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 چکیده

های اینترنتی هستند. که نوجوانان و جوانان  سایت های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب شبکه

طلبی، خالقیت، گرایش به برقراری ارتباط با دیگران، حس کنجکاوی  به خاطر داشتن روحیه تنوع

یشتری دارند. های اجتماعی گرایش ب و عالقه به داشتن زندگی متفاوت به عضویت در شبکه

ها درست استفاده نشود، بیشترین آسیب  هستند، اگر از آن های اجتماعی مثل شمشیر دولبه شبکه

های اجتماعی  را به کاربران خواهند رساند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه

ق، شامل تمامی آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. جامعه آماری این تحقی و سالمت روان دانش

مشغول به تحصیل  96-95آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی  دانش

ای چند  نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه خوشه 384بودند. نمونه تحقیق شامل 

ستفاده از ها از پرسشنامه محقق ساخته میزان ا آوری داده مرحله ای انتخاب شدند. رای جمع

آمده با  دست های اجتماعی و پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ بهره گرفته شد. اطالعات به شبکه

وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین  استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی  تجزیه

کرد های اجتماعی و سالمت روان )مشکالت جسمانی، اضطراب، اختالل در کار استفاده از شبکه

آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. لذا استفاده  اجتماعی و افسردگی دانش

تحرکی و کاهش روابط با دیگران  های جسمی، تقویت کم های اجتماعی سبب تنبلی زیاد از شبکه

خطرات شود. آشنا کردن نسل جوان با  در دنیای واقعی و درنتیجه انزوای اجتماعی و افسردگی می

ها برای استفاده بهینه از  جسمانی و روانی و در نتیجه ایجاد خودکنترلی و خود ایمنی در آن
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 مقدمه

ها شاهد تحوالت تکنولوژیکی  شتر حوزهای، ما در بی با ورود به عصر اطالعات و جامعه شبکه

ترین دستاوردهای انقالب  و یکی از مهم« رسانه جدید»مثابه  گوناگون هستیم. اینترنت به

های الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر رفته است. ازجمله  ارتباطات، از محدودیت

گرفته،  های اخیر شکل های مختلف ارتباطی در سال های جدید که براثر ادغام فناوری پدیده

اند در  های رایگان از کاربران توانسته ها با عضوگیری های اجتماعی مجازی است. این شبکه شبکه

ها براساس  ترین این شبکه های مختلف نقشی اساسی بر عهده داشته باشند. مهم جریان سازی

آپ و توییتر )کیا و  اند از: فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، وایبر، واتس بیشترین مخاطب عبارت

 (.1392نوری مرادآبادی، 

های اینترنتی هستند. در این  سایت های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب شبکه

شوند و  صورت مجازی با هم جمع می ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به سایت وب

نوع موضوع فعالیتشان  های اجتماعی، متناسب با دهند. شبکه های آنالین را تشکیل می جماعت

های آنالین، قابلیت آپلود کردن ویدیوها  های اینترنتی، بازی امکانات دیگری را از قبیل خبرخوان

هایشان دارند  های شخصی را نیز در گزینه های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه و فایل

 (.1394زاده،  )قاسم

طلبی، خالقیت، گرایش به برقراری ارتباط با  ه تنوعنوجوانان و جوانان به خاطر داشتن روحی

های اجتماعی  دیگران، حس کنجکاوی و عالقه به داشتن زندگی متفاوت به عضویت در شبکه

های اجتماعی که در جامعه  ها با توجه به محدودیت ها در این شبکه گرایش بیشتری دارند. آن

های اجتماعی  پردازند. شبکه یابی می ستایران وجود دارد به تبادل اطالعات، کسب خبر و دو

هویتی نیستند، ولی اگر نوجوانان و جوانان آگاه نباشند و از کارکردهای  نفسه ابزاری برای بی فی

نادرست این رسانه اجتماعی اطالع نداشته باشند، این ابزار تبدیل به تهدیدی جدی برای 

های اجتماعی مثل شمشیر دولبه  شبکه (.1395جوانان و جامعه خواهد شد )نیکزاد و همکاران، 

ها درست استفاده نشود، بیشترین آسیب را به کاربران خواهند رساند، بنابراین  هستند، اگر از آن

ها و  ها را از فرصت های اجتماعی بهتر است آن جای منع جوانان به استفاده از این رسانه به

های اجتماعی  ترش سریع و فراگیر شبکهتهدیدهای این رسانه اجتماعی آگاه کرد. بنابراین گس

ها برای کاربران و جامعه  هایی را درباره پیامدهای احتمالی آن در بین جوانان و نوجوانان پرسش

ندرت  (. یکی از این موارد سالمت روانی است که خیلی بهDrantr, 2012پدید آورده است )
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ای است حدفاصل بین کودکی و  که نوجوانی دوره موردتوجه کاربران بوده است. ازآنجایی

بزرگسالی، زمانی که فرد با یک سری از موانع و مشکالتی از قبیل تکالیف بهنجاری )مانند رشد 

های همساالن( و انتقال از  هویت، استقالل از خانواده توأم با ادامه ارتباط و قرار گرفتن در گروه

یولوژیکی در بدن و تحوالت هایی چون تغییرات فیز کودکی به بزرگسالی که واجد ویژگی

(. این مواجهه آغاز شروع یک بحران خواهد بود 1389شود )احمدی،  شناختی است، مواجه می

های حساس و تأثیرگذار بر  تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین این دوران یکی از دوران که می

نظور از آن تجربه و ای پیچیده است که م بهداشت و سالمت روانی نوجوانان است. سالمت سازه

پردازان معتقد هستند که موضوع سالمت بسیار  شناختی است. نظریه کنش بهینه روان

های فراوانی در مورد تجربه  های عقالنی آدمیان تاکنون بحث برانگیز است. از شروع تالش بحث

 (.Rayan, 2009)شود صورت گرفته است  بهینه و اینکه زندگی خوب چگونه بنا می

دهند، که موضوع  درصد جامعه ما را جوانان و نوجوانان تشکیل می 60حدود  از طرفی

سالمت روان و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از موارد حائز توجه است، که شایسته است که رابطه 

های اجتماعی و تأثیرات آن بر زندگی جوانان، با توجه به گسترش آن در جامعه ما،  ها شبکه آن

که در تحقیق خورشیدی سدهی و  طوری (. به1394زاده،  ار گیرد )قاسمموردتوجه ویژه قر

های تلویزیونی،  های پزشکی، تماشای سریال دار بین تماشای برنامه ( رابطه معنی1395جعفری )

های  اقتصادی و تماشای برنامه –های سیاسی  های موسیقی، تماشای برنامه تماشای برنامه

( در تحقیق 1395شده است. همچنین نیکزاد و همکاران ) رشورزشی با سالمت روان افراد گزا

های سالمت روانی و  نشان دادند که بین افراد وابسته به اینترنت و افراد عادی ازلحاظ مؤلفه

 احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد.

 بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین استفاده

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران رابطه  های اجتماعی و سالمت روان دانش از شبکه

 وجود دارد؟

 پیشینه تحقیق

های  ( در تحقیقی به بررسی رابطه بین تماشای برنامه1395جعفری )خورشیدی سدهی و  -

نوع  ها از اند. پژوهش آن تلویزیونی و ارتقای سالمت روان افراد در شهر رشت پرداخته

ها از نوع  بندی پژوهش برحسب نحوه گرداوری داده های کاربردی و ازنظر دسته پژوهش

تحقیقات توصیفی و ازنظر روش از نوع تحقیقات همبستگی بوده است. جامعه آماری 
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سال در شهر رشت هستند. تعداد نمونه موردمطالعه در این  20تحقیق، افراد باالتر از 

گیری در این تحقیق نیز از نوع  شهر رشت است. روش نمونه نفر از شهروندان 395تحقیق 

های حاصل از توزیع پرسشنامه  وتحلیل داده ای است. تجزیه ای چندمرحله گیری خوشه نمونه

ها از ضریب همبستگی و رگرسیون  استفاده شد و برای آزمون فرضیه SPSSافزار  از نرم

های  دار بین تماشای برنامه طه معنیهای تحقیق حاکی از راب استفاده شد. نتیجه فرضیه

دار بین  تلویزیونی و ارتقای سالمت روان افراد در شهر رشت بود. همچنین رابطه معنی

های موسیقی،  های تلویزیونی، تماشای برنامه های پزشکی، تماشای سریال تماشای برنامه

مت روان افراد های ورزشی با سال اقتصادی و تماشای برنامه –های سیاسی  تماشای برنامه

 نیز به تأیید رسید.

( در تحقیقی با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از 1396فرهمند، جعفری و تکلوی ) -

های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی شهروندان شهر اردبیل و با استفاده از روش  شبکه

سال شهر  18اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان باالی  پیمایشی انجام داده

نفر است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان  115000ها برابر  اردبیل که تعداد آن

گیری  نفر به دست آمد که با روش نمونه 384شده و تعداد نمونه آماری برابر  استفاده

های موردنیاز، از  منظور گردآوری داده ای انتخاب شدند. به چندمرحله ای خوشه

شده  های اجتماعی و سالمت جسمی و روانی استفاده قق ساخته شبکههای مح پرسشنامه

وتحلیل شده است برای تحلیل  پردازش و تجزیه SPSSافزار  های آماری با نرم است. داده

دهد که بین  فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می

داری  سمی و روانی رابطه منفی معنیهای اجتماعی با بهداشت ج میزان استفاده از شبکه

است. همچنین بین میزان استفاده از  -62/0وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر 

های زندگی و ورزش رابطه منفی و بین میزان استفاده از  های اجتماعی با مهارت شبکه

 داری وجود دارد. های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه مثبت معنی شبکه

( تحت عنوان مقایسه احساس 1395آمده از تحقیق نیکزاد و همکاران ) دست یج بهنتا -

تنهایی و سالمت روان در نوجوانان وابسته به اینترنت و نوجوانان عادی نشان داد که بین 

های سالمت روانی و احساس تنهایی  افراد وابسته به اینترنت و افراد عادی ازلحاظ مؤلفه

 د.تفاوت معنادار وجود دار
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های نوین بر سالمت  ( تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش فناوری1395زواره و همکاران ) -

که این فناوری در اثر  دهد درحالی ها نشان می آموزان انجام دادند. بررسی روانی دانش

حال  آموزان به وجود آورد؛ بااین تواند مشکالت جسمانی و روانی برای دانش استفاده زیاد می

تر و  درسه یک همراه خوب برای معلم باشد وقتی کاربردهای جدیتواند در م می

 موقع و سنجیده به کار گرفته شود. که به شرط آن تری پیدا کند؛ البته به شده حساب

های  رویه از اینترنت و شبکه ( در تحقیقی تحت عنوان استفاده بی1394صیادی و همکاران ) -

اشت که نتایج ضریب همبستگی پیرسون بر اجتماعی و ارتباط آن با سالمت روانی بیان د

های اجتماعی  وجود رابطه مثبت و معناداری بین سالمت روان و استفاده از اینترنت و شبکه

( داللت دارد. در ادامه نتایج آزمون آماری تی مستقل از دیدگاه نمونه α≤ 0/ 01در سطح )

ری بین میانگین متغیرهای های تحقیق، تفاوت معنادا تحقیق حاضر نشان داد که بین مؤلفه

های روانی، کنترل اجتماعی، خشونت، عدم تمرکز( با توجه به تفکیک جنسیت  )آسیب

گویی، اختالل  های )پرخاشگری، دروغ )دختر و پسر( وجود دارد. ولی در خصوص مؤلفه

توان نتیجه گرفت که استفاده زیاد از  خواب( تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین می

تواند بر سالمت روان دانش آموزان تأثیر منفی  های اجتماعی می رنت و شبکهاینت

 توجهی داشته باشد که جای تأمل دارد. قابل

های سالمت روانی و اضطراب  ( در تحقیقی تحت عنوان مؤلفه1393لنگرودی و همکاران ) -

که بین آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی به این نتیجه رسید  امتحان در دانش

اضطراب امتحان با حرمت خود آشکار )ارزیابی آگاهانه و هوشیارانه از خود( و سالمت روانی 

آموزان همبستگی منفی وجود داشت. بین اضطراب امتحان و حرمت خود پنهان  دانش

آموزان رابطه معناداری دیده نشد. عالوه بر این،  )ارزیابی غیرارادی و ناآگاهانه از خود( دانش

آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی نیز تفاوت  طراب امتحان دانشبین اض

شناختی )شامل اضطراب و افسردگی و فقدان  معناداری مشاهده نشد. مشکالت روان

تر  مدرسه عادی کم آموزانآموزان مدرسه استعدادهای درخشان از دانش  اطمینان( دانش

نتایج این مطالعه نشان داد که محیط بود و حرمت خود باالتری را نیز گزارش دادند. 

آموزان در تعیین میزان سالمت روانی و ابعاد مختلف حرمت خود  تحصیلی و اجتماعی دانش

 ها بااهمیت است. رو، کاهش اضطراب امتحان آن های تحصیلی و ازاین ها و غلبه بر چالش آن
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و افسردگی در  ( در پژوهشی با عنوان وابستگی به اینترنت1392یعقوبی و همکاران ) -

های دانشگاه تهران دریافتند که بین وابستگی به  دانشجویان ساکن در مجتمع کوی خوابگاه

 اینترنت و افسردگی رابطه معنادار وجود دارد.

( در پژوهشی با عنوان ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت 1389زاده ) ناستی -

ن نتیجه رسید که سالمت عمومی کاربران دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به ای

های اضطراب و افسردگی( نسبت به کاربران عادی  معتاد به اینترنت )خصوصاً در زیرمقیاس

در معرض خطر بیشتری بود، اما کاربران معتاد به اینترنت و کاربران عادی ازنظر جهانی در 

گروه تفاوت معناداری  وضعیت یکسانی قرار داشتند و اختالل در کارکردهای اجتماعی در

نداشت. همچنین اثر اینترنت بر میزان افسردگی و اضطراب چه در زمینه افزایشی و چه 

 شده به آن داشت. کاهشی آن بستگی شدید به نوع استفاده و زمان اختصاص داده

کننده به یکی از  ( بر روی افراد مراجعه2013و همکارانش ) 1ای که توسط هوپر در مطالعه -

ای پرسشنامه  متحده در طول سه ماه انجام گرفت از شیوه دومرحله ولیه ایاالتمراکز ا

2سالمت عمومی )
GHQ28 جهت بررسی اختالل روانی و جدول تشخیص اطالعات عاطفی )

و اسکیزوفرنی استفاده کردند نتایج بررسی نشان داد که میزان شیوع اختالالت روانی در 

زان شیوع انواع اختالل افسردگی در زنان بیشتر از بوده و می ٪6/1اختالل اضطراب منتشر 

که میزان اضطراب منتشر در  مردان و در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل بوده است درحالی

 افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد گزارش گردیده است.

ان ( در تحقیقی که بر روی نوجوانان انجام داد بیان داشت که رابطه می2012) 3درانتر -

ها دو شکل کلی به خود گرفته است: یکی گفتمان بدبینی فرهنگی و دیگری  جوانان و رسانه

های  ویژه در مشاجره ها به بینی فرهنگی. ارزیابی منفی بین جوانان و رسانه گفتمان خوش

شود، مشاجراتی که در نزدیکی  ای دیده می های نوین رسانه عمومی به دنبال معرفی فناوری

 گیرند. ای قرار می انهمرز هراس رس

( در ناحیه استرتیک کاونی با 2010) 4در یک مطالعه همدیگر شناسی که توسط بتون -

نوعی در  درصد افراد موردمطالعه به 57شده  هزارنفری انجام گرفت نشان داده 20جمعیت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Hooper. J. 

2 General Health Questionnaire 

3 Drantr, J. R 

4 Btvn, J. 
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ی درصد دچار اختالل روان 23ها  اند که از بین آن طول عمر به یک اختالل روانی مبتال بوده

 پزشکی بودند. های روان ها نیازمند درمان درصد آن 20توجه به  قابل

های روا ن شناختی، شخصیتی و اجتماعی  ( به مقایسه ویژگی2007و همکاران ) 1کائو -

دانشجویانی که استفاده مفرط از اینترنت داشتند، در مقابل سایر دانشجویان پرداختند. 

ان افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، ها نشان داد که میز های آن نتایج پژوهش

فعالی، هراس، ترس اجتماعی، پرخاشگری و خشونت و رفتارهای ضداجتماعی در  بیش

 دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت مبتال بودند از سایرین بیشتر بود.

(  نشان داد که میزان 2007و همکاران ) 3( و ین2006و همکاران ) 2نتایج پژوهش کیم -

اضطراب، هراس و ترس اجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت دچارند،  افــسردگی،

 بیشتر است.

یافت که دانشجویانی که به  های علمی خود به این نتیجه دست ( در پژوهش2005) 4کاپالن -

اعتیاد اینترنت مبتال هستند، در مقایسه با دانشجویانی که اعتیاد به اینترنت ندارد، 

 اجتماعی کمتری دارند. بهزیستی روانی و

( بیان کردند که ارتباط معنادار و واضحی میان ساعات هفتگی 2004و همکاران ) 5فیوریت -

استفاده از اینترنت و نمرات سالمت روان وجود دارد. یافته های آنان نشان داد ارتباط میان 

 استفاده از اینترنت و اختال ل های روانی احتماالً رو به افزایش است.

شده  های اجتماعی بر سالمت دانش آموزان انجام که تحقیق حاضر در مورد تأثیر شبکه جاییازآن

است محقق به برسی پیشینه تحقیق در داخل کشور پرداخت است. تاکنون تحقیق در مرود 

نشده و این تفاوت این تحقیق با  تأثیر شبکه اجتماعی بر روی سالمت روان انجام

های دیگر موارد دیگری که بر سالمت روان  تحقیق های پیشین است ولی در تحقیق

( که به بررسی 1395شده است مانند نیکزاد و همکاران ) تأثیرگذار است در نظر گرفته

های  ( به بررسی تأثیر فناوری1395رابطه احساس تنهایی و سالمت روان، زواره و همکاران )

ی وابستگی به اینترنت و ( به بررس1392نوین بر سالمت روانی، یعقوبی و همکاران )

( به بررسی رابطه 1389زاده ) ( و ناستی1392افسردگی در دانشجویان و نوروزی و اسدی )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cao, F. 
2 Kim, K. 

3 Yen, J. 

4 Caplan, S.E. 

5 Favaretto, G. 
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اند بنابراین این تحقیق تأثیر شبکه اجتماعی را در  سالمت روان و اعتیاد به اینترنت پرداخته

در تمامی این  اند از این لحاظ این تحقیق متفاوت بوده ولی از این لحاظ که نظر نگرفته

تحقیقات سالمت روان را در نظر دارند شباهت دارد. در تحقیقات ذکرشده فقط سالمت 

روان جامعه آماری بررسی شده است. با توجه به بررسی که در منابع خارجی انجام شد 

های اجتماعی بر روی سالمت  نتایج نشان داد که در تحقیقات خارجی به بررسی تأثیر شبکه

نشده و بیشتر تحقیقات به بررسی تأثیر استفاده از اینترنت و   زیادی انجامروان تحقیق 

(، 2009) 2و بن آرتزی 1شده است. مانند تحقیقات آمیچای هامبرگر سالمت روان پرداخته

( 2005(، کاپالن )2006(، کیم و همکاران )2007(، ین و همکاران )2007کائو و همکاران )

نشان دادند بین میزان استفاده از اینترنت و سالمت روان  ( که2004و فیوریت و همکاران )

جامعه آماری آنان رابطه وجود دارد. بنابراین از این لحاظ که به بررسی سالمت روان 

اند، شباهت دارد، ولی از این لحاظ که فقط اینترنت را بررسی کرده است، با این  پرداخته

 تحقیق متفاوت است.

 تحقیقهای  فرضیه

آموزان دختر دوره دوم متوسطه  های اجتماعی و سالمت روان دانش اده از شبکهبین استف -

 رابطه معناداری وجود دارد.

های  های اجتماعی و زمان استفاده از شبکه های اجتماعی، تعداد شبکه بین استفاده از شبکه -

 آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه معناداری وجود اجتماعی با مشکالت جسمانی دانش

 دارد.

های  های اجتماعی و زمان استفاده از شبکه های اجتماعی، تعداد شبکه بین استفاده از شبکه -

 آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. اجتماعی با اضطراب دانش

های  های اجتماعی و زمان استفاده از شبکه های اجتماعی، تعداد شبکه بین استفاده از شبکه -

آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه  ی با اختالل در کارکرد اجتماعی دانشاجتماع

 معناداری وجود دارد.

های  های اجتماعی و زمان استفاده از شبکه های اجتماعی، تعداد شبکه بین استفاده از شبکه -

 آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. اجتماعی با افسردگی دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Amichai-Hamburger, Y.  

2 Ben-Artzi, E. 
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 قیقروش تح

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات، از نوع پیمایشی 

است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران 

های جامعه آماری و زیاد بودن جمعیت آن، برای انجام  بود. با توجه به ویژگی 1396در سال 

عنوان حجم نمونه  نفر به 384آوری اطالعات و در نظر گرفتن خطاهای احتمالی  ش و جمعپژوه

گیری از روش  برآورد شده است. برای نمونه 1تعیین گردید. عدد فوق براساس فرمول کوکران

شهر تهران استفاده شد. از  15و  12، 9، 8، 7، 1ای در مناطق ای چندمرحله گیری خوشه نمونه

شده است؛ بخش اول پرسشنامه  ها به شرح ذیل استفاده آوری داده ه برای جمعابزار پرسشنام

شناسی: این پرسشنامه شامل مشخصاتی همچون وضعیت مالی، تحصیالت  اطالعات جمعیت

مادر، تحصیالت پدر، شغل پدر و شغل مادر است. بخش دوم پرسشنامه محقق ساخته میزان 

نامه شامل سؤاالتی است که میزان استفاده از های اجتماعی: این پرسش استفاده از شبکه

سنجد که توسط اساتید راهنما تأیید گردیده است. بخش سوم:  های اجتماعی را می شبکه

توسط  1972(. پرسشنامه سالمت عمومی در سال GHQ-28پرسشنامه سالمت عمومی )

الگری در ترین ابزار غرب شده ( شناخته1990) 2گلدبرگ ساخته شد و به عقیده هندرسون

ها داشته است. این  پزشکی و روانشناسی است که تأثیر شگرفی در پیشرفت پژوهش روان

 3سؤالی توسط هیلیر 28سؤالی است. فرم  12، 28، 30، 60های  صورت فرم پرسشنامه به

منظور افزایش واریانس و براساس تحلیل عوامل بر روی فرم اصلی ساخته  ( در اقدامی به1979)

سؤالی )عالئم جسمانی، اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی و  7هار مقیاس شد و شامل چ

صورت لیکرت است که براساس این  گذاری این پرسشنامه بیشتر به افسردگی( است. شیوه نمره

گردد و درنتیجه  گذاری می ، نمره3، 2، 1، 0صورت  ای به درجه 4های  شیوه هــر یک از سؤال

سؤال دوم یعنی  7مشکالت جسمانی،  7تا  1خواهد بود. سؤاالت  84ا دامنه نمره فرد از صفر ت

افسردگی را  33تا  22اختالل در کارکرد اجتماعی و سؤاالت  21تا  15اضطراب،  14تا  8از 

سؤالی حاکی از اعتبار و پایایی  28سنجی مربوط به این پرسشنامه  سنجد که مطالعات روان می

% 3/83( حساسیت و ویژگی این پرسشنامه به ترتیب 1377)توجه است. در پژوهش هومن  قابل

توجه این آزمون است. در کشور ما رواسازی این  % به دست آمد که حاکی از اعتبار قابل76و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cochran testing 
2 Henderson, R. 

3 Hilir, G.F. 
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ساله شهر کاشان، بهترین نقطه برش با روش  15نفر از ساکنان باالی  619پرسشنامه روی 

، 1376شده است )هومن  گزارش 21رای زنان و ب 22گذاری ساده لیکرت برای مردان نمره  نمره

اند که چه عامل موردنظر در هریک  (. محاسبات آماری نشان داده1383به نقل از حقیقت پناه،

طور معنادار مستقل  واریانس آن را تشکیل داده است اما چهار مقیاس به 0.59ها،  از زیر مقیاس

ها از روش آمار توصیفی از  وتحلیل داده یهها و تجز از یکدیگر نیستند. برای بیان توصیفی داده

گیری شد. در بخش آمار  قبیل )جداول، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد( بهره

اسمیرنف  -ها ابتدا از آزمون کولموگروف استنباطی برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده

بیعی، از آزمون همبستگی پیرسون و ها با توزیع ط استفاده خواهد شد. در قسمت آزمون فرضیه

 رگرسیون خطی استفاده شد.

 مدل مفهومی تحقیق

 (1396. مدل مفهومی تحقیق )منبع: محقق، 1نمودار شماره 

 ها یافته

باشند  تومان می 500نفر( از اعضای نمونه آماری دارای وضعیت درآمد کمتر از  37درصد ) 9.6

درصد نیز افراد  52.9میلیون و  1-تومان 500 درصد افراد وضعیت درآمد 15.9که  درحالی

 4.2میلیون و درنهایت  3-2درصد افراد وضعیت درآمد  17.4میلیونی و  2-1وضعیت درآمد 

 سالمت روان

 

اختالل در کارکرد  عالیم جسمانی افسردگی

 اجتماعی

اضطراب و 

 اختالل خواب

 های اجتماعیشبکه
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میلیون دارند، لذا بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد دارای  3درصد افراد درآمد بیش از 

 دهد. میلیونی تشکیل می 2-1وضعیت مالی 

نفر( دارای  143درصد ) 37.2سواد و  نفر( از مادران اعضای نمونه آماری بی 116صد )در 30.2

 32درصد ) 8.3دیپلم و  نفر( دارای تحصیالت فوق 57درصد ) 14.8تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم، 

لیسانس و باالتر  نفر( دارای تحصیالت فوق 36درصد ) 9.4نفر( دارای تحصیالت لیسانس و 

 دهد. بیشتری تعــداد پاسخگویان را افراد با مدرک زیر دیپلم و دیپلم تشکیل میباشند. لذا  می

( در سطح 2شد که با توجه به مقدار میانه ) 2.69توزیع پراکندگی زمان استفاده در حدود 

( و 2.13ساعت ) 3زمان بیشتر از  متوسط به باال است. بیشترین میانگین مربوط به مدت

( بود. بیشترین میانگین مربوط از 1.78ساعت ) 1زمان کمتر از  دتکمترین میزان مربوط به م

 ( است.002/2( و کمترین مربوط به تلگرام )536/3اینستاگرام )

 آزمون فرضیات

ها، ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد  برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه

دیگر باید به بررسی نرمال بودن توزیع آماری  بارتیع گیرد اطمینان حاصل کرد. به آزمون قرار می

اسمیرنوف  -متغیرها اقدام نمود. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولموگروف

 استفاده شده است.

 های موردبررسی . آزمون نرمال بودن توزیع داده1جدول شماره 

 هاآماره

  متغیرها
 K-Sاحتمال آماره  K-Sآماره  انحراف معیار میانگین تعداد

 0.550 1.192 14.21 69.33 384 سالمت روانی

 0.437 2.888 4.54 18.78 384 مشکالت جسمانی

 0.502 1.782 3.95 18.99 384 اضطراب

 0.968 1.467 4.75 16.24 384 کارکرد اجتماعی

 0.780 1.931 4.69 15.31 384 افسردگی

 0.658 4.477 1.75 5.15 384 های اجتماعی شبکه

درصد بیشتر باشد فرض  5داری آن از  با توجه به نتیجه آزمون هر متغیری که سطح معنی

درصد باشد فرض صفر یعنی ادعای نرمال  5شود، ولی اگر کمتر از  نرمال بودن آن پذیرفته می

اسمیرنوف در جدول  -شود. نتایج آزمون نرمال بودن کلموگروف بودن توزیع متغیر پذیرفته نمی
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دهنده  در احتمال آماره در متغیرها نشان 05/0داری باالی  ه شده است. سطح معنینشان داد

 است.ها  نرمال بودن متغیرها و استفاده از آزمون پارامتریک برای آزمون فرضیه

 فرضیه اصلی

های اجتماعی و سالمت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر  بین استفاده از شبکه

 داری وجود دارد.تهران رابطه معنا

 آموزان های اجتماعی و سالمت روان دانش . ارتباط بین استفاده از شبکه2جدول شماره 

 سالمت روان
 متغیرها

 ضریب همبستگی پیرسون داری سطح معنی تعداد

 های اجتماعی استفاده از شبکه 0.495 0.000 384

 های اجتماعی زمان استفاده از شبکه 0.358 0.000 384

 های اجتماعی تعداد شبکه 0.486 0.000 384

های اجتماعی و سالمت روان دانش آموزان نشان  طبق جدول ضریب همبستگی بین شبکه

( بین این دو متغیر وجود دارد و همچنین P=000/0دار ) ( همبستگی معنیr=495/0دهد که ) می

ش متغیر دیگراست. مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزای

دیگر بین  عبارت گیرد. به شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رو فرضیه صفر رد می ازاین

های اجتماعی و سالمت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه  استفاده از شبکه

( است. r=486/0های اجتماعی ) شبکهتعداد  معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد

 (.P<05/0( است )r=358/0) های اجتماعی از شبکهزمان استفاده کمترین ارتباط مربوط به بعد 

 آزمون فرضیه اول

های اجتماعی و مشکالت جسمانی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه  بین استفاده از شبکه 

 رابطه معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی و مشکالت جسمانی دانش آموزان شبکه . ارتباط بین استفاده از3جدول شماره 

 مشکالت جسمانی
 متغیرها

 ضریب همبستگی پیرسون داری سطح معنی تعداد

 های اجتماعی استفاده از شبکه 0.477 0.000 384

 های اجتماعی زمان استفاده از شبکه 0.223 0.000 384

 های اجتماعی تعداد شبکه 0.598 0.000 384
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دانش آموزان مشکالت جسمانی های اجتماعی و  ضریب همبستگی بین شبکهطبق جدول  

( بین این دو متغیر وجود دارد و P=000/0دار ) ( همبستگی معنیr=477/0دهد که ) نشان می

همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزایش متغیر 

گیرد.  شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رو فرضیه صفر رد می دیگراست. ازاین

دانش آموزان دختر دوره مشکالت جسمانی های اجتماعی و  دیگر بین استفاده از شبکه عبارت به

های  شبکه تعداد دوم متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد

 های زمان استفاده از شبکهد ( است. کمترین ارتباط مربوط به بعr=598/0اجتماعی )

(223/0=r( است )05/0>P.) 

 آزمون فرضیه دوم

های اجتماعی و اضطراب دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه  بین استفاده از شبکه

 معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی و اضطراب دانش آموزان . ارتباط بین استفاده از شبکه4جدول شماره 

 اضطراب
 متغیرها

 ضریب همبستگی پیرسون داری سطح معنی تعداد

 های اجتماعی استفاده از شبکه 0.430 0.000 384

 های اجتماعی زمان استفاده از شبکه 0.280 0.000 384

 های اجتماعی تعداد شبکه 0.456 0.000 384

های اجتماعی و اضطراب دانش آموزان نشان  طبق جدول ضریب همبستگی بین شبکه

( بین این دو متغیر وجود دارد و P=000/0دار ) ( همبستگی معنیr=430/0) دهد که می

همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزایش متغیر 

گیرد.  شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رو فرضیه صفر رد می دیگراست. ازاین

آموزان دختر دوره دوم  های اجتماعی و اضطراب دانش هدیگر بین استفاده از شبک عبارت به

های اجتماعی  تعداد شبکه متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد

(456/0=r است. کمترین ارتباط مربوط به بعد )های اجتماعی  زمان استفاده از شبکه

(280/0=r( است )05/0>P.) 
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 آزمون فرضیه سوم 

های اجتماعی و اختالل در کارکرد اجتماعی دانش آموزان دختر دوره دوم  ستفاده از شبکهبین ا 

 متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی و کارکرد اجتماعی دانش آموزان . ارتباط بین استفاده از شبکه5جدول شماره 

 کارکرد اجتماعی
 متغیرها

 ونضریب همبستگی پیرس داری سطح معنی تعداد

 های اجتماعی استفاده از شبکه 0.340 0.000 384

 های اجتماعی زمان استفاده از شبکه 0.336 0.000 384

 های اجتماعی تعداد شبکه 0.237 0.000 384

های اجتماعی و کارکرد اجتماعی دانش آموزان  طبق جدول ضریب همبستگی بین شبکه

( بین این دو متغیر وجود دارد و P=000/0دار ) ( همبستگی معنیr=340/0دهد که ) نشان می

همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با افزایش متغیر 

گیرد.  شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رو فرضیه صفر رد می دیگراست. ازاین

تر دوره دوم متوسطه های اجتماعی و کارکرد اجتماعی دانش آموزان دخ دیگر شبکه عبارت به

( است. کمترین r=336/0)زمان  رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد

 (.P<05/0( است )r=237/0) های اجتماعی تعداد شبکهارتباط مربوط به بعد 

 آزمون فرضیه چهارم

وسطه رابطه های اجتماعی و افسردگی دانش آموزان دختر دوره دوم مت بین استفاده از شبکه 

 معناداری وجود دارد.

 های اجتماعی و افسردگی دانش آموزان . ارتباط بین استفاده از شبکه6جدول شماره 

 افسردگی
 متغیرها

 ضریب همبستگی پیرسون داری سطح معنی تعداد

 های اجتماعی استفاده از شبکه 0.328 0.000 384

 عیهای اجتما زمان استفاده از شبکه 0.290 0.000 384

 های اجتماعی تعداد شبکه 0.265 0.000 384
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های اجتماعی افسردگی دانش آموزان نشان  طبق جدول ضریب همبستگی بین شبکه

( بین این دو متغیر وجود دارد و P=000/0دار ) ( همبستگی معنیr=328/0دهد که ) می

فزایش متغیر همچنین مثبت بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر با ا

گیرد.  شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رو فرضیه صفر رد می دیگراست. ازاین

های اجتماعی و افسردگی دانش آموزان دختر دوره دوم  دیگر بین استفاده از شبکه عبارت به

 های از شبکهزمان استفاده  متوسطه رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد

( r=265/0) های اجتماعی تعداد شبکه( است. کمترین ارتباط مربوط به بعد r=290/0اجتماعی )

 (.P<05/0است )

تواند سالمت روان دانش آموزان دختر  های اجتماعی می سؤال اصلی: آیا استفاده از شبکه

 بینی کند؟ دوره دوم متوسطه شهر تهران را پیش

 بینی سالمت روان ای اجتماعی در پیشه . نقش استفاده از شبکه7جدول شماره 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F داری معنی R R2 

R 
 شده تعدیل

 0.258 0.262 0.512 0.000 60.709 10151.573 2 20303.147 رگرسیون

      149.929 382 57122.843 باقیمانده

       384 77425.990 کل

 

متغیرهای 

 بین پیش

 

ضرایب 

 استانداردغیر

خطای 

 معیار
 

ضرایب 

  استاندارد
T 

 

 داری معنی
  

B   β 

مقدار 

 ثابت
48.655 1.940  - 25.079 0.000   

زمان  مدت

از 

های  شبکه

 اجتماعی

2.399 0.650  0180 3.960 0.000   

تعداد 

های  شبکه

 اجتماعی

5.782 0.695  0.407 8.320 0.000   

 



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 202
 

 

R =262/0د متغیری براساس جدول فوق رگرسیون چن
2( ،67.709) F=،001/0> p  نشان

درصد  99هایش )زمان و تعداد( با اطمینان  و مؤلفه های اجتماعی شبکهداد که استفاده از 

باشند. طبق جدول با توجه به  توان تبیین واریانس سالمت روان را دارا میمعنادار ای  گونه به

( و تعداد β=180/0زمان ) شرح زیر است: مدتها به  مقدار ضریب اثر سهم هرکدام از مؤلفه

(407/0=β.است ) 

 گیری بحث و نتیجه

دهنده این است  های اجتماعی و سالمت روان دانش آموزان نشان ضریب همبستگی بین شبکه

دیگر بین  عبارت ( بین این دو متغیر وجود دارد. بهP=000/0( همبستگی معنادار )r=495/0که )

جتماعی و سالمت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه های ا استفاده از شبکه

( r=486/0)های اجتماعی  تعداد شبکه معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد

( است r=358/0)های اجتماعی  زمان استفاده از شبکهاست. کمترین ارتباط مربوط به بعد 

(05/0>Pاین نتایج با یافته .) (، 1395(، زواره و همکاران )1395اد و همکاران )های نیکز

(، صیادی و همکاران 1389زاده ) (، ناستی1392(، نوروزی و اسدی )1392یعقوبی و همکاران )

( کیم و همکاران 2007( و ین و همکاران )2007(، کائو و همکاران )2012(، درانتر )1394)

های  طابقت دارد. رشد روزافزون شبکه( م2004(، فیوریت و همکاران )2005(، کاپالن )2006)

وسیله ارتباطی ضروری تبدیل شوند و  ها به اجتماعی در فضای مجازی باعث شده تا این شبکه

ها در  رود که استفاده از آن های روزمره افراد گمان نمی ها در فعالیت با توجه به تأثیر این شبکه

که باید آگاهانه تصمیم بگیرند که به چه  ای نزدیک کاهش یابد و این خود کاربران هستند آینده

ها استفاده  نحوی در مسیر صحیح و سالم و در جهت تعالی فهم و خرد جمعی از این شبکه

ها  نمایند. یکی از دالیلی که نسل کنونی به این نوع از روابط روی آورده این است که آن

ای است  ران بپردازند. زمان، مسئلهتوانند از این طریق در هر زمان و مکانی به ارتباط با دیگ می

شده است و وجود امکانات تکنولوژیک  که این روزها به معضلی بزرگ در جوامع پیشرفته تبدیل

شده است. با توجه به نتایج  حلی مناسب، از سوی بشر انتخاب عنوان راه برای برقراری ارتباط، به

های اجتماعی در جامعه و  تنوع شبکهازحد و  توان اذعان داشت که استفاده بیش این تحقیق می

گیری  ها در حال شکل آموزان که در حال رشد جسمانی هستند و شخصیت آن بخصوص دانش

ها وارد کند.  ناپذیری چه بر وضعیت جسمانی و چه روحی بر آن های جبران تواند آسیب است می

هامبرگر و بن آرتزی  شده توسط آمیچای های انجام نتیجه حاصل از این تحقیق با نتایج پژوهش
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صورت افراطی وابسته به اینترنت هستند  ( همسو است که نشان دادند دانشجویانی که به2009)

توان گفت که دانش آموزان دختر  کنند. همچنین می ازلحاظ بهداشت روانی، احساس تنهایی می

ت تأثیر توانند بیشتر تح های روحی و عاطفی که با آن درگیر هستند می به خاطر حساسیت

محیط اطراف قرار بگیرند، بخصوص در سنین حساسی که دختران در مقطع دبیرستان با آن 

های اجتماعی  شده اینترنت و شبکه طور که در فصول قبل بیان رو هستند. امروزه همان روبه

حجم زیادی از اوقات فراغت نوجوانان ما را به خود اختصاص داده است و مسلماً این درگیری 

صیات روانی آنان تأثیرگذار است که نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم در خصو

زمان دو مؤلفه اصلی در این تأثیرگذار است  ها و مدت بین وجود دارد. و تعداد این شبکه دراین

های اجتماعی است.  زمان استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر از مدت که نقش تعداد شبکه

تر نیز  گیرند با افراد مختلف های اجتماعی مختلف قرار می آموزان در شبکه دانشزیرا زمانی که 

طور مثال محیط اینستاگرام  گیرند به تری نیز قرار می درگیر خواهند شد و در فضاهای مختلف

با محیط تلگرام بسیار متفاوت است، مسلماً اینستاگرام که محدودیتی در برقراری ارتباط با افراد 

تری نسبت به تلگرام که در آن محیط نسبتاً محدودتر به  ود ندارد تأثیر متفاوتدر آن وج

گذارد. درواقع این تعداد و تنوع سبب شده است تأثیر آن بیشتر از زمان  اینستاگرام هست می

 آموزان باشد. استفاده بر سالمت روان دانش

ش آموزان نشان دانمشکالت جسمانی های اجتماعی و  نتایج ضریب همبستگی بین شبکه

رو  ( بین این دو متغیر وجود دارد ازاینP=000/0( همبستگی معنادار)r=477/0دهد که ) می

گیرد. بیشترین ارتباط مربوط به  شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می فرضیه صفر رد می

 ( استr=223/0)زمان استفاده ( است. کمترین ارتباط مربوط به بعد r=598/0تعداد ) بعد

(05/0>Pاین نتایج با یافته .) ( خورشیدی سدهی و جعفری 1395های نیکزاد و همکاران ،)

ین و همکاران (، 1394(، صیادی و همکاران )1396(، فرهمند، جعفری و تکلوی )1395)

همانطور که کوبی و  ( مطابقت دارد.2004(، فیوریت و همکاران )2005(، کاپالن )2007)

های  وهش خود بیان کردند استفاده زیاد و تفریح گونه از شبکه( که در پژ2001همکاران )

های جدی در عملکرد فردی نظیر مشکالت تحصیلی، تنهایی، مشکالت  اجتماعی با آسیب

توان گفت که دانش آموزان زمانی از  خواب و غیره مرتبط است. در تبیین این فرضیه می

اربرد تفریحی اینترنت( استفاده های اجتماعی برای سرگرم کردن و تفریح خود )ک شبکه

نفس پایین یا افسردگی در  کنند که مشکالت عاطفی ازجمله اضطراب، ناراحتی بدنی، عزت می
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های اجتماعی را به  خورد. در چنین شرایطی، سرگرم کردن خود در شبکه ها به چشم می آن

شاید بتوان به این  دهند. دلیل این ارتباط را کاربرد ارتباطی و آموزشی اینترنت، ترجیح می

های اجتماعی، فعالیت جسمی و تعامل  واقعیت نسبت داد که استفاده بدون محدودیت از شبکه

گردد  شود و در نتیجه باعث می چهره به چهره را کاهش داده و باعث تغییر در سبک زندگی می

ون های مختلفی چ های اجتماعی در زمینه که کاربران در دوران وابستگی خود به شبکه

زایی در نتایجی متناقض گزارش های روزمره، خواب و تغذیه دچار اختالل شوند. ناستی فعالیت

داری  کرد که بین سالمت جسمانی دانشجویان معتاد به اینترنت و کاربران عادی تفاوت معنی

وجود ندارد؛ اگرچه در مطالعه وی نیز میانگین نمره اختالل جسمانی در کاربران معتاد به 

تواند به دلیل نیاز  نت از کاربران عادی باالتر بود؛ وی در توجیه این یافته این یافته میاینتر

 دانشجویان به ارتباطات جمعی در یک محیط اجتماعی مانند دانشگاه باشد.

دهد که  های اجتماعی و اضطراب دانش آموزان نشان می نتایج ضریب همبستگی بین شبکه

(430/0=r(همبستگی معنادار )000/0=Pما بین این دو متغیر وجود دارد. ازاین )  رو فرضیه صفر

تعداد  گیرد. بیشترین ارتباط مربوط به بعد شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رد می

(456/0=r است. کمترین ارتباط مربوط به بعد ) زمان استفاده(280/0=r( است )05/0>P.) 

منزله  های اجتماعی به ز شبکهفراد ممکن است اتوجهی دارند؛ این ا اضطراب و دلهره قابل

های اجتماعی دسترسی ندارد، مضطرب  گریز استفاده کنند به این معنا که وقتی فرد به شبکه راه

آورد. با نتایج  های اجتماعی روی می شود و برای کاهش اضطراب خویش به شبکه می

که نشان دادند میزان اضطراب، ( 2007( و ین و همکاران )2007های کائو و همکاران ) پژوهش

فعالی، هراس، ترس اجتماعی، پرخاشگری و خشونت و  افسردگی، افکار خودکشی، بیش

رفتارهای ضداجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت مبتال بودند از سایرین بیشتر بود، 

( که در 1389)چنین این یافته با نتایج پژوهش انجام شده توسط ناستی زاده  همسو است. هم

های  پژوهش خود دریافت سالمت عمومی کاربران معتاد به اینترنت )خصوصاً در زیر مقیاس

اضطراب و افسردگی( نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری است، همخوان است. در 

های اجتماعی نیز مشخص  توان گفت علت رابطه میان اضطراب و شبکه تبیین این فرضیه می

های اجتماعی وجود  گیری از شبکه . اضطراب زیاد ممکن است پیش از شروع بهرهنشده است

منزله راه گریز استفاده  های اجتماعی، به داشته باشد، بدین معنا که افراد مضطرب، از شبکه

های اجتماعی رخ دهد، به  طور ممکن است اضطراب در نتیجه اعتیاد به شبکه کنند. همین می
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های اجتماعی  های اجتماعی معتاد شد در مواقعی که به شبکه به شبکه این معنا که وقتی فرد

شود و برای کاهش اضطراب خویش به اینترنت  قرار، نگران و مضطرب می دسترسی ندارد بی

 آورد. روی می

های اجتماعی و کارکرد اجتماعی دانش آموزان نشان  نتایج ضریب همبستگی بین شبکه

رو  ( بین این دو متغیر وجود دارد ازاینP=000/0معنادار)( همبستگی r=340/0دهد که ) می

گیرد. بیشترین ارتباط مربوط به  شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می فرضیه صفر رد می

 (.P<05/0( است )r=237/0)تعداد ( است. کمترین ارتباط مربوط به بعد r=336/0)زمان  بعد

( که در پژوهش خود 1389ط ناستی زاده )انجام شده توس  این نتیجه با نتایج پژوهش

های اضطراب و  دریافت سالمت عمومی کاربران معتاد به اینترنت )خصوصاً در زیر مقیاس

افسردگی( نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری بود، همخوانی دارد. در تبیین این 

افزایش انزوای اجتماعی و های اجتماعی منجر به  توان گفت که کاربرد ارتباطی شبکه فرضیه می

شود. کاربران  تولید پیوندهای اجتماعی ضعیف و کاهش کیفیت ارتباط با خانواده و دوستان می

ها با محدود ساختن تماس  طور منظم به قطع تماس با محیط اجتماعی خود تمایل دارند. آن به

های اجتماعی  بکهو تعامل با اعضای خانواده و دوستان، زمان بیشتری را به استفاده از ش

 دهند. اختصاص می

دهد  های اجتماعی و افسردگی دانش آموزان نشان می نتایج ضریب همبستگی بین شبکه

رو فرضیه صفر  ( بین این دو متغیر وجود دارد. ازاینP=000/0( همبستگی معنادار)r=328/0که )

زمان  ربوط به بعدگیرد. بیشترین ارتباط م شود و فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می رد می

(. این P<05/0( است )r=265/0)تعداد ( است. کمترین ارتباط مربوط به بعد r=290/0)استفاده 

( که نشان دادند میزان 2007( و ین و همکاران )2006نتایج با نتایج پژوهش کیم و همکاران )

دچارند  افسردگی، اضطراب و هراس و ترس اجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت

توان گفت علت دقیق رابطه میان  بیشتر است، همخوانی دارد. در تبیین این فرضیه می

منزله یک آسیب روانی  های اجتماعی مشخص نشده است، شاید افسردگی به افسردگی و شبکه

های اجتماعی مستعد کند. بعضی افراد برای کاهش  کننده از شبکه فرد را برای افراد استفاده

های اجتماعی ممکن  که شبکه طوری آورند به های اجتماعی روی می یش به شبکهافسردگی خو

طور ممکن است  است جایگزینی برای زندگی بدون نشاط افراد افسرده فراهم کند. همین

های اجتماعی  های اجتماعی رخ دهد یعنی افرادی که به شبکه افسردگی در نتیجه اعتیاد شبکه
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کنند. ممکن است که  حاصل از آن مانند افسردگی را تجربه می شوند، پیامدهای منفی معتاد می

های اجتماعی  احتمال دارد افسردگی به دلیل انزوا و تنهایی فرد را مستعد استفاده از شبکه

کند. همچنین هر کس در معرض رایانه قرار دارد در معرض اعتیاد است؛ اما افرادی که 

 اند.پذیری بیشتر در معرض آسیبحوصله هستند،  خجالتی، افسرده، تنها و بی

وخوی افراد گوناگون  پرداختن هر چه بیشتر به کیفیت این دنیای مجازی بر روحیات و خلق

تحرکی و کاهش  های جسمی، تقویت کم های اجتماعی سبب تنبلی است. لذا استفاده زیاد از شبکه

چنین، افرادی که  د. همشو روابط با دیگران در دنیای واقعی و در نتیجه انزوای اجتماعی می

کنند، بیشتر احتمال دارد که چاق شوند،  های اجتماعی استفاده می ازحد معمول شبکه بیش

تهاجمی باشند، احساس اضطراب کنند و در فراگیری فرآیندهای آموزشی کندتر عمل کنند و در 

اجتماعی معضالت  های طورقطع استفاده زیاد از شبکه ها به خطر بیفتد. به نتیجه سالمت روانی آن

موقع تشخیص، به آن  های روحی و جسمی خاص خود را به همراه خواهد داشت که اگر به و بحران

 های جدیدی روبرو کند. تواند سالمت روانی جامعه را با چالش پرداخته نشود، می

 پیشنهادها

ات این آموزان را به تأثیر شود که معلمان و مسئوالن دانش براساس نتایج پیشنهاد می -1

 ها بر سالمت روان آنان آگاه سازند تا از پیامدهای بعدی آن جلوگیری شود. شبکه

آموزان برای تفریحات و  شود که معلمان و مسئوالن دانش براساس نتایج پیشنهاد می -2

-طور مثال تشویق دانش های شخصیتی پیش بگیرند. به آموزان سیاستهای دانش سرگرمی

 های ورزشی. هآموزان به عضویت در گرو

های اجتماعی بر اختالل جسمانی دانش آموزان تأثیر  براساس نتایج که نشان داد شبکه -3

شود که والدین به فرزندان خود یاد بدهند در صورت  مثبتی گذاشته است پیشنهاد می

های  داشتن مشکالت عاطفی و جسمی به خانواده و افراد مشاور روی بیاورند تا به شبکه

 کند. آموزان تشدید می این اوضاع را در دانش اجتماعی که

شود که در مواقع  های اجتماعی بر اضطراب دانش آموزان پیشنهاد می با توجه به تأثیر شبکه -4

زا مانند ایام امتحانات یا روزهایی که فشار درسی باال است رایانه یا تلفن همراه از  اضطراب

زان برای حل اضطراب خود به وسایل و دسترس دانش آموزان خارج گردد. تا دانش آمو

 ارتباطات حضوری مراجعه کنند.
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شود والدین  های اجتماعی در اختالل کارکرد اجتماعی پیشنهاد می با توجه به نقش شبکه -5

های اجتماعی در تشدید  در صورت دیدن این اختالل در فرزندان خود بدانند که تأثیر شبکه

ها برای فرزندان خود هم  برای استفاده از این شبکه آن بدون تردید است و سعی کنند که

 محدودیت تعداد و هم محدودیت زمانی قائل شوند.

شود که دانش  های اجتماعی بر افسردگی دانش آموزان پیشنهاد می با توجه به تأثیر شبکه -6

ها در  آموزان دارای این اختالل شناسی شوند و آنان را با این موضوع که این شبکه

دگی و تنهایی آنان نقش منفی دارد آشنا سازند و در حد امکان به عدم استفاده از آن افسر

 های زمانی و تعداد برای آنان قائل شوند. را تا بهبودی تشویق کنند و محدودیت
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