بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی
کجشی اثبرسی -1صّشا ًَسیبى
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چکیده

ّذف پژٍّص حبضش ،ثشسسی ساثغِ اػتیبد ثِ ایٌتشًت ثب اثتال ثِ افسشدگی دس کبسثشاى ایٌتشًت است .پژٍّص اص ًَع ػلی هقبیسِ ای است.
ربهؼِ پژٍّطی کلیِ کبسثشاى ایٌتشًتی دس گشٍُ سٌی  15-30سبل دس کبفیت ّبی ضْشیبس هی ثبضذ .حزن ًوًَِ ً 100فش است کِ اص
عشیق ًوًَِ تػبدفی خَضِ ای اًتخبة ضذًذ .یبفتِ ّبی ایي پژٍّص اصعشیق ّوجستگی ٍ تی هستقل هَسد تزضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتِ،
ًطبى هی دّذ ثیي اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍ افسشدگی ساثغِ ٍرَد داسد ٍ ًیض هیضاى افسشدگی دس کبسثشاى دختش ثیطتش اص پسش است.

The purpose of this article is the research of correlation between internet addiction & depression
in the internet users. region of research is used all of shahriar internet users in the age of 15-30.
the sampling that are selected by cluster sampling method were 100 users.findings that are
& analized by correlation & Ttest show that there are correlation between internet addiction
depression & depression rate in female s users was more than male users.

مقدمه

ایٌتشًت (  ) Internetکِ دس اثتذا ثِ هٌظَس ثشقشاسی استجبط ثیي پژٍّطگشاى ٍصاست دفبع آهشیکب ساُ اًذاصی ضذ اهشٍصُ ثب سضذ
چطوگیش تؼذاد کبسثشاى ،ثِ غَست ضجکِ ػظین رْبًی دس آهذُ است .عجق تخویي داًطوٌذاى تؼذاد کبسثشاى اص ً 500000فش دس سبل
 1989ثِ حذٍد  700هیلیَى ًفش دس سبل  2004سسیذُ است (هَساى.) 2004،3

 .1داًطزَی دکتشای سٍاًطٌبسی داًطگبُ اغفْبى
 .2کبسضٌبس سٍاًطٌبسی اص داًطگبُ پیبم ًَس ثْبسستبى
Janet morahan
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ثب سضذ سشیغ تؼذاد کبسثشاى دس کٌبس فَایذ ثیطوبس ایٌتشًت ،سَاالتی دس صهیٌِ احشات ًب هغلَة آى ثش اًسبى ّب هغشح هی ضَد .ثغَسیکِ
ایي هَضَع ًظش داًطوٌذاى ثسیبسی سا دس سبل ّبی اخیش رلت کشدُ است .دس تحقیقبت هختلف گضاسش ضذُ ثؼضی اص کبسثشاى ایٌتشًت
الگَی هػشف خبغی داسًذ کِ ثبػج ضذُ دس صًذگی سٍصهشُ آًْب اختالالتی ثِ ٍرَد آیذ ثغَسیکِ گضاسش ّبی صیبدی دس صهیٌِ
پیبهذّبی سَءهػشف ایٌتشًت دس سٍاثظ خبًَادگی ،ضغلی ،تحػیلی افشاد ٍرَد داسد.
اػتیبد ثِ ایٌتشًت یب استفبدُ ثیص اص حذ اص دیگش آسیت ّبی فشدی ٍ تب حذٍدی ارتوبػی ایٌتشًت است کِ گبّی اص ایي ثیوبسی تحت
ػٌَاى اػتیبد هزبصی ٍ هطَْستش اص آى ثب ػٌَاى «اختالل اػتیبد ثِ ایٌتشًت» ًبم ثشدُ هی ضَد(.غبسهی ٍ اهیذٍاس )1384
حزن سٍ ثِ سضذی اص تحقیقبت غَست گشفتِ پیشاهَى اػتیبد ایٌتشًتی ،حکبیت اص آى داسد کِ اختالل اػتیبد ایٌتشًتی ًَػی اختالل
سٍاًطٌبختی – ارتوبػی است کِ اص هطخػِ ّبی آى تحول ،ػالئن کٌبسُ گیشی ،اختالالت ػبعفی ٍ اص ّن گسیختگی سٍاثظ ارتوبػی
است (سبدٍک ٍ ّوکبساى.) 2002 ،

اص دست دادى کٌتشل ثش سٍی سفتبس ،ػالئن ًبخَضبیٌذ ًبضی اص تشک ،ػغصٍ ،لغصیبد ثشای کبس ثبایٌتشًت ،گَضِگیشی ارتوبػی ٍ افت
تحػیلی ٍ ضغلی ثشخی اص پیبهذّبی ٍاثستگی ثِ ایٌتشًت ّستٌذ.
خػَغیبت دیگشی ًیض ثشای افشاد ٍاثستِ ثِ ایٌتشًت رکش ضذُ است هبًٌذ استفبدُ اص ایٌتشًت ثشای فشاس اص هطکالت یب سفغ احسبس
دسهبًذگی ،گٌبُ ،اضغشاة ٍ افسشدگی ،دسٍؽ گفتي هکشس ثِ اػضبی خبًَادُ ٍ دٍستبى ثشای پٌْبى کشدى هیضاى هبًذى دس فضبی ایٌتشًت
(غبسهی.) 1384،
ایي اػتیبد دس اکخش هَاسد هٌزش ثِ ضکست دس اصدٍاد ٍثی حجبتی دس سٍاثظ خبًَادگی ًیض هیضَد .پژٍّطگشی دس تحقیق خَد ثِ ایي
ًتیزِ سسیذ کِ ًَرَاًبًی کِ اص توبس ّبی ارتوبػی کٌبسُگیشی هیکٌٌذ ،اص ایٌتشًت ثؼٌَاى اثضاسی ثشای فشاس اص ٍاقؼیت استفبدُ هی
کٌٌذ (اًزوي سٍاًطٌبسی سالهت.) 1999،
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تحقیقبت دیگش ًیض ًطبى دادُ اًذ کِ یکی اص آحبس ٍاثستگی ثِ ایٌتشًت ایي است کِ افشاد ٍاثستِ ،صهبى کوتشی سا ثب خبًَادُ خَد هی
گزساًٌذ .ػالئن ایي ٍاث ستگی ،گَضِ گیشی :اختالل دس الگَی خَاة ،احسبس ًیبص ثِ تٌْب ثَدى ٍ فشاهَش کشدى هسئَلیتّبی
خبًَادگی است .اص سَی دیگش ،ثبیذ ثِ ایي اهش ارػبى داضت کِ ّویي ػبهل اًضٍای ارتوبػی ثبػج تطذیذ اػتیبد ایٌتشًتی دس ثیي افشاد
هیگشدد( .هَساى ٍ یِ ًبتَ.)2004

دس هغبلؼِای گضاسش ضذُ است کِ افشادی کِ اػتیبد ایٌتشًتی داسًذ ،کسبًی ّستٌذ کِ ثِ سبدگی خستِ ٍ هلَل هیضًَذ ،تٌْب ،کوشٍ،
خزبلتی ،افسشدُ ٍ دچبس سبیش اًَاع اػتیبد ّستٌذ.
ثش اسبس ًتبیذ هغبلؼِ یبًگ ٍ ّوکبساى  5تب  10دسغذ اص روؼیت آى الیي رْبى دس صهبى هغبلؼِ ٍی هؼتبدًذ .حذٍد  54دسغذ اص
هؼتبداى ایٌتشًت ،سبثقِ افسشدگی ٍ  34دسغذ اص آًْب ًیض سبثقِ اضغشاة ٍ ًگشاًی داسًذ.
عجق ًظش ٍی افسشدگی خفیف تب ضذیذ ثب استفبدُ ثیوبس گًَِ اص ایٌتشًت ساثغِ داسدٍ .ی ثیبى ًوَد کِ ػضت ًفس پبییي ،اًگیضُ ضؼیف،
تشس اص عشد ضذى ٍ تبییذ علجی ثب افسشدگی ساثغِ داضتِ ٍ ایي افسشدگی ثب هیضاى استفبدُ اص ایٌتشًت ًیض ساثغِ داسد.
عجق ًظش یبًگ تحقیقبت هَرَد دس صهیٌِ اػتیبد ایٌتشًتی هَیذ آى است کِ اػتیبد ایٌتشًتی ثب آسیجْبی رذی دس حَصُ ػولکشد فشدی،
ارتوبػی ٍ ضغلی افشاد ساثغِ داسد.
دس ایي صهیٌِ پژٍّص دیگشی ًیض ًطبى داد کِ کسبًیکِ هذت صهبى صیبدی اص ایٌتشًت استفبدُ هیکٌٌذ ایي استفبدُ ثیص اص حذ ػبهل
هطکالت ثیي فشدی ،ارتوبػی ٍ تحػیلی آًبى هی ضَد(.کین ٍ ّوکبساى .)Adv,Psychiatrtreat2007

«لین ٍ ّوکبساى» دس سبل  2004دس تحقیقبت خَد ًطبى دادًذ یکی اص آحبس ٍاثستگی ثِ ایٌتشًت ایي است کِ افشاد ٍاثستِ ،صهبى کوتشی
سا ثب خبًَادُ خَد هی گزساًٌذ .اص ػالئن ایي ٍاثستگی؛ گَضِ گیشی ،اختالل دس الگَی خَاة ،احسبس ًیبص ثِ تٌْب ثَدى ٍ فشاهَش
کشدى هسئَلیتْبی خبًَادگی است.
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دی آًزلس دس سبل  2000اظْبس داضت ،هْن تشیي دالیل استفبدُ اػتیبدی اص ایٌتشًت ػجبستٌذ اص :تغییش ضذیذ دس ٍضغ سٍحی ٍ سٍاًی ٍ
خلق ٍ خَی فشدً ،بسضبیتی اص صًذگی صًبضَیی ،فطبس کبسی ،هطکالت هبلی ،ػذم اهٌیت ،اضغشاة ٍ دػَاّبی خبًَادگی ،فشاس اص
ٍاقؼیت ٍ کٌبسُ گیشی اص توبس ثب دیگشاى دس ربهؼِ است.
عجق تحقیقبت گشٍّی اص هحققیي ،اػتیبد ثِ ایٌتشًت هوکي است غشفبً ًطبًِ یب ًوَدی اص ثیوبسی ّبی سٍاًی دیگش ثبضذ .دس یک تحقیق
کَچک ثشسٍی  14کبسثش هؼتبد ثِ ایٌتشًت 72 ،دسغذ ًطبى ای اص اختالل دٍ قغجی داضتٌذ .ایي ثیوبسی سٍاًی دس گزضتِ تحت ػٌَاى
افسشدگی هبًیک ضٌبختِ ضذ( .استفبى.)2000،

دس یک پژٍّص دساص هذت  2سبلِ ( کشات ٍ ّوکبساى ،سبل  ،) 1998ثِ خبًَادُ ّبیی کِ ثغَس تػبدفی اًتخبة ضذُ ثَدًذ کبهپیَتش ٍ
آهَصش استفبدُ اص آى اسائِ ضذ.ثؼذ اص یک تب دٍسبل ،استفبدُ فضایٌذُ اص ایٌتشًت ،ثب کبّص استجبط خبًَادگی ٍ هحبفل ارتوبػی هحلی
ّوشاُ ثَد ،ػالٍُ ثش ایي ضشکت کٌٌذگبى دس ایي تحقیق ،ثِ تٌْبیی ٍ افسشدگی سٍصافضٍى دچبس ضذُ ثَدًذ .افضایص تٌْبیی ٍ کبّص
حضَس ارتوبػی ثِ ٍیژُ دس ًَرَاًبى دیذُ ضذ.
دس پژٍّطی کِ ( سویِ ضبیق ،1دکتش حسیي آصاد ،2دکتشّبدی ثْشاهی )3ثشسٍی ً 361فش اص ًَرَاًبى دثیشستبًی اًزبم دادًذ ،استجبط هؼٌی
داسی هیبى سٍاى سًزَسی ٍ اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس ًَرَاًبى دختش (ًَ ٍ )7 ; 0/04رَاًبى دختش ٍ پسش دس کل (ٍ )7 ; 0/25رَد داضت.
دس ًَرَاًبى پسش ساثغِ هؼٌی داسی هیبى خَضبیٌذی (ٍ ٍ )7 ; 0/17ظیفِ ضٌبسی ثب اػتیبد ثِ ایٌتشًت ثِ دست آهذ.
ثب تَرِ ثِ پژٍّطْبی گزضتِ ٍ ثب تَرِ ثِ گستشش ٍ فشاگیش ضذى استفبدُ اص ایٌتشًت دس ربهؼِ هب ثِ خػَظ دس قطش رَاى ربهؼِ ٍ ثب
ػٌبیت ثِ ایٌکِ هسئلِ اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس ثسیبسی اص رَاهغ غٌؼتی ٍ پیطشفتِ هَسد ثحج ٍ ثشسسی ثَدُ ثِ ًظش هیسسذ ثب افضایص سٍص

 .1کبسضٌبس اسضذ سٍاًطٌبس ثبلیٌی

 .2داًطگبُ ػالهِ .استبد سٍاًطٌبسی ثبلیٌی کَدک
 .3استبد سٍاًطٌبس تشثیتی .داًطگبُ ػالهِ

4

افضٍى استفبدُ اص ایٌتشًت دس ایشاى ایي اهش هی تَاًذ ثْذاضت سٍاًی ٍ رسوبًی رَاًبى ٍ ًَرَاًبى ساهتأحش سبختِ ٍ دس آیٌذُ ضبّذ
هؼضالت ًبضی اص اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍ افسشدگی کِ یکی اص پیبهذّبی هوکي ایي هؼضل هیتَاًذ ثبضذ سٍثِ سٍ ضَین .لزا ضشٍسی است
پس اص ضٌبسبیی ا لگَی استفبدُ اص ایٌگًَِ اثضاسّبی الکتشًٍیکی ثِ ثشسسی آى پشداختِ تب ػالٍُ ثش افضایص داهٌِ داًص خَد اص آحبس آى دس
صًذگی خَد آگبُ ضَین.
ثِ ّویي هٌظَس ایي پژٍّص ثِ ثشسسی ساثغِ ثیي اػتیبد ایٌتشًتی ثب افسشدگی کبسثشاى کِ دس حذفبغل سٌی ( )15-30سبل قشاس داسًذ هی
پشداصد.
روش :
ایي پژٍّص اص ًَع پژٍّطْبی ػلی هقبیسِ ای است .ربهؼِ آهبسی دس ایي پژٍّص رَاًبى ضْشستبى ضْشیبسهی ثبضذ .دس ایي پژٍّص
حزن ًوًَِ ثشاثش ثب ً 100فش هی ثبضذ کِ اص عشیق ًًَِ گیشی تػبدفی خَضِ ای اًتخبة ضذًذ.
ثِ ایي تشتیت دس ایي تحقیق ضْشستبى ضْشیبس دس اثتذا ثِ سِ هٌغقِ اغلی تقسین ضذ دس هشحلِ ثؼذ کبفی ًت ّبی ّش هٌغقِ ضٌبسبیی ضذ،

ثب تَرِ ثِ ایٌکِ تقشیجب دس ّش هٌغقِ  12کبفی ًت ثَد،تؼذادی ثِ غَست تػبدفی اًتخبة کشدم.
دسایي پژٍّص دس سِ صهبى (غجح ،ظْش ،ضت ) ثِ کبفی ًت ّبی اًتخبثی هشارؼِ ضذ تب اقطبس هختلف هَسد ثشسسی قشاس گیشًذ .
ابزار :
پشسطٌبهِ افسشدگی ثک  :یک پشسطٌبهِ دسرِ ثٌذی خَد – گضاسضی  21هبدُ است کِ ًگشضْب ٍ  -1افسشدگی سا اًذاصُ گیشی هی کٌذ
ٍ ثِ ػٌَاى پشسطٌبهِ استبًذاسد رْبًی دس صهیٌِ افسشدگی ضٌبختِ ضذُ است .ثشسسیْبی ثِ ػول آهذُ دس صهیٌِ پبیبیی پشسطٌبهِ ثک
( )BDI-21اص پبیبًی هٌبست ایي آصهَى خجش هیدّذ.
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ثک ،اسیتش ٍ گبسثیي (ّ )1988وسبًی دسًٍی  BDI – 21سا اص داهٌِ  0/73تب  0/93ثب هیبًگیي  0/86گضاسش هیکٌٌذ( .سیذ سلوبى
ػلَی ٍ ّوکبساى )1387
ّبتشى ،ثَّلش ،پبسپبل ٍ هبتئَس ( )1983دسیبفتٌذ کِ  BDI-21پبیبیی قبثل قجَلی داسد .دسحبلیکِ صیوشهي (ً )1986طبى داد کِ پبیبیی
ثبص آصهبیی  0/64 BDI-21است .گَتلیپ ( )1984ضشیت آلفب سا ثشای  ٍ 0/82 ،BDI-21ثک ٍاستیش ( ) 1984هقذاس آلفب ثشای
 0/88 BDI-21گضاسش کشدُاًذ.
گشاث – هبسًبت ( )1990پبیبیی ثبصآصهبیی  BDI-21سا اص داهٌِ  0/48تب  0/86ثستِ ثِ فبغلِ صهبًی ثیي ثبص آصهبیی ٍ ًَع ربهؼِ گضاسش
کشدُ است.
الیت فَت (ٍ )1985الیَس ( )1979ضشیت آلفبی کشٍثٌبخ  ٍ 0/87پبیبیی ثبص آصهبیی  0/90سا گضاسش کشدُ اًذ.
 -2ثشای سٌزص اػتیبد ایٌتشًتی اص تست تطخیع اػتیبد ثِ ایٌتشًت )IAT( 1استفبدُ ضذُ است کِ تَسظ کیوجشلی یبًگ ٍ دس سبل 1998
تذٍیي ضذُ است .ایي پشسطٌبهِ دس  20آیتن عشاحی ضذُ ٍ ثِ سٍش لیکشت ًوشُ گزاسی هی ضَد .گزاسُ ّبی ایي آصهَى ثشاسبس
هالکْبی  DSM-IVثشای تطخیع اػتیبد ایٌتشًتی عشاحی ضذُ است.
ًوشات ثذست آهذُ ثشای ّش فشد ٍی سا دس سِ صهیٌِ عجقِ ثٌذی هیکٌذ .کبسثش ػبدی ایٌتشًت ،کبسثشی کِ دس احش استفبدُ صیبد دچبس
هطکالتی ضذُ است ٍ کبسثش هؼتبد کِ استفبدُ ثیص اص حذٍدی سا ٍاثستِ کشدُ ٍ ًیبص ثِ دسهبى داسد( .ػلَی.)1389 ،

پبیبیی پشسطٌبهِ اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس پژٍّطْبی چٌذی رکش ضذُ است .ثِ ػٌَاى هخبل ٍیذیبًتَ ٍ هک هَساى سٍایی غَسی ایي پشسطٌبهِ
سا ثسیبس ثبال رکش کشدُ اًذ.

Internet addiction test
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1

ّوچٌیي اص عشیق تحلیل ػَاهل ضص ػبهل ثشرستگی ،استفبدُ ثیص اص حذ ،ثی تَرْی ثِ ٍظبئف ضغلی ،فقذاى کٌتشل ،هطکالت
ارتوبػی ،تأحیش ثش ػولکشد سا ثذست آٍسدًذ کِ ّوِ ایٌْب ًطبىدٌّذُ سٍایی آى است.
ػلَی ٍ ّوکبساى دس پژٍّص خَد ثشای ًسخِ فبسسی پشسطٌبهِ  5ػبهل :غشف صهبى ثیص اص حذ دس ایٌتشًت ،استفبدُ اص ایٌتشًت رْت
کست آساهص سٍاًی ،ثشرستگی ،استفبدُ هشضی اص چت سٍم ،ثی تَرْی ثِ ٍظبئف ضغلی ٍ تحػیلی سا استخشاد ًوَدُ اًذ ٍ ػالٍُ ثش
ایي پشسطٌبٍهِ ًَ 2ع سٍایی دیگش (هحتَایی ٍ افتشاقی) ٍ سِ ًَع پبیبیی (ثبصآصهبیی ّ ،7;0/79وبًی دسًٍی  ٍ ،0;0/88تٌػیف
 )7;0/82ثذست آٍسدًذ ٍ ثْتشیي ًقغِ ثششیبثی ایي پشسطٌبهِ سا  44رکش کشدُ اًذ(،رولِ ػلوی داًطگبُ ػلَم پضضکی ،ضوبسُ ،2
تبثستبى  ) 1389هَسى دس پژٍّطی کِ ثشای ثشسسی اػتجبس ٍ سٍایی آصهَى یبًگ اًزبم داد ثیبى کشد کِ گش چِ ایي آصهَى ثشاسبس اغَل
سٍاى سٌزی سبختبس یبفتِ تْیِ ًطذُ است ٍلی پژٍّص هب ًطبى دادُ اًذ کِ ایي آصهَى ثِ ػٌَاى اثضاسی رْت سٌزص ،اص اػتجبس ٍ سٍایی
ثبالیی ثشخَسداس است.
یافته ها :
رذٍل( :)1-1-4تَصیغ فشاٍاًی پبسخگَیبى ثش حست رٌسیت
دسغذ

فشاٍاًی

رٌسیت

50

50

هشد

50

50

صى

100

100

روغ

اعالػبت رذٍل ثبال ًطبى هی دّذ کًِ 50( % 50فش)پبسخگَیبى رٌسیت خَد ساصى ٍ ً50(%50فش) ًیضرٌسیت خَد سا هشد گضاسش کشدُ
اًذ.
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رذٍل( :)2-1-4تَصیغ فشاٍاًی پبسخگَیبى ثش حست گشٍُ سٌی
دسغذ

فشاٍاًی

گشٍُ سٌی

65.0

65

22-15

35.0

35

100.0

100

23-30
روغ

اعالػبت رذٍل ثبال ًطبى هی دّذ کِ ثیطتشیي دسغذ پبسخگَیبىً 65(%65فش)گشٍُ سٌی خَد سا  22-15سبل ٍکوتشیي دسغذ
پبسخگَیبى ً35(%35فش)ًیض گشٍُ سٌی خَد سا  30-23سبل گضاسش کشدُ اًذ.
رذٍل( :)5-1-4تَصیغ فشاٍاًی پبسخگَیبى ثش حست هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍهیضاى افسشدگی

کل

صیبد

هتَسظ

کن

55

0

15

40

55.0%

.0%

50.0%

72.7%

40

10

15

15

40.0%

66.7%

50.0%

27.3%

5

5

0

0

5.0%

33.3%

.0%

.0%

100

15

30

55

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت
هیضاى افسشدگی

کن

هتَسظ
صیبد

روغ

اعالػبت رذٍل ثبال ًطبى هی دّذ کِ ساثغِ هستقیوی ثیي هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍهیضاى افسشدگی ٍرَد داضتِ است ثِ ایي هؼٌب کِ ثب
افضایص اػتیبد ثِ ایٌتشًت هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت ًیض افضایص یبفتِ است.ثِ گًَِ ای کِ کسبًی کِ داسای اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس سغح ثبال
ثَدُ اًذ ً %33.3یض داسای افسشدگی ثَدُ اًذ دس حبلی کِ ایي هقذاس دس گشٍّْبی دیگش غفش ثَدُ است.
ًتبیذ ثِ دست آهذُ اص آصهَى ضشیت ّوجستگی ثیي ایي دٍ هتغیش حبکی اص آى است کِ دس ثیي 100پبسخگَی هَسد هغبلؼِ ضشیت
ّوجستگی ثب سغح هؼٌی داسیα;0/000ثشاثش ثبR;0/595هحبسجِ ضذُ است.اص آًزب کِ ایي سغح هؼٌی داسی اص سغح هؼٌی داسی هَسد
ًظش هب  α;0/05کَچکتشاست هذسک کبفی ثشای سد فشؼ غفش خَد داسین،دسًتیزِ فشضیِ غفش هب سد ٍفشضیِ اغلی هب تبییذ هی ضَد
ثٌبثشایي ًتیزِ هیگیشین ساثغِ هؼٌی داسی ثیي اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍافسشدگی داًطزَیبى ٍرَد داسد ،ثِ ایي هؼٌب کِ ثب افضایص اػتیبد ثِ
ایٌتشًت هیضاى افسشدگی ًیض افضایص هی یبثذ.
رذٍل (ً :)2-2-4تبیذ آصهَى  tدًٍوًَِ هستقل پیشاهَى هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت ثش حست رٌسیت
آصهَى

خغبی

اًحشاف هیبًگیي تؼذاد

اػتیبد

آهبسی

هؼیبس

هؼیبس

ثِ

T=3/03

ایٌتشًت
2.94

20.79

46.80

50

دختش

2.32 S=0/003

16.46

35.40

50

پسش

ثشسسی ّبی آهبسی ًطبى هی دّذ هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت دسدختشاى (ثشاثش ثب  )46.80ثب پسشاى (ثشاثش ثب  )35.40هتفبٍت است.یبفتِ ّبی
ثذست آهذُ حبکی اص آى است کِ آهبسُ tثشاثش ثب ٍ t=3.03سغح هؼٌی داسی حبغل ( ) s=0/003هغلَة هی ثبضذ پس ایي فشضیِ
تبییذ هی گشدد.ثٌبثشایي هی تَاى ًتیزِ گشفت هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت دسهیبى دختشاى ثیطتش اص پسشاى ثَدُ است.
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بحث و نتیجه گیری

ًتیذ ایي پژٍّص ًطبى هی دّذ کِ ثیي اػتیبد ثِ ایٌتشًت ٍ افسشدگی ساثغِ هخجت ٍ هؼٌی داسی ٍرَد داسدّ .وچٌیي ًتبیذ ًطبى هی دّذ
کِ هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس هیبى دختشاى ثیطتش اص پسشاى استً .تبیذ ایي پژٍّص ثب ًتبیذ پژٍّطْبی پٌیلی استبفبًیب ( ،)2002چجی
پشاسبًب( ،)2000کشات ٍ ّوکبساى ( ،) 1999لین ٍ ّوکبساى ( ،) 2004دی آًزلس ( ٍ ) 2000سویِ ضبیق ٍ ّوکبساى ّوخَاى است.
دس سبل 2002پٌیلی استبفبًیب دس ایتبلیب 425 ،داًصآهَص هقغغ هتَسغِ سا ثشسسی کشد .ثشسٍی ایي ضشکت کٌٌذگبى آصهَى ّبیی ثشای
سٌزص هیضاى اػتیبد ثِ ایٌتشًت اًزبم ضذ .ایي آصهَى سَاالتی هبًٌذ هیضاى احسبس ضیفتگی ٍ ًیبص ثِ ایٌتشًت ،تالش ّبی ًبهَفق آًْب
ثشای قغغ استفبدُ اص ایٌتشًت ٍ فشاس اص هطکالت سٍصاًِ ثب ایٌتشًت پشسیذُ ضذ.
ایي هغبلؼِ ًطبى داد 11 ،دسغذ اص ًَرَاًبى ثِ ایٌتشًت اػتیبد ضذیذ داضتٌذ ٍ تٌْب  30دسغذ اص ایي ضشکت کٌٌذگبى استفبدُ ثی خغشی
اص ایٌتشًت داضتٌذ .دس هشحلِ دٍم ایي هغبلؼِ آصهَى ّبیی ثشای سٌزص هیضاى افسشدگی دس ایي ًَرَاًبى اًزبم ضذ .افسشدگی دس
ًَرَاًبًی کِ ثِ ایٌتشًت هؼتبد ثَدًذ ثیطتش ثَد .ثب هغبلؼِ ٍ پی گیشی سفتبسّبی خبظ ،هحققبى دسیبفتٌذ ًَرَاًبى هؼتبد ثِ ایٌتشًت غشف
ًظش اص رٌسیت ،سي ٍ هقغغ تحػیلی ثذٍى ّیچ هٌظَس ٍ ّذفی خبظ تٌْب ثشای یبفتي چیضّبی رذیذ ٍ هْیذ دس ایي ضجکِ پشسِ هی
صًٌذ.
دس یک پژٍّص دساص هذت  2سبلِ ( کشات ٍ ّوکبساى ،سبل  ،) 1998ثِ خبًَادُ ّبیی کِ ثغَس تػبدفی اًتخبة ضذُ ثَدًذ کبهپیَتش ٍ
آهَصش استفبدُ اص آى اسائِ ضذ.ثؼذ اص یک تب دٍسبل ،استفبدُ فضایٌذُ اص ایٌتشًت ،ثب کبّص استجبط خبًَادگی ٍ هحبفل ارتوبػی هحلی
ّوشاُ ثَد ،ػالٍُ ثش ای ي ضشکت کٌٌذگبى دس ایي تحقیق ،ثِ تٌْبیی ٍ افسشدگی سٍصافضٍى دچبس ضذُ ثَدًذ .افضایص تٌْبیی ٍ کبّص
حضَس ارتوبػی ثِ ٍیژُ دس ًَرَاًبى دیذُ ضذ« .کشات» دس تحقیق خَد دس سبل  1999ثذیي ًتیزِ سسیذًذ کِ ًَرَاًبًی کِ اص توبس
ّبی ارتوبػی کٌبسُ گیشی هی کٌٌذ ،اص ایٌتشًت ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای فشاس اص ٍاقؼیت استفبدُ هی کٌٌذ.
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«لین ٍ ّوکبساى» دس سبل  2004دس تحقیقبت خَد ًطبى دادًذ یکی اص آحبس ٍاثستگی ثِ ایٌتشًت ایي است کِ افشاد ٍاثستِ ،صهبى کوتشی
سا ثب خبًَادُ خَد هی گزساًٌذ .اص ػالئن ایي ٍاثستگی؛ گَضِ گیشی ،اختالل دس الگَی خَاة ،احسبس ًیبص ثِ تٌْب ثَدى ٍ فشاهَش
کشدى هسئَلیتْبی خبًَادگی است .چجی پشاسبًب عی هغبلؼِ ای کِ ثِ سبل  2000اًزبم داد ،دسیبفت کِ افشادی کِ اػتیبد ایٌتشًتی داسًذ،
کسبًی ّستٌذ کِ ثِ سبدگی خستِ ٍ هلَل هی ضًَذ ،تٌْب ،کوشٍ ،خزبلتی ،افسشدُ ٍ دچبس سبیش اًَاع اػتیبد ّستٌذ .دی آًزلس دس سبل
 2000اظْبس داضت ،هْن تشیي دالیل استفبدُ اػتیبدی اص ایٌتشًت ػجبستٌذ اص :تغییش ضذیذ دس ٍضغ سٍحی ٍ سٍاًی ٍ خلق ٍ خَی فشد،
ًبسضبیتی اص صًذگی صًبضَیی ،فطبس کبسی ،هطکالت هبلی ،ػذم اهٌیت ،اضغشاة ٍ دػَاّبی خبًَادگی ،فشاس اص ٍاقؼیت ٍ کٌبسُ گیشی
اص توبس ثب دیگشاى دس ربهؼِ است.
ًتبیذ تحقیق اًزبم ضذُ کِ تَسظ آًتیبگَهجَس ٍ لیلیبًب ٍاس سٍی  300داًطزَی پضضکی کِ ً 150فش اص آًْب هزبسستبًی (  77هشد ٍ 77
صى) ٍ ً 150فش اص آًْب اسشائیلی (  77هشد ٍ  77صى) ثَدًذ ًطبى داد کِ ٍیژگی ّبی ضخػیتی تأحیش هْوی ثش استفبدُ اص ایٌتشًت داسد .دس
ایي تحقیق استجبط هخجت ٍ هؼٌی داسی هیبى ثشٍى گشایی ( دس سغح  ٍ ) 0/01خَضبیٌذی (دس سغح ) 0/05ثب استفبدُ هفشط اص ایٌتشًت دس
هشداى اسشائیلی ٍرَد داضتّ .ن چٌیي ًتبیذ استجبط هخجت ٍ هؼٌی داسی ًیض هیبى خَضبیٌذی ٍ سٍاى سًزَس خَیی ثب استفبدُ هفشط اص
ایٌتشًت دس هیبى صًبى اسشائیلی ًطبى داد .ػالٍُ ثش ایي استفبدُ هفشط اص ایٌتشًت استجبط هخجت ٍ هؼٌی داسی ثب ٍظیفِ ضٌبسی ٍ سٍاى
سًزَسخَیی دس آًْب سا ًطبى داد ٍ استجبط هخجت ٍ هؼٌی داسی ًیض هیبى ٍظیفِ ضٌبسی ٍ گطَدگی ثب استفبدُ هفشط اص ایٌتشًت دس هشداى
ثی سستبًی ٍ ػذم استجبط هؼٌی داس هیبى هقیبس ّبی آصهَى  ٍ NEOاستفبدُ ی هفشط اص ایٌتشًت دس صًبى هزبسستبًی هطبّذُ ضذ.
دس پژٍّطی کِ ( سویِ ضبیق ،دکتش حسیي آصاد ،دکتشّبدی ثْشاهی) ثشسٍی ً 361فش اص ًَرَاًبى دثیشستبًی اًزبم دادًذ ،استجبط هؼٌی
داسی هیبى سٍاى سًزَسی ٍ اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس ًَرَاًبى دختش (ًَ ٍ )7 ; 0/04رَاًبى دختش ٍ پسش دس کل (ٍ )7 ; 0/25رَد داضت.
دس ًَرَاًبى پسش ساثغِ هؼٌی داسی هیبى خَضبیٌذی (ٍ ٍ )7 ; 0/17ظیفِ ضٌبسی ثب اػتیبد ثِ ایٌتشًت ثِ دست آهذ.
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ِّوچٌیي ًتبیذ پژٍّص ًطبى هی دّذ کِ هیبى سٍاى سًزَسخَیی ٍ اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس دختشاى ٍ دختشاى ٍ پسشاى ٍ هیبى تَافق ٍ ٍظیف
ٍ  ٍ اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس ًَرَاًبى پسش ثیطتش اص دختش هطَْد است.ضٌبسی ثب اػتیبد ثِ ایٌتشًت دس پسشاى ساثغِ ی هؼٌی داسی ٍرَد داسد
.سا ثغِ هؼٌی داسی ثیي استفبدُ اص ایٌتشًت ٍ اػتیبد ثِ آى دس ًَرَاًبى ٍرَد داسد
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