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 چکيده
بینی گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس احساس وهش حاضر پیشهدف از پژ

افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان بود. روش 

ه دانشجوی دانشگا 022های آن را بین بود و آزمودنیپژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیش

انتخاب گروه نمونه به روش دادند. آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان تشکیل می

کوتاه  های فرمها شامل مقیاسگیری در دسترس انجام شد. ابزارهای گردآوری دادهنمونه

 هاهای اجتماعی مجازی بودند. برای تحلیل دادهو گرایش به شبکه ،(-31BDIافسردگی بک )

ین، بفاده از همبستگی ساده، به دلیل وجود یک متغیر مالک و سه متغیر پیشعالوه بر است

. نتایج به دست آمده نشان داد که احساس افسردگی استفاده شد متغیری از رگرسیون چند

 باشند.های اجتماعی مجازی میدارای یک ارتباط مثبت و معنادار با گرایش به شبکه

 .شبکه های اجتماعی مجازیافسردگی، گرایش به  : يديکل واژگان
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 2 محمدرضا برنا،  1 معصومه بيرانوند
 .رشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،واحد اهواز، ایراندانشجوی کارشناسی ا 3
 .عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز، اهواز، ایران 0
 

 نام نویسنده مسئول:
 معصومه بيرانوند

 بررسی رابطه افسردگی با گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي
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 مقدمه
و  شودای توسط کاربران آن انجام میای است که امور تولید محتوای ویدئو، صدا، متن و یا چندرسانههای اجتماعی، رسانهرسانه شبکه

میزان استفاده از اینترنت و شبکه (. 0222، 3شوند )استین فیلد، الیسون و لمپدر محیط اجتماعی منتشر و بین همتایان به اشتراک گذارده می

 3992اینترنت یا نسل شبکه نام نهاده اند. این نسل متولدین اواسط دهه ی  های مجازی چنان رو به گسترش است که نسل کنونی را، نسل

ن به فضای مجازی تفاوتها از پیوستهای آنهای اجتماعی و همچنین انگیزههای مختلف از شبکهنسل میالدی به بعد هستند. بین استفاده

کنند یاستفاده م توجهی وجود دارد. به عنوان مثال، نتایج تحقیقات نشان داده است که مادران نسبت به پدران بیشتر از فیس بوک های قابل

ود در خارج از فیسبوکی خدوستان فیس ها هستند؛ اما پدران بیشتر بابوکی مادران، اعضای خانواده و خویشاوندان آنو بیشتر دوستان فیس

درصد از  99اند که بیش از مطالعات اخیر نشان داده(. 0230، 0)مارتینز، دیمیتریادیس، روبیا، گومز، و دالفونتا کنندبوک ارتباط برقرار می

در سال  . (2002 ،1و گانت شاو) سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند دانشجویان مقطع کارشناسی در انگلیس به طور مداوم از

یافته است. به طوری که محبوب ترین آنها صدها میلیون کاربر  های اخیر محبوبیت شبکه های اجتماعی آنالین تا حد بی سابقه ای افزایش

ا شبکه ای ایجاد کرده است و تعداد مطالعات و پژوهش ها جهت درک این شبکه ها ر دارند. این موفقیت منافعی را در درون خود این جوامع

 گستردگی بسیار و محدودیت دسترسی به تمامی کاربران بزرگترین شبکه های اجتماعی آنالین کسب اطالعات مکفی افزایش داده است ولی

 (0232، 4بورک، مارلو، و بنتو) درباره دیدگاه کاربران آنها و چگونگی روابطشان را با مشکل مواجه کرده است

باشد. افسردگی یکی می 9های مجازی اجتماعی را در آن در نظر گرفت، افسردگیرایش به شبکهبینی گتوان توانایی پیشکه می یمتغیر

ای برخوردار بوده و به آن توجه ی پزشکی از جایگاه ویژههای شناخته شده است که از عصر بقراط به این طرف در رشتهترین اختاللاز قدیم

ترین اختالل روانی است و از (. افسردگی یا اختالل خلق رایج3129سروی و رهبری، ی خ، ترجمه0223، 6و پاور خاصی شده است )چامپیون

های روانی پزشکی است به طوری که سازمان بهداشت جهانی ترین اختاللآن به سرما خوردگی روانی یاد شده است. افسردگی یکی از شایع

های قلبی و عروقی سالمتی و حیات انسان را در سراسر ز بیماری، افسردگی دومین عاملی است که پس ا0202تخمین زده است که تا سال 

(. در ایران احتمال ابتالی زنان به افسردگی دو برابر مردان 3126ی پورافکاری، ، ترجمه0221، 7)سادوک و سادوک جهان تهدید خواهد کرد

درصد( به دست آمده است )کاویانی،  7/3رصد در مقابل د 9/0خویی کمتر از دو برابر )درصد( و در مورد افسرده 9/4درصد در مقابل  3/9)

 (.3123دهقان، منصورنیا، خرمشاهی، قدیرزاده، دادیی، و چهادهی،  احمدی ابهری،

چند  ای کیاست که توسط شده لیهستند( تشک یسازمان ای ی)که عموماً فرد ییهاهواست که از گر یاجتماع یساختار اجتماعی شبکه

به هم متصل اند  (یدمولوژی)اپ هایماریب تیوب، سرا یهانکیل ،یشاوندیها، خودوست ،یو تبادالت مال هادهمانند ای ینوع خاص از وابستگ

 یمعنا خواهد شد و در واقع رسانه اجتماع یب یمجاز یو شبکه اجتماع نترنتیبدون وجود ا یاجتماع رسانه (.0222)استین فیلد و همکاران، 

اقع دهد و در و یشده را م دیتول یاستفاده از محتوا ای جادیا ،یکه به کاربران اجازه به اشتراک گذار ندیگو یرا م یبتحت و ینرم افزار یابزارها

محتوا  یبه اشتراک گذار یبرا یشبکه اجتماع کیاست که در  یابزار ایشوند  یم یشبکه اجتماع کی لیباعث تشک ای بستر یرسانه اجتماع

 یبرا گذار بوده اند؛ریاز عوامل تاث کیکدام  یفناور شرفتینکته در مرحله پ نیبه ا دقت(. 0222، 2سارنسون)پینکوارت و  شود یاستفاده م

 یانسان یکه وب به جامعه  یهنگام مهم است. یمسئله ا داشته باشد؛ یدر حوزه اجتماع تواند یکه م یتر از نقش نانهیواقع ب یبه درک دنیرس

 بدون آن را تصور کرد یاز از آن نتوان زندگ یناش یها بیکه به رغم آس یو تحول را نداشت تا حد رییغمقدار از ت ینتصور ا یکس افتیراه 

اجتماعات  (9/02)یو ادب یاجتماعات هنر بیبه ترت فضای مجازیشده در  ییاجتماعات شناسا نیاز ب ی در ایرانقیتحق در(. 3126)کوثری، 

 یو معنو ینیهم چون د یاعضا را به خود اختصاص داده و اجتماعات نیشتریدرصد( ب0/6)ی درصد( و اجتماعات جنس9/33)ی حیو تفر یاجتماع

 یدرصد( در رده ها1/0) و عاشقانه درصد(1/0)ی دانش آموز، درصد(9/0)ی اسیس، درصد(6/0) اطالعات یفناور، (3/1)ی ورزش درصد(؛4/1)

از تنوع  یحاک، مختلف یانجمن ها هب وستنپیکاربران در قالب  ییگو و مشارکت گفت از قیتحق این جیدر مجموع نتا .رندیگ یقرار م یبعد

 ریمناسب و غ یتیهو استیس کیکشور به  ازیراستا به ن نیو در ا دارد تیحکا یشدن فرهنگ یجهان انیکاربران و همراه شدن با جر یتیهو

بر ابعاد مختلف  ،یو ارتباط یاطالعات یها ی، گسترش فناورمروزها. (3193، ی و قدسیشهاب؛ به نقل 3126، ی)کوثر کند یم دیطرد کننده تاک

به مکان  یازین یزمان و مکان و ب تیگذاشته است. با کمرنگ شدن اهم ریـ تأث یو اقتصاد یتیامن ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیبشر ـ س یزندگ

                                                           
1- Steinfield, Ellison,& Lampe 
2- Martınez, Dimitriadis, Rubia, Gómez,& De La Fuente 
3- Shaw & Gant 
4- Burke, Marlow, & Lento 
5- depression 
6- Champio, & Power 
7- Sadock, & Sadock 
8- Pinquart & Sörensen 
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 دیکل جدش نیارتباط برقرار کنند. ا گریکدیبا  ،یمجاز یتوانند در فضا یم یآسان تر اریارتباط، افراد به شکل بس یبرقرار یمشترک برا

 (.3193)شهابی و قدسی،  شود یجوامع م تیارتباط، موجب تحول در فرهنگ و هو یبرقرار

های روانی سهم آمار و ارقام بیانگر آن است که بیماریمتغیر اثرگذار بر روی گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی، افسردگی است. 

برند، یک چهارم جمعیت جهان های روانی رنج میمیلیون نفر در دنیا از بیماری 492های شایع در جهان دارند. تقریباً یمهمی در بین بیمار

های از ناتوانی %09روانی علت تقریبی  هایاند، از طرفی اختاللهای روانی و رفتاری در طول زندگی خود مواجه شدهبه نوعی با یکی از اختالل

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که  0229(. سال 0229، 3روند )مارشال، چاپمن و الندوا، کانادا و اروپای شرقی به شمار میدر امریکا موجود

 112ترین اختالل روانی است که تقریباً ای رایجافسردگی به گونهسال و باالتر است.  34 افسردگی دومین دلیل ناتوانی برای افراد در سن

از  (.0223، و همکاران )کوئینگ افتدمی اتفاقگی هزار خودکشی ناشی از افسرد 222ساالنه  وبرند ان از افسردگی رنج میمیلیون نفر در جه

کسی و بدبینی، بیداری سحرگاهی، خستگی شدید، افکار مرتبط با مرگ، پذیری، احساس بیاحساس پوچی، تحریکعالئم افسردگی را می توان 

 های مرتبط با هاضمهاختالل  دهند، مانند سردردها و که نسبت به درمان پاسخ نمی پایاهای مرضی جسمانی نشانه عدم تمرکز و به یاد آوردن،

، 0221، 0)آمن و روث نام برد بافی پایا، یا میزان عزت نفس پائین و مزمن، احساس نارضایتی پایا یا احساس دلتنگیو دردهای مزمن، منفی

افراد افسرده با وجود خمودگی، زجر می کشند و به فکر رهایی از این  (.3192؛ به نقل از پناهی، 3122پناهی،  خداو  نیاکاوش، ترجمه فهامی

حالت هستند بنابراین به فضایی می روند که کسی آن ها را نمی شناسد و به دنبال راه حل و یا یک حواس پرتی برای خود در آن فضا هستند 

(. در این پژوهش به دنبال بررسی این خواهیم بود که آیا متغیر افسردگی ، گرایش به شبکه 3999، 1نورینگ)السون، نوردستروم، آرینل و وان 

 کنند؟بینی میهای اجتماعی مجازی پیش

 

 تعریف مفهومی افسردگی .1

گیری، ر، تمرکز و تصمیمهای روزانه، کاهش توانایی تفکم با خلق افسرده، غم، ناامیدی، کاهش عالقه و لذت از فعالیتأافسردگی حالتی تو

ارزشی یا گناه شدید، کاهش یا فقدان عالقه خوابی، خستگی یا از دست دادن انرژی، احساس بیخوابی یا پرافزایش یا کاهش وزن و اشتها، بی

  .(3123آوادیس یانس،  ترجمه نیکخو و، IV-DSM4 ،0222جنسیتی، اندیشیدن مکرر در مورد مرگ یا فکر و اقدام به خودکشی است )

 

 تعریف عملياتی افسردگی 2-1
، که (BDI-31) 9ای افسردگی بکماده 31فرم کوتاه  یای است که شرکت کنندگان از پرسشنامهدر این پژوهش میزان افسردگی نمره

 د.آورنمیبه دست ( اعتباریابی شده است، 3124)رجبی  توسط

جازی بسیار فراگیر شده است و این پدیده بر روی بسیاری از ابعاد زندگی در حال حاضر در جامعه ما گرایش به شبکه های اجتماعی م

انسان ها تأثیرگذار است. در این پژوهش هدف این است که مشخص شود آیا احساس افسردگی میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی 

 بینی می کند یا خیر.را پیش

 

 یاجتماع يشبکه ها یستيچ .2

چند  ای کیاست که توسط  شده لیهستند( تشک یسازمان ای ی)که عموماً فرد ییهاهواست که از گر یاجتماع یساختار اجتماعی شبکه

به هم متصل اند  (یدمولوژی)اپ هایماریب تیوب، سرا یهانکیل ،یشاوندیها، خودوست ،یو تبادالت مال هادهمانند ای ینوع خاص از وابستگ

ها درون شبکه افرادها . رأسدننگریم الیرا با اصطالحات رأس و  یشبکه های اجتماعی روابط اجتماع لیتحل(. 0222)استین فیلد و همکاران، 

 انگریمختلف ب قاتیتحق جیها وجود داشته باشد. نتارأس انیم تواندیم هاالیاز  یادیهستند. انواع ز گرانیباز نیا انیروابط م هاالیهستند و 

ا، ه راه حل آن نییمسائل و تع ییبه منظور شناسا یو اجتماع یاز سطوح فرد یاریه های اجتماعی در بسشبک تیظرف از توانیآن است که م

 یاشبکه ه به اهداف استفاده نمود. یابیدست ریافراد در مس یو رهنمون ساز یگذار استیس ،یالتیاداره امور تشک ،یروابط اجتماع یبرقرار

ر خود را د یتوانسته اند جا یندارند، به خوب یادیز یلیکه عمر خ نیهستند که با ا یجتماعروابط ا یاز فضا یدینسل جد ،یمجاز یاجتماع

                                                           
1- Marshall, Chapman, & Lando  
2- Amen, & Routh 
3- Olsson,, Nordström, Arinell, & von Knorring 
4- Diagnostic And Statiscal Manual Of Mental Disorders 
5- Beck Depression Inventory Short Form 
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کنار هم گرد آمده اند  یمجاز یاجتماع یمتفاوت، در شبکه ها یاجتماع یمختلف و از گروه ها نیدر سن یاریمردم باز کنند. مردم بس یزندگ

 (.3994، 3)واسمن و فروست کنند یبا هم ارتباط برقرار م قیرط نیاز ا ،یواقع یایدور در دن اریبس یاز فاصله ها و

 

 یاجتماع يدر شبکه ها تعامل 3-1
که  یقشتر از ن نانهیواقع ب یبه درک دنیرس یبرا گذار بوده اند؛ ریاز عوامل تاث کیکدام  یفناور شرفتینکته در مرحله پ نیبه ا دقت

و  رییمقدار از تغ ینتصور ا یکس افتیراه  یانسان یکه وب به جامعه  یهنگام هم است.م یمسئله ا داشته باشد؛ یدر حوزه اجتماع تواند یم

درون شبکه  یارتباطات تعامل نیترگسترده بدون آن را تصور کرد. یاز از آن نتوان زندگ یناش یها بیکه به رغم آس یتحول را نداشت تا حد

 دارند که آن یمشترک یها یژگیشان، و یو کارکر یاختارس یه زغم نفاوت هامذکور ب یانواع شبکه ها .ردیگیصورت م یمجاز یاجتماع یها

 :کندیم زیمتما ینترنتیخدمات ا گریها را از د

 شبکه یاعضا نیب برچسب ها و ...( ها،  دئویو ،یقیموس ،ریتصاو )متنها؛ی تالیجید یمحتوا یبه اشتراک گذار یبرا شرفتهیپ یابزارها

 ها کردن اعضا و ارتباط آن اعیاجتم یبرا شرفتهیپ یابزارها

 بزرگ اسیدر مق تیامکان فعال مشارکت آزاد و تیماه

 داده ها یگانیبا ییو توانا یموضوع میمحدوده عظ

 در باره کاربران و رفتارشان یعموم ی( از داده هایآزاد به )برخ یدسترس

 (.3126)کوثری،  ادیدر تعامل نسبتا ز دینسبتا جد یها تیفیک

 یاجتماعات مجاز گریبا وبالگ ها، چت روم ها و د یمجاز یاجتماع یشبکه ها زیاست و باعث تما تی آنچه که حائز اهمموارد باال از

 شبکه ها نیاز ا زیرا که ن یاطالعات تواندی عوامل، م نیا موجود در شبکه هاست. یمجاز یساز یدر سطح تعامل و اجتماع ادی، تنوع زشودی م

 یبکه هادر ش زین یشتریوجود داشته باشد، تعامل ب یهمکار یبرا یشتریاست هر چه سطح ب یگفتن کند. نییعت زیشوند را ن یاستخراج م

تواند یم یمجاز یجا که هر شبکه اجتماعآن از. است یمجاز یاجتماع یشبکه ها یبقا دیکل ادیتعامل ز وجود خواهد داشت. یمجاز یاجتماع

به  یکرد: سطح اول دسترس یرا طبقه بند ینترنتیتوان خدمات ا یسطوح م نیند با استفاده از ارا فراهم ک یساز تماعیاز اج یسطح متفاوت

مشارکت  و وستنیسوم، امکان پ حرا مبادله کنند و سط یتالیجید یشود کاربران محتوا یسطح دوم سبب م سازد. یاطالعات شبکه را ممکن م

 یها لیاعضا پروفا شودی و سطح چهارم، باعث م کندی دام هماهنگ را برقرار ماق کیمشارکت در  یبه عبارت ایرا و  یمنفعت جمع کیدر 

ده سه ش یساز هیکامال شب طیمح کی( را در ینترنتی)تجسم ا آواتار ای یمجاز تیشخص کی توانندی ، اعضا متیشکار کنند و در نهاآخود را 

 .(3126کوثری، ) مشاهده کنند یبعد

 

 تاریخچه افسردگی .3
ا ما باشد، بآید که افسردگی حداقل تا جایی که اسناد مکتوب موجود میمیر های قدیمی چنین بنامههای تاریخی و وصیتاز نوشته     

ی اهای شناخته شده است که از عصر بقراط به این طرف در رشته پزشکی از جایگاه ویژهترین اختاللافسردگی یکی از قدیمی. همراه بوده است

در متون  34این لغت در قرن . ها مورد شناسایی قرار گرفته بوداین اختالل در زمان بابلی. ن توجه خاصی شده استبرخوردار بوده و به آ

برای توصیف عالئم افسردگی  0شناسی به معنای حالت دلمردگی و افسردگی مورد استفاده قرار گرفت. تا نیمه دوم قرن بیستم واژه مالنکولیروان

ج شناختی رایدپرسیو به کار برد و استفاده از آن برای بیان شرایط خاص روان -آن را در توصیفش از بیماری مانیک 1شد و کراپلیناستفاده می

نفوذ و تسلط  یدر اواخر قرون وسطی، رهبران مذهبی اروپا بر این عقیده بودند که افسردگی به واسطه (.0226، 4یلیام، کانر و شلینگ)شد 

تمامی سنگینی روح و مالیخولیا از شیطان سرچشمه "، اصالح طلب مذهبی آلمانی، نوشت: 9آید. مارتین لوتروجود میشیطانی بر انسان به  ارواح

ایی مثل ههمین اصطالح مالیخولیا یا مالنکولیا، به افراد افسرده اشاره دارد. به همین دلیل سالیان دراز با افسردگی با روش در واقع، "گیرد.می

گرفت. بخش تحت درمان قرار میهای اخیر با دوش گرفتن آرامگیری و سالج کردن ارواح شیطانی و جن(، حجامت، جنشالق زدن )برای خار

ها و مالیخولیاست را بیان کرد و تصور ای از توازن هورموندر چهار قرن پیش از میالد این اندیشه که سالمت روان و جسم نتیجه 6هیپوکراتس

                                                           
1- Wasserman & Faust 
2- melancholy 

3- Kraeplin 

4-.Gilliam, Kanner, & Sheline 

5- Martin Luther 
6- Hippocrates 
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ده دوم سدر  3تواند منجر به افسردگی گردد. اصطالح مالیخولیا دوباره به وسیله دانشمندانی نظیر گالنها میآنکرد که بر هم خوردن توازن 

 (.3991، 0شود را توصیف کرد )هانتبعد از میالد، مورد استفاده قرار گرفت. او حالتی را که منجر به افسردگی افراد در مزاج سیاه )صفرا( می

میلیون نفر در دنیا  492های شایع در جهان دارند. تقریباً های روانی سهم مهمی در بین بیماریر آن است که بیماریآمار و ارقام بیانگ

اند، های روانی و رفتاری در طول زندگی خود مواجه شدهبرند، یک چهارم جمعیت جهان به نوعی با یکی از اختاللهای روانی رنج میاز بیماری

، 1روند )مارشال، چاپمن و الندوادر امریکا، کانادا و اروپای شرقی به شمار می موجودهای از ناتوانی %09وانی علت تقریبی ر هایاز طرفی اختالل

افسردگی سال و باالتر است.  34 سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که افسردگی دومین دلیل ناتوانی برای افراد در سن 0229(. سال 0229

هزار خودکشی ناشی از  222ساالنه  وبرند میلیون نفر در جهان از افسردگی رنج می 112ن اختالل روانی است که تقریباً تریای رایجبه گونه

 (.0223، و همکاران )کوئینگ افتدمی اتفاقگی افسرد

 

 عالئم بيماري افسردگی  4-1
 خلق و روحیه افسرده و احساس غمگینی و گریه  -3

 حوصلگی  عصبانیت و بی -0

 های تفریحی چون مطالعه، تماشای فیلم، بازی و حتی معاشرت با دوستان و عزیزانعالقگی و عدم لذّت بردن از فعالیتبی -1

 احساس رخوت و خشکی یا بی قراری و اضطراب ،کاهش انرژی -4

 بی اشتهای یا پر اشتهایی -9

 کاهش وزن یا افزایش وزن -6

 بی خوابی -7

 هایتواند اختاللگیری، کندی حرکت و واکنش که همین مشکالت قوای ذهنی میواس، عدم تصمیماهش قوای ذهنی و تمرکز ح. ک2

ای جز ترک تحصیل یا کار نداشته باشد یا اینکه اخراج قابل توجهی در برآیند کاری و تحصیل شخص ایجاد کند. او ممکن است سرانجام چاره

 شود.

رساند و بر روابط زوجین تاثیر تکاء و اعتماد به نفس شخص بیش از پیش آسیب میکاهش میل جنسی که در بسیاری از موارد به ا. 9

 .زناشویی منجر گردد هایسوء غیر قابل توصیفی دارد و حتی ممکن است  به اختالف

 ارزشی و گناه.احساس بی.32

 احساس ناامیدی و فکر خودکشی.33

 (3129لرزش اندام و ... )شورکی، .30

کسی و بدبینی، بیداری پذیری، احساس بیذکر شده در باال عالئم زیر هم وجود دارد: احساس پوچی، تحریک عالوه بر عالئم     

هند، دکه نسبت به درمان پاسخ نمی پایاهای مرضی جسمانی سحرگاهی، خستگی شدید، افکار مرتبط با مرگ، عدم تمرکز و به یاد آوردن، نشانه

بافی پایا، یا میزان عزت نفس پائین و مزمن، احساس نارضایتی پایا یا با هاضمه و دردهای مزمن، منفی های مرتبطاختالل  مانند سردردها و 

 (.3192؛ به نقل از پناهی، 3122خدا پناهی، و  نیاکاوش، ، ترجمه فهامی0221، 4احساس دلتنگی )آمن و روث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Galen 
2- Hunt 
3- Marshall, Chapman, & Lando  
4- Amen, & Routh 
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 يجه گيرينت
معرفی شده است. هم چنین برای بدست آوردن میزان همسانی درونی  هشنمونه، روش و ابزار پژو انتخاب روش آماری، ابتدا جامعه

توصیفی  آماری آزمون های نیز سواالت پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه بطور جداگانه محاسبه گردیده است در نهایت

ش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی خواهد بود. در این است. روش پژوه شده تشریح داده ها تجزیه و تحلیل جهت و استنباطی استفاده شده

پژوهش پژوهشگر به دنبال بررسی رابطه ساده و چندگانه بین متغیرهای پیش بین با متغیر مالک است. جامعه آماری مورد مطالعه در این 

مشغول به تحصیل می باشند.  3199-3196است که در سال  مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

گیری در دسترس انتخاب نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان است که به روش نمونه 022نمونه تحقیق نیز 

 شوند.می

 فراوانی و درصد وضعيت جنسيت -1جدول 

 )درصد فراوانی(فراوانی جنسيت

 )%9/19(79 مرد

 )%9/62(303 زن

 )%322(022 کل

 

( حاضر در %322تفر ) 022از  دهد.در نمونه تحقیق را نشان میوضعیت جنسیت  های مربوط بهتوزیع فراوانی یافته 3 افته های جدولی

 باشند. ( زن می%9/62نفر ) 303( مرد و %9/19نفر ) 79نمونه تحقیق 

 غير سنميانگين، انحراف معيار، کمترین و بيشترین مت-2جدول 

 بيشترین کمترین انحراف معيار ميانگين سن

 14 04 26/6 93/07 مرد

 10 00 72/9 99/09 زن

 16 00 92/6 67/06 کل

 

نفر  022. میانگین و انحراف معیار سن در دهددر نمونه پژوهش را نشان می سنمربوط به  میانگین و انحراف معیار 0 های جدولافتهی

بدست آمد  99/09±72/9و در زنان  93/07±26/6بدست آمد. همچنین میانگین و انحراف در مردان  67/06±92/6حاضر در نمونه پژوهش 

 باشد.دهنده میانگین سنی باالتر مردان نمونه تحقیق میکه نشان

 فراوانی و درصد وضعيت تأهل -3جدول 

 )درصد فراوانی(فراوانی وضعيت

 )%70(344 مجرد

 )%02(96 متأهل

 )%322(022 کل
 

( حاضر در %322تفر ) 022از  در نمونه تحقیق را نشان می دهد.وضعیت تأهل  های مربوط بهتوزیع فراوانی یافته 1افته های جدولی 

 باشند. ( متأهل می%02نفر ) 96( مجرد و %70نفر ) 344نمونه تحقیق 

 فراوانی و درصد وضعيت شغلی -4جدول 

 )درصد فراوانی(فراوانی وضعيت

 )%9/09(99 شاغل

 )%9/72(343 بيکار

 )%322(022 کل
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( حاضر در %322تفر ) 022از  در نمونه تحقیق را نشان می دهد.وضعیت شغلی  های مربوط بهتوزیع فراوانی یافته 4 افته های جدولی 

 باشند.( بیکار می%9/72نفر ) 343( شاغل و %9/09نفر ) 99نمونه تحقیق 

 

 ی مجازيهاي اجتماعپرسشنامه گرایش به شبکه
ای همچون واتس اپ، تگرام، اینستاگرام و ... تهیه شده است. های اجتماعیاین پرسشنامه به منظور بررسی میزان گرایش فرد به شبکه

شود. در نهایت نمرات کل فرد با هم جمع شده گذاری مینمره 9تا  3سؤال است که هر سؤال در یک طیف لیکرت از  02این پرسشنامه دارای 

کسب کند، کاربر دارای  19تا  02های مجازی فردی است که نمره گیرد. کاربر عادی شبکهطبق آن فرد در یکی از این سه طبقه قرار میو بر 

های اجتماعی مجازی فردی کسب کند و کاربر دارای اعتیاد شدید به شبکه 69تا  42های مجازی فردی است که نمره اعتیاد خفیف به شبکه

نفر از اعضای هیأت علمی قرار گرفت و روای آن مورد تأیید  9کسب کند. به منظور تأیید روایی، پرسشنامه در اختیار  322تا  72است که نمره 

 94/2نفر از دانشجویان قرار گرفت و با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب پایایی آن حدود  02قرار گرفت و به منظور پایایی آن ابتدا در اختیار 

 گزارش شد. 90/2(. در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ تحقیق 3199ید )امامی ریزی، محاسبه گرد

 

 (BDI-13) 1بکی افسردگ کوتاه فرم پرسشنامه

مالک افسردگی  9مالک از  6اولیه تنها  BDI از سوی بک و همکارانش معرفی شد. چون 3963پرسشنامه افسردگی بک ابتدا در سال 

ماده  03نامه دارای مورد بازنگری قرار گرفت. نسخه اولیه این پرسش  DSM-IV تر بابرای هماهنگی بیش 3996داد، در سال را پوشش می

ی اجرا لیتسهی برا پرسشنامه این .ای از آن تهیه شدماده 31تر باشد نسخه های بعد برای اینکه استفاده از این پرسشنامه راحتبود. در سال

 ماده 31 شامل پرسشنامه نیا. بودی اصلی مطالعه اساس بر کوتاه فرم نیتدو. است شده نیتدوی پژوهش وی نیبالی هاتیموقع در عیسر

 آن نهدام که استی اهیگور چها اسیمق کی شامل پرسشنامه نیا گزاره هر. کندمی انیب رای افسردگ خاصی هانشانه که باشدمیی خودگزارش

ی شناسنشانه مختلفی هانهیزم دری ریگاندازهی برا BDI-31. است صفر و 19 آنهای هرنم نهیکم و نهیشیب. است شده مرتب 1 تا 2 از

( 3124، یرجب ازرگرفته ، ب3929) 0رویال و تفوتیال. است شده نیتدوی کیولوژیزیف وی زشی، انگی، شناختیعاطفی افسردگ مانندی افسردگ

( 3124) ین، رجبیهمچن. کردند گزارش 92/2 هفته دو فاصله به رایی بازآزما تیقابل و 27/2 را( -31BDI) بک کوتاه فرم کرونباخی آلفا بیضر

 ساسا بر. پرداخت اهواز چمران دیشه دانشگاه انیدانشجو در پرسشنامه نیا کوتاه فرمی هاماده اعتبار وی درونی همسانی بررس بهی پژوهش در

 انسیوار %6/2لذتی، دوم، بی عامل و انسیوار %9/41خود،  به نسبتی نفم اول، عاطفه عامل :آمد دست به عامل ، دویاصلی هالفهؤم لیتحل

 کوتاه فرم نیبی همبستگ بیضر و 20/2 و 29/2 پرسشنامه کلی برا کردن مهینود و کرونباخی آلفا بیضر. کرد نییتب را پرسشنامه هایماده

 رمولف اعمال از بک، بعدی افسردگ پرسشنامه کوتاه فرم فیتنص یدرونی هماهنگ بیضر. بودند 67/2 بکی افسردگ پرسشنامهی الؤس 03 فرم و

 عامل) یلذتیب و 20/2( اول عامل) خود به نسبتی منف عاطفهی برا و. آورد دست به 20/2 را پرسشنامه کلی برا براون -رمنیاسپ شده حیتصح

 و سؤالی 03 فرم نیبی هایخود، همبستگی هایبررس اساس بر( 3124، یرجب ازرگرفته ، ب3974) همکاران و بک. شدند محاسبه 76/2( دوم

ست. در این پژوهش نیز آلفای ا بلند فرمی برای قبول قابل نیجانش کوتاه فرم که دادند نشان و کردند انیب 97/2 تا 29/2 را سؤالی 31 فرم

 گزارش شد. 94/2کرونباخ تحقیق 

ها نسخه از هر یک از پرسشنامه 022تعداد های اجتماعی مجازی ه شبکههای افسردگی و گرایش بپس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامه

ها اقدام به تجزیه آوری دادهگیری در دسترس به دست آمد. پس از جمعبه وسیله روش نمونهکه  استنفر  022تهیه شد. حجم نمونه پژوهش 

 ها شد.و تحلیل داده

 هاي افسردگی، و گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازيرهميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نم- 5جدول 

 حداکثر حداقل استاندارد انحراف نيانگيم تعداد ريمتغ

 09 9 49/9 43/00 022 افسردگی

 26 49 27/31 30/69 022 گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

 

                                                           
1- Beck Depression Inventory Short Form  
2- Light Foot & Olever 
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نه مربوط به نمو گرایش به شبکه های اجتماعی مجازینمره های  افسردگی، و ، کمترین و بیشترین معیارمیانگین، انحراف  -9جدول 

 تحقیق را نشان می دهد. 

(، و گرایش به شبکه های 49/9و  43/00میانگین و انحراف معیار نمره های افسردگی ) مشاهده می شود 9همان طور که از جدول 

 ( می باشد.27/31و  30/69اجتماعی مجازی )

 يرهاي پژوهشنتایج آزمون نرمال بودن متغ -6جدول 

 متغير
 آزمون کولموگروف

Z داريسطح معنی 

 13/2 49/2 افسردگی

 19/2 16/2 گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي

 

(، و گرایش به شبکه 13/2) 49/2داری( به ترتیب برای افسردگی )و سطح معنی Zمشاهده می شود نمره  6که در جدول  گونههمان

باشد، لذا تخطی از نرمال دار نمیها معنیآن  Z( به دست آمد، که این بیانگر این موضوع است که نمره 19/2) 16/2های اجتماعی مجازی 

 ها قابل مشاهده نیست.بودن داده

 نتایج آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش -7جدول 

 متغير
 آزمون کولموگروف

Z داريسطح معنی 

 13/2 49/2 افسردگی

 19/2 16/2 تماعی مجازيگرایش به شبکه هاي اج

 

(، و گرایش 13/2) 49/2داری( به ترتیب برای متغیرهای افسردگی )و سطح معنی Zمشاهده می شود نمره  7که در جدول  گونههمان

تخطی از باشد، لذا دار نمیها معنیآن  Z( به دست آمد، که این بیانگر این موضوع است که نمره 19/2) 16/2به شبکه های اجتماعی مجازی 

 ها قابل مشاهده نیست.نرمال بودن داده

 د.کنن یم نییرا تب مالک ریاز متغ یکسانی انسی، آنها وار92/2داشته باشند، مثالً  ییباال یهمبستگ گریکدیبا  نیب شیپ ریاگر دو متغ

باید از آن اجتناب کرد )گیلز،  نامند. این پدیدۀ مهمی است که در آزمون های تحلیل چند متغیری یچندگانه م یرا همخط تیوضع نیا

استفاده می شود. آماره تحمل، نسبتی از واریانس کل  (VIF) 0و عامل تورم واریانس 3(. جهت بررسی هم خطی چندگانه، از آماره تحمل0220

است که به وسیله متغیرهای دیگر تبیین نمی شوند و از طریق فرمول 
2

R - 3 ( ارزش 0232کالین، محاسبه می شود .) تر از کمهای تحمل

ست. دیگر مشکالت هم خطی چندگانه آن است که همبستگی باالی متغیرهای پیش بین ا خطی چندگانه بین متغیرها نشان دهنده هم 32/2

ر نوسان بسیار زیادی دارد. ، بدین معنی که ارزش های این متغیرها از مطالعه ای به مطالعه دیگخطای استاندارد ضرایب آنها را افزایش می دهد

)1(شناخته می شود و از طریق فرمول  (VIF) این پدیده به عنوان عامل تورم واریانس

1

2
R  محاسبه می شود. ارزش های عامل تورم

در پژوهش حاضر، هم خطی (. 0232؛ کالین، 0229؛ فیلد 0220نشان دهنده این است که آن متغیر اضافی است )گیلز،  32واریانس بزرگتر از 

نتایج بررسی هم خطی چندگانه را  2( مورد بررسی قرار گرفت. جدول VIFچندگانه متغیرها با استفاده از آماره تحمل و عامل تورم واریانس )

  گزارش می کند.

 

 

 

                                                           
1- tolerance  
2- variance inflation factor (VIF) 
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 نتایج بررسی هم خطی چندگانه متغيرهاي پژوهش8جدول 

 متغيرها
 شاخص هاي هم خطی چندگانه

 عامل تورم واریانس آماره تحمل

 323/3 922/2 افسردگی

 

مندرجات (، می باشند. 323/3)و  922/2مشاهده می شود آماره تحمل )و عامل تورم واریانس( افسردگی  2که در جدول گونه همان

خطی چندگانه همهستند و نشان دهنده عدم وجود  32/2که ارزش های تحمل به دست آمده برای متغیرها، باالی  دهند ینشان م 2جدول 

هستند و این نشان می دهد که بین  32بین متغیرها می باشند. همچنین مقدار عامل تورم واریانس به دست آمده برای متغیرها کوچکتر از 

 متغیرها، هم خطی چندگانه وجود ندارد.

 در نمونه تحقيق افسردگی و با گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازيهمبستگی بين - 9جدول 

 وابسته ريمتغ                   

 مستقل ريمتغ

 گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي

r p 

 =001/0p 28/0** افسردگی

 =*>01/0p<  ،**=05/0pداري ضرایب همبستگی در سطح آماري معنی

 

س تنهایی، افسردگی و اضطراب با گرایش احسا متغیرهای بین مالحظه می شود ضریب همبستگی9ی همان طور که در جدول شماره

  =r -12/2و  =r= ،02/2 r 09/2 به ترتیب برابر با های پیرسون برای آزمودنی با استفاده از آزمون یک دامنه به شبکه های اجتماعی مجازی

اری داجتماعی مجازی، رابطه معنیگردد که بین بین افسردگی با گرایش به شبکه های به دست آمده است. با توجه به این نتایج مشخص می

 وجود د ارد. 

 هابراي آزمودنی ورودروش  گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي بهبا  نتایج تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش بين. 9جدول 

ك
ال

متغير م
 

 شاخص ها               

 پيش بينمتغير
R 2R F 

P 

 ضرایب رگرسيون

1 

ي 
ش به شبکه ها

گرای
 

ي
ی مجاز

اجتماع
 

 37/2 43/2 افسردگی
99/31 

223/2P< 

32/2 

79/0 t= 

226/2P= 

 

احساس تنهایی، افسردگی و اضطراب به  متغیرهایورود نتایج رگرسیون به روش  طبق مالحظه می شود 9همان طور که در جدول 

یعنی ، است 37/2و  43/2آنها به ترتیب   2Rو  R. می باشندازی را دارا گرایش به شبکه های اجتماعی مج صورت همزمان قابلیت پیش بینی

 تبیین می شود.احساس تنهایی، افسردگی و اضطراب  ی متغیرهایبه وسیله گرایش به شبکه های اجتماعی مجازیواریانس  37%
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 هابراي آزمودنی گام به گامروش  بهگرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي با  نتایج تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش بين-10جدول

ك
ال

متغير م
 

 شاخص ها         

 پيش بين متغير
R 2R F 

P 

 ضرایب رگرسيون

1 2 3 

ي
ش به شبکه ها

گرای
 

 
ي

ی مجاز
اجتماع

 

 افسردگی
43/

2 
37/2 

99/31 

223/2P< 

01/2 

47/1 t= 

223/2P< 

32/2 

79/0 t= 

229/2P< 

32/2 

79/0 t= 

226/2P< 

 

 افسردگی با گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي رابطه دارد.
می باشد  =02/2rمشاهده می شود ضریب همبستگی بین افسردگی و گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی   9همانطور که در جدول 

(، یائو و 0231های بالزر )شود. این یافته با نتایج پژوهشپژوهش حاضر تاًیید می 0ه باشد. بنابراین فرضیمعنادار می P≤23/2که در سطح 

اند بین افسردگی با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی ارتباط ( که به نوعی نشان داده3191(، و طیوری و همکاران )0222همکاران )

 باشد.خوان میمعناداری وجود دارد، هم

کسی و بدبینی، بیداری سحرگاهی، خستگی شدید، افکار مرتبط با مرگ، عدم تمرکز و به یاد ذیری، احساس بیپاحساس پوچی، تحریک

های مرتبط با هاضمه و دردهای مزمن، اختالل دهند، مانند سردردها وکه نسبت به درمان پاسخ نمی پایاهای مرضی جسمانی آوردن، نشانه

ن و روث، )آماز پیامدهای زجرآور افسردگی است  ن و مزمن، احساس نارضایتی پایا یا احساس دلتنگیبافی پایا، یا میزان عزت نفس پائیمنفی

کنند، زجر می افراد افسرده به دلیل خمودگی که تجربه می (.3192؛ به نقل از پناهی، 3122خدا پناهی، و  نیاکاوش، ، ترجمه فهامی0221

این به فضایی می روند که کسی آن ها را نمی شناسد و به دنبال راه حل و یا یک حواس پرتی کشند و به فکر رهایی از این حالت هستند بنابر

(. فضای مجازی به جهت بی مرز بودن آن، یک فضای ایده آل 3999برای خود در آن فضا هستند )السون، نوردستروم، آرینل و وان نورینگ، 

 و یک حواس پرتی بسیار عالی برای وی ایجاد می کند.برای این افراد است. فضایی که کسی آن ها را نمی شناسد 

. استفاده از مطالعات طولی می تواند اطالعات مفیدتری ها در یک مقطع زمانی خاص به دست آمداین پژوهش از نوع مقطعی بوده و داده

 را بدست دهد.

ه بافت خانوادگی، معیشتی، فرهنگی، معنوی و پیشنهاد می شود که پژوهشگران، در پژوهش های بعدی اثر عوامل مداخله گر از جمل -

 مذهبی و... را کنترل نمایند و یا اثر آن را مورد سنجش قرار دهند.

پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی، عامل جنسیت به عنوان یک عامل اصلی تاثیرگذار وارد مدل شود و اثر آن مورد سنجش قرار  -

 گیرد.

های مکمل از جمله مصاحبه برای . استفاده از روشر خودسنجی برای سنجش متغیرها استفاده شددر این پژوهش استفاده از ابزا -

 .تر کمک کندتواند به ارزیابی دقیقسنجش این متغیرها می
 

 تشکر و قدردانی 

تشکر و قدردانی می  از سازمان آب و برق خوزستان و دانشگاه ازاد اسالمی واحد جهت همکاری در به اتمام رسیدن و همکاری این مقاله

 گردد.
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