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 چکیده 
اعتیاد به اینترنت   تشدید  وعوامل خانوادگی نقش مهمی در شروع  

کنند. می  بازی  نوجوانان  پیامدهایش   و در  بواسطه  مشکل  این 

 قرار میدهد.  تحت تاثیر خانواده را نیز

همبستگی بین خانواده و اعتیاد  بررسی رابطه  این تحقیق با هدف  

دانش  بین  اینترنت  شهرستان  به  دوم  متوسطه  دختر  آموزان 

-آماری این پژوهش را کلیه دانش  جامعه  محمودآباد انجام گرفت.

به تعداد  آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان محمودآباد  

به شیوه  گیری در این تحقیق اند. روش نمونهتشکیل داده نفر  50

نفر برآورد شد. برای    50باشد و نمونه آماریمی  تمام سرشماری

انطباقجمع استاندارد  پرسشنامه  دو  از  اطالعات  و  پذیری  آوری 

فضای   به اعتیادپرسشنامه  و   اولسون خانوادگیهمبستگی  

های تحقیق و به  استفاده شد. جهت بررسی فرضیه  یانگ مجازی 

نرم   رهایمتغ  نیب  روابط  کمى  برآوردهاى  آوردن  دست افزار  از 

SPSS23    بین خانواده و اعتیاد  استفاده شد. نتایج نشان داد که

دانش  بین  اینترنت  متوسطبه  دختر  شهرستان  آموزان  دوم  ه 

معنی رابطه  دارد.  محمودآباد  وجود  متغیر داری  همچنین 

خانواده   بین  به تغییرات    از  درصد  91  حدودهمبستگی  اعتیاد 

 . کندیم  بینیپیش  رااینترنت  

 خانواده، اینترنت، نوجوان.  : کلیدی  هایواژه

Abstract 

family factors play an important role in the initiation 

and exacerbation of internet addiction in teenagers. 

And this problem also affects the family due to its 

consequences. This research was conducted with the 

aim of investigating the relationship between family 

and internet addiction among High school girls' 

students of Mahmoudabad city. The statistical 

population of this research has formed 50 people by 

all girl students of the high school level of 

Mahmoudabad city. The sampling method in this 

research is the full census method and a statistical 

sample of 50  people was taken. For collecting of 

information were used two standard questionnaires of 

olsons adaptability and family solidarity and Young's 

Internet Addiction questionnaire. The software of spss 

23 was used to check research hypotheses and obtain 

quantitative estimates of relationships between 

variables. The results showed that there is a 

significant relationship between the family and 

internet addiction among high school girl's student in 

Mahmoudabad city. Also, the correlation variable 

between families predict about 91 percent of the 

changes In internet addiction. 
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 مقدمه 
  ید است که توسط انسان به کار گرفته شده است. این وسیله باعث سرعت و دقتاینترنت یکی از وسایل ارتباطی در عصر جد

 کننده   ای که کره زمین را تبدیل به دهکده جهانی کرده است. اینترنت منتقلدر کارها و گسترش ارتباط شده است، به گونه

  - های فرهنگیدر سطح خرد و بر نظام  ها و هویت فرهنگی کاربران آنها، نگرشهایی که بر ارزشها پیام است، پیام میلیون

 های ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت و شبکهگذارد. از آن جا که برقراری ارتباط اصلیاجتماعی در سطح کالن تأثیر می 

افراطی   ه استفادهتوانند ارتباط برقرار کنند، در بسیاری از موارد منجر بباشد و افراد در زمان کمی با افراد متعدد میاجتماعی می 

از ارتباط   شود که افراد به ارتباط در فضای مجازی بیشافراد، به خصوص نوجوانان و جوانان از این فضاها شده است و باعث می

می امر  این  که  شوند  عالقمند  واقعی  فضای  آندر  روانی  کند. تواند سالمت  تهدید  را  به  ها  اعتیاد  چون  اینترنت،  اختالالتی 

انز از  استفاده  رایج  اختالالتاعتماد به نفس از جمله    وای اجتماعی، اختالل هویت، کاهش احساسات، عدم افسردگی،  مفرط 

 .]1[باشداینترنت می

ای که بیشترین تغییرات شخصیت )چه از لحاظ شناختی، های زندگی انسان است؛ به گونهترین دورهدوره نوجوانی یکی از مهم

ساله   19-10میلیون نوجوان    12، حدود  2011بر طبق سرشماری سال    .]2[گیرد  شکل می  اجتماعی و فیزیکی( در این دوره

دختران نقش مهمی در سالمت جامعه امروز و آینده    .]3[دهند  ها را دختران تشکیل می در ایران وجود دارد که نیمی از آن

ترین راهکارها برای تحقق  ها یکی از مهمدگی آنگذاری بر روی این گروه سنی و ارتقاء سطح سالمت و کیفیت زندارند و سرمایه

 .]4[شود های بهداشتی محسوب میاهداف سازمان

آموزند.  های ارتباطی صمیمانه و نزدیک و سالم را میکننده فضای امنی است که فرزندان در آن مهارتاز سویی خانواده فراهم 

از کنش دهنده روابط عاطفی میان والدین و فرزندان در  ت که نشانهای خانوادگی، همبستگی یا انسجام خانوادگی اسیکی 

ها باالست، اعضا حمایت بیشتری هایی که همبستگی در آناند که خانوادهمطالعات نشان داده .]5[مراحل مختلف رشدی است 

میمت روانی و  از یکدیگر دارند، احساس نزدیکی و گرمی بیشتری نسبت به هم دارند و وقت بیشتری برای با هم بودن و ص

 .]5[گذارند فیزیکی می 

زند تغییرات فرهنگی دائما با تقاضای تغییر مواجه است و آنچه به این تقاضا دامن می  - خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی

ی از  اجتماعی اعضای خانواده و تغییرات ناشی از سیستم اجتماعی است که خانواده در بستر آن قرار دارد. یک  - روانی  -زیستی

  های ارتباطی است. اینترنت به سرعت به یکی از ابزارهای مهم در زندگی بشر تبدیل شده تغییرات موثر بر خانواده تکنولوژی

ها در این حوزه مربوط به افرادی است که مبتال به اعتیاد به اینترنت بوده و از آن به صورت لجام گسیخته  و یکی از نگرانی  ]6[

 .]7[کنند استفاده می

در این میان اعتیاد به اینترنت که بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است به صورت اشتغال ذهنی افراطی با اینترنت،  

افکار عودکننده درباره محدود کردن و کنترل استفاده از آن، ناتوانی در رفع و از بین بردن هوس دسترسی به آن، استفاده مداوم  

های مختلف، اتالف زمان در اینترنت و وجود میل افراطی و هوس بدان حتی هنگامی  کرد در حیطهاز اینترنت با وجود نقص کار

اینترنت در دسترس نیست تعریف شده است   به    .]8[است که  اینترنت عالقمندند، نسبت  به  بیشتر  آنجایی که نوجوانان  از 

شناختی استفاده ها الگوهای آسیبای وجود دارد که آنندهی فزای و نگران  .]9[کنند  های دیگر بیشتر از اینترنت استفاده میگروه

اینترنت نشان دهند   اینترنت را از والدینشان و مهم  .]10[از  از  اینترنت، میزان استفاده  اعتیاد به  اینکه نوجوانان مبتال به  تر 

می بین    .]11[کنند  مخفی  اروپایی  کشورهای  نوجوانان  بین  در  اینترنت  به  اعتیاد  در    ]14-12[درصد    3/18  تا  1شیوع  و 

در    2012در سال    . مطابق آمار مرکز جهانی اینترنتگزارش شده است] 15،16̦[درصد    18/ 4تا    7/13کشورهای آسیایی بین  

باشد. گرچه آماری در زمینه اعتیاد درصد می  53میلیون کاربر اینترنت وجود داشته که نشانگر ضریب نفوذ بیشتر از    42ایران  
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در زمینه افزایش اعتیاد به   .]17[  سیموس و همکاران  ر بین نوجوانان ایرانی وجود ندارد، اما با توجه به گزارشبه اینترنت د

 ای در پیش دارد.اینترنت همراه با افزایش ضریب نفوذ، میزان شیوع آن در کشور ایران روند فزاینده

های  کنند، منبع پژوهشه اینترنت در نوجوانان بازی میاین عقیده که عوامل خانوادگی نقش مهمی در شروع و تشدید اعتیاد ب

اند اعتیاد به اینترنت صرفا مشکل یک فرد نیست،  اشاره کرده  ]18[  گونوک و دوغان  ای بوده است و چنانچهتجربی قابل مالحظه

دهد. احتمال یر قرار میبلکه مشکلی است که خانواده مسئول آن است و این مشکل به واسطه پیامدهایش خانواده را نیز تحت تاث

، به طوری ]19[های بین اعضای خانواده به طرق متعدد نقش داشته باشد  دارد که اعتیاد به اینترنت در عدم هماهنگی و اختالف

اینترنت جو خانوادگی ها نشان میکه برخی پژوهش افراد غیرمعتاد به  اینترنت در مقایسه با  اعتیاد به  افراد دارای  دهند که 

و رضایت ادراک شده کمتری از خانواده    ]20[ها ابراز کرده  کنند والدین محبت کمتری نسبت به آنداشته و احساس می  بدتری

اند که کارکرد خانواده و تعارضات خانوادگی با اعتیاد به اینترنت در  همچنین مطالعات نشان داده  .]21،  22[دهند  نشان می

دهی عاطفی، حل  های کارکرد خانواده )کنترل رفتاری، پاسخاینترنت در خرده مقیاس  و افراد وابسته به  ]10[جوانان مرتبطند  

های برناردی و  . یافته]23[دهند  تفاوت معناداری با گروه کنترل نشان می(  ها و نمره کل کارکرد خانوادهمساله، روابط، نقش

تری از نقض در روابط خانوادگی نشان داده و میزان حاکی است که مبتالیان به اعتیاد به اینترنت، سطوح باال  ]24[پاالنتی  

 ساعات استفاده از اینترنت با شدت نقص در روابط همبستگی دارد. 

اند که نوجوانان معتاد به اینترنت در مقایسه با افراد غیرمعتاد، رضایت از خانواده کمتری داشته، احساس مطالعات نشان داده

، نمرات باالتری در مقیاس سنجش خانواده  ]10[ها بیشتر است  د و تعارضات بین والدین آنها ندارکنند والدین توجهی به آنمی

اند که  نشان داده  ]28[  پارک و همکاران  . همچنین]27[و رضایت کمتری نسبت به والدین خود دارند    ]26،  25[کسب کرده  

وادگی با اعتیاد به اینترنت نوجوانان رابطه دارند. های والدینی، تعامالت خانوادگی، پیوستگی درون خانواده و خشونت خاننگرش

نشان دادند   ]29[  لیو و کو  اند.فرزند در نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت پرداخته  -مطالعات دیگری نیز به بررسی روابط والد

رابطه فرزند  اینترنت هستند کیفیت  به  اعتیاد  افرادی که دارای  پایین  -که  افوالدی  به  راد عادی دارند؛ همچنین تری نسبت 

و نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت سطوح باالتر    ]30[به اینترنت فرزندان رابطه دارد    فرزند با اعتیاد  - دلبستگی ضعیف پدر

ی  دهند. با این حال مطالعات پیشین در زمینه اعتیاد به اینترنت، کارکردها و فرآیندهافرزند نشان می  - تعارض ادراک شده والد

نظر والدین،  های انجام گرفته کارکردهای خانواده را نه از  اند. اغلب پژوهشخانواده را به صورت جامعی مورد بررسی قرار نداده

اند، و در زمینه فرآیند خانواده بر رابطه نوجوان بر یکی از والدین  بلکه نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت مورد ارزیابی قرار داده

پرداخ اینکه جهتاند و مهمته)پدر(  اند. همچنین مطالعات حاکی هستند که فرآیند  گیری نظری چندان مشخصی نداشتهتر 

 .]31[تواند بر تحول فرزندان تاثیر گذارد ای است که میمکانیزم پیشگیرانه -کیفیت تعامالت و روابط محیط خانواده -خانواده

آموزان دختر متوسطه دوم ستگی بین خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانشبنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین همب

 باشد. شهرستان محمودآباد می 

 

 پیشینه تحقیق 
عنوان  مطالعه  ]3[نسب و همکاران  محمدی با  با بحران هویت ای  والدین  ارتباطی  الگوی  رابطه همبستگی خانواده و   بررسی 

گیری گفت و شنود با بحران هویت رابطه منفی و خانواده و جهت د که بین همبستگیها نشان داافتهانجام دادند. ی   نوجوانان

دار وجود دارد. همچنین همبستگی خانواده و الگوی هویت رابطه مثبت معنی گیری همنوایی با بحراندار، و بین جهتمعنی

والدین می با عنوان  مطالعه  ]32 [پیام و همکارانزندی.  بینی کنندرا پیش توانند بحران هویتارتباطی  رابطه جو عاطفی  ای 

دهد بین جو عاطفی خانواده  نتایج نشان میانجام دادند. نتایج نشان داد که  های آنالینخانواده و سالمت روان با اعتیاد به بازی
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داری وجود دارد.  یهمبستگی مثبت و معن  های آنالیننمره کلی سالمت روان و اعتیاد به بازیو    های آنالینو اعتیاد به بازی

بینی  های آنالین را پیشواریانس اعتیاد به بازی  30/0تواند  چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جو عاطفی خانواده میهم

های تربیتی والدین  ای با عنوان بررسی ارتباط کارکرد خانواده، سبک دلبستگی و سبکمطالعه  ]33[  خانجانی و همکاران  کند.

های  های دلبستگی دوسوگرا و دلبستگی اجتنابی، سبکبه اینترنت در نوجوانان انجام دادند. نتایج نشان داد که سبک  با اعتیاد

کنند  بینی میتوجه و مولفه مشارکت عاطفی به صورت مثبت و معناداری اعتیاد به اینترنت را پیشگر و بی فرزندپروری سلطه

های کارکرد خانواده شامل کنترل و کارکرد عمومی به صورت منفی و معناداری چنین سبک فرزندپروری مقتدر و مولفهو هم

پذیری  جو خانواده یعنی انعطافدر مطالعه خود به این نتیجه رسید که    ]34[  تیموریامیر  کنند.بینی میبه اینترنت را پیشاعتیاد  

   . دبینی کنپرخطر را پیش تواند میزان وقوع رفتارهایو همبستگی خانواده می

ها و  شان دادند که ساختار خانواده نوجوانان از جمله انسجام خانوادگی بین مادر و نوجوان، کشمکشن ]35 [مارتینز و همکاران

 .های دوران نوجوانی افراد دارندتعارضات بین والدین نقش مؤثر در ناسازگاری

 

 روش تحقیق 
 متغیرهاست، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است.  پژوهش حاضر با توجه به هدف که به دنبال بررسی رابطه میان

اند.  تشکیل دادهنفر    50به تعداد  آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان محمودآباد  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش

 نفر در نظر گرفته شد.  50به شیوه تمام سرشماری بود در نتیجه حجم نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه

 در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است: 

برای سنجش   ]36[  اولسون و همکاران  سوالی است که توسط  20یک ابزار    :III1  –پذیری و همبستگی خانوادهمقیاس انطباق  -1

ه است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیدۀ پذیری تدوین شددو بعد عمدۀ عملکرد خانواده ، یعنی همبستگی و انطباق

پذیری )قدرت تغییر  عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده، یعنی همبستگی، انطباق 

ت که برای  سومین ابزار از یک رشته ابزار اس  III  –مقیاس انطباق پذیری و همبستگی خانواده    کردن( و ارتباط تأکید دارد.

سنجیدن دو بعد از این سه بعد ساخته شده است. این ابزار برای قرار دادن خانواده ها در»الگوی حلقوی پیچیدۀ« تدوین شده  

ها  آل( آناست و این کار را با سنجیدن نظر اعضاء نسبت به خانوادۀ خود در وضع حاضر )ادراک( و در وضعیت دلخواه )ایده

پاسخ داده می  20در این مقیاس به همان    دهد. بنابراین،انجام می نمرۀ کل مقیاس  .  ]37[شود  سوال به دو طریق متفاوت 

های  ها، نمرۀ »همبستگی« خانواده با جمع نمرۀ سوال، جمع نمره تمام پرسشIII  –پذیری و همبستگی خانواده  مقیاس انطباق

آید. هر چه نمرۀ »همبستگی« باالتر باشد، خانواده  بدست میهای زوج  پذیری« خانواده با جمع نمرۀ سوالفردی و نمرۀ »انطباق

آید. در یک تحقیق تر به حساب میپذیری« بیشتر باشد، خانواده آشفتهشود. هر چه نمرۀ »انطباق تر محسوب میبهم تنیده

وان شرکت داشتند.  نوج  412بزرگسال با سنین مختلف و    2453پذیری و همبستگی خانواده،  وسیع برای مقیاس »مقیاس انطباق 

های جوانی که در مراحل گوناگون چرخه زندگی هستند، بدست  های نوجوانان و زوجها، خانوادههنجار این مقیاس برای خانواده

های سخت، با ساختار، منعطف و آشفته و نیز برای مشخص پذیری خانوادهآمده است. نمرۀ برش برای مشخص کردن انطباق 

. در پژوهشی که به وسیله مظاهری و همکاران ]37[های گسسته، جدا، مرتبط و بهم تنیده وجود دارد  کردن همبستگی خانواده

و برای بعد    0.74سازی پذیری و پیوستگی خانواده به وسیله آلفای کرونباخ برای بعد پیوستگی  انجام شد، اعتبار ارزشیابی.  ]38[

برای کل ابزار،   0.68باق و انسجام خانوادگی تنها با یک آلفای کلی  بدست آمده است. مقیاس ارزیابی انط  0.75انطباق پذیری  

و    0.77 انسجام  برای   0.62برای  بازآزمایی  در  است. ضریب همبستگی  برخوردار  نسبی  از یک همسانی درونی  انطباق  برای 

 
1 Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES-III) 
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ست میزان همسانی درونی  بود که نشان دهنده ثبات بسیار خوب ا  0.80پذیری خانواده  و برای انطباق   0.83همبستگی خانواده  

 بدست آمده است.  0.636و برای انطباق پذیری  0.689آن از روش آلفای کرونباخ برای همبستگی 

  به  مربوط هایتست معتبرترین از یکی فضای مجازی به اعتیاد : پرسشنامه]8[ 2یانگ فضای مجازی به اعتیاد پرسشنامه  -2

 آن  هدف و  بوده سوال 20دارای   پرسشنامه  است. این ابداع شده یانگ رلیکیمب  دکتر  توسط که  است اینترنتی اعتیاد سنجش

باشد.  می درجه پنج دارای و بوده لیکرت صورت  به آن دهیباشد. طیف پاسخ می افراد در فضای مجازی به اعتیاد میزان سنجش

گزارش شده است. نسخه فارسی    90/0این پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ  

تأیید    88/0زاده با آلفای کرونباخ  و قاسم  81/0این مقیاس در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن را با آلفای کرونباخ  

 . ]39[کرده اند 

استنباط بخش  آماری  در  فرضیههای  بررسی  از  توسط  قبل  تحقیق  متغیرهای  بودن  نرمال  تحقیق  کولموگروفهای  - آزمون 

 ازها اسمیرنوف و نرمال بودن داده -ای بررسی شد. و با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون کولموگروفاسمیرنوف تک نمونه

های  . الزم به ذکر است که در تجزیه و تحلیلشداستفاده  پیرسون و رگرسیون برای بررسی فرضیات تحقیق    همبستگی  آزمون

 . شداستفاده  23نسخه  SPSSر قدرتمند آماری افزاآماری از نرم
 

 ها یافته

 توصیف نمونه تحقیق بر حسب سواد پدر

 فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سواد پدر   -1جدول

 درصد فراوانی سواد پدر

 10 5 دیپلم و کمتر

 42 21 فوق دیپلم 

 48 24 لیسانس و باالتر

 100 50 جمع 
 

نشان می1جدول   دی،  که  کمتر  دهد  و  )  5پلم  دیپلم    10نفر  فوق  )  21درصد(،  باالتر    42نفر  و  لیسانس  و  نفر    24درصد( 

 درصد( می باشند. 48)
 

 توصیف نمونه تحقیق بر حسب سواد مادر 

 فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب سواد مادر   -2 جدول

 درصد فراوانی سواد مادر

 16 8 دیپلم و کمتر

 46 23 فوق دیپلم 

 38 19 باالتر  لیسانس و

 100 50 جمع 

 
2 Young 
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  38نفر )  19درصد( و لیسانس و باالتر    46نفر )  23درصد(، فوق دیپلم  16نفر )  8دهد که دیپلم و کمتر  ، نشان می2جدول  

 درصد( می باشند.  
 

 توصیف نمونه تحقیق بر حسب شغل مادر

 توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ شغل مادر  -3جدول 

 درصد فراوانی وضعیت

 56 28 خانه دار

 44 22 شاغل 

 100 50 جمع 
 

شان شاغل  مادردرصد(    44نفر )  22شان خانه دار،  مادردرصد(    56نفر )  28نفر آزمودنی،    50، از مجموع  3با توجه به جدول  

 می باشد. 
 

 توصیف نمونه تحقیق بر حسب شغل پدر 

 توزیع فراوانی پاسخگویان از لحاظ شغل پدر  -4جدول 

 درصد یفراوان وضعیت

 50 25 آزاد 

 40 20 کارمند 

 10 5 کارگر

 100 50 جمع 

 

شان کارمند و  پدردرصد(   40نفر )  20شان آزاد،  شغل پدردرصد(   50نفر )  25نفر آزمودنی،    50، از مجموع  4با توجه به جدول  

 باشند. شان کارگر میپدردرصد( 10) نفر 5

 باشد.  ه میهای توصیفی همبستگی بین خانواد، حاوی آماره5جدول 

 های توصیفی متغیر همبستگی بین خانواده آماره  -5جدول 

 بیشترین  کمترین  انحراف معیار میانه میانگین  

 00/162 00/119 30/12 50/149 68/147 همبستگی بین خانواده 

 

،  30/12، انحراف معیار  50/149، میانه برابر با  68/147، میانگین متغیر همبستگی بین خانواده برابر با  5با توجه به نتایج جدول  

 باشد. می  00/162متغیر همبستگی بین خانواده برابر با مقدار و بیشترین  00/119کمترین 

 باشد.  های توصیفی اعتیاد به اینترنت می، حاوی آماره6جدول 
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 های توصیفی متغیر اعتیاد به اینترنت آماره  -6جدول 

 بیشترین  کمترین  انحراف معیار میانه میانگین  

 00/82 00/59 45/6 50/74 40/73 اعتیاد به اینترنت
 

، کمترین  45/6، انحراف معیار  50/74، میانه برابر با  40/73، میانگین متغیر اعتیاد به اینترنت برابر با  6با توجه به نتایج جدول  

 باشد. می  00/82متغیر اعتیاد به اینترنت برابر با مقدار و بیشترین  00/59

ای بررسی اسمیرنوف تک نمونه-های تحقیق باید نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون کولموگروفبررسی فرضیهقبل از  

 های این آزمون به صورت زیر می باشند: شود. فرضیه 

 H0 :.متغیر مورد بررسی توزیع نرمال دارد 

 H1 :.متغیر مورد بررسی توزیع نرمال ندارد 

 ای برای متغیرهای تحقیق اسمیرنوف یک نمونه  - آزمون کولموگوروف   -7جدول 

 نوع آزمون های مورد استفاده وضعیت نرمال بودن Z sigاسمیرنف  -کولموگرف  متغیرها

 پارامتریک نرمال 070/0 166/0 همبستگی بین خانواده 

 پارامتریک نرمال 066/0 332/0 اعتیاد به اینترنت

 

داری برای متغیرهای تحقیق و  ای، که مقدار سطح معنیاسمیرنوف تک نمونه  -، آزمون کولموگوروف7  بر اساس نتایج جدول 

درصد    95/0شود. یعنی با  بیشتر شده است لذا فرض نرمال بودن برای متغیرهای ذکر شده پذیرفته می  05/0های آن از  مؤلفه 

شود، به علت اینکه فرض نرمال بودن برای یرها پذیرفته می( فرضیه نرمال بودن برای متغ05/0داری  اطمینان )در سطح معنی

های اصلی و فرعی تحقیق از آزمون همبستگی های آن پذیرفته شده است، لذا برای بررسی فرضیهمتغیرهای تحقیق و مؤلفه 

 شود.استفاده میو تحلیل رگرسیون پیرسون 

رابطه  آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان محمودآباد  دانش  بین همبستگی خانواده و اعتیاد به اینترنت بینفرضیه تحقیق:  

 داری وجود دارد.معنی

0Hداری  آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان محمودآباد رابطه معنی: بین همبستگی خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانش

 وجود ندارد.

1H:   داری دختر متوسطه دوم شهرستان محمودآباد رابطه معنی  آموزانبین همبستگی خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانش

 وجود دارد. 

آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان محمودآباد از رابطه بین همبستگی خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانش  بررسی  برای

 ، آمده است. 8جدول آزمون در  این از حاصل نتایج کمی و پارامتری(  )متغیرها  شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 رابطه بین همبستگی خانواده و اعتیاد به اینترنت آزمون همبستگی جهت بررسی   -8جدول 

 آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان محمودآبادبین دانش  

 نوع رابطه  وجود رابطه  تعداد  سطح معنی داری مقدار ضریب همبستگی آماره همبستگی 

 مستقیم رابطه دارد  50 000/0 ** 955/0 پیرسون 
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داری آزمون ، و سطح معنی955/0برابر با    پیرسون  همبستگی  ضریب  ، 8همبستگی در جدول    آزمون  از  حاصل  نتایج   اساس  بر

آموزان دختر بین همبستگی خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانشکمتر است، بنابراین    05/0، بدست آمده که از  000/0برابر با  

  این  بین   رابطه  شود و رد می  صفر  فرضیه  (. بنابراینp<01/0)  دارد. وجود  داری  معنی   رابطه  آبادمتوسطه دوم شهرستان محمود

 گیرد. می قرار  تایید مورد فرضیه تحقیق  است. لذا مستقیم متغیر دو

از رگرسیون چند متغیبرای پیش از روی همبستگی بین خانواده )متغیر مستقل(  اینترنت )متغیر وابسته(  به  اعتیاد  ره بینی 

 ، آمده است: 9ایم که نتایج آن در جدول استفاده نموده

 نتایج تحلیل رگرسیون   -9جدول 

 شاخص آماری

 بینمتغیر پیش
R 2R F B Beta t Sig 

 p<01/0 39/22 95/0 50/0 70/501 91/0 95/0 همبستگی بین خانواده 

 

  با برابر آمده دست به نیی تع بیضر و R = 95/0 با  برابر چندگانه یهمبستگ بیضر شود یم مشاهده ، 9 جدول در که طورهمان

91/0=2R  را اعتیاد به اینترنت  تغییرات    از  درصد  91  حدودهمبستگی بین خانواده  متغیر    که  است  نیا  انگریب  امر  نیا.  باشدیم 

 .  کند یم  بینیپیش

 آنالیز واریانس برای بررسی کفایت مدل رگرسیونی   -10جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات  درجه آزادی  تمجموع مربعا منبع تغییرات 

 69/1863 1 69/1863 مدل رگرسیونی

 48 30/178 باقیمانده  000/0 70/501
71/3 

 49 00/2042 کل

 

است در نتیجه مدل رگرسیونی برازش داده شده از   05/0تر از  داری آزمون کوچک، سطح معنی10های جدول  با توجه به داده

 ی برخوردار است.  کفایت مناسب

 

 گیرینتیجه
آموزان دختر متوسطه دوم  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین همبستگی بین خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانش

آموزان دختر متوسطه شهرستان محمودآباد بود. نتایج نشان داد که بین همبستگی بین خانواده و اعتیاد به اینترنت بین دانش

  از  درصد  89  حدود همبستگی بین خانواده  داری وجود دارد. همچنین متغیر  شهرستان محمودآباد رابطه مثبت و معنی   دوم

 .  کندی م بینیپیش رااعتیاد به اینترنت تغییرات 

اگر رابطه  در واقع  .  دارد  اینترنتای در اعتیاد به  خانوادگی نقش گسترده دهد که عواملنتایج این تحقیق به طور واضح نشان می

برای فرزندان ایجاد   صمیمی و بدون کشمکش و تعارض باشد، جوی آرام و مناسب اعضای خانواده با یکدیگر به صورت گرم و

تعارض و کشمکش   برند. اما اگر خانواده سرشار ازتعامل در این خانواده لذت می ها از زندگی وکند و بدیهی است که آنمی

شود و فرزندان به دنبال  نباشند، محیط خانواده به محیطی سرد و طردکننده مبدل می  رام قائلباشد و اعضا برای یکدیگر احت

این از  برای فرار  امن  اعتیادها می تعارض محیطی  رابطه  تأیید  پژوهش ضمن  این  نتایج  اهمیت محیط  اینترنت  به   گردند.  بر 
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های درمانی محیط خانوادگی افراد حتماً  طراحی برنامه رو، درکند. از ایندر شدت یافتن استفاده از اینترنت تأکید می خانوادگی

 متخصصین فعال در حوزه مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه و تواند برایمدنظر قرار گیرد. بنابراین نتایج پژوهش حاضر می باید

متخصصان   به   اینترنتروز اعتیاد به  متغیرهای ایستا و پویای موثر در ب درمانی قابل استفاده باشد. بدین صورت که شناسایی  روان

خدمات موثرتر به   شان را سازماندهی کنند که این امر منجر به ارائههایفعالیت کند تا بر عوامل مذکور تمرکز کنند وکمک می

تواند در شناخت می  اینترنت های نوجوانان برای استفاده ازآوردن اطالعاتی در زمینه انگیزه  این، فراهم  بر  عالوه.  شودمی  مراجعان

تواند برای نهادهای مسئول در حوزه می از رفتار بازیکردن سودمند واقع شود. همچنین نتایج حاصل بیشتر متخصصان  هر چه

آن و  باشد  موثر  نیز  نوجوانان  باسالمت  که  به سمتی سوق دهد  را  واقعیت ها  به  را در جهت  توجه  تدابیر الزم  های موجود، 

 . اتخاذ نمایند اینترنتتفاده نادرست از های اساز آسیب پیشگیری
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