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مقدمه

ترین ابزارهای علمی و های اخیر، اینترنت به یکی از مهمدر سال

برای نوجوانان تبدیل شده است. این یک راه آسان و فوری تفریحی 

برای مردم، جهت کشف اطالعات و ارتباط با افراد دیگر در سراسر 

حال، از دست دادن کنترل بر استفاده از کند. بااینجهان فراهم می

اینترنت ممکن است منجر به اثرات منفی بر روی عملکرد روزانه 

. این پدیده (1) بات عاطفی گرددزندگی، روابط خانوادگی، و ث

ساز از اینترنت عنوان اعتیاد به اینترنت و یا استفاده مشکلبه

شیوع استفاده آسیب زا از فضای مجازی در  .(2)شود توصیف می

درصد گزارش شده است. نرخ شیوع استفاده  81تا  8/3ایران، بین 

درصد  83رصد تا  1جازی در جهان، طیفی از آسیب زا از فضای م

درصد از کاربران نوجوان  13در چین، بیش از  .(3)برآورد شده است 

. میزان اعتیاد به اینترنت (1, 4)اینترنت، اعتیاد به اینترنت دارند 

درصد در جمعیت عمومی مشاهده شد و  8/8در بزرگساالن چین 

 مردان و زنان در ،(1) درصد 8/3 ایتالیمردم ا در اینترنت به اداعتی

 (8)درصد  34 تهرانی در دانشجویان و(7)درصد  11 و 13 ایرانی

است. نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت ممکن است  شده گزارش

غافل  های خوددر جهان مجازی سرگرم شده و از دیگر فعالیت

گردند و درنهایت باعث اختالل در روابط زندگی واقعی خود گردند 

دهد اعتیاد به مطالعات متعددی وجود دارند که نشان می. (3)

عزت نفس و  (12-13)اینترنت با وضعیت سالمت روانی ضعیف 

. افرادی که نوجوانان مرتبط است (13)احساس تنهایی  (2)پایین 

احساس افسردگی و تنهایی دارند مشخصاً نسبت به اعتیاد به 

 چکیده

 عتیادا همبستگی تعیین هدف با مطالعه این لذا. کندمی ایفا نوجوانان زندگی در روزافزونی و مهم نقش اینترنت سوم هزاره در :مقدمه

 .شد انجام 1331 سال در گلستان استان نوجوانان تنهایی احساس با اینترنت به

 ساله 12-18 آموزان دانش از نفر 384 شامل پژوهش هاینمونه. است همبستگی -توصیفی پژوهش یک حاضر مطالعه :روش کار

. شدند انتخاب ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش با آموزان دانش. بودند 1331 سال در گلستان استان مدارس در تحصیل به مشغول

( Young Internet Addiction Scale) "اینترنت اعتیاد مقیاس"، شناختی جمعیت اطالعات پرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت

 University of California, Los Angeles Loneliness) "انجلس لوس و کالیفرنیا دانشگاه تنهایی احساس مقیاس" و

Scale )اس پی اس افزار نرم در آماری هایداده گرفت قرار تأیید مورد گذشته مطالعات در ابزارها این پایایی و روایی شد استفاده 

 .شد تحلیل 21 نسخه

 درصد 1/1 و اینترنت به اعتیاد معرض در آموزاندانش از درصد 1/21، اینترنت به اعتیاد عدم پژوهش جامعه از درصد 3/77 ها:افتهی

 آزمون. شد دیده تنهایی احساس ابزار، میانگین از بیشتر نمرات، پژوهش جامعه از درصد 1/23 در. داشتند اینترنت به اعتیاد هاآن از

 (.P < 31/3) داد نشان تنهایی احساس با اینترنت به اعتیاد بین را داریمعنی ارتباط اسپیرمن همبستگی ضریب آماری

 افراد و نوالدی که شودمی پیشنهاد، نوجوانان در اینترنت به اعتیاد با تنهایی احساس مثبت همبستگی به توجه با :یریجه گینت

 با. ندباش داشته اینترنت به اعتیاد بروز از پیشگیری جهت نوجوانان رفتارهای بر نظارت، بهداشتی و آموزش هایزمینه در متخصص

 .نمود کمتر اینترنت به وابستگی از همساالن با دوستی و والدین مناسب ارتباط یا تنهایی اوقات برای ریزی برنامه

 تنهایی احساس، نوجوان، اینترنت به اعتیاد واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-07042
http://www.jhpm.ir/
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که  دهدیمطالعات نشان م .(14)پذیر هستند اینترنت آسیب

اختالالت روانی، ازجمله افسردگی، تنهایی، اضطراب اجتماعی، 

, 13)باشد تولوژیک از اینترنت میعناصر الزم در علت استفاده پا

بیان گردیده که افراد با مشکالت  یا. عالوه بر آن، در مطالعه(14

عنوان مثال، افسردگی و تنهایی( به احتمال زیاد در درک روانی )به

. این افراد (11)شان مهارت ندارند خود از شایستگی اجتماعی

های اجتماعی خود را بهبود تواند از طریق اینترنت مهارتمی

. چرا که به دلیل ناشناس ماندن، تعامل اجتماعی (11) بخشند

آنالین برایشان کمتر تهدیدکننده است و تعامالت از طریق اینترنت 

ازحد و نوبه خود منجر به استفاده بیشدهند که بهرا ترجیح می

. استفاده طوالنی مدت از (11)شود وسواس گونه از اینترنت می

اجتماعی در  یاهها و مشارکتاینترنت موجب کاهش مهارت

لذا این مطالعه با هدف تعیین همبستگی  .(17) گرددیکاربران م

اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوانان استان گلستان در 

 انجام شد. 1331سال 

 روش کار

همبستگی بوده دراستان گلستان -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مشغول به انجام شد. جامعه 

که فاقد بیماری روحی  1331تحصیل دوره دوم متوسطه در سال 

و توان  31/3داری سطح معنی روانی مزمن بودند. تعداد نمونه در

𝑛 با استفاده از فرمول 83/3 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
، P، 31/3  =d=  1/3با ) 

31/1  =z وش نمونه گیری در نفر محاسبه شد. ر 384( به تعداد

بود. طوری که در ابتدا  ایتصادفی خوشهاین مطالعه به صورت 

شهر )گرگان، کردکوی،  1پژوهشگر از بین شهرهای استان گلستان 

آق قال، علی آباد کتول، گنبدکاووس و آزادشهر( را به صورت 

تصادفی انتخاب و سپس از بین این شهرها نمونه گیری به صورت 

دارس دوره دوم متوسطه انجام گرفت. پژوهشگر با تصادفی از بین م

مراجعه به مدارس و توضیح اهداف پژوهش به مدیر و مشاور مدرسه 

آموزان و ها و توضیح هدف پژوهش به دانشو جلب مشارکت آن

اطمینان از گمنامی و محرمانه ماندن اطالعات و اینکه در صورت 

وانند از مطالعه تآوری اطالعات میعدم تمایل حتی در حین جمع

انصراف دهند، ابزارمطالعه توزیع گردید. در همان جلسه رضایت نامه 

آوری پرسشنامه تکمیی شده جمع 384اخذ گردید. در نهایت 

پرسشنامه اطالعات جمعیت  آوری اطالعات شاملگردید. ابزار جمع

 Young Internet) "مقیاس اعتیاد اینترنت پانگ"شناختی، 

Addiction Scale)  کالیفرنیا  دانشگاه احساس تنهایی مقیاس"و

 University of California, Los Angeles) "و لوس انجلس

Loneliness Scale)  .دارای  "مقیاس اعتیاد اینترنت یانگ"بود

، 1)بندرت  یانهیگز 1که بر اساس مقیاس لیکرت  عبارت است 23

( نمره گذاری 1 شهیو هم 4اوقات  شتری، ب3، اغلب 2اوقات  یگاه

 13)عدم اعتیاد به اینترنت(، بین  43تا  23شد. جمع نمرات بین 

)اعتیاد به  133تا  83)در معرض اعتیاد به اینترنت(، بین  73تا 

 ( در پژوهشی18) همکاران و علوی شود.اینترنت( در نظر گرفته می

روایی محتوای این  ،"یانگ مقیاس اعتیاد به اینترنت"روانسنجی 

روانشناسی و پرستاری تن از متخصصین  13ر را با ارائه به ابزا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول و دانشگاه علوم پزشکی 

قرار گرفت. همچنین روایی  دییروانشناس مورد تأ 1و گلستان و قم 

 Yong)"تشخیص اعتیاد به اینترنت یانگ "همگرایی با ابزار رشته

Questionnaire Diagnostic 12/3( با ضریب  =r  233بر روی 

قرار گرفت. روایی سازه  دییدانشجوی علوم پزشکی اصفهان مورد تأ

دانشجوی علوم  223بروی  دییاین ابزار از روش تحلیل عامل تأ

قرار گرفت. پایایی این ابزار با روش  دییپزشکی اصفهان مورد تأ

 .(18)قرارگرفت  دییمورد تأ( r=  82/3آزمون مجدد )

امل ش "و لوس انجلس احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا مقیاس"

، اغلب 4 شهی)هم یانهیگز 4سؤال که براساس مقیاس لیکرت  23

 23ها بین ( نمره گذاری شد. دامنه نمره1و هرگز  3رت ، بند3

عنوان میانگین نمرات به 13)حداکثر( است. عدد  83)حداقل( و 

 13شود. روایی محتوی و صوری این مطالعه توسط درنظر گرفته می

تن از اعضای هیئت علمی با مدرک دکتری پرستاری ودکتری 

 دییشکی گلستان مورد تأروانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی و علوم پز

قرار گرفت. همچنین از این ابزار در مطالعات مشابه زیادی استفاده 

شد. پایایی این ابزار با روش همبستگی درونی با ضریب آلفای 

دانش آموزان مقطع دوره دوم دبیرستان  278بر روی  73/3کرونباخ 

. اطالعات جمعیت (13) قرار گرفت دییدر استان گلستان مورد تأ

آموز و زندگی با پدر و شناختی شامل سن، جنس و معدل دانش

ها انجام شد. پس از رعایت نکات اخالقی، جمع آوری دادهمادر بود. 

ها با آمار توصیفی شامل جدول میانگین و انحراف معیار و داده

 همچنین آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون،

 31/3 یمستقل تحلیل شد. سطح معنی دارآنالیز واریانس، و تی

افزار آماری اس پی اس اس نسخه ها با نرمدرنظر گرفته شد. داده

 تحلیل شد. 21

 هاافتهی

نفر( دختر و  171درصد ) 13/41نوجوان مورد پژوهش،  384از 

±  12/1در میانگین سنی نفر( پسر بودند و  233درصد ) 43/14

 قرار داشتند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، 13/11

 13/21درصد نفر از جامعه پژوهش عدم اعتیاد به اینترنت، 33/77

درصد در مرحله اعتیاد  13/1درصد در معرض اعتیاد به اینترنت و 

±  33/14به اینترنت قرار داشتند. میانگین نمره اعتیاد به اینترنت 

 یاهبرآورد گردید. میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در رده 13/38

 مختلف معدل با آزمون انالیزواریانس تفاوت معنی داری را نشان داد

(31/3 > P) که آزمون تعقیبی شفه این اختالف را بین معدل زیر .

نشان داد. لذا دانش آموزان  18و مدل باالی  18تا  11با معدل  11

متر میزان اعتیاد به اینترنت بیشتری داشتند. اما میانگین با معدل ک

نمره اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر و پسر با آزمون تی 

(. همچنین بین نمره P=  81/3مستقل تفاوت معنی داری نداشتند )

سنی دانش اموزان با آزمون انالیز  یهااعتیاد به اینترنت با رده

(.1جدول ( )P=  3/3ری مشاهده نشد )واریانس تفاوت معنی دا
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 مقایسه میانگین نمره اعتیاد به اینترنت بر حسب جنس، سن و معدل :1جدول 

 P-value میانگین و انحراف معیار تعداد مشخصات جمعیت شناختی
 P 12/3  =F=  81/3   جنس

   13/38±  43/11 171 دختر

   77/38±  41/13 233 پسر

 P 87/3  =F=  41/3   سن

   13/33±  13/14 121 سال 11زیر 

   13/33±  13/14 132 ساله 11و  11

   23/37±  33/11 127 سال 11باالتر از 

 P 81/1  =F=  338/3   معدل

   33/31±  73/13 213 18باالی 

18-11 83 23/13  ±13/33   

11-12 34 73/17  ±13/41   

   33/12±  33/21 11 12زیر 

 

 بر حسب جنس، سن و معدلاحساس تنهایی مقایسه میانگین نمره  :2جدول 

 P- value میانگین و انحراف معیار تعداد مشخصات جمعیت شناختی

 333/3   جنس

  13/43±  33/12 171 دختر

  13/41±  13/3 233 پسر

 143/3   سن

  43/41±  43/13 121 سال 11زیر 

  33/33±  83/11 132 ساله 11و  11

  13/43±  23/13 127 سال 11باالتر از 

 313/3   معدل

  13/43±  33/13 213 18باالی 

18-11 83 43/13  ±43/43  

11-12 32 73/3  ±43/43  

  13/47±  73/13 11 12زیر 

 

مختلف معدل با آزمون  یهاتنهایی در ردهمیانگین نمره احساس 

(، میانگین P=  31/3انالیزواریانس تفاوت معنی داری را نشان نداد )

نمره احساس تنهایی در دانش آموزان دختر و پسر با آزمون تی مستقل 

(. همچنین میانگین نمره P=  81/3تفاوت معنی داری نداشتند )

ان با آزمون انالیزواریانس سنی دانش آموز یهااحساس تنهایی با رده

 .(2جدول ) (P=  34/3اختالف معنی داری را نشان نداد )

همچنین زمون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط مثبت و 

 P < 31/3) دار بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نشان دادمعنی

به اینترنت میزان احساس . طوری که با افزایش اعتیاد (r=  38/3و 

 تنهایی بیشتر شد.

 بحث

درصد درصد عدم اعتیاد به  33/77نتایج حاصل از پژوهش حاضر، 

درصد اعتیاد  13/1درصد در معرض اعتیاد به اینترنت و  13/21اینترنت،

د بیان داشت که در مطالعه خو (23)پیرزاده به اینترنت برآورد گردید. 

درصد آنان اعتیاد خفیف  3/8درصد دانشجویان کاربر طبیعی و  73/31

در مطالعه خود میزان اعتیاد  (21) یجعفری و فاتح .به اینترنت دارند

درصد نشان دادند که در این مطالعه بین اعتیاد به  33به اینترنت را 

اینترنت و هراس اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد طوری که 

از  دندنمویکاربرانی که ساعات بیشتری را صرف استفاده از اینترنت م

و  نوشان. جعفری رداد بودندافسردگی و هراس اجتماعی بیشتری برخو

درصد کاربران اعتیاد  33نیز در مطالعه خود اعالم کردند  (22)همکاران 

درصد اعتیاد شدید  4درصد اعتیاد متوسط به اینترنت و  3/1خفیف، 

 131در مطالعه خود با تعداد نمونه  (3) ایبه اینترنت داشتند. مسعودن

نفر، شیوع اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد را 

درصد گزارش کرد. آمار گزارش شده در مطالعات مذکور با آمار  7/21

های فرهنگی و اجتماعی و مطالعه حاضر اندکی تفاوت دارد. تفاوت

تواند عاملی برای تفاوت در تعداد تعداد نمونه در مطالعات مختلف می

ها در نظر گرفته شود. با توجه به مطالعه حاضر، خوشبختانه این اختالف

نسبت آمار نوجوانان دچار اعتیاد شدید به اینترنت در نوجوانان استان 

 تر از میزان شیوع آن در بین نوجواناندرصد(، پایین 13/1گلستان )

آموزان در درصد( است. اما با توجه به آمار تعداد دانش 13-24ایرانی )

اکنون درصد(، هم 1/21معرض اعتیاد به اینترنت در مطالعه حاضر )

 باشد.زمان مناسب جهت پیشگیری از اعتیاد به اینترنت و عوارض آن می

داری بین جنسیت با اعتیاد به اینترنت در مطالعه حاضر، ارتباط معنی

شاهده نشد. در برخی از مطالعات، اعتیاد به اینترنت در جنس مذکر م

برعکس، برخی از مطالعات نیز میزان اعتیاد به  (23, 21)بیشتر بود 
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نتایج حاصل از  .(21-24)اند اینترنت را در زنان بیشتر عنوان کرده

با مطالعه حاضر همسو  (27)و همکاران  زربخش بحریپژوهش زربخش 

باشد. مردان و زنان هر دو در معرض اعتیاد به اینترنت قرار دارند اما می

ظر از ن .کنندزنان معموالً شکایت بیشتری را در این رابطه تجربه می

نترنت، فضایی مجازی است و اغلب هویت و که ایجاییپژوهشگر، از آن

ماند، هر دو جنس با صورت ناشناس باقی میجنسیت کاربران در آن به

توان کنند و از این نظر میشرایط یکسان و برابر از اینترنت استفاده می

 پژوهش حاضر را قابل توجیه دانست. جهینت

 اینترنت با دهند بین اعتیاد بههایی وجود دارند که نشان میپژوهش

. که همسو با مطالعه حاضر (28)وجود ندارد  یداریسن ارتباط معن

توان . می(23)باشد. اما با مطالعه درگاهی و همکاران ناهمسو است می

ساله  12-18آموزان که جامعه مورد پژوهش دانشجاییگفت از آن

داری ها در یک دامنه سنی قرار داشتند ارتباط معنیهبودند و تقریباً نمون

مشاهده نشد. در مطالعه حاضر بین معدل و اعتیاد به اینترنت ارتباط 

که با افزایش معدل میزان اعتیاد به طوریداری یافت گردید. بهمعنی

باط بین ارت نهیپژوهش در زم نهیشیشد. متأسفانه در پتر میاینترنت کم

هشگر نظر پژود به اینترنت اطالعاتی یافت نگردید. اما بهمعدل با اعتیا

های روزمره و ساعات اغلب افراد معتاد به اینترنت عالوه بر فعالیت

اختصاصی به تفریح، زمان بیشتری را در فضای مجازی و اینترنت سپری 

ز آموتواند برای ساعات مطالعه و معدل دانشکنند. روند این عمل میمی

در پژوهش خود با تعداد  (33)و همکاران  Shevlin. دزا باشآسیب

درصد  1/11نفر، میزان احساس تنهایی در نوجوانان را  1434نمونه 

میزان احساس تنهایی در جمعیت  (31)و همکاران  Maگزارش کردند. 

کند در پژوهش حاضر، درصد بیان می 28درصد تا  23عمومی را حدود 

ها بیشتر از میانگین بود درصد افراد، نمره ااحساس تنهایی آن 13/23

کننده داشتند، که با توجه به آمار منتشر شده در مطالعات گذشته نگران

های توان با تفاوتها را میاز پژوهشف میان نتایج حاصلباشد. اختالمی

فرهنگی و اجتماعی در بین جوامع مختلف مورد پژوهش قابل توجیه 

در مطالعه حاضر بین احساس تنهایی و جنسیت ارتباط  دانست.

داری مشاهده نگردید که با مطالعه منصوریان و همکاران همسو معنی

ذهنی است و به عنوان شکست  یادهی. احساس تنهایی پد(32)است 

 .(33) دیآیدر برآوردن نیازهای تعلق پذیری به حساب م

داری در مطالعه حاضر بین سن و احساس تنهایی ارتباط معنی

و  (34)مشاهده نشد. که با مطالعه نوروزی پرشکوه و همکاران 

علت تفاوت  .در این زمینه ناهمسو بود (32)منصوریان و همکاران 

تواند به زمان و شرایط محیط های حاصل از مطالعات میدر یافته

پژوهش مربوط باشد. در مطالعه حاضر بین معدل با احساس تنهایی 

در مطالعه خود  (31)ان زارع و همکار داری یافت نشد.ارتباط معنی

در دانشجویان ارتباط  بیان داشتند که بین معدل و عزت نفس

داری وجود ندارد. به نظر پژوهشگر شاید احساس تنهایی در معنی

 قهیبین نوجوانان رویکردهای متفاوتی داشته باشد و بسته به سل

ای ای ساعات تنهایی خود را با مطالعه درسی و عدهشخص، عده

دیگر با سپری کردن زمان در فضای مجازی و غیره بگذرانند. با 

توجه به نتایج حاصل از پژوهش، اعتیاد به اینترنت با احساس 

که با افزایش اعتیاد به طوریدار داشت بهتنهایی ارتباط معنی

هم بیشتر شد. زربخش و همکاران اینترنت میزان احساس تنهایی 

هایی و اعتیاد به احساس تن نیز در تحقیقی با هدف بررسی (27)

یافتند که اعتیاد به ، به این نتیجه دستاینترنت در دانشجویان

دین ب اینترنت همبستگی مثبت و معناداری با احساس تنهایی دارد.

یابد. معنا که با افزایش یکی از این متغیرها، دیگری نیز افزایش می

بنابراین شناسایی دالیل ایجاد احساس تنهایی و کاهش میزان 

ساس تنهایی جهت بروز عوارضی از قبیل استفاده اعتیاد گونه از اح

عنوان کردند  (31)و همکاران  Tsitsika .گردداینترنت توصیه می

که اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان با عملکرد تحصیلی ضعیف 

و  Wang .مرتبط است و برخی شرایط روانی مانند افسردگی

زا از اینترنت در میان اعالم کردند که استفاده آسیب (37)همکاران 

نتایج حاصل از مطالعات . دانش آموزان دبیرستانی شایع است

و حسن  (38)و همکاران  بحرینیان (27)زربخش بحری و همکاران 

دهد که بین احساس تنهایی با اعتیاد نشان می (33)زاده و همکاران 

و  Odaciکه درحالی .به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد

زا از اینترنت و داری بین استفاده آسیبرابطه معنی (43)همکاران 

 ازحد و ناسالم از اینترنت، احساستنهایی پیدا نکردند. استفاده بیش

های دهد. همچنین تماستنهایی را در طول زمان افزایش می

تواند به کاهش اجتماعی آنالین و افزایش تماس چهره به چهره می

و همچنین میزان احساس تنهایی کمک  عالئم اعتیاد به اینترنت

این نتایج لزوم مطالعات بیشتر در نوع استفاده از اینترنت . (13) کند

های چت و گفتگو، خرید اینترنتی، موارد مربوط به )از قبیل: محیط

دهد. از آنجا که در این ( را نشان میامور تحصیلی و آموزشی و ....

مطالعه احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت دارای همبستگی مثبت 

امل عنوان عباشند پس لزوم پیشگیری از اعتیاد به اینترنت بهمی

باشد. جمله احساس تنهایی میهای روانی منساز در آسیبزمینه

با تعداد  (41)ن و همکارا  Pontesهایهای حاصل از پژوهشیافته

 (42)و همکاران  Koyuncuنفر از نوجوانان پرتغال و  131نمونه 

 و ساله ترکیه 11-13نفر از دانش آموزان  1117با تعداد نمونه 

که در نتایح این مطالعه بین اعتیاد به  (43) و همکاران رجب زاده

اینترنت و تنهایی رابطه منفی وجود داشت و با افزایش میزان اعتیاد 

ایج که نت .شدیبه اینترنت میزان سالمت عمومی در کاربران کمتر م

مطالعات فوق با مطالعه حاضر همسو بودند و همبستگی مثبت و 

 ینترنت نشان دادند. علتمعناداری بین احساس تنهایی و اعتیاد به ا

 .این اختالف ممکن است به دلیل متفاوت بودن جامعه پژوهش باشد

از نظر پژوهشگر، اگرچه ممکن است افراد به خاطر احساس تنهایی 

به اینترنت روی بیاورند اما استفاده زیاد از اینترنت نیز ممکن است 

گذشت زمان افراد را از خانواده و دوستان جدا کرده و این جدایی با 

 منجر به احساس تنهایی افراد شود.

 گیرینتیجه

نتایج این پژوهش بین اعتیاد به اینترنت با تنهایی همبستگی معنی 

داری نشان دارد. طوری که با افزایش میزان اینترنت میزان تنهایی 

همچنین پژوهش حاضر برروی دانش . شدیدانش آموزان بیشتر م

ه ب هاافتهیمین دلیل باید از تعمیم این آموزان انجام شده است و به ه

ه پدر و ک شودیپیشنهاد م هاافتهیسایر اقشار اجتناب گردد. با توجه به 

های آموزش و بهداشتی، نظارت بر مادر و افراد متخصص در زمینه

رفتارهای نوجوانان جهت پیشگیری از بروز اعتیاد به اینترنت داشته 

 باشند.

http://jhpm.ir/files/site1/user_files_5cd8d5/rashedi-A-10-53-1-babb48e.PDF
http://jhpm.ir/files/site1/user_files_5cd8d5/rashedi-A-10-53-1-babb48e.PDF
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 یگزارسپاس

آباد این پژوهش حاصل طرح مصوب دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی

پژوهش حاضر است.  11/37/1331و در تاریخ  4838/3کتول با شماره 

با رعایت مالحظات اخالقی اجرا گردیده است و در کمیته اخالق در 

پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس با کد شناسه 

IR.IAU.CHALUS.REC.1395.8  .به تصویب رسیده است

پژوهش و  یوسیله از معاونت محترم پژوهشی و کلیه واحدهابدین

کننده در این مطالعه که با همکاری خود امکان انجام نوجوانان شرکت

.شودیاین پژوهش را فراهم نمودند تشکر م
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Abstract 

Introduction: In the third millennium, internet plays an increasingly important role in adolescents’ 

life. The aim of this study was to determine the correlation between internet addiction and loneliness 

in adolescent in Golestan Province in 2016. 

Methods: In this descriptive– correlational study, 384 high school students in the first and second 

grades were selected from schools of Golestan Province using random cluster sampling in 2016. 

Data were collected using a demographic questionnaire, Young Internet Addiction Scale and  

University of California, Los Angeles Loneliness Scale. The validity and reliability of the 

instruments were determined in the previous studies.Data were analyzed by the SPSS 21 software. 

Results: From a total of 384 students, 77.3% had no internet addiction, 21.1% were at risk of internet 

addiction and 1.6% were internet addicted. Twenty percent of the study population had expressed 

feelings of loneliness higher than the average. The results of Spearman's correlation analysis showed 

a significant correlation between internet addiction and loneliness (P < 0.01). 

Conclusions: Due to the positive correlation between loneliness and internet addiction in 

adolescents, it is recommended that parents and experts in education and health monitor teens’ 

behaviors to prevent internet addiction. It is possible to reduce Internet dependency by planning for 

loneliness or proper communication with parents and friendship with peers. 
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