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 .3استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
 .2دانشآموخته کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
 .4کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :این پژوهش با هدف تعیین رابطه استفاده از اینترنت با سالمت روان و کیفیت زندگی در بین دانشآموزان پسر
و دختر مقطع دبیرستان شهر تهران اجرا شده است.
روش :پژوهش حاضر از نوع همبستگی و علّی مقایسهای بوده و جامعه آماری آن تمام دانشآموزان دختر و پسر
مقطع متوسطه دو منطقه  8و  31شهر تهران بوده است .از جامعه آماری باال  617نفر به شیوه خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش عبارت بودند از :مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ ،مقیاس کوتاه اضطراب،
افسردگی و استرس و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه دانشآموزان.
نتایج :نتایج پژوهش نشان داد که هر چه استفاده از اینترنت افزایش یابد ،میزان اضطراب ،افسردگی و استرس
دانشآموزان افزایش مییابد و با افزایش استفاده از اینترنت ،کیفیت زندگی دانشآموزان کاهش مییابد.
دانشآموزان دختر پایه اول دبیرستان از دانش آموزان پسر هم پایه خود از اینترنت بیشتر استفاده میکنند؛
درحالیکه میزان استفاده دانشآموزان پسر مقطع پیشدانشگاهی از دختران همین مقطع بیشتر است.
بحث و نتیجهگیری :از یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که باید درباره میزان استفاده از اینترنت در
دانشآموزان دقت بیشتری داشت؛ چرا که استفاده مهار نشده از آن ممکن است برخی پریشانیهای روانشناختی را
افزایش دهد.
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شخصی با افراد از راه اینترنت.
 -3تأثیر منفی روبرو شدن با هرزهنگاری.
 -4حوادث و آثار جنسی بعدی.
 -5اثرات مربوط به سراچههای ضد اخالقی ،سراچههای
مشمئزکننده و مطالب تهدیدکننده و آزاردهنده.
باوجوداین ،در جامعه استفاده از اینترنت با دو نگاه
مثبت و منفی مورد بررسی و کاوش قرارگرفته شده است .از
یکسو بیان شده که اینترنت فرصتی ارزان و قابلدسترس
برای تعامل اجتماعی [ ]6و فعالیتهای تفریحی فراغتی در
اختیار نوجوانان قرار میدهد [ .]7اثرات مثبت افزایش
استفاده از اینترنت بر رشد روانی اجتماعی نوجوانان ،بر این
حقیقت استوار است که اینترنت ابزاری برای خلق یک بافت
کامل اجتماعی در بین اعضای این گروه سنی میباشد و
اینکه تجارب حاصل از اینترنت بر دانش اجتماعی و اخالقی
بین نوجوانان اثر مثبت میگذارد [ .]8همچنین تأکید شده
است که اینترنت جوانان را نیرومند ساخته و اضطراب آنها
را کاهش میدهد [.]9
از سوی دیگر ،ادعاشده است که عادت به استفاده روزانه
از اینترنت بر رشد روانی اجتماعی و رفتار نوجوانان آثار
منفی میگذارد [ .]11در برخی تحقیقات ،آثار نامطلوب
بالقوه ناشی از استفاده از اینترنت ،عمدتاً به «نبود اولیه
بهزیستی روانی اجتماعی» اسناد داده میشود [.]11
ازآنجاکه نوجوانی به لحاظ آسیبپذیری در برابر اعتیاد ،دوره
بحرانی است [ ،]12نسبت به افراد بزرگسال ،احتمال
بیشتری وجود دارد که الگوهای استفاده افراطی از اینترنت
در آنان رواج یابد .همچنین رویدادهای استرسزای زندگی
نیز با این الگوی رفتاری همبسته دانسته شده است و
اینگونه فرض شده که در شرایط استرسزا افراد بهمنظور
مدیریت خلقی ،هیجانی و جبرانی اجتماعی آن ،به استفاده
از اینترنت متوسل میشوند [.]13
درعینحال که استفاده از اینترنت کسب اطالعات و
دانش را میسر میسازد ،اما نمیتواند آن را بهطور کامل
تأمین نماید؛ زیرا این ابزار برای مخاطب غیر خاص
طراحیشده است .ضمن آنکه استفاده کنترل نشده از آن
موجب مسائلی چون اعتیاد به اینترنت ،چرخش محتوای
نامطلوب ،مواجهه با اطالعات خصوصی و استفاده افراطی با
محوریت سرگرمی میگردد [ .]14کاربران اینترنت تمایل
دارند وقت کمتری را با دیگران صرف کنند که این امر منجر
به افزایش مجادالت ،ناصبوری و روابط پرتنش میشود .کار
مدرسهای نیز میتواند تحت تأثیر استفاده از اینترنت آسیب
ببیند [.]17 ،16 ،15
استفاده افراطی از اینترنت موجب افزایش برانگیختگی

مقدمه
در دنیایی که بهطور فزاینده به سوی دیجیتالی شدن
پیش میرود ،اینترنت ابزاری پیشرونده جامعی برای کسب
اطالعات ،ارتباطهای اجتماعی و سرگرمی است .گزارشهای
پژوهشی بیانگر آنند که نوجوانان بهطور پیشروندهای وقت
خود را صرف استفاده از کامپیوتر و اینترنت میکنند [.]1
در دهه 1991؛ یعنی زمانی که فنّاوریهای ارتباط آنالین،
همچون پست الکترونیک و اتاقهای گفتگو (چت) عمومیت
یافت ،مؤلفان بسیاری بر این عقیده بودند که فنّاوریهای
معرفیشده ،به پیوستگی اجتماعی و بهزیستی نوجوانان
آسیب میرساند .پیوستگی اجتماعی ،به روابط نوجوانان با
دیگران در محیط اجتماعی آنها (مثل دوستان ،اعضای
خانواده) اشاره دارد .فرض محققان بر آن بود که اینترنت،
نوجوانان را برمیانگیزد روابط آنالین ساختگی با غریبهها
برقرار کنند که در مقایسه با روابط اجتماعی در دنیای
واقعیشان سودمندی کمتری دارد [ ]2و مدتزمانی که
صرف ارتباط آنالین با غریبهها میشود ،به بهای زمانی تمام
میشود که نوجوانان قبالً به روابط اجتماعی خود اختصاص
میدادند ،بهگونهای که پیوستگی اجتماعی و بهزیستی آنها
کاهش مییابد [.]3
فرضیه کاهش پیوستگی اجتماعی در نیمه دوم سالهای
 1991از حمایت تجربی فراوانی برخوردار گردید .چندین
مطالعه که در سالهای اولیه پیدایش اینترنت ،بر روی
بزرگساالن و نوجوانان انجام شد ،داللت بر آن داشتند که
استفاده از اینترنت با پیوستگی اجتماعی و بهزیستی ارتباط
منفی دارد .برای مثال ،یک مطالعه طولی
[ ]3نشان داد ،استفاده از اینترنت در یک سال ،پیوستگی
اجتماعی و بهزیستی را کاهش میدهد .عالوه بر این ،مطالعه
نی [ ]2نیز نشان داد که افراد بزرگسالی که زمان بیشتری
برای اینترنت صرف میکنند ،زمان کمتری با دوستان
میگذرانند .سرانجام مش [ ،]4دریافت نوجوانانی که
دوستان کمتری داشتند ،بهویژه دوستان کمتری که به
حرفهای آنها گوش دهند ،احتماالً از اینترنت بیشتر
استفاده میکردند.
معرفی کامپیوتر و اینترنت در مدرسه و منازل ،مسئله
حریم خصوصی ،سوءاستفاده و مؤلفههای مشابهی را مطرح
ساخت .در یک مرور انجام شده از سوی بولن و هاره [،]5
آنها تهدیدهایی را که از جانب اینترنت متوجه نوجوانان
است ،در پنج دسته قرار میدهند:
 -1طبیعت اینترنت و سطح سنی کاربران ارزیابی را
دشوار میسازد.
 -2خطر ارائه اطالعات خصوصی یا برقراری مالقاتهای
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روانشناختی ،کمخوابی ،غفلت از تغذیه برای طوالنیمدت و
محدود شدن فعالیت جسمانی و باال رفتن خطر اعتیاد به
مواد میشود [ ]21 ،19 ،18که احتماالً مشکالت سالمت
جسمانی و روانی ازجمله افسردگی ،تنهایی ،عزتنفس پایین
و اضطراب را به دنبال دارد [ .]23 ،22 ،21همچون دیگر
اعتیادها ،اعتیاد به استفاده از اینترنت ،روند کارهای درسی،
شغلی ،زندگی اجتماعی و سایر جنبههای زندگی روزانه فرد،
ازجمله تعامالت نوجوان با خانواده را مختل میکند [.]24
درعینحال ،در یک مجموعه موردمطالعه %61 ،از
دانشآموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان اظهار داشتند که
استفاده آنها از اینترنت مانع فعالیتهای زندگی روزانه
آنها نمیشود ،حتی اگر برای مدت طوالنی این کار را انجام
دهند [.]25
پژوهشگران میان شکلهای گوناگون استفاده از اینترنت
و آسیبشناسی مرتبط با آن تفاوت قائل شدهاند .در یک
مطالعه طولی  1ساله ،موراهان و شوماختر [ ]26دریافتند
افرادی که زمان زیادی را با اینترنت سپری میکردند،
متعاقباً سطوح باالتری از افسردگی و تنهایی نشان دادند .در
یک مطالعه تعقیبی بین مشارکتکنندگان از همان نمونه،
کرات و همکاران ،دریافتند که رابطه بین استفاده روزانه از
اینترنت با تنهایی و افسردگی از بین رفت .بهعالوه ،آنها
دریافتند که در افراد برونگرا ،استفاده روزانه از اینترنت با
بهزیستی ارتباط مثبت داشت ،درحالیکه روابط منفی بین
این دو متغیر در افراد درونگرا مشاهده گردید .در یک
مطالعه طولی ،وان دن ایندن و همکاران [ ،]27رابطهای
مثبت بین استفاده روزانه از اینترنت و نشانههای افسردگی
بعدی یافتند؛ اما بین استفاده روزانه از اینترنت و تنهایی
هیچگونه ارتباطی مشاهده نگردید .این یافتهها با مطالعات
مقطعی گوناگون پشتیبانی میشدند .درمجموع ،نتایج
موجود درباره ارتباط مستقیم میان استفاده روزانه از
اینترنت و بهزیستی را میتوان بهعنوان نتایجی
غیراختصاصی طبقهبندی نمود .افزون براین ،هرگاه روابطی
مشاهده گردید ،مقدار این رابطه بسیار جزئی بود (– 1/19
 .)1/11دیوس [ ]28مطرح میکند که استفاده روزانه از
اینترنت برای تعیین یا شناسایی استفاده مشکلزا از اینترنت
در نوجوانان ،مقولهای مناسب به نظر نمیرسد؛ بلکه
ویژگیهای افراد تعیین میکند که استفاده از آن روشی غیر
انطباقی است و درنتیجه به بهزیستی پایین میانجامد.
همینگونه اشارهشده است که استفاده نوجوانان از
اینترنت متأثر از نیازهای هیجانی [ ]29و یا مسائل هویتی
آنهاست []31؛ یعنی اینکه برخی نوجوانان در واکنش به
نیازهای هیجانی و یا بهعنوان راهی برای برخورد با مشکالت

محمدرضا نائینیان و همکاران

هیجانی یا روانشناختی زیربنایی خود با اینترنت تعامل
برقرار میکنند ،همچنین این نگرانی وجود دارد که استفاده
غیر انطباقی از اینترنت موجب دیگر فعالیتهای غیر
انطباقی ،مثل قمار ،مسائل جنسی و مسائل مشابه میگردد.
شواهد نظری و عملی حاکی از افزایش مشکالتی ،چون
مزاحمتهای استفاده از اینترنت ،پرسه زدن و هرزهنگاری
در میان نوجوانان و بزرگساالن است .برنر [ ]31تأکید
داشت ازآنجاکه اینترنت ابزاری شخصی و آسانی را برای
بازشناسی اطالعات و ارتباط با دیگران برای کاربران خود
تدارک میبیند ،گروههای گوناگون بیشتری از کاربران
نسبت به گذشته با اینترنت درگیر هستند که نیمرخ اعتیاد
به کامپیوتر را تغییر میدهد .به همین دلیل ،تحقیقات اخیر
مشکالت جسمانی ،روانشناختی و سایر مشکالت ناشی از
استفاده از اینترنت را بیشازپیش مورد کاوش قرار دادهاند.
دالیل بسیاری برای عالقه به پژوهش در این حوزه
ذکرشده است .کاربران افراطی اینترنت ،هم به لحاظ فراوانی
و هم به لحاظ مدتزمان استفاده ،در هر جلسه بهویژه برای
دسترسی به پست الکترونیکی ،اتاقهای گفتگو ،بازیهای
اینترنتی بیش از گذشته به استفاده نامنظم و شدید از
اینترنت ترغیب میشوند [ .]32ازآنجاکه استفاده
بیشازاندازه (تعریف وابسته به زمان استفاده از اینترنت) و
هم استفاده آسیبشناختی از اینترنت (تعریف وابسته به
رفتار استفاده از اینترنت) ممکن است نوجوانان را به
مشکالت آموزشی [ ]33و نیز تعامالت روانی اجتماعی و
روابط بین فردی غیر کار کردی سوق دهد [ ،]34بررسی
روشهای استفاده نوجوانان از اینترنت و رابطه میان
گونههای مختلف استفاده از آن از اهمیت خاص خود
برخوردار است .ارائه شاخصهای روانی ،اجتماعی اخالقی و
رفتاری افراد ،ازجمله نوجوانان در قالب میزان شیوع استفاده
از اینترنت ،مشخصههای استفاده از آن و میزان شیوع
استفاده آسیبشناختی از اینترنت ،ضمن آنکه میتواند
موقعیت جامعه را در این زمینه برای اعضای آن به تصویر
بکشد؛ چنانچه این شاخصها در مقیاسی بزرگ و معرف
بهدستآمده باشند ،فرصت مشاهده علمی وضعیت جاری
جامعه و پیگیری تغییرات حاصل از مدیریت فرهنگی
اجتماعی باگذشت زمان را فراهم میسازد .درنتیجه در
سطح فردی از این شاخصها میتوان برای ارزیابی وضعیت
موجود و نیز در سطح کالن برای شناسایی موفقیت و
شکست سیاستها و برنامههای اجتماعی فرهنگی معطوف
به هدایت استفاده انطباقی از فنّاوری جدید کامپیوتر و
اینترنت و بهبود وضعیت موجود در صورت لزوم استفاده
کرد .با توجه به آنچه بیان گردید ،مسئله پژوهش حاضر این
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لیکرت  6درجهای نمرهگذاری میشود .دامنه نمرهها از
 1 -111است که نمره بیشتر نشاندهنده وابستگی بیشتر
به اینترنت و شدیدتر بودن مشکالتی است که درنتیجه
استفاده زیاد از اینترنت برای شخص به وجود آمده است.
درباره ویژگیهای روانسنجی نسخه اصلی مقیاس محدوده
آلفا برای عوامل موجود در مقیاس 1/55 – 1/82،و ارزش
ویژه برای عوامل  1/1/4 – 8بهدستآمده است .ویژگیهای
این مقیاس را در ایران اورنگ بررسی کرده و این شاخصها
را به دست آورده است .آلفای کرونباخ محاسبهشده برای
مقیاس  1/88و همبستگی همگرای مقیاس با مقیاسهای
تنهایی و عزتنفس به ترتیب  1/67و  1/24به دست آمد که
هر دو در سطح  p >1/11معنادار بودهاند .در این مطالعه
پایایی مقیاس نیز با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد و
ضریب همسانی درونی  1/91برای آن به دست آمد.
 )2فرم کوتاه مقیاسهای افسردگی ،اضطراب،
استرس ) :)DASS -21این مقیاس از  21عبارت ویژهی
عواطف منفی (افسردگی ،اضطراب و استرس) تشکیلشده
است .خرده مقیاس افسردگی عبارتهایی را در برمیگیرد
که خلق ناشاد ،نداشتن اعتمادبهنفس ،ناامیدی ،بیارزش
بودن زندگی ،عالقه نداشتن به درگیری در امور و نداشتن
انرژی و قدرت را میسنجد .خرده مقیاس اضطراب با
عبارتهایی میکوشد بیش انگیختگی فیزیولوژیک ،ترسها
و اضطرابهای موقعیتی را ارزیابی کند و خرده مقیاس
استرس عبارتهایی چون دشواری در دستیابی به آرامش،
تنش عصبی ،تحریکپذیری و بیقراری را در برمیگیرد
[ .]36آزمودنی باید پس از خواندن هر عبارت ،فراوانی
نشانهی مطرحشده در عبارت مذکور را که در طول هفته
گذشته تجربه کرده ،با استفاده از یک مقیاس  4درجهای
( )1-3درجهبندی کند .هر یک از سه مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس  7پرسش دارد و در هر یک از سه خرده
مقیاس نمره آزمودنی با جمع عبارتهای متعلق به همه
عبارتهای آن خرده مقیاس حاصل میشود .در بررسی
سزابو ]37[1که بهمنظور مطالعه ساختار عاملی نسخه کوتاه
فرم افسردگی ،اضطراب و استرس ( )DASS-21در نمونه
نوجوانان انجام گرفت ،ضریب همسانی درونی (آلفای
کرونباخ) برای افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتیب
 1/83 ،1/79 ،1/87به دست آمد که این یافتهها داللت بر
آن دارند مقیاسهای  DASS-21دارای ساختار عاملی
روشن و پایداری میباشند .بررسی مقدماتی ویژگیهای
روانسنجی این مقیاس بر روی نمونه نوجوانان ایرانی از
سوی نیک آذین و نائینیان [ ]38بر پایایی و اعتبار

است که .1 :آیا میان سالمت روان نوجوانان  15-18ساله
شهر تهران با میزان استفاده آنها از اینترنت ارتباط وجود
دارد؟  .2آیا میان کیفیت زندگی نوجوانان  15-18ساله
شهر تهران با میزان استفاده آنها از اینترنت ارتباط وجود
دارد؟
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع علی مقایسهای و همبستگی بوده
است.
آزمودنی
الف) جامعه آماری :جامعه آماری تحقیق حاضر تمام
دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و پیشدانشگاهی
دو منطقه  8و  15شهر تهران که جمعاً  34179دانشآموز
میشد را در برمیگیرد.
ب) نمونه پژوهش :نمونه مورد بررسی  736نفر از
دانشآموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و پیشدانشگاهی
دو منطقه  8و  15شهر تهران بوده که بر اساس شیوه
نمونهگیری خوشهای انتخابشدهاند .نمونهگیری پژوهش
بدین گونه انجام گرفت :در گام اول از  22منطقه
آموزشوپرورش تهران منطقه  8و  15بهطور تصادفی
انتخاب شدند .در گام دوم فهرست دبیرستانهای دخترانه و
پسرانه دو منطقه بررسی شد و از هر منطقه از بین فهرست
دبیرستانهای دخترانه و پسرانه دو منطقه بهصورت تصادفی
سه دبیرستان پسرانه و سه دبیرستان دخترانه انتخاب
گردید .شش دبیرستان از هر منطقه و در کل  12دبیرستان
مطالعه شد .در گام سوم با مراجعه به هر یک از
دبیرستانهای انتخابشده و از هر پایه یک کالس بهتصادف
انتخاب گردید .سپس دانش آموزان پرسشنامهها را تکمیل
کردند .پاسخ به پرسشنامهها با رعایت اصول اخالق پژوهشی
و با رضایت دانش آموزان داده شد .از  736نفر 391 ،نفر
( )%52/99دختر و  346نفر ( )%47/11پسر بودند .میانگین
سنی دختران شرکتکننده  )s=1/12( 16/45و میانگین
سنی پسران  )s=1/17( 16/56بود.
ابزارهای پژوهش
در این مطالعه از سه مقیاس زیر برای بررسی متغیرهای
مورد نظر استفاده شد:
 )1مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ:
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت توسط یانگ در سال 1998
تهیه شد و  21سؤال دارد که هر سؤال بر روی مقیاس

Sazabo
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قابلقبول مقیاس مذکور در جمعیت نوجوان ایرانی داللت
داشت .پایایی مقیاس در سه مؤلفه استرس ،اضطراب و
افسردگی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد و ضرایب
همسانی درونی برای هر یک از سه مؤلفه به ترتیب ،1/74
 1/83و  1/73به دست آمد.
 )3مقیاس بهزیستی شخصی – نسخه دانش
آموزان ( :)PWI-SCاین مقیاس برای اندازهگیری کیفیت
زندگی کودکان و نوجوانان از سوی کامینز [ ]39تهیه
گردید و  8مقوله را در بردارد .هر یک از سؤالها از 1 -11
نمرهگذاری میشود .صفر نشانگر نارضایتی کامل و 11
نشانگر رضایت کامل است .گستره نمره مقیاس از 1 - 71
است .در پژوهشی که نائینیان و همکاران [ ]41در جمعیت
ایرانی بر روی  563نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان
انجام دادند ،در بررسی پایایی مقیاس ،ضریب آلفای کرونباخ
بهدستآمده برای نمونه پژوهش برابر  1/81بوده است.
افزون براین ،ضریب آلفای کرونباخ دونیمه مقیاس برای
نیمه اول برابر  1/69و برای نیمه دوم برابر  1/62و ضریب
همبستگی میان دونیمه  1/68ذکرشده است .همچنین
ضریب آلفای محاسبهشده مجزا برای نمونههای دختر و پسر
شرکتکننده در پژوهش ،بیانگر این شاخصها بوده است:
ضریب آلفای بهدستآمده برای نمونه دختران برابر  1/79و
ضریب آلفای کرونباخ برای نیمه اول برابر  ،1/66برای نیمه
دوم برابر  1/63و ضریب همبستگی میان دونیمه  1/68بود.
همینگونه ضریب آلفای بهدستآمده برای نمونه پسران
برابر  1/82و ضریب آلفای کرونباخ برای نیمه اول برابر
 ،1/72برای نیمه دوم برابر  1/67و ضریب همبستگی بین
دونیمه  1/69بود .در مطالعه پایایی مقیاس بر اساس باز
آزمایی نیز ضریب همبستگی برابر  )P< 1/11( 1/87به
دست آمد .در بررسی اعتبار مقیاس بر پایه همبستگی با
پرسشنامه سالمت عمومی) ]41[ (GHQو مقیاس کوتاه
اختالل اضطراب فراگیر ) ،(GAD-7ضریب همبستگی
بهدستآمده برای نمره مقیاس  PWI-SCبا نمره کل
پرسشنامه سالمت عمومی ) (GHQبرابر P 1/11( -1/54
<) و ضرایب همبستگی بهدستآمده بین مقیاس PWI-SC
با خرده مقیاسهای پرسشنامه  GHQبین -1/38 -1/48
( )P < 1/11به دست آمد .همچنین ضریب همبستگی با
مقیاس کوتاه اختالل اضطراب فراگیر ) (GAD-7برابر
 )P < 1/11( -1/35به دست آمد .پایایی مقیاس در مطالعه
حاضر نیز با محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد و ضریب
همسانی درونی  1/81برای آن به دست آمد.

محمدرضا نائینیان و همکاران

شیوه تحلیل دادهها
در مطالعه حاضر از روش همبستگی پیرسون بهمنظور
بررسی رابطه بین متغیرهای موردمطالعه و آزمون  tبرای
گروههای مستقل استفادهشده است.
نتایج
از  391دانشآموز دختر موردمطالعه 325 ،نفر ()%83/3
در دوره متوسطه عمومی و  65نفر ( )%16/7در دوره
هنرستان تحصیل میکردند و از  346دانشآموز پسر مورد
مطالعه  283نفر ( )% 81/8در دوره متوسط عمومی و 63
نفر ( )%18/2در دوره هنرستان مشغول تحصیل بودند.
همچنین شاخصهای متغیر اعتیاد به اینترنت نشان میدهد
که از  736دانشآموز 544 ،دانشآموز ( )% 73/9در طبقه
کاربر معمولی 171 ،نفر ( )%23/1در طبقه در معرض خطر
و  22دانشآموز ( )% 3در طبقه در حد اعتیاد قرار میگیرند.
شاخصهای تحصیالت پدر و مادر دانش آموزان نیز نشان
میدهد که تحصیالت دیپلم در پدران  285نفر ( )%38/7و
مادران  339نفر ( )%46/1بیشترین فراوانی و بیسوادی در
مردان  6نفر ( )%8و دکترا در زنان  3نفر ( )%1/4کمترین
فراوانی را داشته است .همینگونه شاخصهای ویژهی شغل
پدر و مادر دانش آموزان موردمطالعه نیز نشاندهنده آن
است که بیشترین شغل پدران ،شغل آزاد  354نفر ()%48/1
و در میان مادران ،خانهداری  617نفر ( )%82/5و کمترین
شغل در بین پدران ،پزشکی  2نفر ( )%1/3و در میان
مادران ،وکالت  1نفر ( )%1/1است.
شاخصهای توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش در
جدول  1آمده است.
رابطه استفاده از اینترنت ،سالمت روان (اضطراب،
افسردگی و استرس) و کیفیت زندگی در دانشآموزان در
جدول  2ارائهشده است.
همانگونه که اطالعات ارائهشده در جدول  2نشان
میدهد همبستگیهای بهدستآمده میان نمرههای
دانشآموزان در پرسشنامه استفاده از اینترنت و خرده
مقیاسهای اضطراب ،افسردگی و استرس از پرسشنامه
 DASS-21و پرسشنامه کیفیت زندگی به ترتیب برابر است
با  1/29 ،1/27 ،1/25و  -1/37که همهی همبستگیهای
فوق معنادار میباشند (.)p ≥ 1/11
این نتایج نشان میدهد بین استفاده از اینترنت و
نشانههای اضطراب ،افسردگی و استرس (شاخصهای فقدان
سالمت روان) دانشآموزان رابطه مثبت وجود دارد و بین
استفاده از اینترنت و کیفیت زندگی دانشآموزان رابطه
منفی وجود دارد.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای استفاده از اینترنت،سالمت روان (اضطراب ،افسردگی و استرس) و کیفیت زندگی
متغیر
استفاده از اینترنت
اضطراب
افسردگی
استرس

میانگین
28/68
4/78
9/88
7/32

انحراف استاندارد
17/55
3/83
4/24
5/17

کمینه
1
1
4/94
1

بیشینه
88
21
22/94
21

چولگی
1/71
1/94
1/89
1/62

کشیدگی
1/11
1/65
1/13
-1/36

حجم نمونه
736
736
736
736

کیفیت زندگی

59/52

13/11

15

71

1/43

-1/84

736

جدول  .2رابطه نمرههای دانشآموزان در متغیرهای استفاده از اینترنت ،افسردگی ،اضطراب ،افسردگی ،استرس و کیفیت زندگی با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون
متغیرها

استفاده از اینترنت

اضطراب

افسردگی

استرس

کیفیت زندگی

**1/25
r = 1/111
n=736

**1/27
r = 1/111
n=736

**1/29
r = 1/111
n=736

**-1/37
r = 1/111
n=736

٭٭ :معناداری در سطح 1/11
میانگین نمرههای دانشآموزان پسر و دختر در متغیر
استفاده از اینترنت در پایه اول ،دوم ،سوم و پیشدانشگاهی
با استفاده از آزمون  tاستودنت با یکدیگر مقایسه شده و
نتایج بهدستآمده آن در جدول  3آمده است.

با توجه به اطالعات بهدستآمده میتوان نتیجه گرفت
که هر چه استفاده از اینترنت افزایش یابد ،میزان اضطراب،
افسردگی و استرس دانشآموزان افزایش مییابد؛ و با
افزایش استفاده از اینترنت ،کیفیت زندگی دانشآموزان
کاهش مییابد.

جدول  .3آزمون  tمستقل برای بررسی تفاوت دانشآموزان پسر و دخترپایه اول ،دوم ،سوم و پیشدانشگاهی در متغیر استفاده از اینترنت
شاخص
پایه جنسیت
پسر
پایه اول
دختر
پسر
پایه دوم
دختر
پسر
پایه سوم
دختر
پسر
پایه چهارم
دختر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

61
62
119
119
113
115
63
74

23/74
31/46
29/12
28/51
29/37
27/69
36/76
24/23

14/17
19/76
17/21
17/82
17/18
16/71
18/15
16/87

 .1شاخصهای مقایسه متغیر استفاده از اینترنت دانش
آموزان دختر و پسر پایه اول :با عنایت به اینکه t
محاسبهشده ( )-2/26با درجه آزادی  141و  α=1/13از t
جدول در سطح  )1/96( 1/15بزرگتر میباشد ،لذا میتوان
نتیجه گرفت که بین میانگین نمرههای دانشآموزان پسر و
دختر پایه اول در متغیر استفاده از اینترنت تفاوت معنادار
وجود دارد.

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

-2/26

141

1/13

1/22

226

1/83

1/75

226

1/46

4/18

135

1/1111

دختر پایه دوم در متغیر استفاده از اینترنت تفاوت معنادار
وجود ندارد.
 .3شاخصهای مربوط به مقایسه متغیر استفاده از
اینترنت دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم :با توجه به
اینکه  tمحاسبهشده ( )1/75با درجه آزادی  226و α=1/46
از  tجدول در سطح  )1/96( 1/15کوچکتر میباشد،
میتوان نتیجه گرفت که بین میانگین نمرههای دانشآموزان
پسر و دختر پایه سوم در متغیر استفاده از اینترنت تفاوت
معنادار وجود ندارد.
 .4شاخصهای مقایسه متغیر استفاده از اینترنت دانش
آموزان دختر و پسر پیشدانشگاهی :با توجه به اینکه t
محاسبهشده ( )4/18با درجه آزادی  135و  α=1/1111از t

 .2شاخصهای مقایسه متغیر استفاده از اینترنت دانش
آموزان دختر و پسر پایه دوم :با عنایت به اینکه t
محاسبهشده ( )1/22با درجه آزادی  226و  α=1/83از t
جدول در سطح  )1/96( 1/15کوچکتر میباشد ،میتوان
نتیجه گرفت که بین میانگین نمرههای دانشآموزان پسر و
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جدول در سطح  )2/58( 1/11بزرگتر میباشد ،میتوان
نتیجه گرفت که بین میانگین نمرههای دانشآموزان پسر و
دختر مقطع پیشدانشگاهی در متغیر استفاده از اینترنت
تفاوت معنادار وجود دارد.

محمدرضا نائینیان و همکاران

برای بررسی تفاوت بین گروههای مختلف کاربر اینترنت
ازنظر متغیرهای موردمطالعه ،نتایج توصیفی متغیرهای
تحقیق برای هر یک از گروههای کاربر معمولی ،در معرض
خطر و معتاد در جدول  4آمده است.

جدول  .4شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروههای کاربر معمولی ،در معرض خطر و معتاد
گروه
شاخص
متغیر
استرس
اضطراب
افسردگی
کیفیت زندگی

کاربر در معرض خطر

کاربر معمولی

کل

کاربر معتاد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

6/69
4/41
9/41
61/79

4/81
3/37
4/13
11/34

8/56
5/51
11/82
54/31

5/17
3/87
4/36
14/17

13/32
8/68
14/21
44/63

5/38
4/79
4/84
17/98

7/33
4/79
9/89
59/52

5/18
3/84
4/24
13/11

چنانکه در جدول  4مشاهده میشود میانگین سه متغیر
استرس ،اضطراب و افسردگی گروه کاربر در معرض خطر ،از
میانگین گروه کاربر معمولی بیشتر و میانگین هر سه متغیر
در گروه کاربر معتاد ،از دو گروه دیگر بیشتر است.
همینطور میانگین متغیر کیفیت زندگی گروه کاربر در
معرض خطر از میانگین گروه کاربر معمولی کمتر و میانگین
این متغیر در گروه کاربر معتاد از دو گروه دیگر کمتر است.
درباره پیشفرضهای آزمونهای آماری انجامشده،
ازجمله توزیع طبیعی دادهها و آزمون همگنی واریانسهای
خطا ،دادههای بهدستآمده نشان میدهد با توجه به اینکه
چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق بین  –2تا  2قرار دارد
میتوان از نرمال بودن متغیرها یادکرد .همچنین آزمون
لوین درباره برابری واریانسهای خطای متغیرهای تحقیق

( Fبین  1/1 – 1/2و  Pبین  )1/12 – 1/32معنادار نبوده
است
جدولهای  5و  6نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
ویژه مقایسه متغیرهای تحقیق در سه گروه استفادهکننده از
اینترنت را داراست.
نتایج جدول  5نشان میدهد که مقدار  Fمشاهده
شدهی المبدای ویلکز ) (Wilk’s Lambedaبرابر 12/63
میباشد که در سطح آلفای  1/111معنادار است؛ بنابراین
میتوان گفت حداقل میانگین یک و یا چند متغیر بررسی
شده در گروههای کاربر معمولی ،کاربر در معرض خطر و
کاربر معتاد متفاوت است؛ اما ازآنجاکه تحلیل چند متغیره،
اطالعاتی در مورد تکتک متغیرها نمیدهد ،در ادامه،
تحلیل واریانس هر متغیر به شکل جداگانه ارائه میشود.

جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ،متغیرهای تحقیق بر اساس میزان استفاده از اینترنت از سوی سه گروه موردمطالعه
سطح معنیداری
ارزش آماره
شاخص اثر
F
1/111
12/26
1/126
اثر پیالی
1/111
12/63
1/875
المبدای ویلکز
1/111
12/99
1/143
اثر هتلینگ
1/111
25/29
1/138
بزرگترین ریشه روی
جدول  .6تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق به شکل جداگانه در مورد گروههای کاربر معمولی ،کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد
مجموع مجذورات

کیفیت زندگی

12375/18

2

6187/59

39/79

1/111

1/198

متغیرها
افسردگی

681/41

2

341/21

19/89

1/111

1/151

درجه آزادی

اضطراب

511/72

2

251/86

17/82

1/111

1/146

میانگین
مجذورات

سطح معنیداری

مجذور اتا

استرس

1275/61

2

637/81

26/47

1/111

1/167
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اگرچه با توجه به میانگین سه گروه مشخص میشود کدام
گروه دارای برتری نسبت به دیگری است ،بااینحال و برای
دقت در معناداری ،مقایسه دوبهدو گروههای سهگانه ،در
ادامه آزمون تعقیبی گروههای کاربر معمولی ،کاربر در
معرض خطر و کاربر معتاد با یکدیگر ،ارائه میشود.

مشاهده نتایج جدول  6نشان میدهد که  Fناشی از
مقایسه سه گروه کاربر معمولی ،کاربر در معرض خطر و
کاربر معتاد در متغیرهای استرس ،اضطراب ،افسردگی و
کیفیت زندگی در مقایسه با اندازههای بحرانی معنادار است؛
بنابراین ،متغیرهای یادشده در سه گروه کاربر متفاوت است.

جدول  .7مقایسه میانگینهای متغیرهای تحقیق در سه گروه کاربر معمولی ( ،)1کاربر در معرض خطر ( )2و کاربر معتاد ()3
متغیرهای مطالعه شده
استرس

اضطراب

افسردگی

کیفیت زندگی

گروههای کاربری

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

21
31
32

-1/88
-6/63
-4/76

1/43
1/17
1/11

1/1111
1/1111
1/1111

21
31
32
21
31
32
21
31
32

-1/11
-4/28
-3/19
-1/41
-4/79
-3/39
7/49
17/16
9/67

1/33
1/83
1/85
1/37
1/91
1/94
1/19
2/71
2/82

1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111
1/1111

همینطور در برخی مطالعات داخلی میان نشانههای بالینی،
ازجمله احساس تنهایی و استفاده آموزشی از اینترنت ،رابطه
معنیداری دیده نشده است [ .]43از سوی دیگر ،حجم
قابلتوجهی از مطالعات انجامشده بر جنبههای
آسیبشناختی استفاده غیر آموزشی از اینترنت اشاره
داشتهاند .شایق ،آزاد و بهرامی [ ]44در مطالعه خود به
ارتباط معنادار میان روان رنجور خویی و اعتیاد به اینترنت
در نوجوانان دختر و پسر دبیرستانی دست یافتند.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد از  736کاربر اینترنت
در سطح دانشآموزی  %23در زمره کاربران در معرض خطر
قرار میگیرند و  %3از کاربران معتاد به اینترنت هستند.
یافتههای به دست آمده به نتایج تحقیقی که در شهرستان
الر انجام شده نزدیک است و محققان %17/5 ،از نمونه
موردمطالعه را دچار اعتیاد خفیف یا احتمال به اعتیاد (در
معرض خطر) و  %2/2را دچار اعتیاد به اینترنت گزارش
میکنند .افزایش اندک در یافتههای این پژوهش را شاید
بتوان به تفاوت موقعیت جغرافیایی دو پژوهش نسبت داد.
یافتهها ی مربوط به رابطه میان استفاده از اینترنت و
افزایش آسیبشناسیهای روانی (کاهش سالمت روان) و
کاهش کیفیت زندگی کاربران ،همسو با نتایج دیگر مطالعات
انجامشده در این زمینه است که به تأثیر منفی استفاده از
فضای مجازی بر ابعاد خانوادگی ،تحصیلی ،سازگاری،
اعتقادی – عبادی و روانی []22؛ کاهش عملکرد تحصیلی و
سالمت روان دانش آموزان با افزایش میزان استفاده آنها از
اینترنت [ ]21و رابطه مثبت بین نمره عالئم افسردگی و
جسمانی سازی با اعتیاد به اینترنت [ ]23اشاره داشتهاند.

مشاهده نتایج جدول  7بیانگر آن است که تفاوتهای
بهدستآمده به کدام مقایسههای دوگانه در سه گروه کاربر
معمولی ،کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد مربوط است.
نتایج نشان میدهد که میزان استرس گروه کاربر معمولی با
کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد متفاوت است؛ و نیز
میزان استرس کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد با یکدیگر
متفاوت است .همچنین ،میزان اضطراب گروه کاربر معمولی
با کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد متفاوت است
همچنین ،میزان اضطراب کاربر در معرض خطر و کاربر
معتاد با یکدیگر تفاوت دارد .میزان افسردگی گروه کاربر
معمولی نیز با کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد متفاوت
است و میزان افسردگی کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد
با یکدیگر فرق میکند .همینگونه سطح کیفیت زندگی
گروه کاربر معمولی با کاربر در معرض خطر و کاربر معتاد
متفاوت است و سطح کیفیت زندگی کاربر در معرض خطر و
کاربر معتاد هم با یکدیگر متفاوت است.
بحث و نتیجهگیری
اینترنت وسیله ارتباطی جدیدی است که دسترسی به
حجم وسیعی از اطالعات در موضوعات بسیار متنوعی را
امکانپذیر میسازد .بااینحال ،رشد قابلتوجه استفاده از
اینترنت بحثبرانگیز است .در برخی مطالعات بر
سودمندیها و قابلیتهای استفاده از آن تأکید شده است و
افزایش مهارتهای خودتنظیمی یادگیری و سازگاری
تحصیلی باالتر برای دانش آموزان کاربر اینترنت در مقایسه
بادانش آموزان غیر کاربر مورد تأیید قرارگرفته است [.]42
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همچنین مشایخ و برج علی [ ،]43در مطالعه خود به رابطه
میان احساس تنهایی دانش آموزان دختر دبیرستانی و چت
کردن با اینترنت ،رفتارهای اجتماعی نامناسب و ترس از
برقراری رابطه با همساالن در معتادان اینترنت و سرکشی و
برتریطلبی معتادان نسبت به کاربران معمولی و غیر
کاربران دستیافتهاند .در مطالعات پیشین به کیفیت زندگی
دانش آموزان کاربر اشاره نشده است.
همچنین یافتهها نشانگر استفاده بیشتر دختران پایه اول
دبیرستان نسبت به دانش آموزان پسر همپایه خود بوده؛ اما
روند استفاده از اینترنت در کاربران دختر و پسر در پایههای
دوم و سوم دبیرستان به یکدیگر نزدیک شده تا اینکه در
مقطع پیشدانشگاهی استفاده دانش آموزان پسر از اینترنت
بهمراتب بیش از دختران این مقطع است .شاید بتوان تفاوت
معنادار بین پسران و دختران در مقطع پیشدانشگاهی را به
فرهنگ جامعه مبنی بر استقالل رفتاری بیشتر پسران
نسبت به دختران در استفاده از اینترنت نسبت داد.
ازجمله دیگر یافتههای پژوهش این است که کاربران
اینترنت با سطوح استفاده گوناگون از آن به لحاظ میزان
استرس ،اضطراب ،افسردگی و سطح کیفیت زندگی با
یکدیگر تفاوت معناداری دارند ،بهگونهای که میزان استرس،
اضطراب و افسردگی گروه کاربر معتاد از گروه کاربر در
معرض خطر و کاربر معمولی بیشتر بود و نمرههای سطح
کیفیت زندگی گروه کاربر معتاد از گروه کاربر در معرض
خطر و کاربر معمولی کمتر بود .نتایج بهدستآمده با
یافتههای برخی مطالعات مشابه [ ،]46 ،45همخوانی دارد
بدین معنی که سالمت روانی کاربران معتاد بهطور معناداری
نسبت به کاربران عادی پایینتر است .در توجیه این یافته
پژوهش میتوان گفت که در شرایط اعتیاد به اینترنت و
فاصله گرفتن از دنیای واقعی و تعامالت شادیآفرین بین
فردی در زندگی اجتماعی ،استرس ،اضطراب و افسردگی
جای تفکرات مؤثر و هیجانهای مثبت دانش آموزان را
گرفته و سالمت روان آنان را در معرض خطر قرار میدهد و
موجب کاهش سطح کیفیت زندگی آنان میشود .از
محدودیتهای پژوهش میتوان به مقطعی بودن و عدم
اطمینان از میزان صحت استفاده از اینترنت از سوی دانش
آموزان به دلیل استفاده از پرسشنامههای خود سنجی اشاره
نمود .محدودیت دیگر این است که با توجه به اینکه تمرکز
این مطالعه بر روی میزان استفاده از اینترنت و متغیرهای
سالمت روان و کیفیت زندگی بوده است ،ارتباط میان
متغیرهای پژوهش و ویژگیهای جمعیت شناختی بررسی
نشده است.

محمدرضا نائینیان و همکاران

در جمعبندی ،یافتههای پژوهش حاضر در نمونه
مشخص کنونی بیانگر آن است که بین استفاده از اینترنت و
نشانههای استرس ،اضطراب و افسردگی و نیز کاهش سطح
کیفیت زندگی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
استفاده غیر آموزشی و کنترل نشده از اینترنت توسط دانش
آموزان دبیرستان میتواند سالمت روان و نیز سطح کیفیت
زندگی آنها را کاهش داده و در پی آن بر کارآمدی
تحصیلی -اجتماعی آنان تأثیر منفی داشته باشد .برنامههای
با رویکرد پیشگیری ،ازجمله آگاهی بخشی به دانش آموزان
در خصوص آسیبهای استفاده مدیریت نشده از اینترنت و
نیز برنامههای مشاورهای میتواند در کاهش آسیبپذیری
نوجوانان جامعه از این رهگذر مؤثر واقع شود .بدیهی است با
توجه به محدودیتهای پژوهش حاضر این نتیجهگیری قابل
ترسیم بوده و بیتردید گسترش پژوهشهای مشابه و در
سطح ملّی میتواند ابعاد تازهای را از نقش استفاده از
اینترنت در جمعیتهای گوناگون و بهویژه جمعیت
دانشآموزی کشور مشخص سازد.
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