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چکیده
مقدمه :این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عملکرد تحصیلی و هویت بار اعتیااد باه اینترنات باا
نقش میانجی افسردگی انجام شد.
روش :با توجه به هدف ،از نو کاربردی از نظر ماهیات و روش توصایفی -همبساتگی و روش
تحلیل از نو مدلیابی معادات ساختاری کمترین مربعاات جزئای باود .جامعاه آمااری کال
دانشجویان دانشگاههای شهر تهران و روش نمونهگیری تصادفی و حجم نمونه برابر با  393نفر
بود .دادههای پژوهش با استفاده از پرسشانامههاای سابکهاای هویات برزونساکی (،)7669
اعتیاد به اینترنت چن ( ،)9977افسردگی زونگ ( )7691و عملکرد تحصیلی گردآوریشد.
یافتهها :نتایج مدلسازی معادات ساختاری نشانداد 90 ،درصد از تغییارات افساردگی و 39
درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت توسط عملکرد تحصیلی و هویات تبیاینشاد .یافتاههاای
پژوهش نشانداد ،سبکهای هویت و عملکرد تحصیلی تأثیر منفی معناادار و افساردگی تاأثیر
م بت معناداری بر اعتیاد به اینترنت دانشجویان دارد.
نتیجهگیری :افسردگی نقش میانجی در تأثیر سبکهای هویت و عملکرد تحصیلی بار اعتیااد
به اینترنت دانشجویان ایفا میکند.
کرمات کریدی :اعتیاد به اینترنت؛ افسردگی ،عملکرد تحصیلی ،فضای مجازی ،هویت.
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Modeling Internet Addiction Based on Identity Styles and
Academic Performance: The Mediating Role of Depression
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Abstract
Introduction: This research aimed to look at the impact of
academic success and identity on Internet addiction, with
depression acting as a moderator. In terms of design and
descriptive-correlation method, the applied form was the least
partial least squares, and the research method was structural
equation modeling.
Methods:The statistical population consisted of all students at
Tehran universities, and the sample size was 323 people using a
random sampling system. Brzonsky (1992) Identity Styles, Chen
Internet Addiction (2011), Zhong Depression (1968), and
Academic Performance questionnaires were used to gather
research results.
Results: According to the findings of structural equation
modeling, academic success and identity explained 25% of the
variance in depression and 32% of the variance in Internet
addiction. Identity styles and academic success have a substantial
negative impact on students' Internet addiction, while loneliness
has a significant positive effect.
Conclusion: Depression acts as a moderator in the relationship
between personality forms and academic success and students'
Internet addiction.
Keywords:
Internet
addiction;
Depression,
academic
performance, cyberspace, identity.
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مقدمه
تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان تا پایان سپتامبر  9112حدود  1،799،229،741نفر تحمیین
زده شده است (گروه بازاریابي  ،Miniwatts 2010به نقل از ابراهیم خلیل و همکاران)9116 ،
در ایران آمار نشان ميدهد که تا پایان خردادماه  22بالغ بر  78میلیون و  86هیزار و  669نفیر در
ایران از کاربران و مشترکان اینترنت هسیتند(خبرگزاری مهیر) .رشید فزاینیده کیاربران اینترنیت و
موضوع اعتیاد آنالین نگرانيهای زیادی را نسبت به تأثیرات آن بر زندگي اجتماعي و فردی افیراد
برانگیخته است .در برخي مواقیع کیاربران زمیان زییادی را در فضیای مجیازی سیپری میيکننید
ب وریکه مشکالتي در سیر زندگي معمولي آنان ایجاد ميشود .اختالل اعتیاد به اینترنت که برای
اولین بار از سوی ایوان گلدبر در سال  1225م رح شد نوعي وابستگي به اینترنیت و پدییدهای
مزمن و فراگیر است که آسییب هیای جیدی جسیماني ،میالي ،خیانوادگي و روانیي را در پیي دارد
(حسنزاده و همکیاران .)1921 ،یونیگ 1و روگیرس )9119( 9معتقدنید از دسیت دادن کنتیرل در
استفاده از اینترنت منجر به رفتارهای غیر قابل کنترل ميشود ،که مشکالتي را در زندگي روزمیره
کاربران سبب شده و روابط آنان را تحت تأثیر قرار ميدهد(ابراهیم خلیل ،)9116 ،محققیان اعتییاد
به اینترنت را یا مشکل بزر جهاتي در بهداشت عمومي ميدانند(هسیه .)9112 ،استفاده بییا
از حد از اینترنت که به آن استفاده بيرویه از اینترنت ،استفاده بیمارگونه از اینترنت ،اعتیاد به شبکه
یا اعتیاد به اینترنت نیز گفته مي شود ،باعث ایجیاد مشیکالتي در محیل کیار و زنیدگي اجتمیاعي
ميشود(ونگ 9و همکاران9119 ،؛ بحرینیان 4و همکاران9114 ،؛ کومار .)9118 5
هر چند در شرایط اپیدمي کرونا ،استفاده از اینترنت گستردگي بیشتری پیداکرده و داناآموزان
از همان سال نخست ناگزیر از استفاده اینترنت هستند اما ایین مسیئله در بیین دانشیجویان ب یور
اعتیاد به اینترنت ظهور یافته است .دانشجویان برای اهدافي همچون استفاده از کتابخانه مجیازی،
انجام تحقیقات م العات و فعالیتهای تفریحي به استفاده از اینترنت نیاز دارند و به دلیل سیهولت
دسترسي بیشتر مستعد اعتیاد به اینترنت هستند (ویدیانتو ،6گریفیتیز9116 ،7؛ نایانیکیا ،8بارموکیا،2
9115؛ هسینه.)9112 ،
عملکرد تحصیلي دانشجویان مي تواند تحت تأثیر میزان استفاده از اینترنت قرارگیرد .اینترنیت
به بخشي ضروری زندگي در میان نوجوانان تبدیل شیده اسیت و نفیوز آن ییادگیری و ارتباطیات
1 .Young
2 .Rogers
3 .Whang
4 .Bahrainian
5 .Kumark
6 .Widyanto
7 .Griffiths
8 .Nayanika
9 .Barmola
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اجتماعي آنان را تحت تیاثیر قیرار داده اسیت (زنیگ و همکیاران .)9118 ،تحقیقیات عالئمیي از
آسیبهای رواني و اختالل عملکردی در اعتیاد به اینترنیت را نشیان میيدهید (الی و همکیاران،
 .)9115محققان بر تأثیرات منفي اعتیاد به اینترنت و عملکرد تحصیلي اشاره دارند (زنیگ9118 ،؛
الی و همکاران9115 ،؛ هسینه .)9112 ،بررسيها نشیان داده اسیت کیه اعتییاد بیه اینترنیت بیه
خ راتي نظیر کاها مهارتهای اجتماعي ،جامعیهپیذیری و مهیارتهیای شیناختي میيانجامید.
همچنین مهارتهای دیگر مانند انگیزه موفقیت و فعالیتهای روزمره زندگي ميتواند تحت تیأثیر
استفاده بیا از حد از اینترنت قرار گیرد (ابراهیم خلیل .)9116 ،1محققان همچنین معتقدند اعتییاد
نوجوانان به اینترنت منجر به پیامدهای منفي بسییاری از جملیه افیت عملکیرد تحصییلي ،روابیط
خانوادگي ضعیف ،اختالل اجتماعي ،مشکالت عاطفي و مشیکالت روانیي خواهید شید (کیاپالن،
9119؛ کوما و همکاران .)9118 ،م العات زنگ و همکاران ( )9118نشان داده است معتادان به
اینترنت نسبت به افراد غیر معتاد تأثیر منفي بیشتری در روند روزمره ،عملکرد مدرسیه ،معلمیین و
والدین را تجربه ميکنند .محققان همچنین دریافتند داناآموزاني کیه شخصییت وابسیته ،کمیرو،
افسرده و اعتماد به نفس پایین دارند تمایل بیشتری به اعتیاد دارنید .اعتییاد بیه اینترنیت نیه تنهیا
ممکن است بر عملکرد تحصیلي و سالمت روان دانا آموزان تأثیر بگذارد بلکه میيتوانید دلیلیي
برای خودکشي در بین آنها باشد (نایانیکا ،بارموکا.)9115 ،
طبیعي است عملکرد تحصیلي م لوب نیازمند آراما و سالمت روان است و هرگونیه نیاامني
رواني ميت واند بر میزان عملکرد تحصیلي تأثیر منفي داشته باشد .افسردگي به عنوان یکي از آثیار
ناامني رواني است (سواری و همکاران .)1927 ،محققان معتقدند اعتیاد به اینترنت همچیون سیایر
موارد اعتیاد با عالئمي همچون اضی راب ،افسیردگي و اخیتالالت عیاطفي زهنیي همیراه اسیت
(میرزائیان ،باعزت ،خاکپور )1921 ،م العات نشان ميدهد اختالل اعتیاد به اینترنت نوعي اخیتالل
رواني اجتماعي است که از جمله ویژگيهای آن مي توان به عدم صبر ،عالئیم انیزوا و اخیتالالت
عاطفي و ق ع روابط اجتماعي اشارهکرد .ب وری که یانگ ( )1228گزارش داد اکثریت قرییب بیه
اتفاق معتادان به اینترنت سابقه افسردگي و اض راب دارند (بحرینیان و همکاران .)9114 ،کومار
و همکاران ( )9118معتقدند با وجود مزایای اینترنت استفاده بیا از حد اینترنت ميتوانید عواقیب
منفي داشته باشد .برخي محققان معتقدند استفاده از اینترنت با افسیردگي بیشیتر در ارتبیاط اسیت
(کاپالن9119 ،؛ کوما و همکاران .)9118 ،نتایج م العات سندیا کومار و همکاران ()9118
نشان مي دهد اعتیاد به اینترنت بر سالمت روان و عملکرد تحصیلي تأثیر منفي دارد ،ب یوری کیه
این دانشجویان گروه پرخ ر ،باید شناسایي و مشاوره روانشناسي ارائه شود.
نتایج م العات نایانیکا و بارموکا ( )9115نشان ميدهد داناآموزاني که در گروههای شیدید و
عمیق اعتیاد به اینترنت بودند با تأثیرات مخربي بر عملکرد تحصیلي و سالمت روان روبرو بودنید.
1 .Ibrahim Khalil
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م العات ابراهیم خلیل 1و همکاران ( )9116نشان داده است ارتباط معنيداری بیین زمیان صیر
شده در اینترنت و عالئم افسردگي وجود دارد .بنیابراین ،ییا محییط حمیایتي از مشیاوره باعیث
کاها روانشناختي استرس و افسردگي در بین دانشجویان ميشود .م العات بحرینیان و همکاران
( )1114نشان داده است که  41/7درصد دانشجویان اعتیاد به اینترنت داشتند .در این بررسي بیین
افسردگي ،عزت نفس و اعتیاد به اینترنت راب ه معنيداری وجود دارد.
از سوی دیگر امروزه اینترنت بخا جدایي ناپذیر از زندگي اکثر جوانان شده اسیت؛ در عیین
حال استفاده بیمارگونه و یا اعتیاد به آن به احتمال قوی ميتواند بیا سیباهیای هیویتي افیراد در
ارتباط باشد .شکلگیری خودپنداره و هویت شخصي در دوره نوجواني با پذیرش تغییرات جسیمي،
رشد شایستگيهای اجتماعي و عاطفي همراه است (هسینه .)9118 ،هویت آنگونه کیه اریکسیون
مي گوید :احساس نسبتا پایدار از یگانگي خود (عبدی زریین و همکیاران )1988 ،و ییا بیه عنیوان
خودپنداره فرد به حساب ميآید .اخیتالالت هیویتي میيتوانید بیه اخیتالالت روانیي دامین زده و
آسیبهای روان شناختي را سبب شود .اختالالت و اسیبهیای روانیي عملکیرد تحصییلي را رقیم
خواهد زد .چین و همکاران ( )9112بر این باورند که شکلگیری هویت بیه عنیوان ییا کیارکرد
محوری رشد تلقي مي شود؛ ب وری که از اوایل کودکي شروع و در دوران بزرگسیالي تثبییت میي
شود )کالنتری و همکیاران.)1928 ،آنیان میيگوینید :اخیتالل در هوییت یکیي از اجیزای اصیلي
اختالالت شخصیت گسترده است که با افسردگي و تمایل به خودکشیي در ارتبیاط اسیت .شیوئن
معتقد است کاربران در محیط اینترنت هویتي متفاوت از ویژگیهای جسمي از خود بیروز میيدهنید
(عبدالهیان .)1988 ،اریکسون دوره نوجواني را دوران هویتیابي دانسیته کیه در سینین 19 – 12
سالگي شکل ميگییرد؛ وی ایین دوران را دوران «وحیدت هوییت» در مقابیل «بحیران هوییت»
نام گذاری کرده است .وی هویت را نشانه سالمت روان و در تقابل با سردرگمي میيدانید (عبیدی
زرین .)1988 ،برزونسکي ( )9111با تفکیا سه سبا هویتي اطالعاتي ،هنجاری و اجتنابي آنهیا
را مرتبط با شیوههای شیناختي و پیردازش اطالعیات میيدانید .وی سیبا هوییت اطالعیاتي را
سازگارترین سبا در راستای پردازش فعاالنه و آگاهانه اطالعات ميداند (عبدی زرین و همکاران،
 )1988که ميتواند در عملکرد تحصیلي مؤثر باشید .م العیات چیین 9و همکیاران ( )9112نشیان
مي دهد اختالل در هویت ،هویت نامحسوس و عدم هوییت در ارزییابي اولییه افیزایا اعتییاد بیه
اینترنت ،افسردگي قابل توجه و خودکشي تاثیر معناداری دارد .همچنین م العیات آنیان نشیانداده
است که خودپنداری و هویت و عالئم مرزی ممکن است نقا مهمي در خ ر مشکالت روحیي و
رواني دانشجویان داشته باشد(فرگت و همکارانف  .)1411همچنین نتایج بررسيهای هيسیو و
همکاران ( )9111نشان داد بین هویت و استرس ،بین هویت و اعتییاد بیه اینترنیت ارتبیاط منفیي
وجود داشت اما بین استرس و اعتیاد به اینترنت همبستگي مثبت و معناداری وجود داشت .عبیدی
1 .Ibrahim Khalil
2 .Chen
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زرین و همکاران ( )1988نشان داده است که هویت اطالعاتي با موفقیت تحصیلي راب یه معنیادار
دارد ،بین سبا هویت اطالعاتي با سیبا هوییت سیردرگم ،تعهید هوییت و مشیکالت روانیي و
افسردگي راب ه منفي و معنادار برقرار است .همچنین بین نوفقیت تحصییلي بیا مشیکالت روانیي
دوران بلوغ راب ه معنادار منفي وجود دارد.
با توجه به آنچه گذشت فرضیات زیر در پژوها حاضر قابل بررسي است:
 -1بین عملکرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت راب ه معناداری وجود دارد.
 -9بین عملکرد تحصیلي و افسردگي راب ه معناداری وجود دارد.
 -9بین عملکرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت از طریق افسردگي راب ه معناداری وجود دارد.
 -4بین هویت و اعتیاد به اینترنت راب ه معنادار وجود دارد.
 -5بین هویت و افسردگي راب ه معنادار وجود دارد.
 -6بین هویت و عملکرد تحصیلي از طریق افسردگي راب ه معنادار وجود دارد.
 -7بین افسردگي و اعتیاد به اینترنت راب ه معنادار وجود دارد.
عملکرد
تحصیلي

اعتیاد به

افسردگي

اینترنت

هویت
نمودار  .0مدل پژوهش

روش
از لحام هد تحقیق ،پژوها حاضر کاربردی است و بیه لحیام طبقیه بنیدی بیر مبنیای روش،
پژوها حاضر از نوع تحقیقات همبستگي با استفاده از روش الگوی علي ییا معیادالت سیاختاری
است .جامعه آماری پژوها حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر تهیران در سیال تحصییلي
 1922-1411مي باشد که از این بین تعداد  999نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونهگیری
تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند .به منظور بررسي تجربي فرضیات پژوها و آزمون آنها از روش
میداني و با استفاده از شبکه های مجازی و توزیع پرسشنامه الکترونیکي استفاده گردید .دارای 41
گویه و  4مقیاس شامل اطالعاتي ،هنجاری ،سردرگم/اجتنابي و تعهد توسیط برزونسیکي ()1229
طراحي شده است .پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در  96گویه توسط چن ( )9111طراحي شده است.
مقیاس های این پرسشنامه شامل عالئم تر  ،فقدان کنترل ،مدیریت زمان ،مشیکالت در روابیط
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بین فردی و تحمل است .پرسشنامه ارزیابي افسردگي توسط زونگ ( )1268ساخته شده است کیه
از  91گویه تشکیل شده و به منظور سنجا میزان افسردگي بیه کیار میيرود .مقییاس عملکیرد
تحصیلي نیز توسط پرسشنامه محقق ساخته با  91گویه مورد سنجا قرار گرفته است .پایایي ابزار
مورد استفاده با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتییب برابیر بیا  1.714 ،1.798 ،1.717و  1.898بیه
دست آمده است .بمنظور تحلیل فرضیات نیز از روش مدلسازی معادالت سیاختاری اسیتفاده شیده
است.
محدودیت های روش شناختي که این م العه با آن مواجه بوده اسیت :اول ،از آنجیا کیه ایین
م العه یا طرح مق عي داشت ،امکان تعیین چ علت یا اثری را در مورد نتایج وجود نداشت .دوم،
این م العه در چند مدرسه انجام شد ،بنابراین شرکتکنندگان ممکن است نماینیده جمعییت کلیي
دانا آموزان نباشند .سوم ،از آنجا که این م العه شامل بررسیي پرسشینامه اسیت ،ممکین اسیت
پاس دهندگان اطالعاتي را که ممکن است آنها را در شرایط نام لوب قراردهید ،گیزارش نکیرده
باشند و در نهایت ،از آنجا که خدمات آنالین موجود برای ما هر ساله تا حد زیادی تغییر ميکننید،
نتایج ممکن است به اندازه کافي منعکسکننده محیط اینترنت فعلي نباشند.
یافتهها
بررسي آمار توصیفي متغیرهای پژوها نشان مي دهد که میانگین میزان اعتیاد به اینترنت در بین
گروه نمونه برابر با  1.27با انحرا معیار  1.71میي باشید .همچنیین مییانگین مییزان افسیردگي
پاسخگویان نیز برابر با  9.95با انحرا معیار  1.91مي باشد .میانگین میزان سبا هیای هیویتي
پاسخگویان نیز  9.79با انحرا معیار  1.96محاسبه شده و در نهایت میانگین عملکیرد تحصییلي
گروه نمونه برابر با  9.98با انحرا معیار  1.42بوده است (جدول .)1
جدول  .0خالصه شاخصهای توصیفی
معیار
اعتیاد به اینترنت

میانگین
1.27

انحراف معیار
1.71

کاینه
1.11

بیشینه
4.11

کجی
1.654

کشیدگی
-1.959

افسردگي

9.95

1.91

1.55

9.91

1.419

1.995

سبا های هویت

9.79

1.96

9.11

4.45

-1.168

-1.191

عملکرد تحصیلي

9.98

1.42

1.95

4.55

-1.171

1.694
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بررسي نرمال بودن متغیرها نیز نشان مي دهد که تمامي متغیرهای مورد بررسي یعني اعتییاد
به اینترنت ،افسردگي ،سبا های هویتي و عملکرد تحصیلي دارای کجي و کشییدگي بیین  +1و
 -1هستند ،بنابراین نرمال مي باشند (جدول .)1
جدول  .3اعتبار درونی و ترکیبی و روایی تشخیصی متغیرها
معیار
اعتیاد به
اینترنت
افسردگي
سبا های
هویت
عملکرد
تحصیلي

ا تیاد به

افسردگی

AVE

CR

1.724

1.251

1.528

1.856

1.922

1.588

1.821

1.596

1.959

1.521

1.787

1.961

1.912

اینترنت

سبک های

الکرد

هویت

تحصیلی

1.181

روایي تشخیصي و واگرای مدل موردنظر در جدول ( )9مورد بررسیي قیرار میي گییرد .بیدین
منظور همانگونه که مشاهده مي شود میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمتغیرهیا بیاالتر از
 1.5بوده که نشان از اعتبار دروني مدل دارد و نیز پایایي ترکیبي ( )CRنیز باالتر از  1.7مي باشد،
همچنین براساس شاخص  HTMTبه دلیل اینکه مقادیر این معیار کمتر از  1.2مي باشد رواییي
واگرا قا بل قبول است ،مي توان گفت که روایي تشخصي (واگرا) مدل مورد تایید است (جدول  9را
ببینید) .شکل های  9و  9نشان دهنده مدل پژوها با مقادیر استاندارد شده و مقادیر آماره  tمیي
باشد .بررسي نیکویي برازش پژوها نشان مي دهد که مدل اعتیاد به اینترنت بیر اسیاس سیبا
های هویت و عملکرد تحصیلي با میانجي گری افسردگي از برازش خوبي برخوردار است .زییرا بیا
توجه به متوسط ضریب تعیین متغیرهای وابسته برابر  1564و نیز متوسط ضریب حشو یا افزونگي
متغیرها برابر  1.947و در نتیجه معیار  GOFکه توسط تننهاوس و همکاران ( )9114ارائیه شیده
است برابر  1.449به دست آمده است ،که نشان دهنده برازش مناسب مدل پژوها است.
جدول  .2آزمون نیکویی برازش
متوسط ضریب تعیین
1.564

متوسط ضریب حشو یا افزونگی
1.947
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شکل  .3مدل پژوهش با مقادیر استاندارد شده

شکل  .2مدل پژوهش با مقادیر آماره T
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جدول .4آزمون فرضیات تحقیق
ضریب

آماره
t

معناداری

ردیف

1

عملکرد تحصیلي

-

اعتیاد به
اینترنت

-1.195

9.761

1.119

9

عملکرد تحصیلي

-

افسردگي

-1.195

9.489

1.119

9

عملکرد تحصیلي

افسردگي

-1.912

1.272

1.148

-1.969

9.158

1.111

-1.178

9.999

1.118

-1.149

9.111

1.146

1.944

9.977

1.111

فرضیه

4
5
6
7

متغیر مستقل

سبا های
هویتي
سبا های
هویتي
سبا های
هویتي
افسردگي

متغیر
میانجی

افسردگي
-

متغیر وابسته

اعتیاد به
اینترنت
اعتیاد به
اینترنت
افسردگي
اعتیاد به
اینترنت
اعتیاد به
اینترنت

تاثیر

سطح

نتیجه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه
تایید
فرضیه

بررسي فرضیه اول نشان مي دهد که عملکرد تحصیلي با ضریب تاثیر  -1.195و مقدار آمیاره
 tبرابر  9.761و س معناداری کمتر از  1.15بر اعتیاد به اینترنت تأثیر معني داری دارد .همچنین
بررسي فرضیه دوم نشان ميدهد که عملکرد تحصیلي با ضیریب تیأثیر  -1.195و مقیدار آمیاره t
برابر  9.489و س معناداری کمتر از  1.15بر افسردگي تأثیر معناداری دارد .نتایج نشان ميدهید
افسردگي در راب ه عملکرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت با ضریب غیرمستقیم  -1.912اثر میانجي
را ایفا ميکند (جدول  .)4نتایج حاصل از فرضیه چهارم نشان ميدهد سباهای هویتي با ضیریب
تأثیر  -1.969و مقدار آماره  tبرابر با  9.158و س معناداری کمتر از  1.15بر اعتیاد بیه اینترنیت
تأثیر معناداری دارد .بررسي فرضیه پنجم نشان مي دهد سباهای هویتي با ضریب تأثیر -1.178
و مقدار آماره  tبرابر  9.999و س معناداری کمتر از  1.15بر افسیردگي تیأثیر معنیي داری دارد.
همچنین با نگاهي به نتایج در ميیابیم افسردگي در راب ه سبا های هویتي و اعتیاد به اینترنیت
با ضریب غیرمستقیم  -1.149اثر میانجي را ایفا ميکند (جیدول  .)4در نهاییت نییز نتیایج نشیان
ميدهد که افسردگي با ضریب تأثیر  1.944و مقدار آماره  tبرابر با  9.977و س معناداری کمتیر
از  1.15بر اعتیاد به اینترنت تأثیر معناداری دارد (جدول .)4
بحث و نتیجهگیری
اینترنت ابزاری است که فرایند آموزش ،یادگیری و ارتباط را تسهیل ميکند ،با توجه به این کیه از
یا سو ،دسترسي به اینترنت (کامپیوتر ،تلفن همراه و تبلت های دیجیتال) به طور چشیمگیری در
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حال گسترش است و از سوی دیگر ،پتانسیل عظیمي که این ابزار برای انتقیال اطالعیات ،تبیادل
محتوا و برقراری ارتباط با دیگران دارد ،ميتواند برای کیفیت زندگي افراد مفید باشید ،امیا ممکین
است زمان ي که استفاده از آن کنترل نشود ،تهدید بالقوه به شمار آید .بیا در نظیر گیرفتن تغیییرات
سریعي که در جامعه در راب ه با استفاده از اینترنت رخ ميدهد ،نه تنها در جنبههای مثبیت ،ماننید
در دسترس بودن بیشتر م العه و مواد مرجع ،فرصتهیای اشیتغال ،آمیوزش و پیرورش مینعکس
ميشود ،استفاده کنترلنشده آن مي تواند تأثیر منفي همچون وابستگي و قیرار گیرفتن در معیرض
مشکالت اجتماعي مانند اعتیاد به اینترنت ،کاها تعامالت اجتماعي و مشکالت روانشیناختي بیر
نوجوانان ،جوانان بزرگسال داشته باشد.
براساس یافتههای پژوها حاضر مشخص شد بین اعتیاد بیه اینترنیت ،عملکیرد تحصییلي و
سبا های هویتي راب ه معناداری وجود دارد و افسردگي نیز به عنوان متغیر مییانجي روابیط بیین
عملکرد تحصیلي و سباهای هویت را تسهیل ميکنید .بنیابراین ،درنظرگیرفتن ایین عوامیل در
طراحي دقیق مداخالت توسط مؤسسات آموزشي از اهمیت وییژهای برخورداراسیت و بایید برنامیه
ریزی به گونهای باشد که منجر به استفاده م لوب از اینترنت به نفع عملکرد تحصیلي ترویج شود.
تحقیقات گستردهتر ،همچنین پژوهاهای طولي در آینده ،منجیر بیه در عمییقتیر ایین نتیایج
ميشود.
اعتیاد به اینترنت را به عنوان یا تهدید مهم بهداشت عمومي شناسایي شده است( تریپیادی،
 ،)9117اما با وجود تحقیقات روزافزون در این حوزه ،تاکنون ،کمتر واکنا رسمي به این موضیوع
مشاهده شده است و بحث در مورد اینکه آیا باید اعتیاد به اینترنت را به عنوان یا اختالل روانیي
تعیین نمود یا خیر ،ادامه دارد .بنابراین ،توسعه تحقیقیات چندجانبیه بیه منظیور پیشیرفت آمیوزش
عمومي ،تشخیص و درمان در این حوزه حیاتي است(کا ،را ،استیل و ویلکر.)9119 ،
م العات نشان دادهاند اعتیاد به اینترنت پدیده ای چندبعدی است(زنب و همکیاران)9191 ،؛ و
با عوامل مختلفي همچون عوامل اجتماعي-جمعیتي همچون ،سن (داشتن سن ،جینس ،برقیراری
ارتباطات)؛ عوامیل میرتبط بیا نحیوه دسترسیي بیه اینترنیت (گیدام و همکیاران)9117 ،؛ عوامیل
روانشناختي و بالیني( همچون ،عملکرد تحصیلي پایین ،عزت نفس پایین و مشکالت بي خیوابي)(
کیتازوا و همکاران )9118 ،و عالوه بر این ،بیماریهای روانشناختي( همچون ،افسردگي ،اض راب
و بیا فعالي)( جان و چیو )9115 ،مرتبط است.
به منظور بررسي مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت ضرورت داشت ،با مراجعه بیه
تحقیقات انجام شده ،مؤثرترین متغیرها را انتخاب و تأثیر این متغیرها را بر این پدیده در حال رشد
م العه نمود .در پژوها حاضر ،باتوجه به پیشینه پژوهشي موجیود در زمینیه اعتییاد بیه اینترنیت
الگویي تدوین گردید و با استفاده از روش تحلیل مسییر میورد آزمیون قرارگرفیت .هید از ایین
پژوها ،پس از طراحي و تدوین الگو پیشنهادی ،بیرازش دادن الگیویي سیاختاری از روابیط بیین
متغیرها بود .بررسي شاخصهای برازش به دست آمده از مدل ،نشان داد ،الگو از برازندگي م لوبي
83

مدلیابی اعتیاد به اینترنت براساس سبکهای هویت و عملکرد تحصیلی :نقش واسطهای افسردگی

برخوردار است .همچنین یافتههای تحقیق حاکي از این موضوع است که متغیر عملکرد تحصیلي و
هویت هم به صورت مستقیم و هم بیه صیورت غیرمسیتقیم از طرییق تیأثیر بیر متغییر مییانجي
افسردگي بر اعتیاد به اینترنت تأثیر دارد.
آکتر(  )9119معتقد است ،عملکرد تحصیلي مهمترین پیابینيکننده اعتیاد به اینترنت اسیت.
دانا آموزان ضعیف تمایل اندکي برای صر زمان بیرای تکیالیف درسیي دارنید ،بنیابراین زمیان
زیادی را در فعالیتهای آنالین سپری ميکنند و همین امر منجر به اعتیاد به اینترنت در آنها میي
شود .از طر دیگر ،داناآموزان تمایل دارند زمان زیادی را در فعالیتهای آنالیین سیپریکننید،
بنابراین ،زمان م لوب را برای صر وقت در تکالیف تحصیلي و م العه را از دست ميدهنید؛ بیه
عالوه اینکه ،این مسأله ظرفیت یادگیرندگان را برای تمرکز بر تکالیف تحصیلي کاها ميدهید و
به احتمال زیاد ،تکمیل تکالیف تحصیلي تا انتهای شب به تعویق میيافتید .ایین در حالیسیت کیه
م العات پیشین(جاود و همکاران9191 ،؛ کومار و همکاران9118 ،؛ یانگ )1228 ،یافتههیای ایین
پژوها را حمایت ميکنند و تأیید مي کنند عملکرد تحصیلي عاملي کلیدی در اعتیاد بیه اینترنیت
است.
هم سو با دستاورد پژوها حاضر م العات تأیید ميکنند محیطهیا و فعالییتهیای تحصییلي،
موقعیت هایي چالا برانگیزی هستند .تکالیف درسي ،پروژههیای تحصییلي ،امتحانیات مختلیف،
فعالیتهای فوق برنامه درسي ،فشار رواني قابل توجهي به همراه دارند و در این شیرایط ،پیشیرفت
تحصیلي م لوب تا حد زیادی به سالمت داناآموز و مدیریت زمیان و درگییری شیناختي 1او بیا
تکالیف درسي بستگي دارد(کاردنانس و همکاران)9112 ،؛ بنابراین یادگیرندگان برای رهایي از این
فشار رواني حاصل از محیط های تحصیلي به محیط های اینترنتي پناه مي آورند که این امر ییا
دور باطل را ایجاد مي کند و در اثر آن استرس تحصییلي و اعتییاد بیه اینترنیت یکیدیگر را ارتقیا
ميدهند .یادگیرندگان برای کاها استرس تحصیلي به اینترنت تکیه ميکنند و باعیث میيشیوند
آنها بیا از حد از اینترنت استفادهکنند .این امر تضعیف روابط اجتماعي آنها را به همیراه دارد .از
طرفي ،زوال روابط بین فردی در دنیای واقعي و اینترنت ،استرس بیشتری را به وجود ميآورد کیه
این امر استرس تحصیلي را تشدید ميکند و افراد با پنهان کردن خود در اینترنت سیعي میيکننید
استرس خود را تسکیندهند(سکي و همکاران .)9112 ،این ارتباط در دراز مدت منجر بیه تضیعیف
عملکرد تحصیلي و به دنبال آن صر زمان بیشتر در محیطهای اینترنتي ميشود .عالوه بر ایین،
اعتیاد به اینترنت به طور قابل توجهي با کاها اشکال دیگر روابط اجتماعي همراه است و کیاها
روابط اجتماعي ،تنهایي و انزوا را دنبال دارد(کانان و همکاران .)9119 ،این در شرای ي است کیه،
ارتباط با دوستان و خانواده استرس را کاها داده و منجر ميشیود افیراد بیه مییزان کمتیری بیه
محیطهای اینترنتي پناه ببرند(چو و همکاران.)9111 ،
1. engagment
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بر اساس م العه حاضر ،متغیر هویت به صورت مستقیم بر اعتیاد بیه اینترنیت اثرگیذار اسیت.
تأثیر غیرمستقیم این متغیر بر اعتیاد به اینترنت از طریق متغیر میانجي افسردگي نیز معنادار است.
وجود راب ه بین هویت و اعتیاد به اینترنت در نتایج پژوهاهای ،اگبریا و همکاران()9112؛ سیناترا
و همکاران( )9116و مرسانبل( )9114بهدست آمدهاست .انواع مختلف سباهای هوییت بیه طیور
متفاوت با مجموعهای از رفتارهای پرخ ر همچون اعتیاد به اینترنیت ،در ارتبیاط هسیتند(دومان و
همکاران.)9112 ،
م العه حاضر نشان داد راب ه منفي بین وضعیت هویت موفق و معوق بیا اعتییاد بیه اینترنیت
وجود دارد و با تحقیقات چن و همکاران( )9112و موناکیس و همکاران()9117همخواني دارد .افراد
دارای هویت موفق و معوق ،یا خود سازمانیافته 1دارند که منجر به توانایي شناسایي نقاط قوت
و ضعف خود و درگیرشدن در تصمیمگیری موثر و استراتژیهای حیل مسیأله میيشیود( آگبرییا و
همکاران .)9112 ،از طر دیگر ،افراد دارای این سباهای هویتي(س بیاال) ،نسیبت بیه افیراد
دارای تعهد هویت پایین (پراکنده و هنجاری) ،در رفتارهای پرخ ر کمتر درگیر ميشوند (دوماس و
همکاران  .)9119بیه عنیوان مثیال ،استفانسیکو و همکیاران ( )9117در پیژوها خیود دریافتنید
همبستگي مثبت و معناداری بین مقیاس های استفاده از اینترنت میرتبط بیا اعتییاد بیه اینترنیت و
وضعیت هویت پایین وجود دارد .به عالوه اینکیه ،افیراد دارای سیبا هوییت موفیق و معیوق در
انتخاب و تصمیمگیری های خود متعهدانه عمل ميکننید؛ بیه ایین ترتییب کیه ،ایین فیراد دارای
اهدا  ،ارزشها و باورهای شخصي خودساخته ای هستند که احساس هدفمندی و خیودتنظیمي و
عزت نفس را برایشان به همراه دارد .بنابراین ،در دستیابي به اهدا و عالییق شیان از پشیتکار و
تاب آوری باالیي برخوردارند و در مواجه با چالاها نه تنها ناامید نميشوند ،بلکه با آن مواجه شده
و حل مسأله ميکنند و برای فرار از این موقعیتها درگیر رفتارهای پرخ ر نميشوند(برزونسکي و
کني .)9112 ،این ویژگيها با رفتارهای کنترلشده ،برنامهریزیشده و عدم رفتارهیای تکانشیي در
ارتباط هستد؛ بنابراین ،در میان افرادی که سبا هویت سی بیاالیي برخوردارنید ،انتظیارميرود
استفاده از اینترنت ،مانند سایر رفتارها ،بیشتر کنترلشود و بر کارهای واقعي و ابزاری متمرکز شوند
(کو و همکاران .)9114 ،کری و پر( )9116بیان داشتند ،افراد دارای سبا هویت موفیق و معیوق،
تفکر آینده گرا ،خودتابآوری باال و اعتماد به مکانیزمهای دفاعي بالغانه دارند کیه توجیه مثبیت و
بهزیستي روانشناختي را افزایا مي دهد و آنها به میزان کمتیری در معیرض مشیکالت سیالمت
روان همچون افسردگي قرار مي گیرند.
همچنین نتایج پژوها حاضر نشان داد راب ه مثبت و معناداری بین سبا هوییت پراکنیده و
هنجاری (منزلتهای هویت پایین) با اعتییاد بیه اینترنیت وجیود دارد .افیراد دارای سیبا هوییت
پراکنده و هنجاری که یا از وجوه تمایز آنها عدم جستجوگری و کاوش برای ایجاد ییا هوییت
1. organized ego
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منسجم و موفق مي باشد است ،ارتباط معنیاداری را بیا میزبیاني از عالئیم روانشیناختي منفیي و
رفتارهای پرخ ر نشان ميدهند(گاوریل فریدز و همکاران .)9118 ،یافتههای حاضیر بیا م العیات
قبلي همخواني دارد که نشاندهنده همبستگي مثبت بین وضعیت هویت پایین و اعتیاد به اینترنت
است (موناکیس و همکاران 9117؛ دوماس و همکاران.)9119 ،
پژوهاهای برزونسکي و کینیي9112 ،؛ برزونسیکي 9111 ،و برزونسیکي و لییکس9118 ،؛
نشان ميدهند افراد دارای سباهای هویتي مغشوش و هنجاری از ییا سیو ،از مواجیهشیدن بیا
تجربیات و احساسات ناخوشایند اجتناب ميکنند و اطالعات نام لوب بالقوه مربوط به خود را فیلتر
مي کند .این امر منجر به به خودآگاهي محدود و حس پراکنده نسبت به خود در این افراد ميشیود
و از سوی دیگر ،تالش های مداوم این افراد برای سیرکوب ییا اجتنیاب از روییدادهای ناخوشیایند
احتماال مانع عملکرد شخصي و دنبالکردن اهدا بلند مدت خواهد شید ،کیه انتقیاد از خیود ،بیه
تعویقانداختن تکلیف و اهدا  ،عزتنفس پایین ،و دورههایي از افسردگي را به همراه دارد .سیتون
و بیمونت(  )9114معتقد هستند داناآموزان دارای سبا هویت سیردرگم و هنجیاری تماییل بیر
خود ناتوانسازی ،راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه ،و مکانیزمهای دفاعي رشید نیافتیه دارنید ،کیه
پیگیری هد  ،توجه مثبت به خود مثبت و احساس اثربخشي شخصي را تضعیف ميکند.
داناآموزاني که دارای سبا های هویت س پایین( مغشیوش و هنجیاری) هسیتند ،اییده
سخت و محکمي از نقاها و ارزشهای خود دارند ،به احتمال زیاد از اینترنت به عنوان جایگزیني
برای تجربیات اجتماعي واقعي استفاده ميکنند ،که این امر به دلیل دشواری و اض راب مربوط به
مقابله با عوامل استرس زای روزانه است .برای این افراد ،اینترنت ممکن است نشاندهنده فرصتي
برای کشف جهان به شیوهای ایمن باشد ،بدون ترس از مواجه شدن کیه مشخصیه هوییت آنهیا
است (مارسیا  .)1281اینترنت ممکن است افراد با یا وضعیت هویت پایین را قادر سازد تا هویت
خود را پنهانکنند ،خود را به عنوان هر هویتي که ميخواهند ارائه دهند ،و با هویتهیای مختلیف
برای یادگیری آنچه که از نظر اجتماعي م لوب است ،آزمایا کنند (گراس 9114؛ کنیدی 9116؛
والکنبر و پیتر 9118؛ والکنبر و همکاران  .)9115بنابراین ،این افراد ميتوانند هوییت اییدهآل
خود را در اینترنت ارائه دهند و در ارائه هویت خود سیال باشند ،که بیشتر بیا مفهیوم خیود نابیالغ و
کمتر شکلگرفته آنها سازگار است اگرچه استفاده مداوم از الگوهای هویت جعلي ممکن است بیه
لحام رواني به افراد آسیب برساند (کندی 9116؛ والکنبر و پیتر 9118؛ وارد  ،)9111به شیوهای
که ممکن است به ارتباط بین وضعیت هویت پایین و اعتییاد بیه اینترنیت کمیاکنید (میولیس و
همکاران  .)9117عالوه بر این ،استفاده بیا از حد از اینترنت ممکن است قرار گرفتن در معیرض
تأثیرات منفي اجتماعي را افزایادهد و به شکلگیری هویت فرد آسیب برساند .بنابراین ،نوجوانان
ممکن است شروع کنند به درنظرگرفتن اینترنت به عنوان ابزاری که به آنها کمامیيکنید تیا از
مسئولیتهای زندگي واقعي خود و هویت واقعي خود اجتناب کنند.
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متغیر افسردگي به صورت مستقیم بر اعتیاد به اینترنت اثرگذار اسیت؛ بیا افیزایا افسیردگي،
میزان اعتیاد به اینترنت نیز افزایا مي یابد .این یافته با یافتههای حاصل از پژوهاهای سرویدیو
و همکاران( )9191؛ جاو و همکاران( 9191؛ سکي و همکاران( )9117؛ پتری و همکیاران( )9115
هم سو است .پژوهاهای مختلف اثر واس های افسردگي را در تعامل بر عوامیل دیگیر همچیون،
حمایت اجتماعي( وو و همکاران)9116 ،؛ ویژگيهای والدین( جانگ و همکاران)9119 ،؛ پرخوری
عصبي(تاو و همکاران )9119 ،فراهم کردهاند و این نتایج همگي از نیاز به درمان افسیردگي بیرای
کاها خ ر اعتیاد به اینترنت ناشي از عوامل دیگر حمایتميکنند.
در راستای یافتههای این م العه کاردناس و همکاران(  )9112بیان ميکنند افسردگي یکي از
عواملي است که بیشترین ارتباط را بیا اعتییاد بیه اینترنیت دارا اسیت .ایین در حیالي اسیت کیه،
درخصوص ارتباط بین افسردگي و اعتیاد به اینترنت ،برخي م العات گزارشکردهاند افراد مبتال بیه
افسردگي یا دیگر مشکالت سالمت رواني مستعد اعتیاد بیه بیازیهیای رایانیهای و تلفین همیراه
هسییتند(الهای و همکییاران 9117 ،و چییو و همکییاران)9111 ،؛ برخییي م العییات نیییز تأییدکردنیید
افسردگي عامل مهمي در استعداد بیه اعتییاد بیه اینترنیت اسیت(کاس و همکیاران .)9114 ،الو و
همکییاران( ،)9117در پژوهشییي طییولي در خصییوص اعتیییاد بییه اینترنییت اشییارهکییردهانیید کییه
شرکت کنندگاني که نمرات باالیي در معیارهای اعتیاد به اینترنت دارند ،مسیتعد اعتییاد شیدید بیه
اینترنت و همچنین مشکالت سالمت رواني مانند افسیردگي اسیت .اسیتمیتر و همکیاران()9116
گزارش نمودند استفاده مداوم از اینترنت با مشکالت سالمت روان و افسردگي شدید همراه است.
راهنمای تشخیصي و آماری اختالالت روانشناختي( )DSM-5در خصوص اعتیاد به اسیتفاده
از اینترنت بیانميکند استفاده از این بازی ها منجر به فرار یا تسکین خلق منفي (به عنوان مثیال
احساس درماندگي ،گناه و اض راب) ميشود .افراد دارای مشکالتي همچیون ،اسیترس تحصییلي،
تعارض خانوادگي ،گرایا به تجربه خلق منفي دارند؛ این گرایاهای منفي بدون استراتژی مقابله
کافي ،تاب آوری یا حمایت اجتماعي ،باقي ميماند و نیاز به تسکین دارند؛ از آنجا که محییطهیای
اینترنتي جذاب هستند ،مي توان از آن به عنوان یا روش در دسیترس بیرای تسیکین احساسیات
منفي استفاده نمود(ین و همکیاران .)9111 ،بنیابراین اسیتفاده از محییطهیای اینترنتیي ییا راه
جایگزین برای رهایي از خلق منفي است و منجر ميشود به اینکه افیراد بیه رفتیار بیازی و خ یر
اعتیاد به محیط های اینترنتي اعتیاد پیدا کنند .از طر دیگر ،این امیر بیه ییا دور باطیل منجیر
ميگردد و افسردگي و اعتیاد به اینترنت ميتوانند یکدیگر را تشدید نمایند؛ به این ترتیب که صر
زمان در محیطهای اینترنتي منجر به عواقب و پیامدهای منفي مانند شکست تحصییلي ،از دسیت
دادن فرصت شغلي و اختالل در عملکرد اجتماعي ميشود و پناه آوردن مجدد به فضاهای اینترنتي
برای تسکین خلق منفي ایجادشده در نتیجه این پیامدهای منفي آسییب زا اسیت(وو و همکیاران،
.)9116
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