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چکیده
ابزارهاي فناوري اطالعات با جاذبههاي خود نقش مهمي در زندگي كاربران ايفا كرده و
موجب شدهاند تا افراد كار با اين ابزارها را به همنشیني با خانواده و دوستان خود
برگزينند كه اين مسئله ممکن است در درازمدت منجر به انزواي اجتماعي و افسردگي
افراد شود .مطالعه حاضر جهت تعیین ارتباط احتمالي میان میزان استفاده از اين ابزارها
و افسردگي جوانان طراحي شده است .جامعه آماري اين تحقیق ،جوانان كاربر ابزارهاي
فناوري اطالعات (تلفن همراه ،شبکههاي اجتماعي و بازيهاي رايانهاي) است كه 093
نفر بهصورت تصادفي در دسترس ،انتخاب و پرسشنامه تحقیق را تکمیل كردهاند.
تحلیل دادههاي تحقیق با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات جزئي انجام گرفته
است .يافتههاي تحقیق نشان ميدهند رابطه مثبتي بین میزان استفاده از بازي رايانهاي و
سطح افسردگي جوانان وجود دارد؛ هیچگونه ارتباط معناداري بین میزان استفاده از تلفن
همراه و افسردگي مشاهده نشد و مابین میزان استفاده از شبکههاي اجتماعي و
افسردگي جوانان ،رابطه معنادار منفي مشاهده گرديد.
کلیدواژگان :تلفن همراه ،شبکههاي اجتماعي ،انزواي اجتماعي ،افسردگي ،بازيهاي رايانهاي.
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مقدمه
در چند دهه اخیر كه نام عصر اطالعات و ارتباطات به خود گرفته ،وسايل ارتباطجمعي
نقش بسیار مهمي را در زندگيها ايفا ميكنند ازجمله استفاده از اينترنت و بهخصوص
سايتهاي شبکههاي اجتماعي 1كه عالوه بر سايت خدمات شبکه اجتماعي ،تبديل به
مکاني براي بازيهاي مشترک رايانهاي ،به اشتراکگذاري اطالعات ،جذابیتهاي
فرهنگي و زندگي افراد (پیامها ،موسیقي و يا فیلمها) شده است و كاربران آن جذب
اين جذابیتها شدهاند .به همین دلیل برخي بر اين باورند كه اين شبکهها توان رشد
جوانان را در ارتباطات اجتماعي متوقف ميكند ،اما ارتباطات جوانان پويا بوده ،مهارت
و كمال را در رفتارهاي شخصي خود توسعه داده ،حساسیتشان نسبت به اعمال ديگران
افزايش مييابد و ارزيابي از خودشان را درک ميكنند ،درنتیجه رفتارهاي پیچیده در
آنان مشاهده ميشود (پچاكي و همکاران .)2312 ،2سالمت روحي جوانان به طرق
مختلف تحت تأثیر اين پیچیدگيهاي رفتاري قرار دارد .در سالهاي اخیر تلفن همراه
نیز با قابلیت فراوان خود و به دلیل ايجاد و افزايش ارتباطات ،تبادل اطالعات ،ارتباط با
اقصي نقاط دنیا در كوتاهترين زمان ممکن و اطالعرساني ،در میان جوانان از محبوبیت
ويژهاي برخوردار شده است (الراشیي و همکاران .)2332 ،0
تلفنهاي همراه كنوني عالوه بر قابلیتهاي ايجاد ارتباط ،اتصال به اينترنت و
سايتهاي شبکههاي اجتماعي وسیلهاي براي سرگرمي بخصوص ،بازيهاي رايانهاي
كه از سرگرميهاي عمده جوانان عصر حاضر شده است ،و موجبات ايجاد وابستگي به
آن را افزايش داده و طبیعتاً معضالتي را نیز به همراه دارد .بیانچي و فیلیپس)2332( 2
اظهار داشتهاند استفاده اعتیاد گونه از اين فناوريها تأثیراتي همچون اضطراب باال،
عزتنفس پايین ،برونگرايي و كاهش سالمت رواني را به همراه دارد .ارنبرگ و
همکاران )2332( 2بیان كردهاند كه استفاده بیشازاندازه از تلفن همراه معضل اعتیاد به
استفاده از آن را به همراه ميآورد .با وجود افزايش تعداد كاربران شبکههاي اجتماعي
چه از طريق بازيها و تلفنهاي همراه و ديگر طرق ارتباطي (بخصوص در میان
جوانان) و پیشرفتهاي مهم و تالشهايي كه براي آنالیز رفتارهاي استفاده شبکههاي
)1. Social Networking Services (SNS
2. Pachucki et al.
3. Lgarashi et al.
4. Bianchi & Philips
5. Ehrenberg et al.
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اجتماعي شده ،هنوز كمبودهايي در پژوهشهاي تجربي در مورد تأثیرات اجتماعي و
روانشناختي استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات بهصورت عام و شبکههاي اجتماعي
بهصورت خاص وجود دارد (پاسك و همکاران 2339 ،1؛ والنزواال و همکاران 2339 ،2
وگیل دزنیگا و همکاران  .)2312 ،0جوانان به دلیل گذراندن دورههاي حساس،
تجربیاتي كه زندگي كردهاند ،ميتواند تأثیرات زيادي در سالمت آينده آنها داشته باشد
(پچاكي و همکاران ،)2312 ،با توجه به مطالب اشاره شده ،ضرورت انجام پژوهشي
دقیق در مورد ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهاي ارتباطي فناوري اطالعات به هر
طريق و بروز افسردگي و انزواي اجتماعي در جوانان احساس ميشود .لذا اين مقاله در
تالش است تا تأثیر میزان استفاده از چنین ابزارهايي را با بروز افسردگي و انزوا در
جوانان بررسي كند .زيرا درک تجارب و ارتباطات میان فردي با بروز نشانههاي
افسردگي در زمانهايي كه آنالين هستند به ما كمك خواهد كرد كه با استفاده از اين
اطالعات ،برنامهاي براي پیشگیري و مداخله در آينده داشته باشیم.

ادبیات موضوع
جهان امروز دنیاي اطالعات و ارتباطات است كه بهطور مداوم فناوريهاي نويني
همچون رايانه و امکانات همراهش همچون اينترنت و شبکههاي اجتماعي را راهي
زندگي و خانههاي افراد ميكند .اين امکانات نهتنها قادر به ارائه آموزش به كاربران
خود است ،بلکه آنها را توانمند به برقراري ارتباط با اقصي نقاط دنیا كرده و اخبار و
اطالعات و رويدادهاي جهاني را در كمترين زمان ممکن در اختیار آنها قرار ميدهد.
اينچنین دسترسپذيري ،جهاني بودن و حذف بعد مکاني و زماني جذابیتهايي براي
كاربرانش ايجاد ميكند ،كه وجود جنبههاي منفي آن پنهان و در اليهاي از ابهام ميماند.
در سال  1992كراوت و همکارانش 2براي اولین بار مطالعاتي با موضوع اينترنت و
سالمت روان انجام دادند كه نتايج آن نشان داد فعالیتهاي آنالين موجب كاهش
ارتباط بین اعضاي خانواده و افزايش عالئم افسردگي ميشود .با توجه به مشاهداتي كه
«پارادوكس اينترنت» نامگذاري شد ،اينترنت يك فناوري اجتماعي است كه مشاركت
اجتماعي و سالمت رواني كاربران را كاهش ميدهد .آنها در تحقیقات روي خانوادهها
1. Pasek et al.
2. Valenzuela et al.
3. Jung & Valenzuela
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بیان داشتند امروزه معضل كاهش ارتباطات خانوادگي ،افسردگي ،انزواطلبي ،دوري از
زندگي واقعي از پیامدهاي استفاده بیشازحد از اينترنت است .رشد نمايي اينترنت و
نفوذ آن در بسیاري از جنبههاي زندگي روزمره موجب ظهور مسائل بسیار جديدي در
رابطه با استفاده از آن و مشکالت سالمت روان شده است .مطالعات متعدد تاكنون
نشان ميدهد بهطوركلي استفاده از اينترنت و همچنین برخي فعالیتهاي مشخص
آنالين از قبیل شبکههاي اجتماعي يك فعالیت زمانگیر است و مدت تعامل جوانان با
خانواده را كاهش ميدهد و اين امر موجب خانواده گريزي و دوري گزيدن از دوستان
ميشود كه نوعي حالت رواني است كه ممکن است با احساس تنهايي ،اعتمادبهنفس
پايین و افسردگي مرتبط باشد (بنجانین و همکاران  .)2312 ،1كراوت و همکاران
( )1992در اين مورد اظهار داشتند كه كاهش ارتباطات اجتماعي ميتواند تأثیر گرفته از
برقراري ارتباط زياد از طريق شبکههاي اجتماعي باشد .امروزه عالوه بر ايجاد رابطه با
گروههاي مختلف در شبکههاي اجتماعي ،انجام بازيهاي آنالين در اين گروهها نیز
بشدت رواج يافته كه در كنار استفاده بیشازاندازه از شبکههاي اجتماعي نگرانيهايي
در مورد اثرات منفي بازيهاي ديجیتالي بر جوانان را به وجود آورده است .نتايج
بهدستآمده از مطالعات پیشین (بنسلي و وان اينويك2331 ،2؛ سابراحمانیام و همکاران
 2331 ،0وشري )2331 ،2نشاندهنده اين است كه در كنار اثرات مثبت ،بازيهاي
رايانهاي ميتواند منجر به افزايش پرخاشگري ،روابط اجتماعي و عملکرد تحصیلي
ضعیف شود.
براي بسیاري از جوانان گامهاي اولیه ورود به جهان فناوريهاي نوين و كسب مهارت
در استفاده از رايانه ،انبوه بازيهاي دسترسپذير ،قابلرقابت در میان همساالن،
ارزانقیمت و پیچیدهي رايانهاي است ،كه علیرغم محبوبیتشان ،ازجمله مسائل پیچیده
2
جامعه مدرن امروز شده و داراي اهمیت اجتماعي و تربیتي خاصي هستند .ويي
( )2332بیان ميدارد جواناني كه بیشتر وقت صرف بازيهاي رايانهاي ميكنند،
پرخاشگرترند ،عالوه بر اين رفتارهاي انزواطلبانه و كاهش ارتباطات اجتماعي كه از
پیامدهاي اين بازيها است ،كاهش میزان نوعدوستي و ارزش همکاري و بيرنگ
1. Banjanin et al.
2. Bensley & Van Eenwyk
3. Subrahmanyam et al.
4. Sherry
5. Wei
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سازي همیاري را به همراه دارد ،درواقع بین زمان صرف شده در بازيهاي رايانهاي و
اضطراب در دانش آموزان رابطه معناداري  ،وجود دارد .چن و كاتز )2339( 1بیان
داشتهاند كه تلفن همراه بهعنوان يك ابزار ضروري در زندگي روزمره ،روابط انساني و
بسیاري از تعامالت ما را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار داده
است .به دلیل بروز تنهايي ،افسردگي و انزوا كه از پیامدهاي فناوريهاي ارتباطي نوين
است روابط اجتماعي افراد در حالت واقعي كاهش يافته و كاهش بهزيستي را موجب
شده است (كراوت و همکارانش.)1992 ،
كامیبپو و سي گیورا )2332( 2نشان دادند كه سالمت جسمي و روانشناختي دانش
آموزان تحت تأثیر استفاده بیشازاندازه از تلفن همراه است .ازآنجاييكه ارتباط ،رابطه
مستقیم با وابستگي دارد ،ميتوان گفت كه استفاده مفرط از تلفن همراه ،شببیداري و
تبادل پیام كوتاه طوري وابستگي عاطفي در ذهن كاربر ايجاد ميكند كه آنها بهصراحت
بیان ميكنند كه بدون تلفن همراه قادر به زندگي نیستند .در اين رابطه بیل لیوكس و
همکاران ( )2332عنوان ميكنند كه نبايد از ظرفیتهاي اعتیادآوري تلفن همراه غفلت
كرد .چان و همکاران  )2312( 0گزارش ميدهند كه استفاده از فناوريهاي نوين و
افزايش تعداد دفعات استفاده از تلفن همراه موجب بروز مشکالت روحي و رواني در
بین دانشجويان دانشگاه است .در مطالعات انجامشده مشاهده شد وابستگي به تلفن
همراه  %12/2تا % 22/9است (چان و همکاران2312 ،؛ ديکسیت و همکاران.)2313 ،2
چان و همکاران ( )2312در مطالعات خود گزارش كردند كه استفاده مشکلساز از تلفن
همراه موجب بروز اختالالت رواني خاص مانند افسردگي ،اضطراب و اختالالت
خواب ميگردد .محققین ،ديکسیت و همکاران ( )2313بیان كردهاند كه استفاده
مشکلساز از تلفن همراه موجب بروز نگرانيهايي از جنبههاي رواني و رفتاري
ميگردد .صالحان و نگهبان )2310( 2اظهار داشتند به دلیل افزايش نفوذ تلفنهاي همراه
با قابلیت دسترسي به اينترنت و گسترش برنامههاي شبکههاي اجتماعي در آنها با
مسئله تشديد مشکالت اجتماعي و شخصي در ارتباط با تلفن همراه و فناوري اينترنت
مواجه هستیم.
1. Chen & Katz
2. Kamibeppu & Sugiura
3. Cagan et al.
4. Dixit el at.
5. Salehan, & Negahban
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با مروري بر تحقیقات انجامشده تاكنون در اين زمینه ،ميتوان به اهمیت ابزارهاي
ارتباطي فناوري اطالعات و تأثیراتي كه در مسائل اجتماعي و ارتباطي افراد در يك
جامعه خواهد گذاشت پي برد .در كشور ما نیز طي سالهاي گذشته ،استفاده از
ابزارهاي فناوري اطالعات بخصوص شبکههاي اجتماعي مختلفي همچون فیسبوک و
تويیتر ،بازيهاي آنالين گروهي و شبکههاي اجتماعي در بستر موبايل همچون تلگرام
بسیار فراگیر شده است كه ارزيابي جنبههاي اخالقي و اجتماعي اين پديدهها همچنان
مغفول باقي مانده است .لذا اين تحقیق در نظر دارد جهت پوشش شکاف موجود در
اين حوزه ،به بررسي تأثیر چند ابزار پركاربرد مانند شبکههاي اجتماعي ،تلفن همراه و
بازيهاي رايانه و تأثیر استفاده از اين ابزارها در سطح افسردگي جوانان در ايران
بپردازد.

مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
هدف اصلي از سايتهاي شبکههاي اجتماعي ايجاد روابط است كه در زمان استفاده
بیشازحد از روابط سايبري نوعي از اعتیاد ديده ميشود كه با فعالیتهاي روزمره مانند
كار ،مدرسه ،عادات تغذيه و زندگي فردي تداخل پیدا ميكند (ديويس2331 ،1؛ نیمز و
همکاران  2332 ،2و ويلسون و همکاران  .)2313 ،0با وجود مزاياي آشکار شبکههاي
اجتماعي آنالين ،شواهدي از پتانسیل اعتیادآور آنكه منجر به انواع مشکالت رواني و
اجتماعي ميشود وجود دارد (ارنبرگ و همکاران2332 ،؛ آمیچاي-هامبرگر و
واينتسکي 2313 ،2و ويلسون و همکاران .)2313 ،استفاده بیشازحد از سايتهاي
شبکههاي اجتماعي ميتواند منجر به اعتیاد به اين سايتها شود ،اين موضوع ميتواند
تأثیرات اجتماعي و رواني بر زندگي بسیاري از جوانان وابسته به سايتهاي شبکههاي
2
اجتماعي بگذارد گرچه معناي «بیشازحد» در اين زمینه مبهم است (وانگ و همکاران
 .)2312 ،سايتهاي شبکههاي اجتماعي بهعنوان يك ابزار براي ارتباطات بین فردي
طراحي شده است مشخصات رواني كه افراد معتاد به شبکههاي اجتماعي را از سايرين
متمايز ميسازد شامل مجموعه صفات شخصیتي است ،آنها نمرات باالتري در روان
1. Davis
2. Niemz et al.
3. Wilson et al.
4. Hamburger, & Vinitzky
5. Wang et al.
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رنجوري و وظیفهشناسي (آمیچاي-هامبرگر ،)2313 ،سطوح پايینتري از آزادي در
تجربه (راس و همکاران 2339 ،1؛ اسکیوس و همکاران  )2312 ،2و رضايت كم از
زندگي دارند (ويلسون و همکاران 2313 ،؛ تازكیني و سايدلکي 2310،0؛ كاس و
همکاران  .)2312 ،2در مورد اين افراد عزتنفس پايین بهعنوان يك مهم در استفاده
بیشازحد از شبکههاي اجتماعي تأيید شده است (كیم و ديويس 2339 ،2و تازكیني و
سايدلکي .)2310 ،مطالعه يك جمعیت بزرگ از صربها توسط میلسوويچ-دوردويچ و
ژيژي )2312( 6نشان داد كه كاربران معتاد به سايتهاي شبکههاي اجتماعي داراي
ويژگيهاي عزتنفس پايین ،كارآمدي كمتر و بیشتر درونگرا ميباشند .تاندوک و
همکاران  )2312( 2بیان كردند كه استفاده از فیسبوک موجب حسادت ميشود ،در
اغلب دانشجويان تجربه احساس نارضايتي در زمان استفاده از فیسبوک منجر به
نارضايتي از زندگيشان ميشود ،ممکن است اين احساس حسادت و نارضايتي و
تالش براي مقابله با اين احساس نیز احساس شرم و حقارت را تشديد كند كه در
طوالنيمدت منجر به افسردگي ميگردد .لیو و تساي )2312( 2نشان دادند كه شبکههاي
اجتماعي موجب شده جوانان تا حدودي از خانواده و دوستان خود جدا شوند .فاكس و
مورلند )2312( 9نشان دادند كه مشاهده تجارب ،عادات ،ترجیحات و مقايسههايي كه
در شبکههاي اجتماعي وجود دارد براي افراد مضر است ،مثالً كاربراني كه از فیسبوک
استفاده ميكنند معتقدند كه سايرين زندگي شادتر و بهتري نسبت به آنها دارند ،يا
اينکه بعد از خاتمه يك رابطه عاطفي دنبال كردن فعالیتهاي دوست سابق ،التیام
شکست عاطفي را به تأخیر مياندازد .با توجه به آنچه بیان شد ،فرضیه اول تحقیق
بهصورت زير پیشنهاد شده است:
فرضیه  :1مابین سطح استفاده از شبکههاي اجتماعي و افسردگي جوانان رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد.

1. Ross
2. Skues et al.
3. Tazghini, & Siedlecki
4. Kuss et al.
5. Kim, & Davis
6. Milosevic-dordevic & zezelj
7. Tandoc et al.
8. Lui, & Tsai
9. Fox, & Moreland
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اندرسون و ديل )2333( 1اشاره به ازدياد رفتارهاي پرخاشگرانه و بروز رفتارهاي
2
ضداجتماعي و ناسازگاري تحت تأثیر بازيهاي رايانهاي كردند .گوين آپ و همکاران
( )1920و مورفي و همکاران  )1926( 0نیز در تحقیقات خود تأكید بر تأثیرپذيري
اضطراب از بازيهاي رايانهاي كردند .اعتیاد به بازيهاي رايانهاي ميتواند بهصورت
وسواس بیشازحد در استفاده از آنها بروز پیدا كرده و منجر به مشکالت اجتماعي و
عاطفي در كاربران اين بازيها شده تا جايي كه كاربران معتاد نميتوانند خود را كنترل
كنند تا اين بازيها را بیشازاندازه انجام ندهند (لمنس و همکاران  .)2339 ،2مهروف
وگريفس )2313( 2در انجام مقايسهاي بین افراد معتاد به بازيهاي رايانهاي با افراد غیر
معتاد ،به اين نتیجه دست يافتند كه افراد معتاد به اين بازيها داراي سطح باالتري از
افسردگي و اضطراب ميباشند .نتايج تحقیقات ديره )2311( 6نشاندهنده اين موضوع
است كه پسران در مقايسه با دختران ساعات بیشتري را صرف بازيهاي كامپیوتري
ميكنند و منعکسكننده احساسات منفي بهخصوص اضطراب و پرخاشگري ميباشند.
همچنین پسران بیشتر بازيهاي پیچیده و دشوارتري را ترجیح ميدهند بنابراين ممکن
است منجر به كاهش اعتمادبهنفس و افزايش اضطراب شود و پس از شکستهاي
مکرر و احساس سرخوردگي ،آنها صالحیت خود را از دست دهند .مهروف وگريفس
( )2313نیز نشان دادند كه استفاده مشکلساز از بازيهاي رايانهاي در بین پسران
شايعتر از دختران است و مشخص شد كه همبستگي مثبتي بین اعتیاد به اين بازيها و
اضطراب ،افسردگي و اضطراب اجتماعي وجود دارد كه با استفاده بیشازحد از اين
بازيها افزايش مييابد .با توجه به آنچه بیان شد ،فرضیه دوم تحقیق بهصورت زير
پیشنهاد شده است:
فرضیه :2رابطه مثبت و معناداري مابین میزان استفاده از بازي رايانهاي و میزان افسردگي
جوانان وجود دارد.
اعتیاد به تلفن همراه نیز نوع ديگري از اعتیاد به فناوري است كه ميتوان آن را بهعنوان
يك مشکل رفتاري طبقهبندي كرد استفادههاي مشکلساز از تلفن همراه با عزتنفس
پايین ،سن ،برونگرايي و خود نظارتي باال رابطه مستقیم دارد (بیانچي و فلیپس 2332 ،؛
1. Anderson, & Dill
2. Gwinup et al.
3. Murphy et al.
4. Lemmens et al.
5. Mehroof & Griffiths
6. Deyreh
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تاكائو و همکاران  .)2339 ،1هانگ و همکاران  )2312( 2بیان كردهاند كه برونگرايي
رابطه معناداري با رفتار كاربران تلفن همراه دارد ،بهطور خاص افراد برونگرا زمان
بیشتري را صرف تماسهاي تلفني و ارسال پیام ميكنند ،بهطور مشابه افراد مبتال به
اضطراب اجتماعي تمايل به برقراري ارتباط با تلفن همراه بهصورت ارتباط غیرمستقیم
و از طريق پیام دارند .برود )1922( ،0اشاره كرد كه استفاده بیشازحد از تلفن همراه
ميتواند بهعنوان يك استرس فنّاوري ديده شود كه به عقیده پارک )2332( 2با اعتیاد به
آن افراد از كار و تحصیل بازمانده و موجب آسیب به افراد و جامعه ميشوند.
مشکالت تحصیلي و مديريت زمان نیز از ديگر مسائل ناشي از اعتیاد به تلفن همراه
است (هانگ و همکاران .)2312 ،نتايج مطالعات صالحان و نگهبان ( )2310حاكي از
آن است كه استفاده از برنامههاي كاربردي شبکههاي اجتماعي تلفن همراه ،يکي
ازعوامل مهم اعتیاد به تلفن همراه است .چان و همکارانش نشان دادند كه وابستگي به
تلفن همراه بهعنوان يك مشکل سالمتي مطرح است كه افزايش اعتیاد به آن موجب
كاهش پیشرفت تحصیلي و افزايش شدت افسردگي ميگردد .اين اعتیاد با عوامل
مختلفي ازجمله عادات شخصي و تنهايي (پارک2332 ،؛ تودا 2و همکاران )2332 ،و با
عالئمي شبیه ناراحتي و تحريك در زماني كه در دسترس نیست (پارک،)2332 ،
افسردگي باال (لو 6و همکاران ،)2311 ،اضطراب (هانگ و همکاران ،)2312 ،
بيخوابي (صالحان و نگهبان )2310 ،و پريشاني روان (برناي ،ابرست ،كابنال و چمرو،2
 )2339همراه است .با توجه به آنچه بیان شد ،فرضیه سوم تحقیق بهصورت زير پیشنهاد
شده است:
فرضیه :0میان سطح استفاده از تلفن همراه و سطح افسردگي جوانان ،رابطه مثبت
معناداري وجود دارد.
بر اساس فرضیههاي مطرحشده در باال ،مدل مفهومي تحقیق را ميتوان بهصورت شکل
( )1نمايش داد.

1. Takao et al.
2. Hong et al.
3. Brod
4. Park
5. Toda
6. Lu
7. Beranuy et al.
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شکل  .3مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
در اين تحقیق ،در مرحله اول ،مدل مفهومي تحقیق ارائه شده است .در مرحله دوم يك
پرسشنامه طراحي شده و در مرحله سوم تحقیق ،بر مبناي دادههاي جمعآوريشده از
پاسخدهندگان تحلیل قابلیت اعتماد آن محاسبه شده است .در مراحل بعدي بر مبناي
روش حداقل مربعات جزئي ،(PLS) 1آزمون فرضیههاي تحقیق انجام شده است.
مراحل تحقیق بهصورت خالصه در شکل  2ارائه شده است.

شکل  .1ساختار و مراحل تحقیق

بهمنظور انجام فرآيند پیمايش ،يك پرسشنامه با دو بخش اصلي طراحي گرديد .اين دو
بخش عبارت بودند از پرسش در مورد ويژگيهاي پاسخدهنده در قسمت اول ،در
بخش دوم پرسشنامه  22سؤال در مورد وضعیت متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق كه
پاسخ اين سؤاالت بر مبناي طیف لیکرت  2مقیاسي اخذ ميگرديد .جامعه آماري اين
تحقیق ،جوانان كاربر ابزارهاي فناوري اطالعات (تلفن همراه ،شبکههاي اجتماعي و
1. Partial Least Squares
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بازيهاي رايانهاي) است .براي تعیین اعتبار پرسشنامه ،با  0استاد دانشگاه با تخصص
فناوري اطالعات 2 ،نفر كارشناس و متخصص مسلط به مفاهیم شبکههاي اجتماعي و
 2نفر كارشناس مسلط به مفاهیم روانشناسي و افسردگي ،در يك آزمون اولیه پرسشنامه
را از لحاظ محتوي و شکل بررسي نموده و پیشنهادهايي در خصوص شفافسازي بهتر
برخي سؤاالت مطرح نمودند .بهمنظور تحلیل قابلیت اطمینان پرسشنامه از روش آلفاي
كرونباخ 1استفاده شده است .آلفاي كرونباخ بر اساس پاسخ هفت خبره در دو مرحله
آزمون-بازآزمون براي سؤاالت تحقیق برابر  3/22محاسبه گرديد كه نشانگر قابلیت
اطمینان مناسب ابزار اندازهگیري است .با توجه به تعداد اعضاي نامحدود جامعه
تحقیق ،طبق فرمول كوكران ،تعداد نمونه  022تعیین گرديد .بدين منظور تعداد 633
پرسشنامه با روش نمونهبرداري در دسترس ،بهصورت الکترونیکي و كاغذي توزيع و
درنهايت تعداد  093پرسشنامه معتبر جمعآوري گرديد .نرخ بازگشت مؤثر نیز 62
درصد بوده است.

روش ارزیابی مدل
جهت آزمون فرضیهها و تحلیل مدل از روش حداقل مربعات جزئي (PLS) 2استفاده
شد PLS .سه برتري عمده نسبت به تکنیكهاي ديگر روابط ساختاري خطي دارد كه
عبارتاند از :نخست اينکه در  PLSميتوان سازهها را توسط يك سؤال اندازه گرفت
درحاليكه در رويکردهاي مبتني بر كوواريانس مانند لیزرل ،براي سنجش هر سازه،
حداقل  0سؤال الزم است .دوم اينکه  PLSنیازمند مفروضات نرمال بودن دادهها نیست.
تفاوت ديگري كه بین مدل روابط ساختاري خطي و  PLSوجود دارد اين است كه
رويکردهاي مبتني بر كوواريانس ،تمام سازهها را بهعنوان سازه بازتابي مورد آزمون قرار
ميدهد اما در  PLSدو نوع سازه تشکیلدهنده و بازتابي قابل آزمون است (حنفي زاده
و زارع.)1091 ،
ارزيابي مدل در دو سطح مدل سنجش و مدل ساختاري انجام ميشود كه شرح هر
كدام بهصورت جداگانه در زير آمده است .در اين تحقیق ،از رويکرد پیشنهادي حنفي
زاده و زارع ( )1091با استفاده از نرمافزار  smartPLSاستفاده شده است .يعني در

)1. Cronbach’s alpha (CA
)2. Partial Least Square (PLS
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مرحله اول ،با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات جزئي ،مدل سنجش 1روابط میان
عوامل و ابعاد بررسيشده و در مرحله دوم ،با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات
جزئي ،مدل ساختاري 2روابط میان ابعاد مدل بررسي شده است .اين مراحل در ادامه
تشريح شده است .يکي از آمارههايي كه محقق از طريق آن قادر به تعیین و تشخیص
مناسب بودن دادهها براي تحلیل است ،آزمون  0KMOاست كه مقدار آن همواره بین 3
و  1در نوسان است (هیر و همکاران .)1992 ،2درصورتيكه مقدار  KMOكمتر از 3/23
باشد ،دادهها براي تحلیل عاملي مناسب نخواهند بود .اگر مقدار آن بین  3/23تا 3/69
باشد ،ميتوان با احتیاط بیشتري به تحلیل عاملي پرداخت .اما اگر مقدار آن بزرگتر از
 3/2باشد ،همبستگيهاي موجود در بین دادهها براي تحلیل عاملي مناسب خواهند بود.
اين مقدار براي دادههاي پژوهش  3/20برآورد شده است كه در حد مناسبي قرار دارد.
روش ارزیابی مدلهای سنجش
اولین عاملي كه در ارزيابي مدلهاي سنجش ،بايد مورد توجه قرار گیرد ،تكبعدي
بودن شاخصهاي مدل است .يعني هر شاخصي در مجموعه شاخصها ،بايد با يك
مقدار بار عاملي بزرگ ،تنها به يك بعد يا متغیر نهفته ،بارگذاري گردد .بدين منظور بايد
مقدار بار عاملي بزرگتر از  3/63باشد و مقدار بار عاملي كوچكتر از  3/23كوچك
محسوب شده و بايد از مجموعه شاخصها حذف گردد .اين امر بهصورت دستي با
حذف شاخصهايي كه داراي بار عاملي كمتر از  3/23ميباشند ،انجام ميشود (گیفن و
استراب.)2332 ،2
مقدار ضريب آلفاي كرونباخ عامل ديگري است كه در ارزيابي قابلیت اطمینان
سازگاري دروني 6مدلهاي سنجش قابل استفاده است .مقدار اين ضريب ،از  3تا 1
متغیر است كه مقادير باالتر از  3/23پذيرفته شده بوده و مقادير كمتر از  3/63نامطلوب
ارزيابي ميگردد (كرونباخ .)1921 ،2مقدار ضريب قابلیت اطمینان ساختاري ،2عامل
ديگري است كه در ارزيابي قابلیت اطمینان سازگاري دروني مدلهاي سنجش قابل
1. Measurement Model
2. Structural Model
3. Kaiser-Meyer-Olkin
4. Hair el at.
5. Gefen and Straub
6. Internal consistency reliability
7. Cronbach
)8. Composite Reliability (CR
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استفاده است .مقدار اين ضريب نیز ،از  3تا  1متغیر است كه مقادير باالتر از 3/23
پذيرفته شده بوده و مقادير كمتر از  3/63نامطلوب ارزيابي ميگردد (گیفن و استراب،
 .)2332اعتبار همگرايي ،همبستگي زياد شاخصهاي يك سازه را در مقايسه با
همبستگي شاخصهاي سازههاي ديگر نشان ميدهد كه در مدلهاي سنجش بايد
1
ارزيابي شود .بهمنظور ارزيابي اعتبار همگرايي در نرمافزار  SmartPLSاز AVE
استفاده ميشود .مقدار اين ضريب نیز ،از  3تا  1متغیر است كه مقادير باالتر از 3/23
پذيرفته شده است (فرونل و الركر .)1921 ،2اعتبار تشخیصي ،بیانگر وجود
همبستگيهاي جزئي بین شاخصهاي يك سازه و شاخصهاي سازههاي ديگر است
كه در مدلهاي سنجش بايد ارزيابي شود .بهمنظور ارزيابي اين نوع از اعتبار ،معیار
فرونل ـ الركر (فرونل و الركر )1921 ،استفاده ميشود .معیار فرونل ـ الركر اشاره به
اين مسئله دارد كه ريشه دوم مقادير واريانس شرح داده شده ( )AVEهر سازه ،بزرگتر
از مقادير همبستگي آن سازه با سازههاي ديگر باشد.
روش ارزیابی مدل ساختاری
ضريب تعیین  R2ارتباط بین مقدار واريانس شرح داده شده يك متغیر نهفته را با مقدار
كل واريانس آن سنجش مينمايد .مقدار اين ضريب نیز از  3تا  1متغیر است كه مقادير
بزرگتر ،مطلوبتر است .چین ،)1992( 0مقادير نزديك به  3/62را مطلوب ،نزديك به
 3/00را معمولي و نزديك به  3/193را ضعیف ارزيابي مينمايد .گام بعدي در ارزيابي
مدلهاي ساختاري ،ارزيابي ضرايب مسیر بین متغیرهاي نهفته در مدل است .در اين
مرحله ،محقق ،بايد عالمت جبري ضريب ،اندازه و سطح معنيداري آن را بررسي
نمايد .مسیرهايي كه عالمت ضرايب آنها در خالف جهت مورد انتظار فرضیه باشند،
فرضیه موردنظر را تأيید نخواهند كرد .اندازه ضريب مسیر ،نشاندهنده قدرت و قوت
رابطه بین دو متغیر نهفته است .برخي محققین بر اين باور هستند كه ضريب مسیر
بزرگتر از  3/133يك میزان مشخصي از تأثیر در مدل را نشان ميدهد (هابر 2و
همکاران .)2332 ،عالوه بر اين ،ضرايب مسیر بايد در سطح حداقل  3/32معنيدار
باشند كه با استفاده از آزمون  tارزيابي ميشود.
1. Average variance extracted
2. Fornell and Larcker
3. Chin
4. Huber
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یافتههای تحقیق
مشخصات پاسخدهندگان در اين تحقیق در جدول زير خالصه گرديده است .نتايج
نشان ميدهد كه اكثريت شركتكنندگان مؤنث بود ( )%61و داراي سطح تحصیالت
كارشناسي و زير كارشناسي ( )%20بودهاند كه جزئیات در جدول  1مشخص گرديده
است.
جدول  .3مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان
جنسیت

مرد
زن
مجموع

ديپلم
كارداني
كارشناسي
مدرک تحصیلي
كارشناسي ارشد
دكترا
مجموع
سن (سال)

12-23
21-22
26-03
01-02
مجموع

تعداد پاسخدهندگان

درصد

122
206
093

09
61
133

123
22
102
92
2
093

01
2
02
22
2
133

21
112
92
99
093

21
29
22
22
133

همچنین اطالعات توصیفي متغیرهاي اصلي تحقیق بهصورت جدول  2ارائه شده و بر
اساس نتايج قابلمشاهده ،ميتوان گفت اكثريت نمونه آماري تحقیق ،از حیث متغیرهاي
سطح افسردگي و استفاده از بازيهاي رايانهاي در سطح پايیني قرار داشتند درحاليكه
استفاده نسبتاً زيادي از ابزار تلفن همراه و شبکههاي اجتماعي داشتهاند.
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جدول  .1اطالعات توصیفی تحقیق
ماكزيمم

مینیمم

میانگین

انحراف استاندارد

عنوان متغیر
سطح افسردگي ()DEP

2/33

1/33

1/22

3/26

استفاده از بازيهاي رايانهاي ()GAM

2/93

1/33

1/22

3/26

استفاده از شبکههاي اجتماعي ()SOC

2/33

2/33

2/32

3/22

استفاده از تلفن همراه ()MOB

2/33

2/33

0/62

3/22

تحلیل مدل سنجش
نتايج بارگذاري شاخصهاي ابعاد نهفته موجود در مدل بهصورت جدول زير است.
درصورتيكه شاخصي داراي بار عاملي كمتر از  3/6باشد ،الزم است تا از لیست
شاخصها حذف گردد .مشخص شد كه مقادير بارگذاري شاخصهاي ،MOB02
 SOC01 ،MOB04و  SOC02كوچكتر از  3/6ميباشند و بايد حذف شوند .پس از
حذف شاخصهاي  SOC01 ،MOB04 ،MOB02و  SOC02و اجراي مجدد مدل،
طبق جدول  0مشخص شد كه تمام شاخصها داراي بار عاملي بزرگتر از  3/6هستند.
لذا ديگر نیازي به حذف هیچكدام از شاخصها نبوده و با همین مجموعه شاخصها به
مرحله بعد ميرويم .اين امر به اين مسئله اشاره دارد كه سنجهها و سؤاالت موجود در
پرسشنامه  ،بهخوبي ابعاد مربوطه خود را ميسنجند و سنجههاي خوبي براي ارزيابي
هستند.
جدول  .1مقادیر بارگذاری شاخصهای مدل (تکرار دوم)
SOC
-3/19

MOB
-3/12

-3/21

3/32
3/31
-3/32
-3/13
-3/32
-3/12
3/32

-3/01
-3/02
-3/00
-3/26
-3/02
-3/22

GAM

DEP

3/30
3/29
3/22
3/22
3/22
3/02
3/22
3/23

3/61
3/62
3/62
3/20
3/22
3/22
3/21
3/22

DEP01
DEP02
DEP03
DEP04
DEP05
DEP06
DEP07
GAM01
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SOC
-3/16
-3/19
-3/12
-3/21
-3/20
-3/22

3/12
3/22
3/26
3/62
3/62
3/62

MOB

GAM

DEP

3/32
3/30
3/39
3/36
3/13
3/39
3/26
3/29
3/12
3/20
3/12
3/12

3/22
3/21
3/26
3/29
3/21
3/21
3/32
3/36
-3/12
-3/23
-3/10
-3/12

3/02
3/00
3/22
3/26
3/01
3/22
-3/32
-3/32
-3/00
-3/22
-3/22
-3/01

GAM02
GAM03
GAM04
GAM05
GAM06
GAM07
MOB01
MOB03
SOC03
SOC04
SOC05
SOC06

در ادامه الزم است تا مقادير ضرايب آلفاي كرونباخ ،قابلیت اطمینان ساختاري و AVE

را گزارش نمود كه اطالعات آن به شرح جدول  2است .همانطور كه از اين جدول
نمايان است تمامي مقادير براي ضرايب گفتهشده در سطح قابلقبول قرار گرفته است.
بدين معني كه ضرايب آلفاي كرونباخ قابلیت اطمینان ساختاري براي تمامي ابعاد مدل
بزرگتر از  3/2و مقدار  AVEنیز براي همه آنها بزرگتر از  3/2است .ضريب تعیین
 R2ارتباط بین مقدار واريانس شرح دادهشده يك متغیر نهفته را با مقدار كل واريانس
آن سنجش مينمايد .مقدار اين ضريب نیز از  3تا  1متغیر است كه مقادير بزرگتر،
مطلوبتر است .چین ( ،)1992مقادير نزديك به  3/62را مطلوب ،نزديك به  3/00را
معمولي و نزديك به  3/193را ضعیف ارزيابي مينمايد.
جدول  .9مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ ،قابلیت اطمینان ساختاری R2 ،و  AVEدر مدل
Cronbachs Alpha

R Square

Composite Reliability

AVE

0/843

0/2397

0/8804

0/5161

DEP

0/9194

-

0/9355

0/6751

GAM

0/7353

-

0/8103

0/6815

MOB

0/731

-

0/7802

0/5114

SOC

گام بعدي ،ارزيابي اعتبار تشخیصي مدل است .همانطور كه قبالً گفته شد بدين منظور
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از معیار فرونل  -الركر استفاده شده است كه طبق اين معیار ،ريشه دوم مقادير واريانس
شرح داده شده ( )AVEهر سازه ،بزرگتر از مقادير همبستگي آن سازه با سازههاي
ديگر باشد .همانطور كه از جدول  2نمايان است ،كلیه مقادير موجود روي قطر اصلي
جدول از مقادير ذيل آن بزرگتر ميباشند كه به معني تأمین اعتبار تشخیصي مدل
است.
جدول  .5اعتبار تشخیصی سازهها برای مدل
SOC

MOB

GAM

0/72

0/83
0/24

0/82
0/08
-0/25

DEP
0/72
0/36
-0/09
-0/41

DEP
GAM
MOB
SOC

توجه :عناصر قطر اصلي ،مجذور مقادير واريانس شرح داده شده در هر سازه و عناصر
قطر غیر اصلي ،مقادير همبستگي میان سازهها است .براي اعتبار تشخیصي ،عناصر
قطري بايد از عناصر غیر قطري بزرگتر باشند.
تحلیل مدل ساختاری
پس از ارزيابي مدلهاي سنجش ،نوبت به ارزيابي مدل ساختاري ميرسد .در اين
مرحله ،محقق ،بايد عالمت جبري ضريب ،اندازه و سطح معنيداري آن را بررسي
نمايد .اندازه ضريب مسیر ،نشاندهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر نهفته است.
برخي محققین بر اين باور هستند كه ضريب مسیر بزرگتر از  3/133يك میزان
مشخصي از تأثیر در مدل را نشان ميدهد .نتايج بهدستآمده براي ضرايب مسیر و
سطح معنيداري آنها در شکلهاي  0و  2نمايش داده شده است.
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شکل  .1نتایج ضرایب مسیر مدل

شکل  .9نتایج آزمون t

درصورتيكه مقادير  tبزرگتر از  1/96باشد ،سطح معنيداري آن  3/32است .همچنین،
براي مقادير  tبزرگتر از  2/226و  0/29سطح معنيداري به ترتیب معادل با  3/31و
 3/331است .نتايج بررسي مدل ساختاري بهصورت خالصه در جدول  6آمده است.
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جدول .1نتایج بررسی مدل ساختاری
نتیجه

جهت رابطه
مشاهدهشده

جهت مورد انتظار
رابطه

سطح
معنيداري

آماره تي

ضريب مسیر

رابطه

تأيید رابطه

مثبت

مثبت

0/05

2/2368

0/280

GAM -> DEP

-

مثبت

-

0/2863

-0/032

MOB -> DEP

منفي

مثبت

0/001

3/7594

-0/332

SOC -> DEP

عدمتأيید
رابطه
تأيید رابطه
منفي

نتايج جدول  2نشان ميدهند كه از  0فرضیه اصلي تحقیق 1 ،فرضیه مورد تأيید قرار
گرفته است 1 .فرضیه رد شده است و در خصوص  1فرضیه ديگر نیز جهت مورد
انتظار محقق مبني بر وجود يك رابطه مثبت میان دو متغیر ،مورد تأيید قرار نگرفته و
جهت خالف انتظار يعني جهت منفي مشاهده شده است .همچنین با توجه به مقدار R2
برابر  3/209در متغیر سطح افسردگي ،ميتوان استنباط نمود كه نزديك به  22درصد از
تغییرات متغیر افسردگي ،متأثر از تغییرات متغیرهاي مستقل تحقیق و بقیه  26درصد
ناشي از ساير عوامل است كه در اين تحقیق وارد نشده است .همانطور كه قبالً نیز
گفته شده است ،مقادير  R2نزديك به  3/62مطلوب ،نزديك به  3/00معمولي و نزديك
به  3/193ضعیف ارزيابي ميشود (چین .)1922 ،لذا ميتوان مشاهده كرد كه مقدار اين
ضريب در اين تحقیق ،در سطح معمولي تا ضعیف است.

مباحثات
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد بین میزان استفاده از بازيهاي رايانهاي و افسردگي
رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد ،بازيهاي رايانهاي به گو نه اي طراحي شدهاند
كه بازيکن در تعامل با شخصیتها و تصاوير اين بازيها قرار ميگیرد .با عدم وجود
مرجعي رسمي و قانوني در سطح ملي يا بینالمللي جهت كنترل و نظارت بر ساخت
اين بازيها  ،شركتهاي تولیدي جهت رقابت ،بازيهايي از نظر محتوا خشونتگرا و
همراه با موسیقي تند و مهیج طراحي و تولید ميكنند .نتیجه اين تفاسیر اين است كه
بازيهاي رايانهاي اثرات عمیقي بر سالمت روان بازيکنان دارند .در تبیین نتايج اين
فرضیه ميتوان گفت ،نتايج با برخي از يافتههاي ويي ( ،)2332ديره ( ،)2311مهروف و
گريفس ( )2313همخواني دارد و نگرانكننده است زيرا با افزايش استفاده از بازيهاي
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رايانهاي میزان افسردگي افراد افزايش پیدا ميكند .لذا توصیه ميشود بهمنظور حفظ
سالمت و بهداشت روان ،مدتزمان انجام اين بازيها كنترل شده و برنامهريزي
صحیحي جهت استفاده از آنها انجام گیرد .اما تحلیل يافتههاي پژوهش بیانگر اين
است كه بین میزان استفاده از تلفن همراه و افسردگي رابطه معناداري وجود ندارد و
نميتواند عامل مؤثري بر سالمت روان كاربران تلقي شود .اين يافتهها همسو با تحقیق
كامیبپو ( ،)2332بیل لیوكس ( ،)2332ديکسیت ( ،)2313چان ( )2312و برناي ()2339
نیست .ممکن است داليل اين عدم همخواني در نتايج تفاوت در جامعه آماري ،روشها
و يا در حجم نمونهها باشد .از طرف ديگر به نظر فرگوسن )2332( 1يکي از
سوگیريها در پژوهشها اين است كه ويراستاران نشريات علمي در دنیا بیشتر تمايل
در انتشار پژوهش با نتايج مثبت دارند چون آنها جذابترند .از سوي ديگر ممکن
است برخي افراد ،به داليل كاري ،استفاده بیشتري از تلفن همراه در مقايسه با سايرين
داشته باشند كه اين مسئله لزوماً نميتواند منجر به ايجاد اثرات منفي در فرد باشد .به
دلیل عدم همسويي در نتايج اين پژوهش و ساير پژوهشها و همچنین اهمیت سالمت
رواني افراد پیشنهاد ميشود اين پژوهش در ديگر جوامع و به روشهاي مختلف اجرا
شود .يافته هاي فرضیه ديگر پژوهش حاكي از آن است كه بین میزان استفاده از
شبکههاي اجتماعي و افسردگي افراد رابطه معنادار و منفي وجود دارد .به عبارت ديگر
افرادي كه زمان زيادي را صرف شبکههاي اجتماعي ميكنند میزان افسردگي كمتري
دارند .اين نتايج نیز با يافتههاي پژوهش تاندوک ،)2312( ،آمیچاي ،هامبرگر (،)2313
ارنبرگ ( )2332و ويلسون ( )2313هم سو نیست .داليل اين نتايج را شايد بتوان بدين
صورت بیان كرد كه فعالیت در شبکههاي اجتماعي و ارتباط با دوستان ،بهنوعي باعث
احساس خوشي كاربران ميشود .گاهي اوقات كاربران با يافتن دوستان قديمي خود در
اين شبکهها و يادآوري خاطرات خوش ،احساس خوشحالي ميكنند يا اين شبکهها به
افراد امکان دوستيابي جديد ،گسترش روابط دوستانه و تجاري و آشنايي با ديگران را
ميدهد .اين شبکهها همچنین ميتوانند در برخي زمینهها مانند پیدا كردن شغل  ،دادن يا
گرفتن پیشنهاد و راهحلهايي درباره مسائل كاري يا شخصي و  ...به ياري كاربران خود
بیايند .افراد در اين شبکهها ميتوانند با افراد هم سلیقه خود تشکیل يك گروه را داده و
با يکديگر به تبادل اطالعات و نظرات بپردازند و حتي ارتباطات جديدي را در دنیاي
1. Ferguson
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واقعي خود آغاز نمايند .از ديگر داليل پايین بودن سطح افسردگي در بین كاربران
شبکههاي اجتماعي ميتوان به فعالیت افراد در گروههاي طنز و سرگرمي اشاره كرد كه
منجر به شادي افراد ميگردد .عالوه بر داليل اشارهشده كه ميتواند در كاهش سطح
افسردگي كاربران شبکههاي اجتماعي نقش بسزايي داشته باشد؛ از داليل ديگر ميتوان
به اين اشاره كرد كه جامعه آماري كه پژوهش حاضر در آن انجام گرفته همگن نبوده و
با توجه به اطالعات میانگین و واريانس اعضاي نمونه ،اكثريت آنها از سطح افسردگي
پايیني برخوردار بودند و تعداد بسیار كمتري از سطح افسردگي باال برخوردار بودند كه
آزمون همبستگي انجام شده را ممکن است با خدشه مواجه نموده باشد.

نتیجهگیری
امروزه ابزارهاي فناوري اطالعات يکي از پركاربردترين وسايل در بین جوانان بوده و
جز جداييناپذير از زندگي آنها محسوب ميشود .نفوذ كاربردهاي ابزارهاي فناوري
اطالعات در زندگي بشر پديدهاي جهاني شده است و جامعه ما نیز از اين امر مستثنا
نیست .محبوبیت اين ابزارها بهاندازهاي است كه كاربرانش آثار زيانبار اين فناوريهاي
مدرن را ناديده ميگیرند .انسانها به دلیل قابلیتهاي فناوريها و كمك آنها در انجام
سريعتر و مؤثرتر امور ،راهي جز پذيرش آن ندارند .اما ويژگيهاي مثبت ،تنها جنبه اين
فناوريها نیست ،آنها ويژگيهاي منفي نیز دارند ،ازجمله موجب كمتحركي و
انزواطلبي افراد شده و مشکالت جسمي و روحي را به همراه ميآورد.
هدف كلي پژوهش حاضر ارزيابي ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهاي ارتباطي فناوري
اطالعات و افسردگي جوانان است .نتايج تحقیق نشان داد كه بین میزان استفاده از
بازيهاي رايانهاي و افسردگي كاربران آن رابطه مستقیمي وجود دارد .يعني با افزايش
استفاده كاربران از بازيهاي رايانهاي سطح افسردگي افزايش مييابد .همچنین نتايج
پژوهش نشان داد كه هیچ رابطهاي مابین استفاده از تلفن همراه و سطح افسردگي وجود
ندارد ولي رابطه معنادار و منفي مابین استفاده از شبکههاي اجتماعي و سطح افسردگي
وجود دارد يعني طبق تحلیل دادههاي تحقیق با استفاده بیشتر كاربران از شبکههاي
اجتماعي ،سطح افسردگي كمتري مشاهده گرديد .در تبیین يافتههاي فوق ميتوان گفت
كه امروزه بسیاري از افراد به ابزارهاي فناوري اطالعات دسترسي دارند پس استفاده از
آن همهگیر شده است و به دلیل كاربردهاي متنوع و جذاب آن موجبات گرايش اكثر
افراد مخصوصاً قشر جوان به اين ابزارها فراهم شده است .ازآنجاييكه همهروزه اين
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ابزارها با قابلیتها و جذابیتهاي گوناگون معرفي و روانه بازار ميشوند و جوانان
بیشتري را جذب جذابیتهاي خود ميكنند پس نبايد در كنار اين قابلیتهاي متنوع ،از
اثرات آنها بر سالمت روان كاربران غافل شد .امید است با برنامهريزي و ايجاد
طرحهاي و آموزش مناسب توسط نهادهاي فرهنگساز ،فرهنگ صحیح استفاده از اين
ابزارها در میان كاربرانشان مخصوصاً جوانان به وجود آيد.
اين تحقیق ،نیز همچون هر تحقیق ديگري از برخي محدوديتها رنج ميبرد.
اصليترين محدوديت تحقیق حاضر ،پس از جمعآوري دادهها مشاهده گرديد و آن هم
اين مسئله است كه اكثريت نمونه آماري ،از سطح افسردگي پايینتر از متوسط
برخوردار بودند كه ممکن است موجب سوگیري در نتايج پژوهش شود .همچنین با
توجه به جامعه تعیینشده تحقیق ،فاصله سني بین  12تا  02سال در اين تحقیق انتخاب
شده بود و از ورود دادههاي مربوط به نمونههاي خارج از اين محدوده سني به تحلیل
جلوگیري به عمل آمده است .بر مبناي محدوديتهاي مشاهدهشده تحقیق و نتايج
بهدستآمده پیشنهاد ميشود مطالعات آتي به بررسي نمونههاي آماري كه طیف
وسیعتري از كاربران را در بر داشته باشد بپردازند .همچنین بررسي نوع شبکههاي
اجتماعي و نوع استفاده كاربر از شبکههاي اجتماعي قابلطرح است .زيرا انواع
شبکههاي اجتماعي از دوستيابي و سرگرمي (همچون فیسبوک) تا كسبوكار
(همچون لینکدين )1و پژوهشي (همچون ريسرچ گیت )2و ساير موارد وجود دارد كه
هدف استفاده از هر كدام متفاوت از سايرين است .انجام تحلیل مشابه در ساير
گروههاي سني و بررسي وجود تفاوت بین يافتهها ،ميتواند بهعنوان موضوع پژوهشي
ديگري در آينده مطرح باشد .نهايتاً با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر موارد ذيل
بهعنوان پیشنهادهاي اجرايي تحقیق براي نهادها و ارگانهاي آموزشي ،وزارتخانههاي
متولي امور فرهنگي ،آموزشي و پرورش و همچنین خانوادهها ارائه ميگردد:
 برگزاري جلسات آموزشي توسط آموزش عالي و آموزشوپرورش جهت آشنا
نمودن و اطالعرساني از جنبههاي متفاوت و مزايا و معايب ابزارهاي فناوري
اطالعات بر سالمت روان افراد
 طراحي و تدوين بخشي در كتب درسي دانش آموزان توسط آموزشوپرورش
جهت آشنايي هرچه بیشتر با فناوريهاي جديد
1. LinkedIn
2. reasearchgate
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 ساخت و پخش فیلمهاي با موضوع ابزارهاي فناوري اطالعات و مزايا و معايب
آنها توسط صداوسیما و رسانههاي جمعي
 كنترل ،برنامهريزي و زمانبندي استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات توسط
خانوادهها
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