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 چکيده
بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و شادکامی در بین دانشجویان  پژوهش حاضر با هدف

باشد. همبستگی میطرح پژوهش از نوع انجام شد.  دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه

ي دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد عسلویه که در سال ي پژوهش کلیهجامعه

 ي این پژوهش شاملدر این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. نمونه 59-59ی تحصیل

بین  ي ازامرحله ياخوشه يریگنمونهنفر از دانشجویان بود که به روش  021

 این در مورد استفاده انتخاب شدند. ابزار دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه

اد به اینترنت یانگ و شادکامی آکسفورد هاي استاندارد شده اعتیپرسشنامه پژوهش،

 توسط آن محتوایی روایی و کرونباخ آلفاي روش با پایایی يمحاسبهبوده است. 

 نظیر توصیفی آمار از هاداده تحلیل گرفت. براي قرار تأیید مورد فن اهل و خبرگان

ی همبستگنظیر ضریب  استنباطی آمار و از انحراف استاندارد و فراوانی، میانگین

 و داریمعن رابطه اینترنت، اعتیاد به و شادکامی بین شد. نتایج نشان داد که استفاده

جنسیت،  بین معناداري هرابطهمچنین نتایج حاکی از آن است که  دارد. وجود منفی

  .داردن وجودشادکامی و اعتیاد به اینترنت  کل هنمر سن و تحصیالت با

 .نشگاه پیام نور و آزاد، شادکامیاعتیاد به اینترنت، دا :يديکل واژگان 
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  3 عاليه فرامرزي،  2مسلم زارعی،  1 پروانه دودمان

 .روانشناسی، دانشگاه پیام نور علمی، دانشکده علوم تربیتی و ئتیهضو ع 0
 .مدرس دانشگاه 2
 .روانشناسی، دانشگاه پیام نور علمی، دانشکده علوم تربیتی و ئتیهعضو  3
 

 نام نویسنده مسئول:
 پروانه دودمان

رابطه اعتياد به اینترنت و شادکامی در بين دانشجویان دانشگاه آزاد 

 و پيام نور عسلویه
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 مقدمه
معاصر به وجود آورده است. موج فزاینده  مشکالتی را براي انسان مزایاي فراوان، رغمیعلرسانی، هاي سریع فناوري و اطالعپیشرفت

هاي انکارناپذیر ز واقعیتافزایش طالق و بزهکاري و بسیاري از مشکالت روحی اجتماعی دیگر، ا خودکشی، افسردگی، پایین آمدن سن

تواند احساس شادکامی و نگرانه نمیزندگی مثبت مثل زیچچیهمتزلزل شده است.  در جوامع بشري گویا شادي دهدکه نشان می هستند

روکار س کنند افرادي هستند که کمتر با افکار و مسائل منفیکه احساس خوشبختی می ییهاانسان وجود بیاورد.ه خوشبختی را در انسان ب

 کنند و اتفاقات را از جانبشوند. با نیمه پر لیوان زندگی می دهند بیش از مقدار الزم و طبیعی با مسائل منفی درگیردارند و اجازه نمی

 زندگی خود را دنبال زند و با دیدگاهی مثبت کارها و امورحول و حوش مسائل خوب دور می هاآنافکار روزانه  کنند.مثبت ارزیابی می

 (.0352)رئیسی و همکاران،  کنندمی

 اینترنت (.2100، 0است )کائو و همکاران تبدیل شده و سرگرمی اطالعات اجتماعی، تعامل براي مهم ابزار یک به اینترنت امروزه 

 کنند. هرچند برقرار ارتباط سراسر جهان مردم با و کنند دریافت را مورد نظر اطالعات توانندیم و به سرعت به آسانی افراد که است روشی

شود  احساسات ناپایداري و خانواده بین اعضاي روابط زندگی، عملکرد در اختالل باعث تواندیم آن استفاده بیش از حد روي کنترل عدم که

 دیجیتالی یصنعت اوج انقالب در اکنونهم و است افزایش حال در جهان سراسر در شبکه به سرعت این از (. استفاده2102، 2)کو و همکاران

 ملی سازمان (. تحقیقات2109)کیانی و همکاران،  ندیآفریم جدید يهايگرفتار و مشکالت گمانیب جدیدي، انقالب هرگونه و قرارگرفته

 .رسدیم نفر میلیون 09به  روز در هادانشگاه و مدارس در آن کاربران تعداد ایران در نفوذ اینترنت افزایش به توجه با دهدیم نشان جوانان

 (. کاربردهاي2103)وحیدي و همکاران،  دهندیم تشکیل جوان قشر را اینترنت از درصد استفاده کنندگان 29 از بیش آمار این اساس بر

)کیانی و همکاران،  یابد ظهور اینترنت به اعتیاد عنوان با يادهیپد اخیر يهاسالدر  شده سبب جهانی شبکه این يهاتیجذاب و فراوان

 روانی اختالالت آماري و تشخیصی راهنماي بعدي در نسخه باید و دارد را اعتیاد معیارهاي کامپیوتر از استفاده مشکل که این ایده(. 2109

 تجربی مطالعات نیز، اختالل این تشخیصی مورد معیارهاي شد. در مطرح 0551 سال در یانگ کیمبرلی دکتر توسط بار شود، اولین وارد

 به اعتیاد اختالل تشخیص براي ذیل معیار 9 کندیم؛ بیرد پیشنهاد اندداده ارائه را اینترنت به اعتیاد معیارهاي از مجموعه متناقض یک

 -2بعدي؛  برخط جلسه ینیبشیپ و قبلی ي برخطهاتیفعال مورد در کردن )فکر اینترنت با ذهنی درگیري -0: باشندیمموردنیاز  اینترنت

 از استفاده کردن متوقف یا و کاهش براي کنترل، ناموفق تالش -3رضایت؛  به رسیدن به منظور اینترنت از استفاده بیشتر به نیاز احساس

 زمانی از بیشتر ماندن برخط -9اینترنت؛  از کردن استفاده متوقف و قطع زمان يریپذکیتحر یا افسردگی قراري، بداخالقی،بی -9اینترنت؛ 

 (.0351نی ترشکی و همکاران، نقل از بنداقصد داشته ) ابتدا در که

 اینترنت به نامحدود و آسان دسترسی هادانشگاه -0هستند:  اینترنت به اعتیاد مستعد افراد سایر از بیشتر دالیل ذیل به دانشجویان

 پیدا -3؛  کنندیمتجربه  خود زندگی در بار اولین براي را مادر و پدر کنترل از خارج جوان استقالل دانشجویان -2؛ کنندیم فراهم را

 گروه هر از تريقو بسیار جوانان در مدرن يهايآورفن از استفاده بر اصرار -9؛ شودیمانجام  شبکه این طریق از اغلب جدید دوستان کردن

 ان بدیندانشجوی از ياعده که شده باعث است، داشته پی در هم را ییهايناهنجارخود  که مجازي فضاي از استفاده -9است؛  دیگري سنی

 و روانشناسان (.2103دهند )صلحی و همکاران،  رهایی برگزاري آزمون و تکالیف و دانشگاه وظایف از ناشی فشارهاي از را خود طریق

(. 2103)ماهري و همکاران،  دانندیممرتبط  دانشجویان روانی و جسمی مشکالت با را اینترنت از بیش از حد استفاده منفی تأثیر مربیان

 پژوهش و آموزش، از حمایت هادولت و شناسایی شده جامعه سالمت یک تهدید به عنوان اینترنت به اعتیاد حاضر حال در چون نبنابرای

 و هانتیکاف مدارس، ،هاخانه به از آنجایی که، اینترنت و (2102، 3)کش و همکاران اندداده قرار خود کار دستور در را اختالل این درمان

 باید آن اعتیادآور یا و استفاده نادرست بیش از حد، استفاده از ناشی بالقوه جانبی عوارض از عمومی یک آگاهی است، دهوارد ش وکارکسب

 ينهیزمدر  بنابراین پژوهش است؛ شده سالبزرگ افراد فرهنگ از بخشی جهانی شبکه از این استفاده حاضر حال شود. در داده افراد به

باشد )کائو و همکاران،  نوجوانان براي خطر زنگ درآوردن صدا به در مهمی نقش تواندیم آن از ناشی مخرب تاثرا و اینترنت از استفاده

 در است. همچنین بشري اهداف محرک نیتريمرکزو  است هانسل تمام براي انسانی بحث نیتریاساس شادکامی طرف دیگر (. از2100

از:  اندعبارت که است اساسی جزء 2 داراي شادکامی (.2102اعی و همکاران، )شج شودیم تلقی مثبت یک هیجان روانشناسی حوزه

 نکته این بر گرفته صورت يهاپژوهش (.2109منفی است )ضمیري نژاد و همکاران،  عطوفت فقدان و زندگی در رضایت مثبت، هیجانات

معتقد است ( 2112) 9(. داینر2103ماهري و همکاران، کند ) ایجاد را عاطفی اختالالت تواندیم اینترنت به اختالل اعتیاد که کردند تأکید
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آورد و مواردي از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، اش به عمل میکه شادکامی، نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگی

هاي پژوهش 0511واطف است. از سال ها و عهاي مختلف آن نیز به شکل شناختشود و جنبهفقدان افسردگی و اضطراب را شامل می

گیري ها سه جهتدر این پژوهش(. 2110 ،9آرگایل) هاي مختلفی به بررسی شادمانی پرداختندمربوط به شادمانی افزایش یافت و سازمان

 .لی بوده استها سنجش میزان شادمانی و تهیه ابزارهایی براي سنجش شادمانی هدف اصدر برخی از آن. توان مشخص کرداساسی را می

هاي افزایش بر شادمانی مدنظر قرار گرفته است و در گروهی شیوه مؤثرها که بیشتر مورد توجه بوده، بررسی عوامل در برخی پژوهش

ا و نیازهاي ارض مسائلاند. امروزه شاهدیم که بسیاري از افراد در قالب جستجوهاي اینترنتی سعی دارند مشکالت، شادمانی ارزیابی شده

ي آن پرداخت. گونه پاسخگو باشند که باید به بررسی علل ایجاد کنندهي خود را حل نمایند و نیازهاي روانی و اجتماعی خود را ایندهنش

اي یم پدیدهاجتماعی بدان معضلکه آن را یک بیماري یا آسیب روانی یا اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاري به اینترنت صرف نظر از این

من، فراگیر و عود کننده که با صدمات جدي جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. به طور کلی این اختالل را است مز

شناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند تعریف تواند مشکالت روانتوان به عنوان نوعی استفاده از اینترنت که میمی

، مدعی 1تا آنجا پیشرفت که کاستا و مک کري 0511 يبر شادمانی در دهه مؤثرها در مورد عوامل (. پژوهش0311اران، کرد )شایق و همک

هاي شناس، شادمانی را به طور عمده به برونگرایی و ثبات هیجانی مربوط ساختند و از آنجا که این ویژگیاین دو روان. کشف ژن شادي شدند

 (.0551 ،7آیزنک) بناي ژنتیک دارند، ادعاي فوق مطرح شدشخصیتی نیز تا حد زیادي م

 هستند، جامعه آینده ساز و جوان اینکه نیروي علت به دانشجویان قشر اما دارد، ییهاتیمز جامعه آحاد تمامی نشاط براي و شادمانی 

 براي را مهمی روانی اطالعات و اختالالت ینترنتا به اعتیاد بین ارتباط . از آنجایی کهاندبوده و روانشناسان پژوهشگران موردتوجه بیشتر

 بین در معضل یک به ایران در به اینترنت اعتیاد مسئله امروزه اینکه به توجه با و کندیم فراهم را به اینترنت اعتیاد از پیشگیري و درمان

 و هاآموزش جهت شایانی در کمک آن امدهايپی شناسایی لذا است، تبدیل شده باشندیم کشور اصلی هر بدنه و انسانی نیروي که جوانان

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و شادکامی  باهدف مطالعه این داشت. خواهد مقوله ی اینشناسبیآس جهت در مختلف اقشار به دادن آگاهی

 انجام شد.  در بین دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه

 

 پيشينه پژوهش

 هاي داخلیپژوهش 
تحلیل ساختاري ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با شادکامی و متغیرهاي  در پژوهشی با عنوان (0357اسودي )و  طالبی ،فرنام ،زادهمغنی

. ار داشتدرنجورخویی با اعتیاد به اینترنت، رابطه مستقیم معنیهاي شخصیتی، روانز میان ویژگینشان دادند که ا شخصیتی در دانشجویان

اعتیاد  بودن وبه عالوه، بین باوجدان . داري را نشان دادرنجورخویی با واسطه شادکامی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنیچنین روانمه

 .داري به دست آمدبه اینترنت، رابطه منفی معنی

 دانشگاه دانشجویان در کامیشاد با احساس اینترنت به اعتیاد رابطه ( در پژوهشی با عنوان بررسی0351بندانی ترشکی و همکاران )

 اینترنت به اعتیاد میزان از يداریمعن طور به که داشتند اعتیاد به اینترنت دختر دانشجویان درصد از 1/0دزفول دریافتند که  علوم پزشکی

شد.  مشاهده اینترنتبه  و اعتیاد مختلف يهاتیسااز  استفاده بین يداریمعن آماري درصد بیشتر بود. ارتباط 5/1پسر  دانشجویان در

 و نشاط و اینترنت به اعتیاد بین همبستگی شد. ضریب مشاهده اینترنت به اعتیاد و روزانه استفاده میزان بین يداریمعن آماري ارتباط

 بود. -19/1با  برابر دانشجویان شادابی

 نت با شادکامی ذهنی و سالمت روان دانشجویانبررسی رابطه بین اعتیاد به اینتر( در پژوهشی با عنوان 0359زارع نژاد و همکاران )

ثبت و م داریه معنطماعی، اضطراب و افسردگی رابتین اعتیاد به اینترنت دانشجویان و فاکتورهاي اختالل در کارکرد اجدریافتند که ب

یرد و اعتیاد به اینترنت قرار گ ریثتحت تأ تواندیگردد که سالمت روان ممشاهده گردید. بنابراین، از نتایج این پژوهش چنین استنباط می

به میزان اعتیاد  رگذاریعالوه بر سایر عوامل تأث توانیدر مواردي که اختالالتی در سالمت روان افراد وجود دارد، براي مداوا و یا اصالح آن م

 .به اینترنت فرد نیز توجه نمود

 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با سالمت روان دانشجویان علمی کاربردي کرمانشاه ( در پژوهشی با عنوان0359زندي و درویشی زاده )

ستفاده از ا حسب اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر و پسر بر. دانشجویان مورد مطالعه اعتیاد به اینترنت شایع بود درنشان دادند که 

ضد  و یشناختروان فردي، يهابیامروزه آس نتیجه گرفته شد کهلف متفاوت نیست. اینترنت متفاوت است. ولی بر حسب سنین مخت
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https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-EPSCONF02-EPSCONF02_0757%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87.html&type=0&id=20385635
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ین شیوع خطرات اینترنتی در ب ضروري است که پیش از ؛ بنابرایناجتماعی استفاده بیش از حد از اینترنت به طور کامل مشخص شده است

 .ما تدابیر امنیتی مناسب اندیشیده شود يدانشجویان جامعه

ترنت بین اعتیاد به اینبیان کردند که  بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سالمت روان( در پژوهشی با عنوان 0359همکاران )رحمانی و 

با توجه به پژوهش انجام شده معلوم گردید که بین اعتیاد به اینترنت و سالمت عمومی . عمومی روان ارتباط معناداري وجود دارد و سالمت

 . وجود داشته است يرگذاریتأثروان رابطه 

 هین نتیجه رسیدند کبه ابا اعتیاد به اینترنت در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه روان رنجور خویی ( 0352فر و همکاران ) ییتمنا

 .داشتنآموزان دختر و پسر تفاوتی وجود بین اعتیاد به اینترنت دانش داشت امابین روان رنجورخویی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود 

 

 هاي خارجیپژوهش

 311طالعه بر روي ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی و اضطراب با م2100) 1آکینی و اسکندر

 بینی کننده معنادار اعتیاد به اینترنت بود. اي به این نتیجه رسیدند که افسردگی و اضطراب پیشدانشجوي ترکیه

هاي شخصیتی نوجوانان معتاد به اینترنت و نوجوانان غیر معتاد ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی مقایسه ویژگی2100) 5ینگ ونبین

نوجوان غیر معتاد مقایسه کردند، به این نتیجه رسیدند که نوجوانان  93وان را که به شدت به اینترنت معتاد بودند با نوج 31به اینترنت که 

کردند، براي زندگی هدفی نداشتند و تمایل پیشرفت در آنان کم معتاد در مقایسه با گروه غیر معتاد حمایت اجتماعی کمی را احساس می

 بود. 

دانشجوي  311هاي شخصیتی بر استفاده از اینترنت روي ویژگی ریتأث( در پژوهشی تحت عنوان بررسی 2111) 01گومبور و لیلیانا واس

زن( بودند به این نتیجه رسیدند که  79مرد و  79ها اسرائیلی )نفر از آن 091زن( و  79مرد و 79ها مجارستانی )نفر از آن 091پزشکی که 

ي مفرط از اینترنت در مردان اسرائیلی ( با استفاده19/1( و خوشایندي )در سطح 10/1یی )در سطح گرابرونداري میان ارتباط مثبت و معنی

ي مفرط از اینترنت در میان زنان ( با استفاده10/1داري میان خوشایندي و روان رنجوري خویی )در سطح ارتباط مثبت و معنی نیچنهمو 

ي مفرط از اینترنت در مردان مجارستانی ( با استفاده19/1ی و گشودگی )در سطح شناسفهیظوداري میان اسرائیلی و ارتباط مثبت و معنی

 ي مفرط از اینترنت در زنان مجارستانی وجود نداشت.هاي آزمون نئو و استفادهداري میان مقیاسوجود داشت و نیز ارتباط معنی

روان رنجور خویی و برون گرایی با اعتیاد به اینترنت که بر  ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه2117) 00هاردي و مینگ یی تی

 داريساله در استرالیا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت و معنی 72تا  01مرد( در ردیف سنی  99زن و  95نفر ) 53روي 

 ن گرایی و اعتیاد به اینترنت وجود داشت.داري میان برومیان روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت و ارتباط منفی و معنی

نوجوان معتاد و غیر معتاد به اینترنت تایوانی،  3112( در پژوهشی تحت عنوان بررسی خصوصیات شخصیتی 2111و همکاران )02کو

ه معتاد و غیر اند و گروی هستند که سابقه سوء مصرف مواد داشتهنوجوانانبه این نتیجه رسیدند که افراد معتاد به اینترنت بسیار مشابه به 

 معتاد به اینترنت راهبردهاي متفاوت اجتناب از آسیب داشتند. 

 پدیده این و دارد به دنبال را آن به اعتیاد خطر از آن، و نادرست حد از بیش استفاده اما است، يخطریب ابزار خود خودي به اینترنت

 کاربران کاري بازده و يوربهره اینترنت، از حد از استفاده بیش نتیجه ست. درا کرده ایجاد جامعه روانی بهداشت براي را ياعمده مشکل

. به اندمسئله این تبعات دیگر از نیز و ماهیچه پشت کمر، درد چون عالئمی همراه به چاقی و جسمی تحرک . عدمدیآیم پایین اینترنت

هاي اخیر تعداد کاربران اینترنت در حال دهد در سالمارها نشان میمیان دانشجویان دارد. آ در يترشیب تبعات اینترنت به اعتیاد خصوص

میلیون نفر گزارش شده است. بر اساس آمار تعداد کاربران  199نیز تعداد استفاده کنندگان از آن  2112افزایش بوده و تا دسامبر سال 

ي اول را هزار نفر رسیده و به این ترتیب، رتبه 211لیون و می 33، به 2101میلیون نفر بوده که در سال  00، 2111ایرانی اینترنت در سال 

دهد که بیشتر استفاده کنندگان از اینترنت جوانان هستند و در کشورهاي خاورمیانه کسب کرده است. پژوهش علوي و همکاران نشان می

درصد  29ک کردن پست الکترونیکی و درصد چ 31هاي اینترنتی، درصد بازي 21(، 03هاي گپ و گفتگو )چت رومدرصد آن در محیط 39

با دسترسی  زمانهمدقیقه در هفته بوده است.  91ي جهانی هستند. میانگین زمان صرف شده براي اینترنت نیز نیز مشغول جستجو در شبکه

د، . همانند انواع دیگر اعتیاروزافزون و گسترده افراد به اینترنت، نوع جدیدي از اعتیاد به وجود آمده که معضل رو به رشد عصر اطالعات است

                                                           
8  Akini & Iskender 
9 Ying Wenbin 
10  Gombor A, Vas LA 
11 Hardie & E, Tee 
12  Ko 
13- Chat room 
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قراري، از هم گسیختگی روابط اجتماعی و افت تحصیلی همراه است )علوي و ی، بیخلقکجاعتیاد به اینترنت با عالئمی چون افسردگی، 

 (.2100همکاران، 

 کنند که فرد درزار معرفی میي اجباري افراطی از این ابو همکاران، وابستگی به اینترنت را به عنوان استفاده09بر طبق نظر دوگالس

دهد. این نوع وابستگی یک ناتوانی در صورت محروم شدن از آن بسیار تحریک پذیر گشته، از خود رفتارهاي توأم با بد خلقی نشان می

طه نظر د. از نقشوهاي روزانه میکنترل استفاده از اینترنت است که به آرامی منجر به احساسات ناراحت کننده و تضعیف کارکردي فعالیت

و حتی  ي بر زندگی شغلی، سبک زندگیرگذاریتأثشناختی و عاطفی، توانایی عملی، وابستگی به اینترنت به دلیل پیامدهاي اجتماعی، روان

د داننها را کسب حمایت اجتماعی، دوستی و تفریح میو همکاران نیز یکی از دالیل اصلی این نوع گرایش09محل زندگی را داراست. ردینگ

ي روزانه از و همکاران دریافتند که استفاده01شود. وندراکه به علت گستردگی، مشکالت ارتباطی، شغلی، خانوادگی و زناشویی را باعث می

 هاي شخصیتی درون گرایی، ناسازگاري و ثباتي اجباري از آن، با ویژگیاینترنت به طور غیرمستقیم با سطح پایین رفاه فردي و استفاده

تیاد دهد که اختالل اعهاي صورت گرفته پیرامون اعتیاد اینترنتی، نشان میایین رابطه بسیار قوي دارد. میزان رو به رشد پژوهشعاطفی پ

اي آن، تحمل، عالئم کناره گیري، اختالالت عاطفی و از هم گسیختگی اجتماعی است که از مشخصه -شناختیاینترنتی نوعی اختالل روان

ها و ... استفاده کرد )تمنایی توان در مراکز روان درمانی و مشاوره، آموزش و پرورش، دانشگاهاز نتایج این پژوهش می روابط اجتماعی است،

 (.0350فر، 

 روانی سبب يهايماریب و باشدیم اهمیت حائز آنان روانی سالمت هستند، جامعه بالقوه يهاهیسرما دانشجویان اینکه به توجه با

 افراد، از قشر این در اینترنت استفاده از منفی پیامدهاي تنوع به توجه با و شودیم هاآن تحصیلی و اجتماعی شغلی، عملکرد در اختالل

بر این اساس پژوهش  .است برخوردار زیادي اهمیت از اینترنت اندازه از از بیش استفاده اثر در دانشجویان شادکامی و روانی سالمت مطالعه

ر درصدد لذا پژوهش حاضپردازد. تیاد به اینترنت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد عسلویه میاع حاضر به بررسی رابطه

 هاي زیر بوده است: بررسی فرضیه

 دار وجود دارد.بین شادکامی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه رابطه معنی -0

حصیالت با نمره کل شادکامی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه رابطه وجود بین جنسیت، سن و ت -2

 دارد.

 

 روش پژوهش
ناي ماهیت است. بر مباعتیاد به اینترنت و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد عسلویه  بررسی رابطههدف این تحقیق، 

ور ي دانشجویان دانشگاه پیام ني پژوهش کلیهتوان در گروه تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی قرار داد. جامعهیق را می، این تحقو روش

نفر از دانشجویان بود  021ي این پژوهش شامل در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. نمونه 59-59و آزاد عسلویه که در سال تحصیلی 

انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور سنجش  بین دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور عسلویه ي ازامرحله ياهخوش يریگنمونهکه به روش 

 ( استفاده شده است. 0515( و پرسشنامه شادکامی آکسفورد )0551اعتیاد به اینترنت یانگ )پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و شادکامی از دو 

سؤالی خود را بر  21ي پرسشنامه(، 0551)07آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ (:1991اعتياد به اینترنت یانگ ) پرسشنامه-الف

ن ي ایگذارنمرهي شود. شیوهي میگذارنمرههاي تشخیص اعتیاد اینترنتی طراحی نمود. این پرسشنامه به روش لیکرت اساس نشانه

تا  21ي کلی آزمون بین . نمره9و همیشه=  9، بیشتر اوقات= 3، اغلب=2، گاهی اوقات=0اي بدین شرح است؛ به ندرت=درجه 9پرسشنامه 

شود. برخی وابستگی شدید تفسیر می 71-011وابستگی زیاد و  91-15وابستگی متوسط،  21-35ي بین متغیر است، که نمره 011

مون از روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی عوامل تشکیل به منظور بررسی اعتبار این آز 05وام سی موران 01پژوهشگران نظیر ویدیانتو

توجهی به ي بیش از حد، بیعامل را بیان نمود که عبارت از اهمیت استفاده 1ي مقیاس استفاده کردند. تحلیل عاملی این آزمون، دهنده

و 21یمي آن است. در مطالعه کسازهي اعتبار دهندهنشانبینی بودند، که توجهی به زندگی اجتماعی و پیشوظایف شغلی، فقدان کنترل، بی

 ذکر شده است. 51/1( پایایی درونی پرسشنامه باالي 2119همکاران )

                                                           
14- Douglas 
15- Riding 
16- Van der Aa 
17-Yang Internet Addiction  test (IAT) 
18- Widyanto 
19- McMurran 
20- Kim 
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 ايگیري شادکامی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد از جایگاه ویژههاي اندازهدر بین ابزار و روش آزمون شادکامی آکسفورد: -ب

بعد شامل: رضایت، خلق مثبت، سالمتی، کارآمدي و عزت نفس را در  9که ماده است  25آزمون شادکامی آکسفورد داراي برخوردار است. 

مربوط به بعد  22و 05، 07، 09، 03، 5ي هاسؤالمربوط به بعد رضایت،  21و  29، 29، 09، 09، 1، 1، 9، 9، 3، 2ي هاسؤالگیرد. بر می

 01ي هاسؤالمربوط به بعد کارآمدي و  20و  21، 01، 02ي هاسؤالتی، مربوط به بعد سالم 21و  23، 01، 1، 7، 0ي هاسؤالخلق مثبت، 

هاي در خرده مقیاس 1شماره  سؤالهاي رضایت و خلق مثبت و در خرده مقیاس 09 سؤال ضمناًباشند. مربوط به بعد عزت نفس می 00و 

کند. بدین صورت که تغییر می 3تا  1از رت به ترتیب هاي هر عباگذاري گزینهنمرهرضایت و سالمتی به صورت مشترک محاسبه گردیدند.  

گانه  25گیرد؛ و جمع نمرات مواد تعلق می 3ي زیاد نمره و گزینه 2ي متوسط نمره ، گزینه0ي کم نمره نمره صفر، گزینه اصالًي به گزینه

است که بیانگر باالترین  17 ر این مقیاس کسب کند،تواند دکه آزمودنی می ياین ترتیب باالترین نمرهه ابدهد. نمره مقیاس را تشکیل می

نمره بهنجار این  افسردگی فرد است. ناراضی بودن آزمودنی از زندگی و یداست که مؤ 1 نمره این مقیاس ینحد شادکامی بوده و کمتر

 است. 92تا  91آزمون بین 

اي منظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازهبهها این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است )آن پایه نظري

زمون این آ. نداشتن احساس منفی( میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و درجه عاطفه مثبت، فراوانی و اند:داراي سه بخش مهم دانسته

عبارت از عبارات این  20 شده است. ساخته (BDI، 0571) بر اساس پرسشنامه افسردگی بک توسط مایکل آرگایل و 0515در سال 

هاي سالمت ذهنی را پوشش دهد؛ یازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه معکوس گردیده و شده وگرفته BDI پرسشنامه از

ی از یکمانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی داراي چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش 

 ها را انتخاب نماید. آن

آزمودنی و نور باال فرم  010را با  17/1( آلفاي 0551آزمودنی، فارنهایم وبروینگ ) 937را با  51/1آرگیل و همکاران، ضریب آلفاي 

آمده  دستبه 52/1( آلفاي کرانباخ 0551دست آوردند. در بررسی فرانسیس ) آزمودنی به 011با  19/1تري از این پرسشنامه آلفاي کوتاه

 (.0317است )علی پور و نورباال، 

 

 هانتایج و یافته
 آمار از تحقیق هايفرضیه آزمون براي نظیر فراوانی، میانگین و انحراف معیار و توصیفی آمار پژوهش از هايداده تحلیل به منظور

 شده است. ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده نظیر استنباطی

 باشد.هاي توصیفی پاسخگویان به شرح زیر میها، یافتهه اطالعات به دست آمده از نمونهبا توجه ب

 مقایسه توزیع فراوانی واحدهاي مورد پژوهش بر حسب اطالعات جمعيت شناختی -1جدول 

 درصد تعداد  متغير

 جنسيت

 

 زن

 مرد

71 

91 

91 

92 

 گروه سنی

 سال 31-39

 سال 31-91

 سال 91بیشتر از 

99 

23 

93 

31 

07 

99 

 سطح تحصيالت
 فوق دیپلم

 لیسانس

19 

99 

99 

99 

 

پرسشنامه پاسخ  سؤاالتنفر به  021منظور نمایش دادن متغیرهاي جمعیت شناختی کیفی تنظیم گردیده است. به  0جدول شماره 

 39تا  31نفر( بین  99درصد ) 31سن نفر( مرد بودند. از نظر گروه سنی،  91درصد ) 92نفر( زن و  71درصد ) 91اند. از نظر جنسیت داده

نفر( از  19درصد ) 99سال بود. از نظر میزان تحصیالت،  91نفر( بیشتر از  93درصد ) 99سال و  91تا  31نفر( بین  23درصد ) 07سال، 

 نفر( تحصیالت لیسانس داشتند.  99درصد ) 99پاسخ دهندگان تحصیالت فوق دیپلم و 
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 در افراد مورد مطالعه هاي پژوهشمعيار متغيرميانگين  و انحراف  -2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 17/01 57/99 اعتیاد به اینترنت

 72/07 70/99 شادکامی

 

ي شادکامی به ترتیب برابر با مؤلفهي اعتیاد به اینترنت و مؤلفهشود، میانگین دانشجویان در مشاهده می 2طور که در جدول همان

 باشد. می 70/99±72/07و  17/01±57/99

دار فرضيه اول پژوهش: بين شادکامی و اعتياد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد و پيام نور عسلویه رابطه معنی

 وجود دارد.

 گزارش شده است:  3به منظور بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج در جدول 

 ستگی بين شادکامی و اعتياد به اینترنت در دانشجویانضریب همب -3جدول 

 متغير
 اعتياد به اینترنت

 نفر( 021تعداد )

 داريسطح معنی ضریب همبستگی 

 131/1 -293/1* شادکامی

 10/1* معنادار در سطح          11/1معنادار در سطح **  

 

باشد؛ می -293/1شادکامی و اعتیاد به اینترنت برابر  کل هرنم بین ضریب همبستگی شود،می مشاهده 3 جدول در که طورهمان

و  دییتأ که فرض پژوهش. یعنی ایندارد وجود 19/1داري معنی سطح درشادکامی و اعتیاد به اینترنت  بین معناداري ه منفیرابط بنابراین

یاد به اینترنت است؛ یعنی هر چه اعتیاد به شود. منفی بودن ضریب همبستگی حاکی از رابطه معکوس شادکامی با اعتفرض صفر رد می

 ها کمتر است. اینترنت دانشجویان بیشتر باشد، شادکامی در آن

فرضيه دوم پژوهش: بين جنسيت، سن و تحصيالت با نمره کل شادکامی و اعتياد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد 

 و پيام نور عسلویه رابطه وجود دارد.

 گزارش شده است:  9ین فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج در جدول به منظور بررسی ا

 ضریب همبستگی بين جنسيت، سن و تحصيالت با نمره کل شادکامی و اعتياد به اینترنت در دانشجویان -4جدول 

 متغير
 نفر 121تعداد 

 اعتیاد به اینترنت شادکامی

 داريسطح معنی ضریب همبستگی داريسطح معنی ضریب همبستگی 

 115/1 037/1 191/1 093/1 جنسيت

 179/1 021/1 113/1 002/1 سن

 025/1 151/1 090/1 175/1 تحصيالت

 

، 093/1شادکامی برابر  کل هنمر جنسیت، سن و تحصیالت با بین ضریب همبستگی شود،می مشاهده 9 جدول در که طورهمان 

باشد؛ می 151/1و  021/1، 037/1جنسیت، سن و تحصیالت با نمره کل اعتیاد به اینترنت برابر  بین و ضریب همبستگی 175/1و  002/1

 . داردن وجود 19/1داري معنی سطح درشادکامی و اعتیاد به اینترنت  کل هنمر جنسیت، سن و تحصیالت با بین معناداري هرابط بنابراین
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 گيريبحث و نتيجه
در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور و آزاد عسلویه انجام شد. به  رابطه اعتیاد به اینترنت و شادکامیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 هاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.منظور بررسی فرضیه

 که با استفاده از ضریب همبستگی فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و شادکامی در بین دانشجویان پرداخت

 همکاران و زادهمغنیمشخص شد که بین اعتیاد به اینترنت و شادکامی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. این یافته با نتایج تحقیقات 

( و 2100اسکندر ) (، آکینی و0359(، زندي و درویشی زاده )0359(، زارع نژاد و همکاران )0351، بندانی ترشکی و همکاران )(0357)

 باشد.( همسو می2117هاردي و مینگ لی تی )

فرضیه دوم پژوهش به بررسی رابطه بین جنسیت، سن و تحصیالت با اعتیاد به اینترنت و شادکامی در بین دانشجویان پرداخت که با 

. این ادکامی رابطه معنادار وجود ندارداستفاده از ضریب همبستگی مشخص شد که بین جنسیت، سن و تحصیالت با اعتیاد به اینترنت و ش

فر و همکاران تمنایی(، 0359(، رحمانی و همکاران )0359(، زارع نژاد و همکاران )0351یافته با نتایج تحقیقات بندانی ترشکی و همکاران )

 باشد.همسو می( 2111( و گومبور و لیلیانا واس )2100، ینگ ونبین )(0352)

اعتیاد به اینترنت را یک الگوي استفاده از اینترنت که موجب اختالل عملکردي شده و با حاالت ناخوشایند  ی آمریکاپزشکروانانجمن 

مفهوم شادکامی، مبهم و اسرارآمیز است. اما (. 2111، 20درونی در طول یک دوره دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است )پاتریک و جویس

اند که از مردم درباره معناي شادکامی سؤال شده، پاسخ داده هایابینهیزمد شادکامی چیست. در داننخوبی می واضح است که بیشتر مردم به

 هاي مثبت، یا عبارت است از: راضی بودن از زندگی خودشادکامی عبارت است از: بودن در حالت خوشحالی و سرور یا دیگر هیجان غالباًکه 

ایت، جزء سومی نیز وجود دارد که عبارت است از: فقدان افسردگی و اضطراب یا دیگر وه بر این دو جزء، یعنی عواطف مثبت و رضالعو 

 (.2113، 22)آرگایل عواطف منفی

 بودن پرسشنامه و محدود به پژوهش این ابزار بودن از: محدود اندعبارتها مواجه بوده است هایی که این پژوهش با آنمحدودیت

در یک منطقه شهري، همکاري نکردن دانشجویان در زمینه پرکردن  هایآزمودنمحدود بودن  پژوهش. متغیرهاي مورد در پژوهشی منابع

 توان روابط علی و معلولی میان متغیرها برقرار کرد.در این پژوهش از روش همبستگی استفاده شده است و نمیکه پرسشنامه و این

 

 تشکر و قدردانی
چنین اساتید و کلیه دانشجویانی که ما را در انجام این پژوهش ر و آزاد عسلویه و همبدین وسیله از مسئوالن محترم دانشگاه پیام نو

 آید.  یاري رساندند تقدیر و قدردانی به عمل می
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