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ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی 
 فناوری اطالعات و افسردگی جوانان

 
  یا رتبهساینا 

  احد زارع رواسان

 چکیده

خود نقش مهمي در زندگي كاربران ايفا كرده و  يها جاذبهابزارهاي فناوري اطالعات با 
با خانواده و دوستان خود  ینينش همتا افراد كار با اين ابزارها را به  اند شدهموجب 

ممکن است در درازمدت منجر به انزواي اجتماعي و افسردگي  مسئلهبرگزينند كه اين 
تعیین ارتباط احتمالي میان میزان استفاده از اين ابزارها  حاضر جهتافراد شود. مطالعه 

و افسردگي جوانان طراحي شده است. جامعه آماري اين تحقیق، جوانان كاربر ابزارهاي 
 093( است كه اي يانهرا هاي بازيي و اجتماع يها شبکهفناوري اطالعات )تلفن همراه، 

. اند كردهتصادفي در دسترس، انتخاب و پرسشنامه تحقیق را تکمیل  صورت بهنفر 
تحقیق با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات جزئي  انجام گرفته  يها دادهتحلیل 
و  اي يانهاررابطه مثبتي بین میزان استفاده از بازي  دهند يمتحقیق نشان  هاي يافتهاست. 

ارتباط معناداري بین میزان استفاده از تلفن  گونه یچهسطح افسردگي جوانان وجود دارد؛ 
اجتماعي و  يها شبکههمراه و افسردگي مشاهده نشد و مابین میزان استفاده از 
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 مقدمه 

 يجمع ارتباطبه خود گرفته، وسايل  و ارتباطاتدر چند دهه اخیر كه نام عصر اطالعات 
 خصوص بهاستفاده از اينترنت و  ازجمله كنند يمايفا  ها يزندگنقش بسیار مهمي را در 

كه عالوه بر سايت خدمات شبکه اجتماعي، تبديل به  1اجتماعي هاي شبکه هاي يتسا
 هاي جذابیتاطالعات،  گذاري اشتراک، به اي رايانهمشترک  هاي بازيمکاني براي 

( شده است و كاربران آن جذب ها فیلم، موسیقي و يا ها پیامفرهنگي و زندگي افراد )
توان رشد  ها شبکهين . به همین دلیل برخي بر اين باورند كه ااند شده ها جذابیتاين 

، اما ارتباطات جوانان پويا بوده، مهارت كند ميجوانان را در ارتباطات اجتماعي متوقف 
و كمال را در رفتارهاي شخصي خود توسعه داده، حساسیتشان نسبت به اعمال ديگران 

رفتارهاي پیچیده در  درنتیجه، كنند ميو ارزيابي از خودشان را درک  يابد ميافزايش 
(. سالمت روحي جوانان به طرق 2312، 2و همکاران پچاكي) شود مين مشاهده آنا

اخیر تلفن همراه  يها سالرفتاري قرار دارد. در  هاي یچیدگيپاين  یرتأثمختلف تحت 
ارتباط با  نیز با قابلیت فراوان خود و به دلیل ايجاد و افزايش ارتباطات، تبادل اطالعات،

، در میان جوانان از محبوبیت يرسان اطالعزمان ممکن و  نيتر كوتاهاقصي نقاط دنیا در 
 (.2332، 0 و همکاران برخوردار شده است )الراشیي اي يژهو

و ايجاد ارتباط، اتصال به اينترنت  هاي یتقابلهمراه كنوني عالوه بر  يها تلفن
 اي رايانه هاي بازيبراي سرگرمي بخصوص،  اي وسیلهاجتماعي  هاي شبکه هاي يتسا

ايجاد وابستگي به  و موجبات، استعمده جوانان عصر حاضر شده  هاي سرگرميكه از 
( 2332) 2آن را افزايش داده و طبیعتاً معضالتي را نیز به همراه دارد. بیانچي و فیلیپس

همچون اضطراب باال،  یراتيتأث ها يفناوراستفاده اعتیاد گونه از اين  اند داشتهاظهار 
و  و كاهش سالمت رواني را به همراه دارد. ارنبرگ ييگرا برونپايین،  نفس عزت

از تلفن همراه معضل اعتیاد به  ازاندازه یشبكه استفاده  اند كرده(  بیان 2332) 2 همکاران
اجتماعي  هاي شبکه. با وجود افزايش تعداد كاربران آورد يماستفاده از آن را به همراه 

ديگر طرق ارتباطي )بخصوص در میان  همراه و يها تلفنو  ها يبازچه از طريق 
 هاي شبکهكه براي آنالیز رفتارهاي استفاده  ييها تالشمهم و  اي یشرفتهپ جوانان( و
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اجتماعي و  یراتتأثتجربي در مورد  يها پژوهشاجتماعي شده، هنوز كمبودهايي در 
اجتماعي  هاي شبکهعام و  صورت بهاستفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات  يشناخت روان

 2339، 2 و همکاران ؛ والنزواال2339، 1 و همکاران خاص وجود دارد )پاسك صورت به
حساس،  يها دورهجوانان به دلیل گذراندن . (2312، 0 و همکاران وگیل دزنیگا

داشته باشد  ها آنزيادي در سالمت آينده  یراتتأث تواند يم، اند كردهتجربیاتي كه زندگي 
(، با توجه به مطالب اشاره شده، ضرورت انجام پژوهشي 2312)پچاكي و همکاران، 

دقیق در مورد ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهاي ارتباطي فناوري اطالعات به هر 
. لذا اين مقاله در شود ميطريق و بروز افسردگي و انزواي اجتماعي در جوانان احساس 

ايي را با بروز افسردگي و انزوا در میزان استفاده از چنین ابزاره تأثیرتالش است تا 
 يها نشانهدرک تجارب و ارتباطات میان فردي با بروز  زيراجوانان بررسي كند. 

كه آنالين هستند به ما كمك خواهد كرد كه با استفاده از اين  ييها زمانافسردگي در 
 براي پیشگیري و مداخله در آينده داشته باشیم. يا برنامهاطالعات، 

 ضوعادبیات مو

نويني  هاي يفناورمداوم  طور بهجهان امروز دنیاي اطالعات و ارتباطات است كه 
اجتماعي را راهي  هاي شبکههمچون رايانه و امکانات همراهش همچون اينترنت و 

قادر به ارائه آموزش به كاربران   تنها نه. اين امکانات كند يمافراد  يها خانهزندگي و 
را توانمند به برقراري ارتباط با اقصي نقاط دنیا كرده و  اخبار و  ها آنخود است، بلکه 

. دهد يمقرار  ها آنترين زمان ممکن در اختیار كم اطالعات و رويدادهاي جهاني را در
يي براي ها جذابیت، جهاني بودن و حذف بعد مکاني و زماني يريپذ دسترس چنین ينا

. ماند يماز ابهام  اي يهالمنفي آن پنهان و در  يها جنبه، كه وجود كند يمكاربرانش ايجاد 
2كراوت و همکارانش 1992در سال 

براي اولین بار مطالعاتي با موضوع اينترنت و  
آنالين موجب كاهش  هاي یتفعالسالمت روان انجام دادند كه نتايج آن نشان داد 

ه مشاهداتي كه . با توجه بشود ميارتباط بین اعضاي خانواده و افزايش عالئم افسردگي 
شد، اينترنت يك فناوري اجتماعي است كه مشاركت  يگذار نام« پارادوكس اينترنت»

 ها خانوادهدر تحقیقات روي  ها آن. دهد يماجتماعي و سالمت رواني كاربران را كاهش 
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بیان داشتند امروزه معضل كاهش ارتباطات خانوادگي، افسردگي، انزواطلبي، دوري از 
. رشد نمايي اينترنت و استاز اينترنت  ازحد یشبپیامدهاي استفاده زندگي واقعي از 

زندگي روزمره موجب ظهور مسائل بسیار جديدي در  يها جنبهنفوذ آن در بسیاري از 
 تاكنونو مشکالت سالمت روان شده است. مطالعات متعدد  از آنرابطه با استفاده 

مشخص  هاي یتفعالین برخي استفاده از اينترنت و همچن يطوركل به دهد يمنشان 
است و مدت تعامل جوانان با  یرگ زماناجتماعي يك فعالیت  هاي شبکهآنالين از قبیل 

و اين امر موجب خانواده گريزي و دوري گزيدن از دوستان  دهد يمخانواده را كاهش 
 نفس اعتمادبهكه نوعي حالت رواني است كه ممکن است با احساس تنهايي،  شود مي

(. كراوت و همکاران 2312، 1 و همکاران پايین و افسردگي مرتبط باشد )بنجانین
گرفته از  یرتأث تواند يم( در اين مورد اظهار داشتند كه كاهش ارتباطات اجتماعي 1992)

اجتماعي باشد. امروزه عالوه بر ايجاد رابطه با  هاي شبکهبرقراري ارتباط زياد از طريق 
نیز  ها گروهآنالين در اين  هاي يبازاجتماعي، انجام  هاي کهشبمختلف در  يها گروه

 هايي ينگراناجتماعي  هاي شبکهاز  ازاندازه یشببشدت رواج يافته كه در كنار استفاده 
آورده است. نتايج  به وجودديجیتالي بر جوانان را  هاي بازياثرات منفي  در مورد

 و همکاران ؛ سابراحمانیام2331، 2نويكاز مطالعات پیشین )بنسلي و وان اي آمده دست به

 هاي بازياين است كه در كنار اثرات مثبت،  دهنده نشان( 2331، 2وشري 2331، 0
منجر به افزايش پرخاشگري، روابط اجتماعي و عملکرد تحصیلي  تواند يم اي رايانه

 ضعیف شود. 
ن و كسب مهارت نوي هاي يفناوراولیه ورود به جهان  يها گامبراي بسیاري از جوانان 

در میان همساالن،  رقابت قابل، يرپذ دسترس هاي يبازدر استفاده از رايانه، انبوه 
مسائل پیچیده  ازجمله، یتشانمحبوب، كه علیرغم است اي رايانه ي یچیدهپو  یمتق ارزان

 2جامعه مدرن امروز شده و داراي اهمیت اجتماعي و تربیتي خاصي هستند. ويي
، كنند يم اي رايانه هاي بازيجواناني كه بیشتر وقت صرف  دارد يم( بیان 2332)

پرخاشگرترند، عالوه بر اين رفتارهاي انزواطلبانه و كاهش ارتباطات اجتماعي كه از 
 رنگ يبو ارزش همکاري و  يدوست نوعاست، كاهش میزان  ها يبازپیامدهاي اين 
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و  اي رايانه هاي بازيشده در  بین زمان صرف درواقعسازي همیاري را به همراه دارد، 
( بیان 2339) 1رابطه معناداري ، وجود دارد. چن و كاتز اضطراب در دانش آموزان

يك ابزار ضروري در زندگي روزمره، روابط انساني و  عنوان بهكه تلفن همراه  اند داشته
 خود قرار داده تأثیرتحت  یرمستقیمغمستقیم و  صورت بهبسیاري از تعامالت ما را 

ارتباطي نوين  هاي يفناوراست. به دلیل بروز تنهايي، افسردگي و انزوا كه از پیامدهاي 
است روابط اجتماعي افراد در حالت واقعي كاهش يافته و كاهش بهزيستي را موجب 

 . (1992كراوت و همکارانش، شده است )
انش د يشناخت روان( نشان دادند كه سالمت جسمي و 2332) 2كامیبپو و سي گیورا

ارتباط، رابطه  كه ييازآنجااز تلفن همراه است.  ازاندازه یشباستفاده  تأثیرآموزان تحت 
و  یداريب شبگفت كه استفاده مفرط از تلفن همراه،  توان يممستقیم با وابستگي دارد، 

 صراحت به ها آنكه  كند يمتبادل پیام كوتاه طوري وابستگي عاطفي در ذهن كاربر ايجاد 
و  كه بدون تلفن همراه قادر به زندگي نیستند. در اين رابطه بیل لیوكس كنند يمبیان 

تلفن همراه غفلت  یادآورياعت هاي یتظرف از يدنباكه  كنند مي( عنوان 2332) همکاران
نوين و  هاي يفناوركه استفاده از  دهند يم( گزارش 2312) 0 و همکاران كرد. چان

لفن همراه موجب بروز مشکالت روحي و رواني در افزايش تعداد دفعات استفاده از ت
مشاهده شد وابستگي به تلفن  شده انجامبین دانشجويان دانشگاه است. در مطالعات 

(. 2313، 2؛ ديکسیت و همکاران2312)چان و همکاران،  است% 9/22% تا 2/12همراه  
از تلفن  ازس مشکل( در مطالعات خود گزارش كردند كه استفاده 2312چان و همکاران )

همراه موجب بروز اختالالت رواني خاص مانند افسردگي، اضطراب و اختالالت 
كه استفاده  اند كرده( بیان 2313. محققین، ديکسیت و همکاران )گردد يمخواب 

رواني و رفتاري  يها جنبهاز  هايي ينگراناز تلفن همراه موجب بروز  ساز مشکل
همراه  يها تلفنظهار داشتند به دلیل افزايش نفوذ ( ا2310) 2. صالحان و نگهبانگردد يم
با  ها در آناجتماعي  هاي شبکه يها برنامهدسترسي به اينترنت و گسترش  یتقابل با

مسئله تشديد مشکالت اجتماعي و شخصي در ارتباط با تلفن همراه و فناوري اينترنت 
 مواجه هستیم. 
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به اهمیت ابزارهاي  توان يمتاكنون در اين زمینه،  شده انجامبا مروري بر تحقیقات 
كه در مسائل اجتماعي و ارتباطي افراد در يك  یراتيتأثارتباطي فناوري اطالعات و 

گذشته، استفاده از  يها سالجامعه خواهد گذاشت پي برد. در كشور ما نیز طي 
و  بوک سفیاجتماعي مختلفي همچون  هاي شبکهابزارهاي فناوري اطالعات بخصوص 

اجتماعي در بستر موبايل همچون تلگرام  هاي شبکهآنالين گروهي و  هاي يبازتويیتر، 
همچنان  ها يدهپداخالقي و اجتماعي اين  يها جنبهبسیار فراگیر شده است كه ارزيابي 

است. لذا اين تحقیق در نظر دارد جهت پوشش شکاف موجود در  مانده ي باقمغفول 
اجتماعي، تلفن همراه و  هاي شبکهچند ابزار پركاربرد مانند  ثیرتأاين حوزه، به بررسي 

استفاده از اين ابزارها در سطح افسردگي جوانان در ايران  یرتأثرايانه و  هاي بازي
 بپردازد.

 تحقیق یها هیفرضمدل مفهومی و 

كه در زمان استفاده  استاجتماعي ايجاد روابط  هاي شبکه هاي سايتهدف اصلي از 
روزمره مانند  هاي یتفعالكه با  شود مياز روابط سايبري نوعي از اعتیاد ديده  دازح یشب

و  ؛ نیمز2331، 1)ديويس كند ميكار، مدرسه، عادات تغذيه و زندگي فردي تداخل پیدا 
 هاي شبکهبا وجود مزاياي آشکار  .(2313، 0 و همکاران و ويلسون 2332، 2 همکاران

منجر به انواع مشکالت رواني و  كه آن یادآوراعتاجتماعي آنالين، شواهدي از پتانسیل 
هامبرگر و -؛ آمیچاي2332وجود دارد )ارنبرگ و همکاران،  شود مياجتماعي 
 هاي سايتاز  ازحد یشب(. استفاده 2313و ويلسون و همکاران،  2313، 2واينتسکي

 تواند ميشود، اين موضوع   ها سايتیاد به اين منجر به اعت تواند مياجتماعي  هاي شبکه
 هاي شبکه هاي سايتاجتماعي و رواني بر زندگي بسیاري از جوانان وابسته به  تأثیرات

 2 و همکاران در اين زمینه مبهم است )وانگ« ازحد بیش»اجتماعي بگذارد گرچه معناي 
ارتباطات بین فردي  يك ابزار براي عنوان بهاجتماعي  هاي شبکه هاي سايت(. 2312 ،

اجتماعي را از سايرين  هاي شبکهطراحي شده است مشخصات رواني كه افراد معتاد به 
نمرات باالتري در روان  ها آن، استشامل مجموعه صفات شخصیتي  سازد يممتمايز 

                                                                                                                             
1. Davis 
2. Niemz et al.   

3. Wilson et al.   
4. Hamburger, & Vinitzky 
5. Wang et al.   
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در از آزادي  تري يینپا(، سطوح 2313هامبرگر، -)آمیچاي شناسي یفهوظرنجوري و 
( و رضايت كم از 2312، 2 و همکاران اسکیوس ؛ 2339، 1ان)راس و همکار تجربه

و  كاس ؛ 0،2310؛ تازكیني و سايدلکي2313زندگي دارند )ويلسون و همکاران ، 
يك مهم در استفاده  عنوان بهپايین  نفس عزت(. در مورد اين افراد 2312، 2 همکاران

و تازكیني و  2339، 2شده است )كیم و ديويس تأيیداجتماعي  هاي شبکهاز  ازحد بیش
دوردويچ و -توسط میلسوويچ ها صرب(. مطالعه يك جمعیت بزرگ از 2310سايدلکي، 

اجتماعي داراي  هاي شبکه هاي سايت( نشان داد كه كاربران معتاد به 2312) 6ژيژي
و  . تاندوکباشند يم گرا درونپايین، كارآمدي كمتر و بیشتر  نفس عزت هاي يژگيو

، در شود ميبوک موجب حسادت یان كردند كه استفاده از فیسب (2312) 2 همکاران
منجر به  بوک فیساغلب دانشجويان تجربه احساس نارضايتي در زمان استفاده از 

، ممکن است اين احساس حسادت و نارضايتي و شود مي شان يزندگنارضايتي از 
د كه در تالش براي مقابله با اين احساس نیز احساس شرم و حقارت را تشديد كن

 هاي شبکه( نشان دادند كه 2312) 2. لیو و تسايگردد يممنجر به افسردگي  مدت يطوالن
اجتماعي موجب شده جوانان تا حدودي از خانواده و دوستان خود جدا شوند. فاكس و 

كه  هايي يسهمقاكه مشاهده تجارب، عادات، ترجیحات و  ( نشان دادند2312) 9مورلند
 بوک فیسكاربراني كه از  مثالً، استجود دارد براي افراد مضر اجتماعي و هاي شبکهدر 

دارند، يا  ها آنمعتقدند كه سايرين زندگي شادتر و بهتري نسبت به  كنند مياستفاده 
دوست سابق، التیام  هاي یتفعالاينکه بعد از خاتمه يك رابطه عاطفي دنبال كردن 

. با توجه به آنچه بیان شد، فرضیه اول تحقیق اندازد يم یرتأخشکست عاطفي را به 
 زير پیشنهاد شده است: صورت به

اجتماعي و افسردگي جوانان رابطه مثبت و  هاي شبکه: مابین سطح  استفاده از 1فرضیه 
 وجود دارد. يمعنادار

                                                                                                                             
1. Ross  
2. Skues et al.   

3. Tazghini, & Siedlecki 
4. Kuss et al.   
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1اندرسون و ديل 
( اشاره به ازدياد رفتارهاي  پرخاشگرانه و بروز رفتارهاي 2333) 

  2 و همکاران كردند. گوين آپ اي رايانه هاي بازي تأثیرو ناسازگاري تحت  يضداجتماع
 یرپذيريتأثبر  یدتأك( نیز در تحقیقات خود 1926)  0 و همکاران ( و مورفي1920)

 صورت به تواند مي اي رايانه هاي بازيكردند. اعتیاد به  اي رايانه هاي بازياضطراب از 
بروز پیدا كرده و منجر به مشکالت اجتماعي و  ها آندر استفاده از  ازحد بیشوسواس 

خود را كنترل  توانند ينمشده تا جايي كه كاربران معتاد  ها يبازعاطفي در كاربران اين 
(. مهروف 2339، 2 و همکاران انجام ندهند )لمنس ازاندازه یشبرا  ها بازيكنند تا اين 

با افراد غیر  اي رايانه هاي بازيبین افراد معتاد به  اي يسهمقا( در انجام 2313)  2وگريفس
داراي سطح باالتري از  ها يبازمعتاد، به اين نتیجه دست يافتند كه افراد معتاد به اين 

اين موضوع  دهنده نشان( 2311)  6. نتايج تحقیقات ديرهباشند يمافسردگي و اضطراب 
كامپیوتري  هاي بازيرا صرف است كه پسران در مقايسه با دختران ساعات بیشتري 

. باشند يماضطراب و پرخاشگري  خصوص بهاحساسات منفي  كننده منعکسو  كنند مي
بنابراين ممکن  دهند يمپیچیده و دشوارتري را ترجیح  هاي بازيهمچنین پسران بیشتر 

 يها شکستو افزايش اضطراب شود و پس از  نفس اعتمادبهاست منجر به كاهش 
صالحیت خود را از دست دهند. مهروف وگريفس  ها آنخوردگي، مکرر و احساس سر

در بین پسران  اي رايانه هاي بازياز  ساز مشکل( نیز نشان دادند كه استفاده 2313)
و  ها يبازو مشخص شد كه همبستگي مثبتي بین اعتیاد به اين  استاز دختران  تر يعشا

از اين  ازحد بیشاستفاده  اضطراب، افسردگي و اضطراب اجتماعي وجود دارد كه با
زير  صورت بهبا توجه به آنچه بیان شد، فرضیه دوم تحقیق  .يابد يمافزايش  ها يباز

 پیشنهاد شده است:
و میزان افسردگي  اي رايانه: رابطه مثبت و معناداري مابین میزان استفاده از بازي 2فرضیه

 جوانان وجود دارد.
 عنوان بهآن را  توان يماعتیاد به تلفن همراه نیز نوع ديگري از اعتیاد به فناوري است كه 

 نفس عزتاز تلفن همراه با  ساز مشکل يها استفادهكرد  يبند طبقهيك مشکل رفتاري 
 ؛ 2332پايین، سن،  برونگرايي و خود نظارتي باال رابطه مستقیم دارد )بیانچي و فلیپس، 
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كه برونگرايي  اند كرده( بیان 2312) 2 و همکاران (. هانگ2339، 1 انو همکار تاكائو
خاص افراد برونگرا زمان  طور بهرابطه معناداري با رفتار كاربران تلفن همراه دارد، 

مشابه افراد مبتال به  طور به، كنند ميتلفني و ارسال پیام  يها تماسبیشتري را صرف 
 یرمستقیمغارتباط  صورت بهتباط با تلفن همراه اضطراب اجتماعي تمايل به برقراري ار

از تلفن همراه  ازحد بیش( اشاره كرد كه استفاده 1922، )0و از طريق پیام دارند. برود
( با اعتیاد به 2332) 2ديده شود كه به عقیده پارک يفنّاوريك استرس  عنوان به تواند مي

. شوند يمفراد و جامعه و موجب آسیب  به ا بازماندهآن افراد از كار و تحصیل 
ناشي از اعتیاد به تلفن همراه  مسائل يگردمشکالت تحصیلي و مديريت زمان نیز از 

( حاكي از 2310(. نتايج مطالعات صالحان و نگهبان )2312)هانگ و همکاران،  است
اجتماعي تلفن همراه، يکي  هاي شبکههاي كاربردي آن است كه استفاده از برنامه

. چان و همکارانش نشان دادند كه وابستگي به استعتیاد به تلفن همراه ازعوامل مهم ا
كه افزايش اعتیاد به آن موجب  استيك مشکل سالمتي مطرح  عنوان بهتلفن همراه 

. اين اعتیاد با عوامل گردد يمكاهش پیشرفت تحصیلي و افزايش شدت افسردگي 
( و با 2332و همکاران،  2؛ تودا2332عادات شخصي و تنهايي )پارک،  ازجملهمختلفي 

(، 2332عالئمي شبیه ناراحتي و تحريك در زماني كه در دسترس نیست )پارک، 
(، 2312(،  اضطراب )هانگ و همکاران ، 2311و همکاران،  6افسردگي باال )لو

، 2برست، كابنال و چمرو( و پريشاني روان )برناي، ا2310)صالحان و نگهبان،  خوابي يب
زير پیشنهاد  صورت به( همراه است. با توجه به آنچه بیان شد، فرضیه سوم تحقیق 2339

 شده است:
: میان سطح استفاده از تلفن همراه و سطح افسردگي جوانان، رابطه مثبت 0فرضیه

 معناداري وجود دارد.
شکل  صورت به توان يم در باال، مدل مفهومي تحقیق را شده مطرح هاي فرضیه بر اساس

 ( نمايش داد.1)
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 مدل مفهومی تحقیق .3شکل 

 تحقیق یشناس روش

در اين تحقیق، در مرحله اول، مدل مفهومي تحقیق ارائه شده است. در مرحله دوم يك 
از  شده يآور جمعهاي  پرسشنامه طراحي شده و در مرحله سوم تحقیق، بر مبناي داده

اعتماد آن محاسبه شده است. در مراحل بعدي بر مبناي دهندگان تحلیل قابلیت  پاسخ
تحقیق انجام شده است.  هاي فرضیه، آزمون (PLS) 1روش حداقل مربعات جزئي

 ارائه شده است. 2خالصه در شکل  صورت بهمراحل تحقیق 
 

 
 ساختار و مراحل تحقیق .1شکل 

انجام فرآيند پیمايش، يك پرسشنامه با دو بخش اصلي طراحي گرديد. اين دو  منظور به
در قسمت اول، در  دهنده پاسخهاي  بخش عبارت بودند از پرسش در مورد ويژگي

در مورد وضعیت متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق كه  سؤال 22بخش دوم پرسشنامه 
جامعه آماري اين  گرديد. ذ ميمقیاسي اخ 2بر مبناي طیف لیکرت  سؤاالتپاسخ اين 

اجتماعي و  هاي شبکهتحقیق، جوانان كاربر ابزارهاي فناوري اطالعات )تلفن همراه، 

                                                                                                                             
1. Partial Least Squares 
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استاد دانشگاه با تخصص  0( است. براي تعیین اعتبار پرسشنامه، با اي رايانه يها يباز
اجتماعي و  هاي شبکهنفر كارشناس و متخصص مسلط به مفاهیم  2فناوري اطالعات، 

نفر كارشناس مسلط به مفاهیم روانشناسي و افسردگي، در يك آزمون اولیه پرسشنامه  2
بهتر  يساز شفافدر خصوص  ييها شنهادیپرا از لحاظ محتوي و شکل بررسي نموده و 

تحلیل قابلیت اطمینان پرسشنامه از روش آلفاي  منظور بهمطرح نمودند.  سؤاالتبرخي 
اي كرونباخ بر اساس پاسخ هفت خبره در دو مرحله آلف استفاده شده است. 1كرونباخ

محاسبه گرديد كه نشانگر قابلیت  22/3تحقیق برابر  سؤاالتبازآزمون براي -آزمون
گیري است. با توجه به تعداد اعضاي نامحدود جامعه  ه اطمینان مناسب ابزار انداز

 633تعیین گرديد. بدين منظور تعداد  022تعداد نمونه  فرمول كوكران،تحقیق، طبق 
الکترونیکي و كاغذي توزيع و  صورت بهدر دسترس،  يبردار نمونهپرسشنامه با روش 

 62نیز  مؤثرگرديد. نرخ بازگشت  يآور جمعپرسشنامه معتبر  093تعداد  تيدرنها
 درصد بوده است.

 روش ارزیابی مدل

استفاده  (PLS) 2دل از روش حداقل مربعات جزئيو تحلیل م ها هیفرضجهت آزمون 
ديگر روابط ساختاري خطي دارد كه  يها كیتکنسه برتري عمده نسبت به  PLS شد.

اندازه گرفت  سؤالرا توسط يك  ها سازه توان يم PLSاز: نخست اينکه در  اند عبارت
ر سازه، مانند لیزرل، براي سنجش ه انسيكوواردر رويکردهاي مبتني بر  كه يدرحال

نیست.  ها دادهنیازمند مفروضات نرمال بودن  PLSالزم است. دوم اينکه  سؤال 0حداقل 
وجود دارد اين است كه  PLSتفاوت ديگري كه بین مدل روابط ساختاري خطي و 

سازه بازتابي مورد آزمون قرار  عنوان بهرا  ها سازه، تمام كوواريانسرويکردهاي مبتني بر 
و بازتابي قابل آزمون است )حنفي زاده  دهنده لیتشکدو نوع سازه  PLSاما در  دهد يم

 (. 1091و زارع، 
شود كه شرح هر  ارزيابي مدل در دو سطح مدل سنجش و مدل ساختاري انجام مي

تحقیق، از رويکرد پیشنهادي حنفي  نيدر اجداگانه در زير آمده است.  صورت بهكدام 
استفاده شده است. يعني در  smartPLS افزار نرم( با استفاده از 1091زاده و زارع )

                                                                                                                             
1. Cronbach’s alpha (CA) 

2. Partial Least Square (PLS)  
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روابط میان  1مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات جزئي، مدل سنجش
و در مرحله دوم، با استفاده از روش تحلیل حداقل مربعات  شده يبررسعوامل و ابعاد 

ل در ادامه روابط میان ابعاد مدل بررسي شده است. اين مراح 2جزئي، مدل ساختاري
هايي كه محقق از طريق آن قادر به تعیین و تشخیص  تشريح شده است. يکي از آماره

 3است كه مقدار آن همواره بین  0KMOها براي تحلیل است، آزمون  بودن داده  مناسب
 23/3كمتر از  KMOمقدار  كه يدرصورت(. 1992، 2در نوسان است )هیر و همکاران 1و 

 69/3تا  23/3آن بین  اگر مقدارحلیل عاملي مناسب نخواهند بود. ها براي ت باشد، داده
از  تر بزرگتوان با احتیاط بیشتري به تحلیل عاملي پرداخت. اما اگر مقدار آن  باشد، مي

مناسب خواهند بود.  يعامل لیتحلها براي  هاي موجود در بین داده باشد، همبستگي 2/3
 رآورد شده است كه در حد مناسبي قرار دارد.ب 20/3هاي پژوهش  اين مقدار براي داده

 های سنجش  ارزیابی مدل  روش

بعدي  هاي سنجش، بايد مورد توجه قرار گیرد، تك اولین عاملي كه در ارزيابي مدل
ها، بايد با  يك  هاي مدل است. يعني هر شاخصي در مجموعه شاخص بودن شاخص

بايد  منظور نيبدنهفته، بارگذاري گردد. مقدار بار عاملي بزرگ، تنها به يك بعد يا متغیر 
كوچك  23/3تر از  باشد و مقدار بار عاملي كوچك 63/3از  تر بزرگمقدار بار عاملي 

دستي با  صورت بهها حذف گردد. اين امر  محسوب شده و بايد از مجموعه شاخص
ن و شود )گیف باشند، انجام مي مي 23/3هايي كه داراي بار عاملي كمتر از  حذف شاخص

 (. 2332، 2استراب
مقدار ضريب آلفاي كرونباخ عامل ديگري است كه در ارزيابي قابلیت اطمینان 

 1تا  3هاي سنجش قابل استفاده است. مقدار اين ضريب، از  مدل 6سازگاري دروني
نامطلوب  63/3پذيرفته شده بوده و مقادير كمتر از  23/3متغیر است كه مقادير باالتر از 

، عامل 2(. مقدار ضريب قابلیت اطمینان ساختاري1921، 2گردد )كرونباخ ارزيابي مي
هاي سنجش قابل  زگاري دروني مدلديگري است كه در ارزيابي قابلیت اطمینان سا

                                                                                                                             
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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 23/3متغیر است كه مقادير باالتر از  1تا  3استفاده است. مقدار اين ضريب نیز، از 
گردد )گیفن و استراب،  نامطلوب ارزيابي مي 63/3پذيرفته شده بوده و مقادير كمتر از 

هاي يك سازه را در مقايسه با  (. اعتبار همگرايي، همبستگي زياد شاخص2332
هاي سنجش بايد  دهد كه در مدل هاي ديگر نشان مي هاي سازه همبستگي شاخص

AVEاز  SmartPLSافزار  منظور ارزيابي اعتبار همگرايي در نرم ارزيابي شود. به
1 

 23/3متغیر است كه مقادير باالتر از  1تا  3شود. مقدار اين ضريب نیز، از  استفاده مي
(. اعتبار تشخیصي، بیانگر وجود 1921 ،2پذيرفته شده است )فرونل و الركر

هاي ديگر است  هاي سازه هاي يك سازه و شاخص بین شاخص جزئيهاي  همبستگي
منظور ارزيابي اين نوع از اعتبار، معیار  هاي سنجش بايد ارزيابي شود. به كه در مدل

ره به الركر اشا ـفرونل  . معیارشود مي( استفاده 1921الركر )فرونل و الركر،  ـفرونل 
 تر بزرگ( هر سازه، AVEدارد كه ريشه دوم مقادير واريانس شرح داده شده ) مسئلهاين 

 هاي ديگر باشد.  از مقادير همبستگي آن سازه با سازه

 ساختاری روش ارزیابی مدل

ارتباط بین مقدار واريانس شرح داده شده يك متغیر نهفته را با مقدار  R2ضريب تعیین 
متغیر است كه مقادير  1تا  3نمايد. مقدار اين ضريب نیز از  مي كل واريانس آن سنجش

را مطلوب، نزديك به  62/3(، مقادير نزديك به 1992) 0تر است. چین ، مطلوبتر بزرگ
نمايد. گام بعدي در ارزيابي  را ضعیف ارزيابي مي 193/3را معمولي و نزديك به  00/3

غیرهاي نهفته در مدل است. در اين هاي ساختاري، ارزيابي ضرايب مسیر بین مت مدل
داري آن را بررسي  مرحله، محقق، بايد عالمت جبري ضريب، اندازه و سطح معني

در خالف جهت مورد انتظار فرضیه باشند،  ها آننمايد. مسیرهايي كه عالمت ضرايب 
قدرت و قوت  دهنده نشاننخواهند كرد. اندازه ضريب مسیر،  تأيیدفرضیه موردنظر را 

ه بین دو متغیر نهفته است. برخي محققین بر اين باور هستند كه ضريب مسیر رابط
و  2دهد )هابر در مدل را نشان مي تأثیريك میزان مشخصي از  133/3از  تر بزرگ

دار  معني 32/3(. عالوه بر اين، ضرايب مسیر بايد در سطح حداقل 2332همکاران، 
 .شود ميارزيابي  tباشند كه با استفاده از آزمون 

                                                                                                                             
1. Average variance extracted 

2. Fornell and Larcker 

3. Chin 

4. Huber 
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 های تحقیق یافته

در اين تحقیق در جدول زير خالصه گرديده است. نتايج  دهندگان پاسخمشخصات 
%( و داراي سطح تحصیالت 61بود ) مؤنث كنندگان شركتدهد كه اكثريت  نشان مي

مشخص گرديده  1اند كه جزئیات در جدول  %( بوده20كارشناسي و زير كارشناسي )
 است.

 دهندگان پاسخمشخصات جمعیت شناختی  .3جدول   

 درصد   دهندگان تعداد پاسخ   

 09   122 مرد جنسیت
 61   206 زن 
 133   093 مجموع 
 01   123 ديپلم 
 2   22 كارداني 

 02   102 كارشناسي مدرک تحصیلي
 22   92 كارشناسي ارشد 
 2   2 دكترا 
 133   093 مجموع 

 21   21 12-23 سن )سال(
 22-21 112   29 
 03-26 92   22 
 02-01 99   22 
 133   093 مجموع 

 
بر ارائه شده و  2جدول  صورت بههمچنین اطالعات توصیفي متغیرهاي اصلي تحقیق 

گفت اكثريت نمونه آماري تحقیق، از حیث متغیرهاي  توان يم، مشاهده قابلنتايج  اساس
 كه يدرحالدر سطح پايیني قرار داشتند  اي رايانه يها يبازسطح افسردگي و استفاده از 

 .اند داشتهاجتماعي  هاي شبکهاستفاده نسبتاً زيادي از ابزار تلفن همراه و 
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 اطالعات توصیفی تحقیق .1جدول 

 عنوان متغیر ماكزيمم مینیمم میانگین انحراف استاندارد

26/3  22/1  33/1  33/2  (DEPسطح افسردگي ) 

26/3  22/1  33/1  93/2  (GAMاي ) رايانه هاي ياستفاده از باز 

22/3  32/2  33/2  33/2  (SOCهاي اجتماعي ) استفاده از شبکه 

22/3  62/0  33/2  33/2  (MOBاستفاده از تلفن همراه ) 

 

 تحلیل مدل سنجش 

. استجدول زير  صورت بههاي ابعاد نهفته موجود در مدل نتايج بارگذاري شاخص
باشد، الزم است تا از لیست  6/3شاخصي داراي بار عاملي كمتر از  كه يدرصورت
، MOB02 يها شاخصحذف گردد. مشخص شد كه مقادير بارگذاري  ها شاخص

MOB04 ،SOC01  وSOC02 و بايد حذف شوند. پس از  باشند يم 6/3از  تر كوچك
و اجراي مجدد مدل،  SOC02و  MOB02 ،MOB04 ،SOC01 يها شاخصحذف 

هستند.  6/3از  تر بزرگداراي بار عاملي  ها شاخصمشخص شد كه تمام  0ل طبق جدو
به  ها شاخصنبوده و با همین مجموعه  ها شاخصاز  كدام چیهلذا ديگر نیازي به حذف 

موجود در  سؤاالتو  ها سنجهاشاره دارد كه  مسئله. اين امر به اين ميرو يممرحله بعد 
خوبي براي ارزيابي  يها سنجهو  سنجند يمد را ابعاد مربوطه خو يخوب بهپرسشنامه ، 

 هستند.

 های مدل )تکرار دوم(مقادیر بارگذاری شاخص .1جدول 

 DEP GAM MOB SOC 

DEP01 61/3  30/3  - 12/3  - 19/3  

DEP02 62/3  29/3  32/3  - 21/3  

DEP03 62/3  22/3  31/3  - 01/3  

DEP04 20/3  22/3  - 32/3  - 02/3  

DEP05 22/3  22/3  - 13/3  - 00/3  

DEP06 22/3  02/3  - 32/3  - 26/3  

DEP07 21/3  22/3  - 12/3  - 02/3  

GAM01 22/3  23/3  32/3  - 22/3  
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 DEP GAM MOB SOC 

GAM02 02/3  22/3  32/3  - 16/3  

GAM03 00/3  21/3  30/3  - 19/3  

GAM04 22/3  26/3  39/3  - 12/3  

GAM05 26/3  29/3  36/3  - 21/3  

GAM06 01/3  21/3  13/3  - 20/3  

GAM07 22/3  21/3  39/3  - 22/3  

MOB01 - 32/3  32/3  26/3  12/3  

MOB03 - 32/3  36/3  29/3  22/3  

SOC03 - 00/3  - 12/3  12/3  26/3  

SOC04 - 22/3  - 23/3  20/3  62/3  

SOC05 - 22/3  - 10/3  12/3  62/3  

SOC06 - 01/3  - 12/3  12/3  62/3  

 
 AVEآلفاي كرونباخ، قابلیت اطمینان ساختاري و  بيضرا ريمقاددر ادامه الزم است تا 

كه از اين جدول  طور همان. است 2را گزارش نمود كه اطالعات آن به شرح جدول 
قرار گرفته است.  قبول قابلدر سطح  شده گفته بيضرانمايان است تمامي مقادير براي 

آلفاي كرونباخ قابلیت اطمینان ساختاري براي تمامي ابعاد مدل  ضرايببدين معني كه 
. ضريب تعیین است 2/3از  تر بزرگ ها آننیز براي همه  AVEو مقدار  2/3از  تر بزرگ

R2  يك متغیر نهفته را با مقدار كل واريانس  شده دادهارتباط بین مقدار واريانس شرح
، تر بزرگمتغیر است كه مقادير  1تا  3نمايد. مقدار اين ضريب نیز از  آن سنجش مي

را  00/3مطلوب، نزديك به را  62/3(، مقادير نزديك به 1992تر است. چین ) مطلوب
 .نمايد را ضعیف ارزيابي مي 193/3معمولي و نزديك به 

 در مدل AVEو  R2آلفای کرونباخ، قابلیت اطمینان ساختاری،  ضرایبمقادیر  .9جدول 

 
AVE Composite Reliability R Square Cronbachs Alpha 

DEP 0/5161 0/8804 0/2397 0/843 

 GAM 0/6751 0/9355 - 0/9194 

 MOB 0/6815 0/8103 - 0/7353 

 SOC 0/5114 0/7802 - 0/731 

  
كه قبالً  گفته شد بدين منظور  طور همان. استارزيابي اعتبار تشخیصي مدل   گام بعدي،
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الركر استفاده شده است كه طبق اين معیار، ريشه دوم مقادير واريانس  -فرونل  از معیار
هاي  از مقادير همبستگي آن سازه با سازه تر بزرگ( هر سازه، AVEشرح داده شده )

نمايان است، كلیه مقادير موجود روي قطر اصلي  2 كه از جدول طور همانديگر باشد. 
اعتبار تشخیصي مدل  نیتأمباشند كه به معني مي تر بزرگجدول از مقادير ذيل آن 

 است.

 ها برای مدل اعتبار تشخیصی سازه .5جدول 

 
DEP GAM MOB SOC 

 
DEP 0/72 

    
GAM 0/36 0/82 

   
MOB -0/09 0/08 0/83 

  
SOC -0/41 -0/25 0/24 0/72 

  
توجه: عناصر قطر اصلي، مجذور مقادير واريانس شرح داده شده در هر سازه و عناصر 

. براي اعتبار تشخیصي، عناصر استها  ، مقادير همبستگي میان سازهياصل ریغقطر 
 باشند. تر بزرگ يقطر ریغقطري بايد از عناصر 

 تحلیل مدل ساختاری 

رسد. در اين  هاي سنجش، نوبت به ارزيابي مدل ساختاري مي پس از ارزيابي مدل
داري آن را بررسي  مرحله، محقق، بايد عالمت جبري ضريب، اندازه و سطح معني

قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر نهفته است.  دهنده نشاننمايد. اندازه ضريب مسیر، 
يك میزان  133/3از  تر بزرگبرخي محققین بر اين باور هستند كه ضريب مسیر 

مسیر و  ضرايببراي  آمده دست بهدهد. نتايج  در مدل را نشان مي تأثیرمشخصي از 
 نمايش داده شده است.  2و  0هاي  در شکل ها آن يدار يمعنسطح 
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 نتایج ضرایب مسیر مدل .1کل ش

 
 tنتایج آزمون  .9شکل 

. همچنین، است 32/3داري آن  باشد، سطح معني 96/1از  تر بزرگ  tمقادير كه يدرصورت
و  31/3داري به ترتیب معادل با  سطح معني 29/0و  226/2از  تر بزرگ tبراي مقادير 

 آمده است. 6خالصه در جدول  صورت به. نتايج بررسي مدل ساختاري است 331/3
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نتایج بررسی مدل ساختاری  .1جدول  

 آماره تي ضريب مسیر رابطه
سطح 

 داريمعني

جهت مورد انتظار 
 رابطه

جهت رابطه 
 شده مشاهده

 نتیجه

GAM -> DEP 0/280 2/2368 0/05 رابطه تأيید مثبت مثبت  

MOB -> DEP -0/032 0/2863 - مثبت - 
 ديیتأ عدم

 رابطه

SOC -> DEP -0/332 3/7594 0/001 منفي مثبت 
رابطه  تأيید

 منفي

 
قرار  ديیتأفرضیه مورد  1فرضیه اصلي تحقیق،  0دهند كه از نشان مي 2نتايج جدول 
فرضیه ديگر نیز جهت مورد  1فرضیه رد شده است و در خصوص  1گرفته است. 

قرار نگرفته و  ديیتأانتظار محقق مبني بر وجود يك رابطه مثبت میان دو متغیر، مورد 
 R2جهت خالف انتظار يعني جهت منفي مشاهده شده است. همچنین با توجه به مقدار 

درصد از  22توان استنباط نمود كه نزديك به ، ميدر متغیر سطح افسردگي 209/3برابر 
درصد  26از تغییرات متغیرهاي مستقل تحقیق و بقیه  متأثرتغییرات متغیر افسردگي، 

نیز  قبالًكه  طور همان ناشي از ساير عوامل است كه در اين تحقیق وارد نشده است.
معمولي و نزديك  00/3مطلوب، نزديك به  62/3نزديك به  R2گفته شده است، مقادير 

مشاهده كرد كه مقدار اين  توان يم(. لذا 1922)چین،  شود ميضعیف ارزيابي  193/3به 
 .استضريب در اين تحقیق، در سطح معمولي تا ضعیف 

 مباحثات

فسردگي و ا اي رايانه هاي بازيپژوهش حاضر نشان داد بین میزان استفاده از  يها افتهي
 اند شدهبه گو نه اي طراحي  اي رايانه هاي بازيمثبت و معناداري وجود دارد،  ي رابطه

وجود  با عدم. ردیگ يمقرار  ها يبازو تصاوير اين  ها تیشخصكه بازيکن در تعامل با 
 جهت كنترل و نظارت بر ساخت يالملل نیبمرجعي رسمي و قانوني در سطح ملي يا 

و  گرا خشونتاز نظر محتوا  ييها يبازتولیدي جهت رقابت،  ياه شركت،  ها يبازاين 
. نتیجه اين تفاسیر اين است كه كنند يمهمراه با موسیقي تند و مهیج طراحي و تولید 

اثرات عمیقي بر سالمت روان بازيکنان دارند. در تبیین نتايج اين  اي رايانه هاي بازي
(، مهروف و 2311(، ديره )2332ويي ) يها افتهيگفت، نتايج با برخي از  توان يمفرضیه 

 هاي بازياست زيرا با افزايش استفاده از  كننده نگران( همخواني دارد و 2313گريفس )
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حفظ  منظور به شود مي. لذا توصیه كند ميمیزان افسردگي افراد افزايش پیدا  اي رايانه
 يزير برنامهو  شده  كنترل ها يبازانجام اين  زمان مدتسالمت و بهداشت روان، 
پژوهش بیانگر اين  يها افتهيانجام گیرد. اما تحلیل  ها آنصحیحي جهت استفاده از 

است كه بین میزان استفاده از تلفن همراه و افسردگي رابطه معناداري وجود ندارد و 
همسو با تحقیق  ها افتهيبر سالمت روان كاربران تلقي شود. اين  يمؤثرعامل  تواند مين

( 2339( و برناي )2312(، چان )2313(، ديکسیت )2332(، بیل لیوكس )2332پو )كامیب
ها نیست. ممکن است داليل اين عدم همخواني در نتايج تفاوت در جامعه آماري، روش

( يکي از 2332) 1باشد. از طرف ديگر به نظر فرگوسن ها نمونهو يا در حجم 
نشريات علمي در دنیا بیشتر تمايل  اين است كه ويراستاران ها پژوهشدر  ها يریسوگ

از سوي ديگر ممکن  .ترند جذاب ها آندر انتشار پژوهش با نتايج مثبت دارند چون 
است برخي افراد، به داليل كاري، استفاده بیشتري از تلفن همراه در مقايسه با سايرين 

فرد باشد. به  منجر به ايجاد اثرات منفي در تواند ينملزوماً  مسئلهداشته باشند كه اين 
و همچنین اهمیت سالمت  ها پژوهشهمسويي در نتايج اين پژوهش و ساير  دلیل عدم 

مختلف اجرا  يها روش بهاين پژوهش در ديگر جوامع و  شود ميرواني افراد پیشنهاد 
يافته هاي فرضیه ديگر پژوهش حاكي از آن است كه بین میزان استفاده از  .شود

اجتماعي و افسردگي افراد رابطه معنادار و منفي وجود دارد. به عبارت ديگر  هاي شبکه
میزان افسردگي كمتري  كنند مياجتماعي  هاي شبکهافرادي كه زمان زيادي را صرف 

(، 2313(، آمیچاي، هامبرگر )2312)تاندوک، پژوهش  يها افتهيدارند. اين نتايج نیز با 
سو نیست. داليل اين نتايج را شايد بتوان بدين  ( هم2313( و ويلسون )2332ارنبرگ )

باعث  ينوع بهاجتماعي و ارتباط با دوستان،  هاي شبکهصورت بیان كرد كه فعالیت در 
. گاهي اوقات كاربران با يافتن دوستان قديمي خود در شود مياحساس خوشي كاربران 

به  ها شبکهاين  يا كنند ميو يادآوري خاطرات خوش،  احساس خوشحالي  ها شبکهاين 
جديد، گسترش روابط دوستانه و تجاري و آشنايي با ديگران را  يابي دوستافراد امکان 

مانند پیدا كردن شغل ، دادن يا  ها نهیزمدر برخي  توانند يمهمچنین  ها شبکه. اين دهد يم
د مسائل كاري يا شخصي و ... به ياري كاربران خو درباره ييها حل راهگرفتن پیشنهاد و 

با افراد هم سلیقه خود تشکیل يك گروه را داده و  توانند يم ها شبکهبیايند. افراد در اين 
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 
طنز و سرگرمي اشاره كرد كه  يها گروهبه فعالیت افراد در  توان يماجتماعي  هاي شبکه

در كاهش سطح  تواند ميكه  شده اشاره. عالوه بر داليل گردد يممنجر به شادي افراد 
 توان يماجتماعي نقش بسزايي داشته باشد؛ از داليل ديگر  هاي شبکهافسردگي كاربران 

ش حاضر در آن انجام گرفته همگن نبوده و به اين اشاره كرد كه جامعه آماري كه پژوه
از سطح افسردگي  ها آنبا توجه به اطالعات میانگین و واريانس اعضاي نمونه، اكثريت 

پايیني برخوردار بودند و تعداد بسیار كمتري از سطح افسردگي باال برخوردار بودند كه 
 باشد.ن است با خدشه مواجه نموده آزمون همبستگي انجام شده را ممک

 یریگ جهینت

امروزه ابزارهاي فناوري اطالعات يکي از پركاربردترين وسايل در بین جوانان بوده و 
. نفوذ كاربردهاي ابزارهاي فناوري شود ميمحسوب  ها آناز زندگي  ريناپذ ييجداجز 

 مستثناجهاني شده است و جامعه ما نیز از اين امر  يا دهيپداطالعات در زندگي بشر 
 يها يفناوراين  بار انيزاست كه كاربرانش آثار  يا اندازه بهبوبیت اين ابزارها نیست. مح

در انجام  ها آنو كمك  ها يفناور يها تیقابلبه دلیل  ها انسان. رندیگ يممدرن را ناديده 
مثبت، تنها جنبه اين  يها يژگيوامور، راهي جز پذيرش آن ندارند. اما  مؤثرترو  تر عيسر

و  يتحرك كمموجب  ازجملهمنفي نیز دارند،  يها يژگيو ها آن، نیست ها يفناور
 . آورد يمافراد شده و مشکالت جسمي و روحي را به همراه  يانزواطلب

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 

و افسردگي كاربران آن رابطه مستقیمي وجود دارد. يعني با افزايش  اي رايانه هاي بازي
. همچنین نتايج ابدي يمسطح افسردگي افزايش  اي رايانه هاي يبازاستفاده كاربران از 

استفاده از تلفن همراه و سطح افسردگي وجود  نیماب يا رابطهپژوهش نشان داد كه هیچ 
اجتماعي و سطح افسردگي  هاي شبکهندارد ولي رابطه معنادار و منفي مابین استفاده از 

 هاي شبکهاستفاده بیشتر كاربران از  تحقیق با يها دادهوجود دارد يعني طبق تحلیل 
گفت  توان ميفوق  يها افتهياجتماعي، سطح افسردگي كمتري مشاهده گرديد. در تبیین 

كه امروزه بسیاري از افراد به ابزارهاي فناوري اطالعات دسترسي دارند پس استفاده از 
يش اكثر متنوع و جذاب آن موجبات گرا يكاربردهاشده است و به دلیل  ریگ همهآن 

اين  روزه همه كه ييازآنجاافراد مخصوصاً قشر جوان به اين ابزارها فراهم شده است. 
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و جوانان  شوند يمگوناگون معرفي و روانه بازار  يها تیجذابو  ها تیقابل باابزارها 
متنوع، از  يها تیقابلپس نبايد در كنار اين  كنند ميخود  يها تیجذاببیشتري را جذب 

و ايجاد  يزير برنامهبر سالمت روان كاربران غافل شد. امید است با  ها آناثرات 
، فرهنگ صحیح استفاده از اين ساز فرهنگو آموزش مناسب توسط نهادهاي  يها طرح

 آيد.  به وجودابزارها در میان كاربرانشان مخصوصاً جوانان 
. برد يمرنج  ها تيمحدوداين تحقیق، نیز همچون هر تحقیق ديگري از برخي 

 هم  آنمشاهده گرديد و  ها داده يآور جمعمحدوديت تحقیق حاضر، پس از  نيتر ياصل
از متوسط  تر نيیپااست كه اكثريت نمونه آماري، از سطح افسردگي  مسئلهاين 

برخوردار بودند كه ممکن است موجب سوگیري در نتايج پژوهش شود. همچنین با 
سال در اين تحقیق انتخاب  02تا  12بین  تحقیق، فاصله سني شده نییتعتوجه به جامعه 

خارج از اين محدوده سني به تحلیل  يها نمونهمربوط به  يها دادهشده بود و از ورود 
تحقیق و نتايج  شده مشاهده يها تيمحدودآمده است. بر مبناي   جلوگیري به عمل

یف آماري كه ط يها نمونهمطالعات آتي به بررسي  شود ميپیشنهاد  آمده دست به
 هاي شبکهاز كاربران را در بر داشته باشد بپردازند. همچنین بررسي نوع  يتر عیوس

انواع  رايزاست.  طرح قابلاجتماعي  هاي شبکهاجتماعي و نوع استفاده كاربر از 
 وكار كسب( تا بوک فیسو سرگرمي )همچون  يابي دوستاجتماعي از  هاي شبکه

( و ساير موارد وجود دارد كه 2ريسرچ گیت( و پژوهشي )همچون 1)همچون لینکدين
هدف استفاده از هر كدام متفاوت از سايرين است. انجام تحلیل مشابه در ساير 

موضوع پژوهشي  عنوان به تواند يم، ها افتهيسني و بررسي وجود تفاوت بین  يها گروه
د ذيل پژوهش حاضر موار يها افتهيديگري در آينده مطرح باشد. نهايتاً با توجه به 

 يها وزارتخانهآموزشي،  يها ارگاناجرايي تحقیق براي نهادها و  يها شنهادیپ عنوان به
 :گردد يمارائه  ها خانوادهمتولي امور فرهنگي، آموزشي و پرورش و همچنین 

  جهت آشنا  وپرورش آموزشبرگزاري جلسات آموزشي توسط آموزش عالي و
مزايا و معايب ابزارهاي فناوري  متفاوت و يها جنبهاز  يرسان اطالعنمودن و 

 اطالعات بر سالمت روان افراد
  وپرورش آموزشطراحي و تدوين بخشي در كتب درسي دانش آموزان توسط 

 جديد يها يفناورجهت آشنايي هرچه بیشتر با 

                                                                                                                             
1. LinkedIn 

2. reasearchgate 
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  ي با موضوع ابزارهاي فناوري اطالعات و مزايا و معايب ها فیلمساخت و پخش
 جمعي يها هرسانو  مایصداوستوسط  ها آن

  ،استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات توسط  يبند زمانو  يزير برنامهكنترل
  ها خانواده
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