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Background and Objective: Excessively use of the Internet causes mental 
disorders and endangers the health and mental health of the individual. There-
fore; this study aimed to investigate the relationship between internet addiction, 
social development and health behaviors in adolescents.

Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical popu-
lation is all students of high school students in Tehran during the academic year 
of 2016-2017 among which 350 students were selected by using cluster random 
sampling method. Data were collected using the Yang Internet Addiction Ques-
tionnaire, Weitzman’s Social Development Questionnaire and standard health 
behaviors Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coeffi-
cient and Multivariate regression by using SPSS19.

Results: The results showed that there is a significant and negative correla-
tion between internet addiction and social development. Also there is significant 
and negative correlation between Internet addiction and health behaviors. The 
correlation between Internet addiction with a subset of personal health, nutri-
tion, exercise, sleep and rest, and stress control are meaningful and negative 
(P>0.001). By increasing the dependence on the Internet in adolescents, each of 
the dependent variables will decrease.

Conclusion: Internet addiction in adolescents prevents social development 
and decreases the quality of their social relationships. Extreme use of the Internet 
can also have a significant impact on health behaviors caused by reducing mo-
bility and lack of planning. Therefore checking Internet addiction in adolescents 
and teaching them how to manage their time is essential.
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 رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت، رشد اجتماعی و رفتارهای بهداشتی دانش آموزان
 دورۀ متوسطۀ شهر تهران

مهسا ساداتی باالدهی 1، عباسعلی تقی پور جوان 2

گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی ساوه، ایران. 1
گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2

در  شده  سبب   آن  جذابیت  و  اینترنت  بسیار  کاربران 
سال های اخیر پدیده ای با عنوان «اعتیاد به اینترنت» ظهور 
که  است  فناوری  پیشرفتۀ  ابزارهای  از  یکی  اینترنت  یابد. 
تشخیص اعتیادآور بودن آن از مصرف مفیدش بسیار دشوار 
است. اختالل اعتیاد به اینترنت می تواند زمینۀ تخریب سالمت 
روابط، احساسات و درنهایت روح و روان فرد را فراهم سازد 
اینترنت  از  بسیار  استفادۀ  از  ناشی  مخرب  آثار  از  یکی   .)1(
وابستگی به آن عنوان شده است که فرد در صورت محروم 
رفتارهای  از خود  و  تحریک پذیر می شود  بسیار  آن  از  شدن 
توأم با بدخلقی نشان می دهد )Ivan Goldberg .)2 اولین بار 
اختالل اعتیاد به اینترنت را در سال 1995 مطرح کرد. این 
ایجاد می کند  را  اینترنت  به  رفتاری  وابستگی  نوعی  اختالل 
)3(. بر اساس آمار جهانی، در سال 2010 کشور ما در میان 

کشورهای خاورمیانه در زمینۀ استفاده از اینترنت دارای رتبۀ 
اول بوده است )4(. استفادۀ روزانه بیش از 3 ساعت اختالل 
اعتیاد به اینترنت قلمداد می شود )5(. تعدادی از معیارهای 
تشخیصی اعتیاد به اینترنت عبارت اند از: 1( تحمل، 2( عالئم 
ترک، 3( زمان استفاده از اینترنت بیش ازحد، 4( تمایل مداوم 
برای کنترل رفتار، 5( صرف وقت قابل توجه در اینترنت، 6( 
کاهش فعالیت های اجتماعی، شغلی و تفریحی، و 7( تداوم 

استفاده با وجود آگاهی از آثار منفی آن )6(.
زمینۀ  در  صورت گرفته  پژوهش های  روبه رشد  میزان 
از  ناشی  رفتاری  اختالل  که  می دهد  نشان  اینترنتی،  اعتیاد 
اجتماعی است  ـ  نوعی اختالل روانشناختی  اینترنتی  اعتیاد 
که از مشخصه های آن عالئم کناره گیری، اختالالت روانی و 
اجتماعی  رشد   .)7( است  اجتماعی  روابط  ازهم گسیختگی 
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زمینه و هدف : استفاده از اینترنت به شکل مفرط موجب بروز اختالالت روانی می شود و سالمت و بهداشت 
روانی فرد را به خطر می اندازد. از این رو این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت، رشد اجتماعی و 

رفتارهای بهداشتی در نوجوانان صورت گرفت. 

مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ  همبستگی است. جامعۀ آماری آن کلیۀ دانش آموزان مقطع 
تحصیلی متوسطۀ شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1395 است که تعداد 350 دانش آموز به شیوۀ نمونه گیری 
تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامۀ سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسش نامۀ 
ضریب  از  استفاده  با  داده ها  شد.  استفاده  بهداشتی  رفتارهای  استاندارد  پرسش نامۀ  و  وایتزمن  اجتماعی  رشد 

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS  نسخه 19 تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و رشد اجتماعی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. 
اینترنت و رفتارهای بهداشتی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد. همبستگی میان  به  اعتیاد  همچنین بین 
اعتیاد به اینترنت با خرده مقیاس های بهداشت فردی، تغذیه، ورزش، خواب و استراحت، و کنترل استرس معنادار 
و منفی است )P>0/001(. بدین ترتیب که با افزایش وابستگی به اینترنت در نوجوانان، هر کدام از متغیرهای 

وابسته کاهش می یابد.

نتیجه گیری: اعتیاد به اینترنت در نوجوانان باعث جلوگیری از رشد اجتماعی و کاهش کیفیت روابط اجتماعی 
آنان می شود. همچنین استفادۀ افراطی از اینترنت می تواند با کاهش تحرک و بیبرنامگی تأثیر بسزایی بر رفتارهای 
به آنان ضروری  اینترنت در نوجوانان و آموزش مدیریت زمان  به  اعتیاد  بنابراین بررسی  باشد.  بهداشتی داشته 

می نماید.

واژگان کلیدی: اعتیاد به اینترنت، رشد اجتماعی، رفتارهای بهداشتی
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و  خود  مسئولیت های  و  حقوق  تشخیص  از  است  عبارت 
اخالقی  قضاوت های  گروه،  با  همکاری  دوست یابی،  دیگران، 
اجتماعی  رشد  اصلی  شاخص های   .)8( استقالل  کسب  و 
ج(  مسئولیت پذیری،  ب(  استقالل،  الف(  از:  عبارت اند 
و خوش بینی،  امیدواری  آینده نگری،  د(  سازگاری،  و  ارتباط 
به  اینترنت  از  استفاده   .)9( شوخ طبعی  و  میانه روی  هـ(  و 
 .)10( می اندازد  به خطر  را  فرد  روانی  بهداشت  مفرط  شکل 
رفتارهای بهداشتی به آن دسته از رفتارها گفته می شود که 
بر سالمت افراد تأثیر می گذارند. جستجوی اطالعات مربوط 
برای  دندان پزشک  یا  پزشک  به  مراجعه  موضوع سالمت،  به 
مناسب،  غذایی  رژیم  ورزش،  ایمن سازی،  عمومی،  معاینۀ 
بستن کمربند ایمنی هنگام رانندگی، برقراری روابط جنسی 
سالم، و حساس شدن نسبت به وضعیت بیماری خود ازجمله 
ایجاد  با   1319 سال  از   .)11( هستند  بهداشتی  رفتارهای 
شبکه های بهداشتیـ  درمانی در کشور، موضوع بهداشت روان 
و در  پذیرفته شد  بهداشتی  اولیۀ  نهم خدمات  به منزله جزء 
حال حاضر نیز به عنوان موضوعی بسیار ضروری در کشور به 

.)12( می شود  توجه  آن 
Davis معتقد است که اصطالح «استفادۀ مرضی از اینترنت» 

مناسب تر از اصطالحات دیگر است. استفاده از اینترنت صرفا 
رفتاری اعتیادی نیست بلکه مجموعه ای از عوامل شناختی و 
رفتاری را در زمینۀ اینترنت تشکیل می دهد که بر زندگی فرد 
اثر منفی می گذارد )36(. به نظر Orzack هر کسی که رایانه 
دارد در معرض اعتیاد است اما افرادی که خجالتی، افسرده، 
تنها و بی حوصله هستند، آسیب پذیری بیشتری دارند )30(. 
از نظر Grohol افراد معتاد به اینترنت برای غلبه بر فشارها و 
تنش ها و دستیابی به نیازهای خود، اگر اینترنت هم نبود، به 
 John Suler وسیلۀ دیگری متوسل می شدند )37(. به اعتقاد
نیازهای  که  می شوند  وابسته  اینترنت  به  دلیل  این  به  افراد 
اساسی شان در دنیای واقعی ارضا نشده است )Pierre .)38 و 
Wolf معتقدند که معیارهای یانگ برای اعتیاد به اینترنت از 

معیارهای تشخیصی قماربازی آسیب شناختی سخت گیرانه تر 
برای  که  باورند  این  بر  نیز    Parsons و   Hall  .)39( است 
میزان  ازجمله  مواردی  به  باید  اینترنت  به  اعتیاد  تشخیص 
استفاده، محتوای استفاده و مشکالت ناشی از استفادۀ مفرط 

توجه کرد )40(.
دو  و  تنهایی  احساس  تحقیقات،  یافته های  اساس  بر 
خردهمقیاس ارتباط با خانواده و نشانگان عاطفی همبستگی 
مثبت و معناداری با اعتیاد به اینترنت دارند اما بین متغیرهای 
جمعیت شناسی مانند سن، جنسیت و وضعیت تأهل با اعتیاد 
یافته های   .)17( نشد  یافت  معناداری  ارتباط  اینترنت  به 
نمرۀ  و  اینترنت  به  اعتیاد  بین  که  دادند  نشان  تحقیقات 
سالمت روانی پایین رابطۀ معنادار وجود دارد )10(. پژوهش ها 
نشان دهندۀ سطح سالمت عمومی مطلوب در کاربران با اعتیاد 
خفیف به اینترنت است )18(. نتایج به دست آمده از پژوهش ها 
بهنجار  افراد  و  اینترنت  به  معتاد  افراد  بین  که  دادند  نشان 
تحقق  در سیر  کنترل  لحاظ  به  تفاوت  این  که  است  تفاوت 
اهداف،  نیافتن  تحقق  در صورت  میزان سرخوردگی  اهداف، 

میزان تعهد و وابستگی قلبی به اهداف و اهمیت اهداف فرد در 
مقایسه با اهداف دیگر وی است؛ ولی تفاوتی به لحاظ میزان 
تعقیب  از  آگاهی  میزان  اهداف،  تحقق  سیر  اهداف،  اهمیت 
اهداف،  تحقق  صورت  در  خشنودی  و  شادی  میزان  اهداف، 
انتخاب  آزادی در  و میزان  اهداف  تا تحقق  زمان الزم  طول 
می دهد  نشان  تحقیقات  یافته های   .)19( نشد  دیده  اهداف 
و  اینترنت  به  اعتیاد  و  پیامک  مؤلفه های  از  هریک  بین  که 
نیز بین هریک از مؤلفه های پیامک و احساس تنهایی رابطه 
با  اینترنت  با توجه به تحقیقات، اعتیاد به  وجود دارد )20(. 
برخی از صفات شخصیتی نوجوانان ازجمله روانرنجورخویی، 
خوشایندی و وظیفه شناسی ارتباط دارد )21(. نتایج تحقیقات 
نشان دادند که معتادان اینترنتی نسبت به افراد دیگر به طور 
معنادار رفتارهای اجتماعی نامناسب بیشتری دارند و میزان 
بیشتر  معمولی  کاربران  از  معنادار  طور  به  نیز  سرکشی شان 

.)22( است 
)23( نشان می دهد   Chiu از پژوهش  به دست آمده  نتایج 
برای  منفی  پیش بینی  قوۀ  و  آموزشی  استرس  الف(  که 
خودکارآمدی یادگیری و اجتماعی و نیز رابطۀ بین فردی دارای 
قدرت پیش بینی منفی برای خودکارآمدی اجتماعی بوده اند. 
مثبت  پیش بینی  قدرت  دارای  اجتماعی  خودکارآمدی  ب( 
برای اعتیاد به تلفن هوشمند است. ج( استرس های خانوادگی 
و عاطفی دارای قدرت پیش بینی مثبت برای اعتیاد به تلفن 
همراه هستند. نتایج تحقیقات نشان داد که افراد با استفادۀ 
افراطی از اینترنت سطح باالتری از ناامیدی، افکار یا اقدامات 
پایین تری  سطح  و  اجتماعی  انزواطلبی  استرس،  خودکشی، 
از سالمت ذهنی را تجربه می کنند و دارای احتمال باالتری 
هستند  اجتماعی  ـ  روانی  اختالالت  و  مشکالت  بروز  برای 
)24(. سالمت روانی دانشجویانی که سطح باالیی از اعتیاد به 
اینترنت را دارند کمتر است )25(. نتایج مطالعات نشان داد 
که بین اعتیاد به اینترنت و عالئم روانی مانند عالئم جسمانی، 
وسواس، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، 
ترس مرضی، افکار خیاالتی و روان پریشی همبستگی معنادار 
وجود دارد )Wang .)26 و همکاران در مطالعات خود به این 
اینترنت  به  اعتیاد  بین  معناداری  رابطۀ  که  رسیدند  نتیجه 
عزت نفس  افسردگی،  خرده مقیاسهای  شامل  بهزیستی  و 
انجام شده  تحقیقات   .)27( دارد  وجود  زندگی  از  رضایت  و 
از  بیش ازحد  استفادۀ  از  ناشی  پیامدهای  که  می دارد  بیان 
مرتبط  منفی  اجتماعی  ـ  روانی  پیامدهای  انواع  با  اینترنت 
است )28(. یافته ها نشان می دهد که اعتیاد به اینترنت بین 
دانشجویان دانشگاه رایج است و بین دانشجویان دختر و پسر 
همسان نیست و بر حسب میزان استفاده از اینترنت متفاوت 
نیست.  میزان  یک  به  مختلف  سنین  در  همچنین  است. 
استفاده  سطح  اساس  بر  دانشجویان  بین  اینترنت  به  اعتیاد 
دانشجویان  بین  اعتیاد  نوع  این  و  است  متفاوت  اینترنت  از 
دیگر  گونه ای  به  دانش آموزان  مطالعۀ  زمینه های  به  توجه  با 
است )20(. در مقاله ای دیگر دربارۀ مفهوم اعتیاد به اینترنت 
یا کاربرد آسیب شناختی اینترنت به طور جزئی بحث شد و 
انواع رفتارهای  از  اینترنتی به عنوان یکی  درنتیجه رفتارهای 

.)29( شد  معرفی  ضداجتماعی 
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بنابراین می توان گفت یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها 
و متخصصان امور تعلیم و تربیت میزان استفادۀ دانشآموزان از 
فضای مجازی و کاهش کیفیت و کمیت شبکه های اجتماعی 
دوستانه و کمبود روابط اجتماعی در گروه های تعاملی است. 
فضای  از  استفاده  زمان  میزان  نکردن  کنترل  دیگر  از سوی 
به خصوص  نوجوانان  بهداشتی  رفتارهای  می تواند  اینترنت 
غنای تحرکی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات زیادی 
به بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت با تنهایی و مؤلفه های رشد 
اجتماعی پرداخته اند، اما با توجه به اینکه رفتارهای بهداشتی 
از متغیرهای جدید حوزۀ روانشناسی است و خود دارای پنج 
زیرگروه است و گمان می رود که اعتیاد به اینترنت می تواند 
تأثیر بسزایی بر این مؤلفه داشته باشد، لذا هدف از انجام این 
پژوهش بررسی رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت و رشد اجتماعی 

و بهداشت فردی دانش آموزان است.
مواد و روش ها

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع طرح های همبستگی است. 
جامعۀ آماری آن 4500 نفر از دانش آموزان مقطع تحصیلی 
متوسطۀ شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 هستند. از 
بین جامعۀ آماری، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 
350 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. 
بدین ترتیب که از بین 19 منطقۀ آموزش وپرورش شهر تهران 
به عنوان  با 63 مدرسه متوسطه  تقریبا  و 16  منطقۀ 4، 10 
 350 تصادفی  نمونه گیری  اساس  بر  و  شد  انتخاب  خوشه 
دانش آموز انتخاب شدند. نسبت تعداد دانش آموزان دختر با 
پسران تقریبا برابر بود و مالک های ورودی مانند رضایت از 
شرکت در پژوهش، زندگی همراه با هردو والد، مجرد بودن 
و سکونت در شهر تهران مدنظر قرار گرفت. همچنین معیار 

خروج تکمیل ناقص پرسش نامه ها بود.
پرسش نامه  از  داده ها  جمع آوری  برای  پژوهش  این  در 
استفاده شد. پس از کسب مجوزهای الزم از نهادهای مرتبط، 
گروه  دردسترس  ورودی  مالک های  اساس  بر  پرسش نامه ها 
بودن،  داوطلبانه  مورد  در  اطالعات الزم  و  قرار گرفت  نمونه 
فردی  اطالعات  بودن  محرمانه  پرسش نامه،  تکمیل  نحوۀ 

شد. داده  توضیح 
برای   :(Yang) یانگ  اینترنت  به  اعتیاد  پرسش نامۀ 
سؤالی   20 آزمون  از  اینترنت،  به  اعتیاد  میزان  اندازه گیری 
آزمون  این  در  شد.  استفاده   )IAT( یانگ  اینترنت  به  اعتیاد 
لیکرت  مقیاس  با  سؤال   20 از  هریک  به  باید  خواننده 
و  به کرات  غالبا،  گاهگاهی،  به ندرت،  )شامل  پنج درجه ای 
تا 100  از 0  آزمون  این  نمرات  بدهد. دامنۀ  پاسخ  همیشه( 
است که نمرۀ بیشتر نشان دهندۀ وابستگی بیشتر به اینترنت 
و شدت مشکالتی است که درنتیجۀ استفادۀ مفرط از آن برای 
شخص به وجود آمده است. برای ارزیابی نمره از دستورالعمل 
یانگ استفاده شد. به این معنی که نمرۀ 20 تا 49 نشان دهندۀ 
کاربر عادی اینترنت، نمرۀ 50 تا 79 نشان دهندۀ کاربری است 
که در اثر استفادۀ زیاد دچار مشکالتی شده و نمرۀ 80 تا 100 
نشان دهنده کاربر معتاد است. بررسی پایایی پرسش نامه در 

است. گزارش شده  کرونباخ  آلفای  از   )30( تحقیقات 0/72 
«بررسی  عنوان  با  خود  پژوهش  در   Murran و    Widyanto

یانگ»  اینترنتی  اعتیاد  پرسش نامۀ  روان سنجی  ویژگی های 
روایی صوری این پرسش نامه را بسیار باال ذکر کرده اند و ثبات 
درونی و روایی این پرسش نامه را به اثبات رسانده اند )31(.

 Ellis) وایتزمن  آلیس  اجتماعی  رشد  پرسش نامۀ 
این  از  نوجوانان  اجتماعی  رشد  تعیین  برای   :(Witsman
 1990 سال  در  وایتزمن  آلیس  شد.  استفاده  پرسش نامه 
اجتماعی  رشد  تعیین  برای  که  کرد  طراحی  را  آزمون  این 
استفاده می شود. پرسش نامۀ  آن  از  تا 18ساله  نوجوانان 13 
است  زیرمقیاس  دارای شش  وایتزمن  آلیس  اجتماعی  رشد 
احترام  سازگاری،  و  خوش خلقی  همکاری،  از:  عبارت اند  که 
و  صبر  خوش بینی،  امیدواری،  دیگران/مسئولیت پذیری،  به 
بردباری است. این آزمون مداد و کاغذی است و در حدود 20 
تا 25 دقیقه باید اجرا شود. شامل 27 سؤال است، سؤاالتی که 
جنبه های مختلف رشد اجتماعی دانش آموزان را می سنجند. 
هر سؤال 3 یا 4 گزینه دارد. پاسخ های صحیح آزمودنی ها به 
کمک کلید آزمون استخراج و نمره گذاری می شود. نمرۀ 24 
یا بیشتر درجۀ عالی، نمرۀ بین 15 تا 24 درجۀ خوب، نمرۀ 
بین 5 تا 14 متوسط و نمرۀ کمتر از 5 ضعیف است. نمرات 
آن  میانگین  و  فرد در ستونی جمع آوری   اجتماعی هر  رشد 
گرفته می شود. درمجموع نمرات بین 0 تا 25 قرار می گیرد. 
اعداد 0/70  تحقیقات مختلف  پایایی پرسش نامه در  بررسی 
)33( و 0/86 )32( و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش 
توصیف معادل 0/93 محاسبه شد. روایی محتوای پرسش نامۀ 
رشد اجتماعی آلیس وایتزمن را اساتید دانشگاه اصفهان تأیید 

.)33( کرده اند 
برای جمع آوری اطالعات  پرسش نامۀ رفتار بهداشتی: 
از پرسش نامۀ رفتار  با رفتار بهداشتِی جامعۀ تحقیق  مرتبط 
در   1375 سال  در  پرسش نامه  این  شد.  استفاده  بهداشتی 
ماده   58 دارای  است.  شده  تدوین  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دربارۀ  به صورت سؤال مطرح می شوند. 14 سؤال  است که 
مشخصات جمعیت شناختی و 44 سؤال دیگر مربوط به رفتار 
فردی  بهداشت  حیطۀ  پنج  پرسش نامه  این  است.  بهداشتی 
)سؤاالت 20-5(، تغذیه )29-21 و 34-2(، ورزش )30-33(، 
خواب و استراحت )38-34( و کنترل استرس )1-39-44( 
«همیشه»  گزینۀ  مثبت  سؤاالت  در  می کند.  اندازه گیری  را 
 1 نمرۀ  وقت ها»  «گاهی   ،2 نمرۀ  وقت ها»  «بیشتر   ،3 نمرۀ 
و در  اختصاص می دهد  به خود  را  نمرۀ صفر  و «هیچ وقت» 
سؤاالت منفی گزینۀ «همیشه» نمرۀ صفر، «بیشتر وقت ها» 
1، «گاهی وقت ها» 2 و «هیچ وقت» 3 را کسب می کند. روایی 
پرسش نامه  پایایی  است.  تأیید شده  آزمون  محتوای  و  سازه 
با استفاده از روش دونیمه کردن و فرمول اسپیرمن ـ براون 

.)34( 0/81 محاسبه شد 
با  به دست آمده  داده های  پرسش نامه ها،  تکمیل  از  پس 
کمک نرم افزار SPSS نسخۀ 19 و با روش آماری مناسب )آمار 
استنباطی:  آمار  و  فراوانی  فراوانی، درصد  نمودار،  توصیفی: 
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پیرسون(  همبستگی  ضریب  و  چندمتغیره  رگرسیون 
شدند. تجزیه وتحلیل 

یافته ها
آزمون  و  توصیفی  اطالعات  شامل  پژوهش  یافته های 
نشان  داده ها  توصیفی  تحلیل  است.  پژوهش  فرضیه های 
می دهد از مجموع 350 نمونۀ آماری، بیشترین فراوانی مربوط 
به دانش آموزان پسر است که شامل 190 نفر از جامعۀ نمونه 
)55 درصد( می شدند. 160 نفر از دانش آموزان )45 درصد( 
نفر   118 نمونه  جامعۀ  نفر   350 تعداد  از  بودند.  دختر  نیز 

13ساله، 122 نفر 14ساله و 110 نفر 15ساله بودند. از میان 
کل جامعۀ نمونه 100 نفر از دانش آموزان عالقه مند به رشتۀ 
ریاضی ـ فیزیک، 126 نفر علوم تجربی و 124 نفر عالقه مند 
به رشتۀ علوم انسانی بودند. در مورد نحوۀ استفاده از اینترنت 
از میان 350 نفر جامعۀ نمونه، 80 نفر بیشترین استفاده را از 
اتاق های گفتگو، 94 نفر از بازی های اینترنتی، 86 نفر جستجو 
و وب گردی و 90 نفر از شبکه های اجتماعی داشتند. بر اساس 
اطالعات به دست آمده 87 نفر از پاسخگویان از کاربران عادی 
اعتیاد  اینترنت  از  به استفاده  از آن ها  نفر  بودند،60  اینترنت 

خفیف و 39 نفر نیز اعتیاد شدید داشتند.

جدول 1. شاخص های توصیفی اعتیاد به اینترنت و رفتارهای بهداشتی

انحراف معیارمیانگینبیشترینکمترینشاخص ها

368566/5413/141اعتیاد به اینترنت

81716/123/587رفتارهای بهداشتی

با توجه به جدول 1 میانگین نمرات به دست آمده از آزمون 
انحراف  است.   66/54 دانش آموزان  برای  اینترنت  به  اعتیاد 
داده ها از میانگین نیز 13/141 است. به عالوه میانگین نمرات 
دانش آموزان  برای  فردی  بهداشت  مؤلفۀ  از  به دست آمده 
است.   3/587 نیز  میانگین  از  داده ها  انحراف  است.   16/12
و  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  فرضیه ها  آزمون  برای 
رگرسیون چندمتغیره استفاده شد که نتایج آن در جدول 2 

است. قابل مشاهده 
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 2، می توان گفت با 
اطمینان 99 درصد و با سطح خطای کوچک تر از 0/01، بین 

اعتیاد به اینترنت و رشد اجتماعی رابطه ای در سطح نسبتا 
همچنین  دارد.  وجود  معکوس  جهت  در  و   0/338 متوسط 
بین اعتیاد به اینترنت و تمام مؤلفه های رفتارهای بهداشتی 
ازجمله بهداشت فردی، تغذیه، ورزش، خواب و استراحت، و 
کنترل استرس رابطه ای در سطح نسبتا متوسط و در جهت 
معکوس دیده می شود. در این میان قوی ترین همبستگی بین 
اینترنت و مؤلفۀ خواب و استراحت و ضعیف ترین  به  اعتیاد 
استرس  کنترل  مؤلفۀ  و  اینترنت  به  اعتیاد  بین  همبستگی 
است. خالصۀ نتایج تحلیل رگرسیونی در جدول 3 نشان داده 

شده است.

ضریب همبستگی پیرسون Sig متغیر وابسته متغیر مستقل

-0/338 0/000 رشد اجتماعی اعتیاد به اینترنت

-0/235 0/000 بهداشت فردی اعتیاد به اینترنت

-0/299 0/000 تغذیه اعتیاد به اینترنت

-0/356 0/000 ورزش اعتیاد به اینترنت

-0/392 0/000 خواب و استراحت اعتیاد به اینترنت

-0/222 0/000 کنترل استرس اعتیاد به اینترنت

جدول 2. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون

FR2RBetaStd.ErrorBT.Sigمتغیر

494رشد اجتماعی /3390 /114-0 /3380 /3380 /0510 /3262 /3690 /000

44بهداشت فردی /31220 /055-0 /2350 /2350 /0490 /2352 /2680 /000

68تغذیه /8980 /089-0 /2990 /2990 /3210 /2582 /1580 /000

65ورزش /5680 /126-0 /3560 /3560 /3250 /3652 /4510 /000

57خواب و استراحت /4610 /153-0 /3920 /3920 /3190 /4182 /7210 /000

29کنترل استرس /4160 /049-0 /2220 /2220 /1470 /5733 /9720 /000

جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون متغیره
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بحث
این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت، رشد 
اجتماعی و رفتارهای بهداشتی در نوجوانان انجام گرفت. پس 
بین  اول نشان داد  نتایج تحلیل فرضیۀ  از تحلیل فرضیه ها، 
اعتیاد به اینترنت با رشد اجتماعی دانش آموزان رابطۀ منفی 
و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان اعتیاد 
اندازه رشد  به اینترنت در دانش آموزان باالتر باشد به همان 

اجتماعی در آنان کمتر خواهد بود.
که  افرادی  که  رسیدند  نتیجه  این  به    Cho و   Chung

استفادۀ افراطی از اینترنت دارند، سطح باالتری از انزواطلبی 
نیز  بسیاری  پژوهش های   .)24( نشان می دهند  را  اجتماعی 
افراد  روانی  و  جسمانی  سالمت  دیگر  جنبه های  بررسی  به 
ارتباط  مثال  پرداخته اند.  اینترنت  از  استفاده  با  آن  ارتباط  و 
روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت که Shayegh  و همکاران 
آن را بررسی کرده اند نیز در نوجوانان دختر و پسر معنی دار 
همکاران  و   Ghasemzade پژوهش  در   .)21( است  بوده 
متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی با اعتیاد 
به  به گروه دیگر  و معتادان نسبت  بود  اینترنت همبسته  به 
نشان  را  بیشتری  نامناسب  اجتماعی  رفتارهای  معنادار  طور 
می دادند، و میزان سرکشی شان نیز به طور معنادار از کاربران 
بررسی  در   Azad majdو  Rasoli  .)22( بود  بیشتر  معمولی 
بین دانش آموزان  از آن در  ناشی  اثرات  و  اینترنت  به  اعتیاد 
دورۀ متوسطه به این نتیجه رسیدند که اثر اعتیاد به اینترنت 
بر انزوای فردی، آموزش مهارت های اجتماعی و افت تحصیلی 
رابطۀ معنی داری را نشان نمی دهد )35(. در بررسی احساس 
 Zarbakhsh نیز  دانشجویان  در  اینترنت  به  اعتیاد  و  تنهایی 
Bahri و همکاران دریافتند که استفادۀ وسواسی از اینترنت با 

معیارهایی همچون گوشه گیری، افسردگی، تنهایی و اضطراب 
همراه است )17(. درمجموع نتایج به دست آمده از فرضیۀ اول 
 Chiu  ،)24(  Cho و   Chung تحقیقات  نتایج  با  پژوهش،  این 
)23(، Ghasemzade و همکاران )Shayegh ،)22 و همکاران 

)21(، و Jafari Nodoshan و همکاران )18( همسو است.
هرچه  گفت  می توان  پژوهش  این  یافته های  تبیین  در 
در  دانش آموزان  شود،  بیشتر  اینترنت  از  استفاده  مدت زمان 
محیط های اجتماعی حضور کمتری دارند و در روابط اجتماعی 
اینترنت  به  اعتیاد  درواقع  می کنند.  ایفا  کم رنگ تری  نقش 
می شود  محسوب  اجتماعی  ـ  روانشناختی  اختالل  گونه ای 
که بر رشد اجتماعی و همچنین روابط اجتماعی افراد تأثیر 
چشمگیری می گذارد. همچنین انزوای حاصل از گذران وقت 
اجتماعی  برای حضور  فرد  تمایل  در فضاهای مجازی سطح 
را کم رنگ می کند و فرد را به لحاظ توانمندی و برخورداری 
ایجاد و توسعۀ روابط بین فردی  از اعتمادبه نفس الزم برای 
در موقعیت های واقعی ضعیف می کند. حضور در شبکه های 
اجتماعی به رشد اجتماعی و کیفیت بخشیدن به سطح رشد 
اجتماعی کمک می کند تا آنجا که نداشتن روابط دوستانه و 
بر عهده نگرفتن نقش های اجتماعی فرد را در معرض تنهایی 
عاطفیـ  اجتماعی قرار می دهد. ایفای نقش اجتماعی از طرف 

نوجوانان  در  مثبت  به شکل گیری خودپندارۀ  می تواند  دیگر 
منجر شود و قطعا داشتن خودپندارۀ مثبت در یک چرخه به 

افزایش سطح روابط اجتماعی کمک خواهد کرد.
به  اعتیاد  بین  می دهد  نشان  دوم  فرضیۀ  تحلیل  نتایج 
دانش آموزان  بهداشتی  رفتارهای  مؤلفه های  همۀ  با  اینترنت 
رابطۀ منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه 
میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان باالتر باشد به همان 
اندازه مؤلفه های رفتارهای بهداشتی ازجمله بهداشت فردی، 
در  استرس  کنترل  و  استراحت،  و  خواب  ورزش،  تغذیه، 
آنان کمتر خواهد بود. در تبیین نتیجۀ این فرضیه می توان 
و  زندگی  در  باال می تواند  در سطح  اینترنت  به  اعتیاد  گفت 
و  بهداشت  و  آورد  وجود  به  مشکالتی  روزانه  کارهای  انجام 

بیندازد. خطر  به  را  افراد  مراقبت های شخصی 
Jafari Nodoshan و همکاران در بررسی همبستگی اعتیاد به 

اینترنت با سالمت عمومی دانشجویان به این نتیجه رسیده اند 
که اعتیاد اینترنتی معضل سالمتی است که اغلب گریبانگیر 
نسل جوان و آینده ساز جامعه می شود )18(. پژوهش حاضر 
می کند.  تأیید  را  ترکیه  در   Çardak پژوهش  نتایج  همچنین 
از  باالیی  سطح  دارای  که  دانشجویانی  داد  نشان   Çardak

و  دارند  کمتری  روانی  سالمت  هستند  اینترنت  به  اعتیاد 
امنیت روانی به طور منفی تحت تأثیر اعتیاد به اینترنت است 
)25(. پژوهش های دیگر نیز متوجه وجود رابطۀ معنادار میان 
پژوهش  همچون  شدند  اینترنت  به  اعتیاد  و  روانی  سالمت 
جسمانی،  و  روانی  عالئم  همچون  دیگر  عوامل  که   Adalıer

وسواس، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، 
به  اعتیاد  در  را  روان پریشی  و  خیاالتی  افکار  مرضی،  ترس 
این حال پژوهش هایی  با   .)26( بررسی کرده است  اینترنت 
نیز انجام شده که با نتایج پژوهش حاضر در برخی جنبه ها 
متفاوت است؛ برای مثال Hasanzade  و همکاران نشان دادند 
بین دو متغیر استفادۀ افراطی از اینترنت و پیشرفت تحصیلی 
رابطۀ معنادار وجود ندارد و همچنین بین دو متغیر استفادۀ 
افراطی از پیامک و پیشرفت تحصیلی نیز رابطۀ معنادار دیده 
نمی شود )20(. در مجموع نتایج فرضیه های مربوط به بررسی 
رابطۀ اعتیاد به اینترنت با مؤلفه های رفتارهای بهداشتی در 
 ،)27( همکاران  و    Wang تحقیقات  نتایج  با  حاضر  تحقیق 
همکاران  و   Tammanayi far  ،)25(  Çardak  ،)26(  Adalıer

)1(، و Jafari Nodoshan و همکاران )18( همسو است.
رفتارهای  برخی  گفت  می توان  حاضر  یافتۀ  تبیین  در 
از  بهینه  استفادۀ  مستلزم  ورزش  و  خواب  مانند  بهداشتی 
در  برای حضور  مناسب  برنامه ریزی  نداشتن  لذا  است.  زمان 
شبکه های اینترنتی آثار مخربی بر این رفتارها خواهد داشت. 
همچنین به دلیل اینکه فرد دارای اعتیاد به اینترنت معموال 
تغذیۀ مناسب و تحرک کافی ندارد، می توان گفت فرد انگیزۀ 
از  به مرور  را  بهداشتی  مناسب  رفتارهای  انجام  برای  کافی 
پیشین  پژوهش های  به  توجه  با  از طرفی  داد.  دست خواهد 
درنتیجه  استرس زاست.  فرایندی  اینترنت  از  مرضی  استفادۀ 
فرد با استفادۀ طوالنی مدت از آن کنترل استرس خود را نیز 

از دست خواهد داد.



باالدهی و  تقی پور جوان | رابطۀ بین اعتیاد به اینترنت، رشد اجتماعی و رفتارهای بهداشتی

228

نتیجه گیری
با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بین 
اعتیاد به اینترنت با رشد اجتماعی دانش آموزان رابطۀ منفی 
و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان اعتیاد 
اندازه رشد  به اینترنت در دانش آموزان باالتر باشد به  همان 
اجتماعی در آنان کمتر خواهد بود. نتایج این پژوهش با بیشتر 
تبیین  در  است.  همسو  زمینه  این  در  پیشین  پژوهش های 
نتیجۀ این فرضیه می توان گفت اعتیاد به اینترنت در سطح 
به  روزانه مشکالتی  کارهای  انجام  و  زندگی  در  باال می تواند 
وجود آورد و رشد اجتماعی افراد را دستخوش دگرگونی کند.

همچنین یافته های این پژوهش نشان داد بین اعتیاد به 
دانش آموزان  بهداشتی  رفتارهای  مؤلفه های  همۀ  با  اینترنت 
رابطۀ منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه 
میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان باالتر باشد به همان 
اندازه مؤلفه های رفتارهای بهداشتی ازجمله بهداشت فردی، 
تغذیه، ورزش، خواب و استراحت، و کنترل استرس در آنان 
کمتر خواهد بود. هرچه زمان استفاده از اینترنت در نوجوانان 
شخصی  کارهای  انجام  برای  کمتری  فرصت  باشد،  بیشتر 
خواهند یافت و با توجه به بیمارگونه بودن استفاده از اینترنت، 
اینترنت سپری می شود و هر پنج مؤلفۀ  آنان در  تمام وقت 
عنوان شده در متغیر رفتارهای بهداشتی آنان به خطر خواهد 

افتاد.

پیشنهاد  سالمت  حوزۀ  متصدیان  تمامی  به  بنابراین 
دسترسی  به  کیفیت بخشی  برای  الزم  راهکارهای  می شود 
نوجوانان و جوانان به شبکه های اینترنتی تحقیقات گسترده تر 
اجرا کنند.  را طراحی و  اقدامات سازمانی و خانوادهمحور  و 
پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهش های توصیفی به دلیل 
به دست آوردن داده های خود از طریق پرسش نامه و گسترۀ 
نمونۀ پژوهش و سایر مشکالت خارج از حوزۀ پژوهشگر دارای 
به  الزم  احتیاط  باید  نتایج  تعمیم  در  لذا  است؛  محدودیت 

آید. عمل 
تقدیر و تشکر

با تشکر و قدردانی فروان از آموزش وپرورش مناطق 4، 10 
و 16 شهر تهران که اجازه انجام این پژوهش را به ما دادند، 
دانش آموزان عزیزی که با کمال دقت و توجه پرسش نامه ها را 
پر نمودند، والدین و معلمان محترمی که با ما نهایت همکاری 
را به عمل آوردند و تمام عزیزانی که در به پایان رساندن این 

تحقیق ما را یاری کردند.
تضاد منافع

و  است  یکسان  مطالعه  این  در  نویسندگان  تمامی  سهم 
ندارد. وجود  منافعی  تضاد  هیچ گونه 
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