ميداد ) .(١٣همچنيﻦ ايﻦ

در مورد همبودي اعتياد به اينترنت با برخي اختﻼﻻت

بنابرايﻦ با توجه به همايندي اغلب اختﻼﻻت روانپزشكي با

به عنوان يك مشكل بهداشتي مورد توجه قرار گرفته و جزء

كه به دليل رابطه متقابل اعتياد به اينترنت با اختﻼﻻت

به پيشنهاد  Ferrisمبني بر اينكه قدم اول در كمك براي رهايي از

مجازي بتدريج از روابط در دنياي واقعي فاصله گرفته و با قرار

است؛ بتابرايﻦ آگاهي از نشانههاي اساسي اعتياد به اينترنت براي

اختﻼﻻت روانشناختي ميشوند و استدﻻل ديگر ايﻦ است كه به

به موقﻊ از پيشرفت به سمت اعتياد اينترنتي الزامي به نﻈر مي

روانشناختي ،افراد معتاد به اينترنت به دليل درگيري در دنياي

گرفتﻦ در انزوا و فرو رفتﻦ در دنياي خود به تدريج دچار

دليل اينكه اينترنت لذتبخش است و تا حدودي حمايت اجتماعي

ايجاد ميكند )گفتگوهاي اينترنتي( ،معتادان به اينترنت معموﻻً
براي فرار از استرس و مقابله با فشارهاي عاﻃفي به اينترنت

روي ميآورند و بديﻦ ترتيب به اينترنت معتاد ميشوند.

همچنيﻦ نتايج ايﻦ پژوهش نشان داد كه اختﻼل وسواسي

جبري بهتريﻦ پيشبينيكننده ابتﻼ به اعتياد اينترنتي بود .شايد
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اعتياد به اينترنت ،شناسايي الگوهاي استفاده افراﻃي از اينترنت
دانشجويان و مشاوران دانشگاهها به منﻈور پيشگيري و مداخله
رسد ).(٢٣

سپاسگزاري:
از كليه دانشجوياني كه با تكميل پرسشنامه ما را در انجام

ايﻦ پژوهش ياري نمودند ،تقدير و تشكر مينماييم.
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Original Article
Abstract
Introduction: Internet use has become one of the most popular recreational and academic
activities for college students because of its convenience and its availiability. Increasing use of
internet and its psychological consequences needs more attention to mental health for internet
operators. The purpose of the present research was evaluation and comparison of psychic
health of addicted and non addicted students to internet in University of Isfahan.
Methods: This cross-sectional study was conducted on 150 randomly selected students of
Isfahan University, during 2009-2010 academic year .Yang standard internet addiction
questionnaire and SCL_90_R applied for data gathering and data were analyzed by using
Pearson correlation coefficient and t-test, using SPSS Software.
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Results: All subscales of SCL- 90 were significantly associated with internet addiction
(pvalue <0.05). The university students with internet addiction have higher score in GSI and
seven subscale of SCL-90_R contain, OCD, DEP, SOM, ANX, IS, PAR and PHOB compare
to non addicted group (pvalue<0.05). The result of regression analysis showed that OCD was
the best predictor of internet addiction.
Conclusion: The consequences of the internet addiction must be taken into account
. seriously. Correct use of internet should be trained to the university students
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