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چكيده
هدف این تحقيق بررسي رابطه بين استفاده افراطي

برای دو متغير استفاده افراطي از پيامک و احساس تنهایي

از تكنولوژی ها و وضعيت آموزشي و رواني است .در این

هم رابطه معنادار وجود داشت .ميزان استفاده افراطي از

تحقيق از روش تحقيق همبستگي استفاده شده است.

اینترنت در دختران بيشتر از پسران مي باشد .و همچنين
ميزان استفاده افراطي از پيامک در دختران بيشتر از پسران

جامعهی آماری ،كليه دانش آموزان دوره دبيرستان استان

مي باشد .بين هر یک از مؤلفه های پيامک (واكنش

مازندران در سال  1399به تعداد  16153بودند .نمونه

هيجاني ،ادراک استفاده افراطي ،حفظ روابط) و اعتياد به

آماری هم از طریق جدول مورگان  325نفر دانش آموز

اینترنت رابطه وجود داشته و بين هر یک از مؤلفه های

دبيرستاني به شيوه تصادفي خوشه ای انتخاب شدند و

پيامک (اعتياد به  )smsو احساس تنهایي هم رابطه وجود

برای گردآوری اطالعات از مطالعات كتابخانهای و

دارد.

پرسشنامه استاندارد ،استفاده شده است .دانش آموزان به

کليد واژه گان :اعتياد به اینترنت ،احساس تنهایي،

سه مقياس آزمون اعتياد به اینترنت ،احساس تنهایي و

پيشرفت تحصيلي ،اعتياد به پيامک.

پيامک پاسخ دادند .یافتههای تحليل شده نشان دادند كه:
بين دو متغير استفاده افراطي از اینترنت و پيشرفت
تحصيلي رابطه معنادار وجود ندارد .و همچنين بين دو
متغير استفاده افراطي از پيامک و پيشرفت تحصيلي رابطه
معنادار وجود ندارد .اما بين دو متغير استفاده افراطي از
اینترنت و احساس تنهایي رابطه معنادار وجود داشت.
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مقدمه
استفاده از فن آوری و تكنولوژیهای نوین یكي از

انجام پروژه های چند رسانه ای ،و كمک به در یافت

جلوه های آشكار دنيای پيش روست .اینترنت نيز به

مهارت های اساسي (الودن .)1395 ،عصر جدید را عصر

عنوان یكي از ابعاد نوپای این فن آوری های جدید جهان

انقالب در ارتباطات نيز ناميده اند و روشن ترین نشانه ی

معاصر ،نقش به سزایي درتغيير و تحول زندگي افراد

این قرن ،انفجار اطالعات است .اما آیا این انفجار ،لزوم ًا

جامعه دارد .اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به

در بردارنده ی انرژی مثبت و بالنده برای رشد و تعالي

یكي ازابزار الزم زندگي تبدیل شود .تا جایي كه حذف آن

انسان است و یا حاوی سموم خطرناک و تخریب گر؟

از امور روزمره زندگي امری اجتناب ناپذیراست

پاسخ به این سؤال ،به نوع كاربرد این انرژی و مدیریت

(فرشباف .)1399 ،امروزه با گسترش شبكه جهاني

تصرف و بهره برداری آن توسط كاربران مختلف ،با انگيزه

اینترنت تبادل اطالعات و روز آمد بودن آنها ابعاد گسترده

ها و جهت گيری های متفاوت بستگي دارد .مثالً اینترنت

تری یافته است .به طوری كه همه افراد با هر شغل و

به عنوان یک پدیده جهان شمول ،امكان و فرصتي برای

تخصصي و هر ميزان تحصيالت مي توانند در حرفه خود،

كاربران فراهم مي كند كه بتوانند تمام اطالعات و خدمات

در هر جای دنيا ،با مراجعه به این منبع نامحدود اطالعات،

مورد نياز خود را هر زمان ،هر كجا و به هر ميزان كه

پله های ترقي را سریع تر پيموده و در شغل و كسب خود

بخواهند ،دریافت كنند .یا امروزه در خانه ها ،خيابان ها،

موفق تر باشند .فناوری های اینترنت و شبكه های پيشرفته

مدارس ،محيط های دانشجویي ،اماكن عمومي ،مغازه ها،

تازه وارده های تطبيقي كالس درس هستند؛ توسعه

ادارات و همه جا افرادی را مي بينيم كه گوشي تلفن

مخابرات و شبكه های اینترنت موجب سهولت ارتباط و

همراه در دست ،مدت های طوالني را با آن مشغول اند .و

تماس بين مدارس جهان گردیده است.

گاه این اشتغال چنان به افراط مي كشد كه توجه دیگران

مطالعات اخير نشان مي دهد تأثير اینترنت بر

را جلب مي كند .با توجه به آمار و ارقام با گذشت زمان

كالسهای درس تأثير مثبتي بوده است .مطالعاتي توسط

استفاده از این وسایل رو به ازدیاد است ،بطوری كه تعداد

مركز فناوری كاربردی ویژه در سال  1886انجام شد كه

كودكان  2-12سال كه كامپيوتر را در منزل استفاده مي

یافته های آن نشان مي دهد ،نمرات شاخص مدیریت

كنند از  49درصد در سال  1886به  27درصد در سال

اطالعات ارتباطات و ارایه ایده ها برای گروه آزمایش كه

 2777صعود كرده است .استفاده از اینترنت نيز از 15

به اینترنت دسترسي داشته اند ،باالتر از گروه كنترل كه به

درصد به  52درصد در این دوره  5ساله افزایش پيدا كرده

اینترنت دسترسي نداشته اند بوده است و همچنين این

است .سرعت انتشار اینترنت  8برابر سریع تر از رادیو4 ،

مطالعه نشان داده كه در گروه آزمایش از رایانه استفاده

برابر سریع تر از كامپيوترهای شخصي و سه برابر سریع

زیادتری برده و در چهار زمينه از آن استفاده كرده اند:

تر از تلویزیون بوده است .و از نظر مقدار زمان استفاده هم

جمع آوری اطالعات ،سازماندهي اطالعات دریافت شده،

جای تأمل دارد .چون بررسي های آماری در سال 2777
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بيانگر این مطلب است كه كودكان سن  2-2سال بطور

مسأله خاص عصر اطالعات اسات .همانناد تماامي اناواع

متوسط  34دقيقه در روز از كامپيوتر استفاده مي كنند كه

دیگر اعتياد ،اعتياد به اینترنت نيز با عالیمي هماراه اسات.

این زمان با افزایش سن ( 2-5سالگي  22دقيقه در روز،

همچااون اضااطراب ،افسااردگي ،كاا ،خلقااي ،بيقااراری،

 6-11سالگي  48دقيقه در روز و  12-12سالگي  63دقيقه

تفكرهای وسواسي و یاا خيالباافي راجاع باه اینترنات .از

در روز) طوالني تر مي شود (شيلد.)2777 ،1

طرفي ،در عين حال كه روابط این افراد (به ویاژه كودكاان

در یک بررسي كه روی  262دانش آموز بين  11تا

و نوجوانان) در جهان مجازی افزایش ميیابد .در مقابل از

 19سال به انجام رسيد ،مشخص شد نزدیک به  63درصد

دامنه روابط آنان در جهان واقعاي كاساته ميشاود .ضامن

از آنها به اینترنت و  53درصد از آنها به تلفن همراه خود

آنكه ،احتمال لطمه دیدن عملكرد آموزش نيز وجاود دارد

اعتياد پيدا كرده اند و بدون این وسایل زندگي آنها از

(سامسااون و كااين .)2775 ،2امااروزه روانشناسااان حتااي

روال معمول خود خارج مي شود(كانون پرورش فكری

مطمئن نيستند كه اسم این پدیده را چه بگذارند .برخي از

كودكان و نوجوانان .)1399 ،باتوجه به آمار مركز آمار

آنها ترجيح ميدهند به جای واژه «اعتيااد باه اینترنات» ،از

ایران؛ از مجموع كاربران اینترنت كشور 68/9 ،درصد 15

واژه «اعتياد به كامپيوتر» استفاده كنند .چرا كه هستند افاراد

تا  28ساله و  31/9درصد 17تا 18ساله 57/4 ،درصد

زیااادی كااه ساااعت هااا بااا كااامپيوتر كااار كاارده و بااه آن

محصل بوده و  21/3درصد از خانوارهای كشور دارای

وابساااتهاند ،اماااا اصاااالً ،باااه اینترنااات حتاااي فكااار

حداقل یک عضو با تلفن همراه بوده اند(مركز آمار ایران،

نميكنند(سولر .)2775،3حتاي بساياری از روانشناساان در

 .)1392بنابراین در جهان امروز ،فرهنگ رسانه ای با

این مسأله تردید دارند كه آیا واژه «اعتياد» بارای توصايف

برتری رسانه اینترنت و تلفن همراه فراگيرترین و مسلط

زماني كه مردم وقت زیادی را صرف اساتفاده از اینترنات

ترین فرهنگ تأثير گذار در جامعه است .مركز ثقل این

ميكنند ،واژه مناسبي است .انجمن روان پزشاكي آمریكاا

تأثير روی نسل در حال رشد ،یعني نوجوانان و جوانان

اعتياد به اینترنت را یک الگاوی اساتفاده از اینترنات كاه

است .به عبارتي دیگر ،بخش قابل توجهي از زندگي

موجب اختالل عملكردی شده و باا حااالت ناخوشاایند

جوانان امروز ،به ویژه دانش آموزان را ارتباط با اینترنت و

دروني در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریاف

تلفن همراه تشكيل مي دهد .هر چند این ارتباط مي تواند

كرده است و برای تشخيص آن هفت ماالک ارایاه كارده

به رشد مهارت های مختلف یادگيری منجر شود .اما در

است (حداقل سه معياار در طاول دو مااه)  )1تحمال)2 ،

كنار این مهارت ها و مزایا ،باید در كمين خطرهای پنهان

عالیم ترک )3 ،زمان استفاده از اینترنت بيش از آن چه كه

آن نيز بود.

فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد )4 ،تمایال ماداوم

همزمان با دسترسي گسترده افراد به اینترنت ،شااهد

برای كنترل رفتار )5 ،صرف وقت قابل توجه بارای اماور

نوع جدیدی از اعتياد یعني «اعتياد اینترنتي» نيز هستيم كاه

مرتبط با اینترنت )6 ،كاهش فعاليت های اجتماعي ،شغلي

.Shields

. Samson & Keen
. Suler
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و تفریحي در اثر استفاده از اینترنت ،و  )2تداوم استفاده با

(چبي و همكاران .)2777 ، 6نای و اربرینگ ( ،2777نقل

وجاود آگااهي از آثاار منفاي آن (پاتریاک 1و جاوی ،2

از ليم و همكاران )2774 ،در مطالعه خویش بدین نتيجه

.)2779

رسيدند كه زنها بيش از مردها در دامنه شدید اختالل
اعتياد به اینترنت بوده و بنابراین نسبت به مردها مشكالت

به هر حال ،پدیده اعتياد اینترنتي ،همزمان با افزایش

بيشتری در استفاده از اینترنت داشتند.

دسترسي روزانه مردم به منابع آنالین شایعتر ميشود.
وب ،اطالعدهنده ،مفيد ،دارای منابع غني و سرگرم كننده

پژوهش ها نشان مي دهد كه رابطه بين

است .اما برای بسياری از مردمي كه به آن معتادند ،این

افزایش استفاده از اینترنت و افزایش احساس

منافع ،در حال تبدیل شدن به آسيب ها و نابهنجاری های

تنهایي و افسردگي در نوجوانان و جوانان قابل
توجه است (ساندرز و

رواني و رفتاری است (فریز .)2772،3از طرفي ،افراد در

همكاران،2

 .)2777پژوهش ها

حاكي از آن است كه زنان بيشتر افسردگي و مردان

صورت استفاده از اینترنت ،نه تنها رفتارهایي متفاوت با

بيشتر احساس تنهایي مي كنند(جكسون و

الگوهای رای ،در جامعه از خود نشان ميدهند ،بلكه نوع

آدامز)2777(8

همكاران،9

تفكرشان نيز با اكثریت افراد جامعه ،متفاوت مي شود .این

 .)2771گونچار و

افراد اندیشههای وسواسي راجع به اینترنت دارند ،كنترل

اینترنتي نشان دادند كه استفاده بيش از اندازه از اینترنت با

چنداني بر وسواس و انگيزههای اینترنتيشان نداشته و

افزایش احساس تنهایي و افسردگي و كاهش روابط

حتي فكر ميكنند اینترنت تنها دوست آنهاست .همچنين،

اجتماعي ارضا كننده (زمان آفالین) رابطه دارد .بولن و
هری17

اینگونه افراد فكر ميكنند كه اینترنت تنها جایي است كه

با پژوهش روی كاربران

در مطالعه شان در سال  ،2777به این نتيجه

آنها در آن ،احساس خوبي نسبت به خود و جهان اطراف

رسيدند كه هر چه جوانان زمان بيشتری را با اینترنت سر

دارند (پين نلي .)2772،4اندرسون در سال  1882به مطالعه

كنند ،در مقابل از ميزان زماني كه صرف محيط اجتماعي

تأثير اعتياد اینترنتي بر دانشجویان پرداخت .وی دریافت

واقعيشان خواهند كرد ،كاسته خواهد شد .مسأله پژوهش

كه یک سوم این دانشجویان در نتيجه استفاده مفرط از

حاضر بررسي رابطه بين استفاده افراطي از تكنولوژی

اینترنت ،دچار مشكالت تحصيلي شدهاند (ليم و

(اعتياد به اینترنت و  )SMSو وضعيت آموزشي و رواني

همكاران .)2774،5اورزاک طي مطالعهای كه به سال 1888

دانش آموزان مي باشد كه در این راستا فرضيه های زیر

انجام داد ،دریافت كه افرادی كه مستعد اعتياد اینترنتي

مورد آزمون قرار داده است:
 -1بين استفاده افراطي از اینترنت (اعتياد به اینترنت)

هستند ،به سادگي خسته و ملول ميشوند ،تنها ،كمرو و

و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

خجالتي و دچار افسردگي یا انواع دیگر اعتياد هستند
1
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 -2بين استفاده افراطي از پيامک (اعتياد به  )SMSو

استان مازندران تعداد دانش آموزان دوره متوسطه 16153

پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

نفر گزارش گردیده كه در  82مدرسه مشغول به تحصيل
مي باشند .كه از این تعداد  325نفر به عنوان حجم نمونه

 -3بين استفاده افراطي از اینترنت (اعتياد به اینترنت)
و احساس تنهایي رابطه وجود دارد.

انتخاب گردید.

 -4بين استفاده افراطي از پيامک (اعتياد به  )SMSو

ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسش نامه

احساس تنهایي رابطه وجود دارد.

های استاندارد اعتياد به اینترنت ،اعتياد به  SMSو

 -5بين استفاده افراطي از تكنولوژی (اعتياد به

احساس تنهایي مي باشد .با توجه به ابزار این پژوهش

اینترنت) در دانش آموزان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

استاندارد شده بوده به همين جهت از اعتبار و روایي الزم

 -6بين استفاده افراطي از تكنولوژی (اعتياد به پيامک)

برخوردار بوده است .سپ

در دانش آموزان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

تكميل نموده و پ

 -2بين هر یک از مؤلفه های اعتياد به  SMSو اعتياد

دانش آموزان پرسش نامه را

از جمع آوری داده های مورد نياز،

این داده ها با استفاده از بسته ی نرم افزاری  spssبا

به اینترنت رابطه وجود دارد.

روش آماری مناسب (آمار توصيفي :نمودار ،فراواني،

 - 9بين هر یک از مؤلفه های اعتياد به  SMSو

درصد فراواني و آمار استنباطي :رگرسيون چند متغيره و

احساس تنهایي رابطه وجود دارد.

ضریب همبستگي پيرسون و آزمون  )tمورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت.

روش تحقيق

يافته ها

در این مطالعه با توجه به موضوع و اهداف آن،
مناسب ترین روش تحقيق ،همبستگي است .جامعه آماری

همااانطور كااه جاادول فراوانااي نشااان ميدهااد از

این تحقيق را كليه دانش آموزان دوره دبيرستان های شهر

مجمااوع  368نمونااه آماااری 57/47 ،درصااد ( 196نفاار)

ساری در سال تحصيلي  99-98تشكيل مي دهد كه با

آزمودنيها به زنان و  48/67درصد ( 193نفار) باه ماردان

مراجعه به واحد برنامه ریزی اداره كل آموزش و پرورش

اختصاص دارد.

جدول شماره  .9توزيع فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيک جنسيت
جنسيت

فراواني

درصد فراواني

زن

196

57/47

مرد

193

48/67

جمع

368

177
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جدول شماره  .2تعيين حدود واقعي ميانگين نمره اعتياد به اينترنت و پيامک
انحراف

خطای معيار

ميانگين

معيار

ميانگين

اعتياد به اينترنت

33/33

9/05

5/34

اعتياد به پيامک

76/71

99/34

5/01

متغيرها

حدود واقعي ميانگين

 34تا79

X ± sx.z

 70تاX ± sx.z 73

همان طوری كه داده های جدول و نمودار فوق

معتاد به اینترنت و پيامک شناسایي شده و آنهایي كه

نشان مي دهد ،ميانگين واقعي نمره اعتياد به اینترنت دانش

نمرات شان زیر حدود اطمينان ميانگين قرار گرفته به

آموزان با  85درصد اطمينان ( )z =1/86بين دو نمره 32

عنوان افرادی كه دچار اعتياد به اینترنت و پيامک نيستند

تا  41قرار دارد .همچنين ميانگين واقعي نمره اعتياد به

شناسایي شدند.

پيامک در دانش آموزان با  85درصد اطمينان ()z =1/86

فرضيه اول :بين استفاده افراطي از اینترنت (اعتياد به

بين  45تا  49قرار گرفت و لذا بر اساس داده های فوق

اینترنت) و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

نمره آنهایي كه باالتر از ميانگين قرار گرفت بعنوان افراد
جدول شماره  .3توزيع ميانگين ،انحراف معيار نمرات معدل به تفكيک دانش آموزان معتاد و عدم اعتياد به اينترنت
گروهها

ميانگين

انحراف معيار

معتاد به اينترنت

96/51

2/10

عدم اعتياد به اينترنت

96/72

2/30

مقدار t

درجه

سطح

مقدار t

مشاهده شده

آزادی

احتمال

بحراني

9/53

370

5/50

9/16

با مشاهده ميانگين گروه های معتاد و عدم اعتياد به

اینترنت و پيشرفت تحصيلي رابطه معنادار وجود ندارد.

اینترنت ( 16/78در مقابل  )16/42این مقدار تفاوت را

بنابراین ،فرضيه صفر تأیيد مي شود .به عبارتي پيشرفت

آزمون  tبرای دو گروه مستقل معنادار نشان نداده است؛

تحصيلي هر دو گروه دانش آموزان استفاده كننده افراطي

چرا كه مقدار  tبدست آمده برابر با  1/79از مقدار t

از اینترنت و آنهایي كه بطور معمولي از اینترنت استفاده

بحراني با درجه آزادی  345در سطح احتمال  7/75برابر

مي كنند ،حدوداً یكسان است.

با  1/86كوچكتر مشاهده شد؛ لذا با  85درصد اطمينان

فرضيه دوم :بين استفاده افراطي از پيامک (اعتياد به

مي توانيم قضاوت كنيم كه بين دو متغيراستفاده افراطي از

 )SMSو پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.
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جدول شماره  .7توزيع ميانگين ،انحراف معيار نمرات معدل به تفكيک دانش آموزان معتاد و عدم اعتياد به پيامک
انحراف

مقدار t

درجه

سطح

مقدار t

معيار

مشاهده شده

آزادی

احتمال

بحراني

9/21

370

5/50

9/16

گروهها

ميانگين

معتاد به sms

96/73

2/43

عدم اعتياد به sms

96/95

2/63

با مشاهده ميانگين گروه های معتاد و عدم اعتياد به

پيامک و پيشرفت تحصيلي رابطه معنادار وجود ندارد؛

 16/49( SMSدر مقابل  )16/17این مقدار تفاوت را

بنابراین ،فرضيه صفر تأیيد مي شود .به عبارتي پيشرفت

آزمون  tبرای دو گروه مستقل معنادار نشان نداده است.

تحصيلي هر دو گروه دانش آموزان استفاده كننده افراطي

چرا كه مقدار  tبدست آمده برابر با  1/28از مقدار t

از پيامک و آنهایي كه بطور معمولي از پيامک استفاده مي

بحراني با درجه آزادی  345در سطح احتمال  7/75برابر

كنند ،حدوداّ یكسان است.

با  1/86كوچكتر مشاهده شد .لذا با  85درصد اطمينان مي

فرضيه سوم :بين استفاده افراطي از اینترنت (اعتياد به

توانيم قضاوت كنيم كه بين دو متغير استفاده افراطي از

اینترنت) و احساس تنهایي رابطه وجود دارد.

جدول شماره  .0توزيع ميانگين ،انحراف معيار نمرات احساس تنهايي به تفكيک دانش آموزان معتاد و عدم اعتياد به اينترنت
انحراف

مقدار t

درجه

سطح

مقدار t

معيار

مشاهده شده

آزادی

احتمال

بحراني

گروهها

ميانگين

معتاد به اينترنت

0/33

2/33

عدم اعتياد به اينترنت

6/05

3/90

3/70

370

5/50

9/16

برابر با  3/45از مقدار  tبحراني با درجه آزادی  345در
سطح احتمال  7/75برابر با  1/86بزرگتر مشاهده شد لذا

با مشاهده مقدار تفاوت بين ميانگين احساس تنهایي
دانش آموزاني كه بطور افراطي از اینترنت استفاده مي كنند
و آنهایي كه در این كار افراط ندارند( 5/39در مقابل
 ،)6/57این مقدار تفاوت را آزمون  tبرای دو گروه مستقل

با  85درصد اطمينان مي توانيم قضاوت كنيم كه بين دو

معنادار نشان داده است؛ چرا كه مقدار  tبدست آمده

متغير استفاده افراطي از اینترنت و احساس تنهایي رابطه
معنادار وجود دارد؛ بنابراین فرضيه صفر رد مي شود .به
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عبارت دیگر آنهایي كه بطور افراطي از اینترنت استفاده

فرضيه چهارم :بين استفاده افراطي از پيامک (اعتياد به

مي كنند ،احساس تنهایي بيشتری مي كنند.

 )SMSو احساس تنهایي رابطه وجود دارد.

جدول شماره  .6توزيع ميانگين ،انحراف معيار نمرات احساس تنهايي به تفكيک دانش آموزان معتاد و عدم اعتياد به پيامک
گروهها

ميانگين

انحراف معيار

معتاد به sms

0/73

2/43

عدم اعتياد به sms

6/24

3/24

مقدار t

درجه

سطح

مقدار t

مشاهده شده

آزادی

احتمال

بحراني

2/04

370

5/50

9/16

با مشاهده مقدار تفاوت بين ميانگين احساس تنهایي

دو متغيراستفاده افراطي از پيامک و احساس تنهایي رابطاه

دانش آموزاني كه بطور افراطي از پيامک استفاده مي كنناد

معنادار وجود دارد .بنابراین فرضيه صفر رد مي شاود .باه

و آنهایي كه در ایان كاار افاراط ندارناد ( 5/43در مقابال

عبارتي آنهایي كه بطور افراطي از پيامک استفاده مي كنند،

 ،)6/22ایاان مقاادار تفاااوت را آزمااون  tباارای دو گااروه

احساس تنهایي بيشتری مي كنند .توضيح اینكه نمره بيشتر

مستقل معنادار نشان داده است؛ چرا كاه مقادار  tبدسات

بيانگر احساس تنهایي كمتر مي باشد.

آمده برابر با  2/52از مقدار  tبحراني با درجه آزادی 345

فرضيه پنجم :بين استفاده افراطي از تكنولوژی (اعتيااد باه

در سطح احتمال  7/75برابر با  1/86بزرگتر مشااهده شاد

اینترنت) در دانش آموزان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

لذا با  85درصد اطمينان مي توانيم قضاوت كنيم كاه باين

جدول شماره  .4توزيع ميانگين  ،انحراف معيار نمرات استفاده افراطي از اينترنت تفكيک دانش آموزان دختر و پسر
گروهها

ميانگين

انحراف معيار

دختران

79/24

97/40

پسران

36/73

90/50

مقدار t

درجه

سطح

مقدار t

مشاهده شده

آزادی

احتمال

بحراني

3/92

370

5/50

9/16

با مشاهده مقدار تفاوت بين ميانگين استفاده افراطي

لذا با  85درصد اطمينان مي توانيم قضاوت كنيم كه ميزان

از اینترنت بين داناش آماوزان دختار و پسار ( 41/22در

استفاده افراطي از اینترنت در دختران بيشتر از پساران ماي

مقابل  ،)36/43این مقدار تفاوت را آزمون  tبرای دو گروه

باشد.بنابراین فرضيهصفر رد و فرضيهتحقيقتأیيد مي شود.

مستقل معنادار نشان داده است چارا كاه مقادار  tبدسات

فرضيه ششم :بين استفاده افراطي از تكنولوژی (اعتيااد باه

آمده برابر با  3/12از مقدار  tبحراني با درجه آزادی 345

پيامک) در دانش آموزان دختر و پسر رابطه وجود دارد.

در سطح احتمال  7/75برابر با  1/86بزرگتر مشاهده شد
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جدول شماره  .3توزيع ميانگين ،انحراف معيار نمرات استفاده افراطي از پيامک به تفكيک دانش آموزان دختر و پسر
گروهها

ميانگين

انحراف معيار

دختران

74/61

99/79

پسران

70/35

99/27

مقدار t

درجه

سطح

مقدار t

مشاهده شده

آزادی

احتمال

بحراني

2/52

370

5/50

9/16

با مشاهده مقدار تفاوت بين ميانگين استفاده افراطي

مشاهده شد .لذا با  85درصد اطمينان مي توانيم قضاوت

از پيامک بين دانش آموزان دختر و پسر ( )42/68در

كنيم كه ميزان استفاده افراطي از پيامک در دختران بيشتر

مقابل  ،)45/37این مقدار تفاوت را آزمون  tبرای دو

از پسران مي باشد .بنابراین فرضيه صفر رد و فرضيه

گروه مستقل معنادار نشان داده است؛ چرا كه مقدار t

تحقيق تأیيد مي شود.

بدست آمده برابر با  2/72از مقدار  tبحراني با درجه

فرضيه هفتم :بين هر یک از مؤلفه های پيامک (اعتيااد باه

آزادی  345در سطح احتمال  7/75برابر با  1/86بزرگتر

 )smsو اعتياد به اینترنت رابطه وجود دارد.

جدول شماره  .1توزيع ضريب همبستگي پيرسون بين هر يک از مؤلفه های پيامک و اعتياد به اينترنت
متغيير

حجم نمونه

rم

rب

سطح احتمال

واکنش هيجاني**

361

5/239

5/923

5/555

ادراک استفاده افراطي**

361

5/223

5/923

5/555

حفظ روابط**

361

5/224

5/923

5/555

** سطح احتمال 5/59

با مشاهده این كه ،بين هر سه مؤلفه پيامک (واكنش

مشاهده شده معنادار مي باشد و مي توانيم بپذیریم كه بين

هيجاني ،درک استفاده افراطي و حفظ روابط) با استفاده

هر یک از مؤلفه های پيامک (اعتياد به  )smsو اعتياد به

افراطي از اینترنت به ترتيب  7/229 ،7/231و 5/222

اینترنت رابطه وجود دارد.

رابطه وجود دارد و با توجه به اینكه سطح احتمال در هر

فرضيه هشتم :بين هر یک از مؤلفه های پيامک (اعتياد به

سه مورد برابر با 7/777كمتر از  7/71شد؛ لذا رابطه

 )smsو احساس تنهایي رابطه وجود دارد.
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جدول شماره  .95بين هر يک از مؤلفه های پيامک (اعتياد به  )smsو احساس تنهايي
rم

rب

سطح احتمال

واکنش هيجاني**

361

5/936

5/923

5/551

ادراک استفاده افراطي*

361

5/954

5/513

5/531

حفظ روابط**

361

5/970

5/923

5/550

حجم نمونه

متغير

* سطح احتمال

5/50

** سطح احتمال 5/59

با مشاهده این كه ،بين هر سه مؤلفه پيامک (واكنش

مشهود بوده و به خصوص اینكه دانش آموزان و خانواده

هيجاني ،درک استفاده افراطي و حفظ روابط) با احساس

ها ،تأكيد زیاد بر روی زمان امتحانات و شب امتحان

تنهایي به ترتيب  7/172 ،7/136و  7/145رابطه وجود

دارند .نتای ،نشان داد كه پيشرفت تحصيلي هر دو گروه

دارد و با توجه به اینكه سطح احتمال در هر سه مورد برابر

دانش آموزان استفاده كننده افراطي از پيامک و آنهایي كه

با  7/738 ،7/778و  7/775به ترتيب كمتر از ،7/75 ،7/71

بطور معمولي از پيامک استفاده مي كنند ،حدوداً یكسان

 7/71شده؛ لذا رابطه ی مشاهده شده معنادار مي باشد و

است .آنهایي كه بطور افراطي از اینترنت استفاده مي كنند،

مي توانيم بپذیریم كه بين هر یک از مؤلفه های پيامک

احساس تنهایي بيشتری مي كنند .این یافته همسو و هم

(اعتياد به  )smsو احساس تنهایي رابطه وجود دارد.

جهت با نظرات و یافته های چبي و همكاران ()2777؛ و
همچنين ساندرز و همكاران ()2777؛ گونچار و آدامز

بحث و نتيجه گيری

( )2777و جكسون و

همكاران ( - )2771فقط در

نتای ،پژوهش حاضر نشان داد كه پيشرفت تحصيلي

مردان -و قاسم زاده ( )1395و مشایخ ( -)1392فقط در

هر دو گروه دانش آموزان استفاده كننده افراطي از اینترنت

دختران -مي باشد .آنهایي كه بطور افراطي از پيامک

و آنهایي كه بطور معمولي از اینترنت استفاده مي كنند،

استفاده مي كنند ،احساس تنهایي بيشتری مي كنند .یافته

حدوداً یكسان است .و این با یافته های یونگ (،)1886

های تحقيق حاضر ،یافته های زكریایي ( ،)1391شایق

دوران ( ،)2773ليم و همكاران ( ،)2774مغایرت دارد .در

( )1399را كه استفاده افراطي پسران را تأیيد كرده بودند و

این مورد علت مسایل فرهنگي و خانوادگي را نباید از نظر

همچنين نظر قاسم زاده ( )1395كه بين تعداد دختران و

دور داشت .چون در مدارس توجه به امور دانش آموزان و

پسران تفاوتي ندیده اند ،را رد مي كند .این یافته ،نتيجه

فعاليت آنان و تأكيد و رقابت مدارس بر نمرات و پي

پژوهش آورده شده در مباحث سلگي ( )1392را تأیيد مي

گيری های مداوم اولياء و مربيان ،چيزی است كه در ایران

كند .و این نشان از آن دارد كه دختران از لحاظ استفاده
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افراطي در اینترنت و پيامک ،نسبت به پسران جلوتر بوده،
پ

تهران .مجله علمي پژوهشي اصول بهداشت رواني،

روابط دیگر به دست آمده در این پژوهش هم باید در

تابستان ،سال یازدهم ،شماره 2پياپي.42

آنها بيشتر باشد .بين هر یک از مؤلفه های پيامک (اعتياد

 -فرشباف ،ساحل .)1399( .اعتياد اينترنتي ،علل و

به  )smsو اعتياد به اینترنت رابطه وجود دارد .كه مطابق

انگيزه ها .تهران :مركز تحقيقات و مطالعات رسانه

با یافته های بولن و هری ( )2777و جوادی ( )1393بوده

ای همشهری.

و نظرات آنها را تأیيد مي كند .بين هر یک از مؤلفه های

 -قاسم زاده ،ليلي .)1395( .احساس تنهايي ،عزت

پيامک (اعتياد به  )smsو احساس تنهایي رابطه وجود

نفس و مهارتهای اجتماعي دانش آموزان مبتال و

دارد.

غير مبتال به استفاده آسيب شناختي از
اينترنت( .)PIUپایان نامه كارشناسي ارشد چاپ

منابع

 -جوادی ،علي محمد .)1393( .بررسي ميزان و

نشده .دانشگاه تربيت معلم تهران.

نوع استفاده از اينترنت و تأثير آن بر ارزشهای

 -كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان.

خانواده در بين دانش آموزان دبيرستاني ناحيه 3

( .)1399اعتياد به تكنولوژی اثر بد روی

مشهد در سال تحصيلي  .32-33پایان نامه

تحصيالت جوانان دارد .نشریه شاپرک .نسخه

كارشناسي ارشد چاپ نشده ،دانشگاه فردوسي

شماره .1947یكشنبه  28آذر

مشهد.

 -الودن ،كنت سي .الودن ،جين پي .)1395( .فن

 -زكریایي ،ليال .)1391( .بررسي ميزان و چگونگي

آوری اطالعات .ترجمه حميد محسني؛ تهران:

استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاههای

كتابدار.

دولتي شهر تهران به تفكيک جنسيت ،دوره

 -مركز آمار ایران .)1392( .چكيده يافته های طرح
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Abstract
Objective of this study was evaluate the relationship between extreme use of this technology
and educational and psychological state in high school boys and girls of Sari are two topics
that mobile Internet and text messaging function and level the scores and loneliness, students
consider and review were is. In this study the research method used is correlation. All the
statistical community secondary school students of Mazandaran province in 1388 to 16,153
the number of people gave up. The sample of 375 people through the Morgan table high
school students way cluster - were selected randomly for data collection and library studies
and the standard questionnaire used. Three students to the Internet addiction scale test,
loneliness, and responded to text messages. Results showed that: Variable between two
extreme Internet use and academic achievement is no meaningful relationship. Between two
variables and extreme use of text messaging and there is no significant relationship between
academic achievement. But between two variables using the Internet and extreme loneliness
was a significant relationship, in other words an extremist who fully use the Internet, they are
lonelier. Two variables for extreme use of SMS and loneliness, also was a significant
relationship; in those fully extreme use of SMS to more loneliness. Extreme levels of Internet
use in girls than boys are. And the extreme levels of SMS use in girls than boys are. Between
each SMS component (emotional response, perception extreme use, maintaining
relationships) and addiction to the Internet connection exists. And between each SMS
component (addiction to sms) and loneliness, the relationship exists.
Keywords: Internet addiction, Loneliness, Academic achievement, SMS Addiction.
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