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صهخال

اند؛ هدف روانی را برجسته ساختهسالمتمشکالتوبه اینترنتاعتیادبینبا توجه به اینکه مطالعات قبلی ارتباط:مقدمه
.بودجلفاشهرستاندبیرستانیآموزاندانشدرافسردگیواضطرابارتباط اعتیاد به اینترنت بارابطهپژوهش حاضر بررسی

کلیهپژوهشاینآماريجامعه. شدانجامهمبستگیروشبهکهبودتوصیفیوعنازحاضرپژوهش: هامواد و روش
يآورجمعجهت. شدندانتخابنفر150تعدادياخوشهيریگنمونهروشباکهندبود1392سالدرجلفاشهرآموزاندانش

با استفاده هاداده. شدیانگ استفادهنتاینتربهاعتیادپرسشنامهبیمارستانی زیگموند واضطرابوافسردگیمقیاسازاطالعات
پیرسون وهمبستگیضریبشاملاستنباطیآماريهايروشومعیارانحرافومیانگینشاملتوصیفیآماريهايروشاز

.گرفتندقرارتحلیلوتجزیهموردرگرسیون،تحلیل
کـه  شـد نیـز مشـخص  رگرسـیون تحلیـل دارد؛ درابطـه ربه اینترنـت اعتیادباافسردگیواضطراب،هایافتهبراساس:هایافته

.کندمیتبیینرابه اینترنتاعتیادبهمربوطواریانسدرصد63حدودافسردگیواضطراب
تلویحـات پژوهشایننتایجاست؛ لذاتبیینقابلافسردگیواضطرابطریقازاعتیاد به اینترنتاینکهبهتوجهبا:يریگجهینت

هـا بـه  آناضطراب و افسـردگی کنترلبرايدرمانیمداخالتواینترنتبهاعتیادبهمبتالآموزاندانشموزشآنهیزمدرمهمی
.داردهمراه
.آموزانبه اینترنت، دانشاعتیاداضطراب، افسردگی،: هاي کلیديواژه
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قدمهم
یحـ یتفرویعلمـ ابزارترینمهمبهنترنتیاریاخهايسالدر

نترنـت یا. اسـت شـده بـدل جهـان سراسربزرگساالنونوجوانان
ارتباطيبرقرارواطالعاتيجستجويبراآسانوعیسريریمس

یتعـامل وايچندرسـانه تیماهلیدلبهوآوردهفراهمگرانیدبا
قـرار ریتـأث تحـت رايامـروز انسانیزندگازیبزرگبخشخود،
بـر نترنـت یایمنفـ راتیتأثبروزسرمنشأهکآنچهاما. استداده

یجـان یهسـالمت ویخـانوادگ ارتباطـات روزانـه، یزندگردکارک
ينولوژکتنیاازاستفادهبرافرادنترلکفقداناست،گشتهافراد

تحـت هدیـ پدنیا.]1،2[تاسآنازمارگونهیباستفادهونوظهور
ازیکـی عنـوان بـه وشـده فیتوص]3[نترنتیابهادیاعتعنوان

.]4[استشدهگرفتهنظردريرفتاريادهایاعتالکاش
1995سالازکهاستیمفهومنترنتیابهادیاعتحقیقت،در
بـه ادیـ اعتماننـد ادیـ اعتنیامختلفانواعجیتدربهوشدمطرح
شـامل راينگـار هرزهوگپيهااتاقبهادیاعتن،یآنالقمارچت،
تیـ نهادرواحساسـات روابـط، بیتخرنهیزمتواندمیکهدیگرد
اخـتالل کیینترنتیاادیاعت. ]5[دینمافراهمراافرادروانوروح

اخـتالالت شدن،جداتحمل،يهانشانهکهاستیروانویکیزیف
.]6[گیردمیبردررایاجتماعروابطدراختاللویعاطف

الگـوي  یـک رااینترنـت بـه اعتیادآمریکایپزشکروانانجمن
با حـاالت وشدهعملکردياختاللموجبکهاینترنتازاستفاده

تعریـف ،همراه باشدماههدودورهیکطولدردرونیناخوشایند
اسـت کـرده ارائـه مـالك هفـت آنتشخیصبرايواستکرده

ل یـا کـاهش   عالئـم تحمـ  -1): ماهدوطولدرمعیارسهحداقل(
تـرك  عالئـم -2لذت حاصل در نتیجه استفاده مکرر از اینترنت؛ 

-3استفاده زیـاد و طـوالنی از اینترنـت؛   ) کاهش(در نتیجه قطع 
داردقصـد ابتدادرکه فردآنچهازبیشاینترنتازاستفادهزمان

استفاده از اینترنت؛براي کنترلمداومتمایل-4انجامد؛طولبه
کاهش-6با اینترنت؛مرتبطاموربرايتوجهقابلوقتصرف-5

اینترنت؛ ازاستفادهدر اثرتفریحیوشغلیاجتماعی،هايفعالیت
.]7[آنمنفیآثارازآگاهیوجودبااستفادهتداوم-7

اسـتفاده  درتوانـد مـی هکـ یعـوامل ازیکـی رسـد یمـ نظربه
فسـردگی اضـطراب و ا ،باشـد داشـته نقـش نترنتیاازدارمسئله

يپـرداز مفهـوم ،افسـردگی واضطراببهپرداختنازپیش.است
Tellegenو Watson.رسـد یمـ نظـر بهضروريمنفیهیجان

بعـد اول . کننـد میيبندمیتقسهیپایعاطفبعددوبهراعواطف
احسـاس زانیمچهتاشخصهکیمعننیبد؛استیمنفعاطفۀ

یعمومبعدیک،یمنفعاطفۀ. کندیميندیناخوشاويناخرسند
دنبـال بههکاستبخشلذتارکبهاشتغالعدمویدرونأسیاز

حقـارت، تنفـر، غـم، خشم،لیقبازیاجتنابیخلقهايحالتآن
دوم،یعـاطف بعـد . دیـ آیمدیپدتیعصبانوترسگناه،احساس

اشتغالوادیززکتمرفعال،يانرژازیحالتهکاستمثبتعاطفۀ
فیـ طرنـدة یدربرگ،مثبـت عاطفۀ.]8[باشدمیخشبلذتارکبه

احسـاس ،يشـاد جملـه ازمثبتیخلقهايحالتازياگسترده
. اسـت نفـس بـه اعتمـاد وعالقهل،یتماشوق،وشور،يتوانمند
باشـند مییعاطفحاالتیاصلابعادانگریب،یمنفومثبتعاطفۀ

هـاي حالـت ،یافسـردگ درهمواضطرابدرهمحقیقتدر.]8[
دوهـر بـه مربوطسنجشابزارهاي،شودیمدهیدیمنفهیجانی

نیبنـابرا . هسـتند یمنفـ هیجانعامليدارااندازهیکبهسازه،
.]9[داردیافسردگواضطراببایمثبترابطۀ،یمنفهیجان

اینترنـت ازمفـرط اسـتفاده کـه دهدیمنشانمطالعاتنتایج
نفـس عـزت افسردگی،همچونمنفییشناختروانعواقبداراي
تجربـه بـه منجـر حالـت ایـن تجربهوگرددمیاضطرابوپایین

رفتـار افـزایش باعـث مسئلهاینمتعاقباً،. گرددمیمنفیهیجان
وگـردد مـی منفـی هـاي هیجانوعالئمکاهشجهتاعتیادگونه

ــن ــلای ــلدرتسلس ــالمتک ــناختروانس ــردیش ــلراف مخت
.]10[سازدمی

Wanدریمنفـ جانیهییشناساکهباورندنیاربهمکاران و
ریــغيکاربرهــاازدارمشــکلینترنتــیايکاربرهــازیتمــاجهــت

ــودمنديدارادارمشــکل ــیيس ــدم ــوالً. باش ــادرمعم يکاربره
کـاهش نادرسـت اسـتفاده دنبـال بـه یمنفـ جـان یه،دارمشکل

مثبـت جـان یهدرشیافـزا سـالم يکاربرهادربالعکس،،ابدییم
. ]11[شـود میلیتبددرستاستفادهمحركبهکهشودمیدهید

ینـوع نشـانگر استممکننترنتیاازاستفاده،يمواردنیچندر
ینـوع نیـ اوباشـد یواقعـ یزنـدگ دریمشـکل بايامقابلهروش

نـه یبهاستفادهدرانحرافوچالشویسرگرممسئله،حلوهیش
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توانمیتینهادروشودیممحسوبینیآفرنانیاطمنیهمچنو
شـکل نترنـت، یاازدارمشکلونادرستاستفادهکهگرفتجهینت
.]12[باشدمیهیجانی ناکارآمدیخودگردانياستراتژازياژهیو

وهســتنداجتمــاعيقشــرهاتــرینحســاسازآمــوزاندانــش
وبـود خواهنـد نـده یآزانیـ ربرنامـه ورانیمـد هـا آنازياریبس

بـا . داردیبسـتگ آنـان یروانـ سـالمت بـه جامعـه یروانسالمت
آن،بـه مربـوط مشـکالت ودیـ جديتکنولوژوصنعتشرفتیپ

شیافـزا نترنت،یابهادیاعتهمانندیروانيهايماریبواختالالت
آمـوزان دانـش قشـر یروانـ سالمتکهآنجاازودارديریچشمگ

قشرنیایروانویعاطفمسائلتااستالزمدارد؛یفراوانتیاهم
از سـوي  . ردیـ گقـرار یدگیرسـ مـورد وشـده یتلقيجدمیعظ

وعـاطفی مشـکالت شناختودركمنظوربهمطالعهنیا،دیگر
تاگیردمیانجامینترنتیاادیاعتباو ارتباط آن بامرتبطیجانیه
ـ بهداشـت خـدمات ارائهضمنبتوانآنجینتاازاستفادهبا یروان

نمـوده فراهمراآموزاندانشیروانبهداشتسطحارتقاءموجبات
یانسانيروینرفتنهدرویلیتحصافتيامدهایپوعوارضازو
بنـابراین  . کـرد يریجلـوگ جامعـه فعـال وجوانقشرياقتصادو

بـا اضـطراب و افسـردگی  رابطـه یبا هـدف بررسـ  حاضرپژوهش
جلفـا شهرسـتان یرسـتان یدبآمـوزان دانشدرنترنتیابه ادیاعت

.انجام گرفت
هاروشو مواد

همبسـتگی روشبـه کـه استتوصیفینوعازحاضرپژوهش
آمـوزان دانششامل کلیهحاضر،پژوهشآماريجامعه. شدانجام

دولتـی اسـتان   مـدارس در1392سـال  درتحصـیل بـه مشغول
تعـداد جامعـه اینازکهباشدمیآذربایجان غربی شهرستان جلفا

گـروه عنـوان بـه ) سـر پنفر75ودخترنفر75(آموز دانش150
يریـ گنمونـه روشبـا ،تحصـیلی مختلفهايبین رشتهازنمونه

.شدندو براساس فرمول کوکران انتخابياخوشه

:Nنفر300تقریباًشاملدولتیدبیرستان3دانش آموزان
:Tقبولقابلاطمینانضریبمعیارخطايدرصد
:Pمعینصفتفاقدجمعیتازنسبتی

(p-1) :q
d:اطمیناندرجه

اسـتان، مـدارس کلیهاز میانکهبودشکلاینبهاجراشیوه
هـاي  رشتهمیانازسپسوالوندمدارس امام علی، الزهراء وابتدا

گیـري نمونـه روشباهاي انسانی، ریاضی و تجربیرشتهمختلف،
دهیـ دآمـوزش همکارانطریقازهاپرسشنامهواي انتخابخوشه

شـده  مشـخص گیـري نمونـه براساسکهآموزاندانشاختیاردر 
همـان درهـا نهایی، پرسشنامهاز تکمیلپسوگرفتقراربودند

هاي دولتی به عنوان تحصیل در دبیرستان.گردیدآوريجمعروز
فردياگر. ها درنظر گرفته شددادهيآورجمعمرکزيخصوصیت

ه طـوري کـه از میـان    شد؛ بمیحذفنمونهازنبود،شرایطواجد
دارا نبـودن شـرایط   نفر که وارد پژوهش شده بودنـد،  168تعداد 

گذاشـته کنارهایآزمودناز نفر18باعث شد کهورود به پژوهش 
نامـه تیرضـا هـا آنکلیـه ازکننـدگان شرکتورودازقبل. دنشو

-آزمون کـالموگراف بامشاهداتبودننرمال. گردیداخذاخالقی
مشـاهده ایـن پـژوهش  دراینکهضمن. گردیدرسیبراسمیرنوف

هـا در ایـن پـژوهش    ابـزار گـردآوري داده  .نداشـت وجودگمشده
و بیمارسـتانی افسـردگی واضطرابمقیاس: شامل دو بخش بود

افســردگیواضــطرابمقیــاس.اینترنــتبــهاعتیــادپرسشــنامه
)Hospital Anxiety and Depression Scale(بیمارسـتانی 

نیـ ا.شـد سـاخته 1983سالدرهمکارانوZigmondتوسط
اسیـ مق2يروبـر یمنفجانیهزانیمدرراافرادتفاوتمقیاس 

4اسیـ مقيروبـر هـا آیـتم ،سـنجد مـی استتمیآ7شاملکه
نمـره نیشـتر یب. دنشـو یمـ يگذارنمره3تا0دامنهدرايدرجه
هـم ابـ هااسیمقنمرات. باالستیمنفجانیهسطحدهندهنشان
مطالعاتدرمقیاسنیااز. آیدمیدستبهنیانگیموشدهجمع

. اسـت شـده اسـتفاده ینیربـال یغوینیبالنمونهيروبريمتعدد
هـاي پـژوهش در. ]13[اسـت قبـول قابـل مقیاسییایپاوییروا

خـرده  گانـه هفـت هـاي آیـتم يابرخنباوکرلفايآمحاسبهیرانیا
خـرده  ینانیدروماهنگیهگویايHADSدرگیدفسراسمقیا
لفـاي آمحاسـبه ن،یهمچنـ ). 70/0=آلفـا (سـت اسنجشسمقیا
درابضـطر اسمقیـا خـرده گانـه هفـت هـاي آیتميابرخنباوکر

HADSراسمقیـا خردهینايابربخونیدروهماهنگیدجوو
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ایـن  درونـی پایـایی حاضرپژوهشدر.)85/0=آلفا(کندمیتأیید
مقیـاس روایـی  .شدبرآورد79/0خکرونبايآلفابراساسمقیاس
تن از اساتید دانشگاه روانشناسی و علـوم تربیتـی تبریـز    8با نظر 

بـه اعتیـاد پرسشـنامه ازپـژوهش نیادر. مورد تأیید قرار گرفت
Internet(اینترنت Addiction Test(بـه ادیـ اعتیابیـ ارزيبرا

سـاخته شـده  Yangاین پرسشنامه توسط .شداستفادهنترنتیا
5تـا 1اسیـ مقيروبـر و باشـد یمـ الئوسـ 20است و شـامل  

نمـره فـرد اگـر ،پرسشـنامه نیادر. شودمیيگذارنمرهيادرجه
يعادکاربرانگروهدر،آورددستبهرا49ازترنییپاایيمساو

کـاربران گروهدرآورددستبهراآنازباالترنمرهاگرونترنتیا
کرونبـاخ يآلفـا همکارانو Kim. گیردمیقرارنترنتیابهمعتاد

وGhasemzadeh.]14[آوردنــددســتبــه91/0راپرسشــنامه
بــراي ایــن پرسشــنامه گــزارش 83/0نبــاخوکريآلفــاهمکــاران

پایـایی درونـی ایـن پرسشـنامه     حاضـر پـژوهش در.]15[کردند
با نظر پرسشنامهروایی .برآورد شد81/0کرونباخيبراساس آلفا

بیتـی تبریـز مـورد    اتید دانشگاه روانشناسی و علـوم تر تن از اس8
.تأیید قرار گرفت

. در نظر گرفته شد001/0ها سطح معناداري براي پرسشنامه
آمـار ازابتداشدهگردآوريهايدادهآماريتحلیلوتجزیهبراي

و آمـار اسـتنباطی شـامل   ) میـانگین و انحـراف معیـار   (توصیفی
اسـتفاده چندگانـه رگرسیونسسپوپیرسونهمبستگیضریب
20نسـخه SPSSافـزار نـرم ازاستفادهباهادادهعالوه،ه بگردید 

.گرفتندقرارتحلیلوتجزیهمورد
هایافته

نفـر 55،کنندهشرکتآموزدانش150میاندر این مطالعه از
مدرسـه ازنفـر 51الونـد، مدرسـه ازنفر44علی،اماممدرسهاز

پسرمطالعهموردافراددرصد50همچنین . دندکرشرکتالزهراء
سـه هـر درمطالعـه مـورد افـراد تعداد.بودنددختردرصد50و

بـه طـوري کـه    بوده،برابرفیزیکریاضیوتجربیانسانی،رشته
درصد رشـته  8/25انسانی، رشته رادرصد افراد مورد مطالعه 50

.دهندمیرا تشکیلدرصد را رشته ریاضی فیزیک 2/24تجربی و 
واضـطراب و افسـردگی  متغیرهـاي استانداردانحرافومیانگین

بود 19/9±29/49و 59/5±99/21به ترتیب اینترنتبهادیاعت
متغیرهـاي بینخطیرابطههمگنی شیب خط رگرسیون و از 
پـژوهش ایـن اصـلی يهـا فرضشیپعنوانبهمالكوبینپیش

همگنـی شـیب خـط    فـرض شیپـ بررسـی نتایج. گردیداستفاده
نشـان اسـمیرنوف –کـالموگروف آزمـون ازاستفادهبارگرسیون 

بـا واستنرمالپژوهشمتغیرهايازحاصليهادادهتوزیعداد،
همگنـی شـیب   بنـابراین ،نـدارد داريمعنـی تفاوتنرمالتوزیع

بودنخطیبررسیجهتهمچنین.باشددار نمیرگرسیون معنی
کـه شـد استفادهرگرسیونواریانسلیلتحوایتاضریبازرابطه
ازتـوان مـی بنـابراین . اسـت خطیمتغیرهارابطهدادنشاننتایج

پـژوهش دررگرسـیون وپیرسـون همبستگیضریبهايآزمون
.کرداستفادهحاضر

ازاضطراب و افسردگی بااینترنتبهادیاعترابطهبررسیبراي
طبـق نتـایج   و )457/0(شـد استفادهپیرسونهمبستگیضریب

واضـطراب واینترنـت بـه اعتیـاد بـین گرفـت نتیجـه تـوان می
).=001/0p(داردوجودداریمعنرابطهافسردگی

اضـطراب و افسـردگی   براسـاس اینترنتبهاعتیادتبیینيبرا
شـاخص ونیبـ شیپمتغیرعنوانبهاضطراب و افسردگیمتغیر

واردونیرگرسعادلهمدرمالكریمتغعنوانبهنترنتیابهادیاعت
،شـود میمشاهده1شمارهجدولدرکهطورهمان. شدندلیتحل

توسـط نترنـت  یابـه ادیـ اعتبـه مربوطانسیواردرصد63حدود
ــمتغ ــردگی  ری ــطراب و افس ــیتباض ــینی ــودم ).=001/0p(ش

رگرسیونتحلیلوتجزیهنتایج-1جدول

داريسطح معنیFR2میانگین مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمدل
844/49587406/708217/1363/0001/0رگرسیون
859/7503140599/53باقیمانده

703/12463147جمع
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متغیــر کــهدادنشــانهــادادهرگرســیونیتحلیــلوتجزیــه
تـوان یعنـی هسـتند مـؤثر نتـایج تبییندراضطراب و افسردگی 

جـدول درنتـایج ایـن خالصـه . ندداررااعتیاد به اینترنتتبیین
:استدرج شده2شماره

نترنتیبه اادیبر اعتاضطراب و افسردگیتأثیرلیتحلونیرگرسبیضراوبرآورداستاندارديخطا-2جدول

استاندارد برآورديخطايداریمعنسطح نسبتtب بتایضربیضرβشاخصمنبع

96/0335/012/9-8/8مقدار ثابت
29/018/015/233/013/0اضطراب و افسردگی

بحث
اضـطراب و  نیبـ هکـ دهـد مـی نشـان حاضـر پـژوهش جینتا

مطالعـه مـورد آمـوزان دانـش درنترنـت یابـه ادیاعتوافسردگی 
63؛ بـه طـوري کـه   داردوجـود داري یو معنـ مثبـت یهمبستگ

و اضـطراب  طریـق ازنترنتیابهادیاعتبهمربوطانسیواردرصد
اضـطراب آمده،بدستجینتابهتوجهبا. شودمینییتبافسردگی

يداریمعنـ بـه توجـه باو)=18/0β(ریتأثبیضرباافسردگیو
صورتبهرانترنتیابه ادیاعتبهمربوطراتییتغتواندیمtآماره
مطالعـات برخـی  بـا حاضـر مطالعـه افتـه ی. کنـد تبییندارمعنی

مثـال عنـوان بـه . کنـد مـی مطابقـت زمینهایندرصورت گرفته
تیـ جمعازدرصـد 10تـا 5نیبYoungمطالعهجینتابراساس

درصد63حدود. اندبودهمعتاديومطالعهزماندرجهاننیآنال
زیـ نهـا آنازدرصـد 24ویافسردگسابقهنترنتیابهمعتاداناز

.]16[اندداشتهینگرانواضطرابسابقه
Aurzak)ازنقلبهKimدریافتيامطالعهطی) همکارانو

وخسـته سادگیبههستند،اینترنتاعتیاد بهمستعدکهافرادي
انـواع یـا افسـردگی دچاروخجالتیوکمروتنها،شوند،میملول
.]14[هستنداعتیاددیگر

) همکـاران وKoازنقـل بـه (همکـاران وSandersمطالعات
افـزایش واینترنـت ازفادهاسـت افزایشبینرابطهکهدادندنشان

توجـه قابـل جوانـان ونوجوانـان درافسـردگی وتنهاییاحساس
.]17[است

Yenدر به اینترنـت اعتیاددریافتنديامطالعهدرهمکارانو
خـانوادگی زنـدگی وروانیجسمی،سالمتبرتواندمینوجوانان

.]18[شودهاآندرافسردگیبهمنجروگذاشتهتأثیرهاآن
Gonralz)ازنقلبهKimسـازد یمنشانخاطر) همکارانو

جـاد یارانترنـت یابـه يرفتـار یوابسـتگ ینوعنترنتیابهادیاعت
يبـرا روزافروننهیهز: شودمینییتعریزهايویژگیباوکندمی

ندیناخوشـا جـان یهاحسـاس آن،بهمربوطموضوعاتونترنتیا
نترنتیاباتماسدرفردکهیزماندر) یافسردگاضطراب،مانند(
بـودن، نترنـت یادراثراتبهکردنعادتوتحملتیقابلست،ین
اخـتالل عنوانبهاختالل،دگاهیدنیااز.زامشکليرفتارهاارکان

گرفتـه درنظـر مارگونـه یبيبـاز قمارمانندانهکتکنترلاییتنش
ــهکــهیکســانوشــودیمــ ــاب ــاریــمعنی التکمشــرســندیم

.]14[کنندمیدایپیشغلویاجتماع،یاختشنروان
اینترنـت بهاعتیادبین،دادنشانحاضرمطالعه:يریگجهینت

واضـطراب و داردوجودداريمعنیرابطهاضطراب و افسردگیو
دبیرسـتانی آمـوزان دانـش اینترنـت بـه اعتیادتواندمیافسردگی
تلویحـات پـژوهش ایـن نتایجلذا. نمایدتبیینراجلفاشهرستان

واینترنتبهاعتیادبهمبتالآموزاندانشآموزشنهیزمدرمهمی
هـا بـه  آناضـطراب و افسـردگی  کنتـرل بـراي درمانیمداخالت

.داردهمراه
صرفبررسیپژوهش،اینهايکاستیترینمهمازیکیشاید
درمـؤثر متغیرهـاي سـایر گـرفتن نادیدهوافسردگیواضطراب

رويبـر تنهاحاضرپژوهش،اینبرعالوه. باشدنتاینتربهاعتیاد
بـا بایـد نتـایج تعمـیم وشدهانجامجلفاشهرستانآموزاندانش
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اعتبـار بـردن بـاال جهـت به همین منظـور .گیردصورتاحتیاط
حـوزه ایـن درعالقمنـد محققـان بـه پـژوهش هايیافتهبیرونی

نظرموردتایجنوتکراررانظرموردمطالعهکهگرددمیپیشنهاد
بـا همسـو دیگرهايپژوهشونمایندبا پژوهش حاضر مقایسهرا

بـه اینترنـت، بـه اعتیادبررگذاریتأثدیگرمتغیرهايموضوعاین
رامغـز شـناختی کارکردهـاي یـا وهیجـانی هـوش مثالعنوان
بـر مـؤثر یروانشـناخت عواملسایرباآنتأثیرودادهقرارمدنظر
با توجه بـه  در ضمن. دهندقراربررسیموردراتاینترنبهاعتیاد

این نـوع  دییتأاینکه مطالعه حاضر از نوع علت و معلولی بود براي 
لذا پیشنهاد .شودیماحساس يترگستردهرابطه نیاز به مطالعات 

در مطالعات بعدي رابطه متغیرهـاي پـژوهش حاضـر بـا     شودیم
.ی قرار گیردمورد بررساستفاده از مطالعات تحلیل مسیر 

تعارض منافع
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توسـط نویسـندگان   

.نشده استگزارش
سهم نویسندگان

وها به عهده سودابه اسـماعیلی امور مربوط به گردآوري داده
عهده امیر عزیزي بود و سـید  بههادادهنگارش و تجزیه و تحلیل

.ا انجام دادمسعود دهقان منشادي اصالحات مقاله ر
قدردانیوتشکر

آمــوزاندانــشکلیــهازداننــدمــیالزمخــودبــرنویســندگان
مــدارسکارکنــانهمچنــینوپــژوهشایــندرکننــدهشــرکت

.آورندعمله بتشکروتقدیرجلفاشهرستان
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Introduction: Given that previous studies of the relationship between Internet addiction and mental
health problems have been highlighted; this study aimed to investigate the relationship between
anxiety, depression and internet addiction in Jolfa city high school students.
Material and Methods: This descriptive and co relational study was conducted on all the students in
Julfa in 2013 and 150 students were selected by cluster sampling. Data were collected using hospital
anxiety and depression scale of Zigmond and Young's Internet Addiction Test. The internal reliability
of the Hospital Anxiety and Depression Scale questionnaire and Internet Addiction Scale based on
alpha were estimated to be as 0.79, 0.91 respectively. Descriptive statistics such as mean and standard
deviation and inferential statistical methods including correlation coefficient and regression analysis
were analyzed and all steps were calculated using SPSS version 20.
Result: According to the results, anxiety and depression are associated with Internet addiction. The
regression analysis showed that about 63% of the variance of anxiety and depression could be related to
Internet addiction.
Conclusion: Given that Internet addiction can be explained by anxiety and depression, the results of
this study have important implications for education of students with Internet addiction and treatment
for anxiety and depression associated with them.
Keyword: Anxiety, Depression, Internet addiction, Students
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