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 چکیده
شر شده نوجوانان منت نیدر ب «نترنتیبه ا ادیاعت» شیبر افزا یمبن ییهاگزارش ریاخ یها. در سالاست گرفته روزانه مردم را در بر یاز زندگقسمت اعظمی  نترنتیا

آموزان دانش هیپژوهش شامل کل نیا یجامعه آمار .است اینترنت به اعتیاد بینیپیش در خودپنداره و بحران هویت نقش یپژوهش، بررس نیاز ا یهدف کللذا است. 

 قیتحق یهاها پرسشنامهاز آن نفر 383، ایخوشه یریگکوکران و روش نمونه یریگبود که با استفاده از فرمول نمونه 59-59 یلیشهر اهواز در سال تحص یرستانیدب

پژوهش  جیانت ( استفاده شد.ی گام به گامخط ونی)رگرس یو آمار استنباط رسونیپ یهمبستگ ،یفیپژوهش از آمار توص یهاداده لیتحل و هیتجز یرا پر کردند. برا

ه اینترنت محسوب شد. همچنین خودپنداره در نوجوانان و دختران بین مثبت اعتیاد ببحران هویت در نوجوانان )کل نمونه(، دختران و پسران یک پیشنشان داد 

 بین مطرح نشد. بین منفی اعتیاد به اینترنت بود ولی در پسران به عنوان یک متغیر پیشیک پیش
 

 ی.نوجوان، بحران هویت ،خودپنداره نترنت،یبه ا ادیاعت :كلیدي واژه هاي
 

  مقدمه -1

 است. استفاده جوانان و یاجتماع یهاو شبکه نترنتیآن ا نیتراست که برجسته یارتباط یهایهزاره دوم، ظهور فناور انیاز اتفاقات مهم در پا یکی

ر مواجه با د ران،یا یگروه نسل نیترتیپرجمع ،یریناپذزیو به طور گر باشدیبه گسترش مرو یمجاز یاجتماع یهاو شبکه نترنتیاز ا یرانینوجوانان ا

سئله که م میهست «ینترنتیا ادیاعت» یعنی ادیاز اعت یدیشاهد نوع جد نترنتیگسترده افراد به ا یبا دسترس زمانهم [.22]هساتند  یمجاز یفضاا

نوان عبهرا  نترنتیبه ا ادیها اعتاند. آنکرده انیرا ب ینترنتیا ادیاز اعت فیتعر نیتر(، معروف2223) فتسیو گر انتویود[. 33]خاص عصر اطلاعات است

را  نترنتیبه ا یوابستگ کنندهکی. متخصصان، عوامل تحرردیگیرا در برم نیماش-اند که تعامل انسانکرده فیتوص ییایمیشاریغ ای یرفتار یادیاعت

و  یفرد یهابیآسااا نترنت،یبه ا ادی[. اعت35] دانندیو احسااااا خارز از کنترل بودن م یزمان تیفقدان محدود ،یدوبندیقیب اعف،مضااا یکینزد

 ایو  یدرس ،یاجتماع ،یمشکلات روانشناخت تواندیکه م نترنتیاستفاده از ا یبه عنوان نوع نترنتیبه ا ادیاعت یرا به دنبال دارد. به طور کل یاجتماع

تدریج انواع به مطرح شااد و 1559در حقیقت اعتیاد به اینترنت مفهومی اساات که از سااال [. 29] شااودیم فیکند تعر جادیفرد ا یدر زندگ یشااغل

 اینترنت هب انجمن روانپزشکی آمریکا اعتیادنگاری را شامل گردید. ی گپ و هرزههامختلف این اعتیاد مانند اعتیاد به چت، قمار آنلاین، اعتیاد به اتاق

 دهکر تعریف باشد همراه ماهه دو دوره یک طول در درونی ناخوشایند حالات با و شده عملکردی اختلال موجب که اینترنت از استفاده الگوی یک را

 ی،ریگکناره علائم -2 تحمل، -1: باشد داشته وجود ماهه دو دوره طول در ملاک سه باید حداقل که است کرده ارائه را ملاک هفت آن تعریف برای و

توجه ل قاب وقت صاارف -9 رفتار، کنترل برای مداوم تمایل -9 ،انجامدیم طول به دارد قصااد ابتدا در فردازآنچه  بیش اینترنت از اسااتفاده زمان -3

ی ایرانی هاخانوادهدر اکثر  [.27آن ] منفی آثار از آگاهیباوجود  اسااتفاده تداوم -7 اجتماعی، یهاتیفعال کاهش -3 اینترنت، با مرتبط امور برای

 شودیمدر نظر گرفته  بزرگساالاناولین گزینه برای پر کردن اوقات فراغت، چه در میان کودکان و نوجوانان و چه در میان  عنوانبهرایانه و اینترنت 

که بیشااتر کاربران  بود این از حاکی نتایج شااد، انجام تهران شااهر در سااال 29 تا 19 ساانی دامنه با اینترنت که بر کاربران ،[33] مطالعه [. در9]

اساا نتایج، استفاده فعال از اینترنت در میان برخی از نوجوانان و جوانان با تر تخمین زده شادند. برتر عادیبودند و کاربران جوان اینترنت نوجوان

های اجتماعی، انزوای اجتماعی، فقدان حمایت اجتماعی و ناکارآمدی شااغلی و تحصاایلی رابطه دارد. مشااکلاتی از جمله طفره رفتن از مساائولیت

وهش ارزشی دارد. در پژ-که در بالا ذکر شاد مستقیما با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد درحالی که همین مسائل اثر سوئی بر احساا خود مشاکلاتی

 اعتیاد درصد 2263 و رفتاری اعتیاد درصد 3963 عاطفی، اعتیاد کاربران از درصد 2363نتایج از این قرار بود که  شادبر همین نمونه انجام که ، [21]

 .هستند اینترنتی معتاد کاربران از درصد 2368 درمجموع و داشتند اینترنت به شناختی
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ه او و ب دهدیقرار م رینظام خود نوجوان را تحت تاث ،یو انتظارات اجتماع یو عاطف یتحولات شناخت ،یجسمان راتییبا تحول بلوغ، تغ یدوره نوجوان

 شرفتیعنوان پرا به تیبود که هو یکس نیاول کسونی. ار[23]را در سااختار خود فراهم سازد  یتردهیچیپ یهازیو تما یافتگیدیتوح دهدیامکان م

 دادیرو کی کسون،یدر نظر ار بحران. [9]داد  صیثمربخش و خوشحال تشخ یسالشدن به بزرگ لیسمت تبدمهم به ینوجوان و گام تیمهم شخص

 ارتعببرود، به شیپ گریساامت د ایساامت  کیدر  دیکه رشااد با یدر زمان یقطع یلحظه کی داند،یم رییتغ کیاساات. او بحران را  یبهنجار زندگ

مر دوم ع یاواساط دهه ای لیدر اوا دیبا تیبحران هو ط،یشارا نیتر. در مطلوبشاتریب یبخشا زیو تما یبهبود ،یکردن منابع رشاد کپارچهی گر،ید

 یمعن نیبد افته،یدست تیفرد به موفق مییگویم رد،یشکل گ تیبا موفق ندیفرا نیا یبپردازد. وقت یزندگ گریحاصال شاود تا فرد بتواند به مسائل د

نشده باشد، فرد مفهوم حل تیهو رانبح یفائق آمده است. تا وقت ینیبو جهان یشاغل یریگجهت ،یتیجنسا تیاز هو یاکپارچهیبه مفهوم  یکه و

 .[1]نخواهد داشت یعمده زندگ یهانهیرا در زم شیارزشمند خو یهااریسلسله مع ایاز خود  یاکپارچهی

و  تیهو انیاط مارتب یبه بررس یقاتینشد اما تحق افتیکند  یرا بررس تیبا بحران هو نترنتیبه ا ادیاعت انیارتباط م میکه به صورت مستق یپژوهش

 باشند. یم [28و  23، 5،  7، 18،  12، 13، 22]ها: پژوهش نیا یاند؛ از جملهپرداخته نترنتیبه ا ادیآن با اعت یسبک ها

گسترده خود  یها ییارویکه کودکان از رو یهنگام[. 12دارد ] خود از شخص که است برداشتی و ادراک نگرش، معنای به خودپندارهاز سوی دیگر 

ن، مرا، و م یبخش مجزا که با کلمه ها نیشود. ا یم زیمتما یها از باقآن یاز تجربه یبخش دهند،یم لیرا تشک یتردهیچیپ یتجرب دانیم جیبه تدر

 ایاش گران،یاز خود است از د یبخش واسطهیو ب مایمستقکردن آنچه که  زیخودپنداره، متما لیخودپنداره است. تشک ایخود  شود،یم فیخودم توص

 .[3]شودیهستند را شامل م یرونیب شتنیکه نسبت به خو ییدادهایو رو

 یو نوجوان یکودک تیدر دوران پراهم ژهیواش، بهدر رابطه فرد با جامعه دیو ارزش نهادن به خود را با خودپندارهو  شااتنیخو شیدایپ یعمده لیدل

نفر از  2222، که بر روی [15]. در تحقیق ی خودپنداره با اعتیاد به اینترنت هستندی رابطههای متفاوتی نشان دهندهپژوهش [.12] جساتجو کرد

آمدن خودپنداره و اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیمی وجود  نشاان داد که بین افت تحصایلی، پایین شاده انجامهای تهران آموزان دبیرساتاندانش

شخصیتی، خودپنداره و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه  یهایژگیبررسی رابطه بین وکه به   [9]دارد. اما در پژوهش 

در تحقیق خود این فرضیه  [،25] پژوهش در .پرداخته شاده است، رابطه ای بین خودپنداره و اعتیاد به اینترنت یافت نشدآزاد اسالامی واحد اهواز 

ی کمک به نوجوانان در دنبال کردن نیاز مرتبط با رشد برای وضوح خودپنداره به کار رود را آزمودند. . عنوان ابزار هوشمند براتواند بهکه اینترنت می

ر داز اینترنت همبسااتگی منفی دارد.  ازحدشیبدر نوجوانان با اعتیاد به اینترنت و اسااتفاده  خودپندارهدهد که سااطوح و وضااوح نتایج نشااان می

ی . یکی از نتایج این مطالعه حاکی از این مسائله بود که استفادهشاددانشاجوی مقطع کارشاناسای انجام  1972، پژوهشای بر روی [92]پژوهش 

ی شااناسااایی و درجه خودپندارهها در ، مطالعه ای با هدف تخمین تفاوت[32در تحقیق ]ی پایین رابطه دارد. خودپندارهاز اینترنت با  سااازمشااکل

 دستبهتایج . ن، انجام شادتجربهیببازیکنان معتاد به بازی جنگ اسااطیری، بازیکنانی که معتاد به این بازی نیساتند و بازیکنان  تصاویر مجازی در

های ران، پاسخی بر دیگرگذاریتأث نفس، عزت ترپایین دهد که بازیکنان معتاد میزان بیشتری ارزیابی بدنی منفی، مقداراز این تحقیق نشان می آمده

های آزمون گیساان نشااان دادند. همچنین کاربران معتاد مقدار اختلاف کم قابل توجهی اجتماعی، توانایی اجتماعی و خلق عمومی را در زیر مقیاا

ی هماهنگ برای هاتلاشو  هاپژوهشبا وجود  های آزمون گیسااان نشاااان دادند.مقیاای زیرهمه باًیتقربین خود ایاده آل و خود مجاازی را در 

 ذاررگیتأثی بسیاری در مورد عوامل به وجود آورنده و هاپرسش، همچنان موارد مبهم و شودیمسایی عواملی که موجب گرایش افراد به اینترنت شنا

 گوناگون زوایای ایرانی از جامعه در اینترنت به اعتیاد پدیده است لازم بر اعتیاد اینترنتی فرا روی محققان و متخصصان این حوزه قرار دارد. در نتیجه

 شد. انجامآن  هویت بحرانه و رخودپندابر اساا  اینترنت به اعتیاد بینیپیش بررسی با هدف روپژوهش پیش به این علت. شود بررسیدقت به

 اجرا روش -2

هنرستان و 17دبیرستان،  911 آموزان دربود. این تعداد دانش 32277آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز به تعداد جامعه آماری شامل کلیه دانش    

گیری دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه[. برای به29در این شهر مشغول به تحصیل بودند ] 59-59مرکز کار و دانش در سال تحصیلی  199

 آمد. دستبه 383، حجم نمونه (1)کوکران استفاده شده است. با قرار دادن تعداد جامعه آماری در رابطه 

(1) n′ =

z2pq
d2

1 +
1
n

{
z2pq

d2 − 1}
 

در نظر گرفته  2693و  2699[ به ترتیب برابر با 29با توجه به نتایج ] 𝑞و  𝑝)مقدار خطا(،  2629برابر با  𝑑 ، 1653برابر مقدار استاندارد  𝑧در این رابطه 

 رستان،یاز چهار دب ایخوشه یریگبه روش نمونهها نمونهحجم نمونه مورد نیاز است.  ′𝑛تعداد جامعه آماری و  𝑛شده است. همچنین در این رابطه 

ها در منطقه چهار ها به ترتیب در مناطق، دو، سه و چهار شهری، هنرستان. این دبیرستانانتخاب شدند یخارج یهاهنرستان و دو آموزشگاه زباندو 
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 . ابزارهای اینداشتند داده شد یدسترس نترنتیکه به ا ینها به نوجواناپرسشنامهاند. ها در مناطق یک و دو شهری قرار گرفتهشهری و آموزشگاه

 بک می باشد. خودپندارهپژوهش شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و آزمون 

  1پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ -2-1

 درونی اعتبار ،[32] پژوهش در .[39است ] اینترنتی اعتیاد زمینه درها پرسشنامه معتبرترین شده، از ساخته( 1553) یانگ که توسط آزمون این

های ویژگی بررسی عنوان با[، 38]ی مطالعه در .استشده گزارش معنادار نیز آزماییباز روش به اعتبار و شده ذکر درصد 52 از بالاتر پرسشنامه

عامل  شش عوامل، تحلیل طریق از همچنیناند. کرده ذکر بالا بسیار را پرسشنامه این صوری روایی یانگ اینترنتی اعتیاد پرسشنامه یسنجروان

ها ی ایندست آوردند که همهتوجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل، مشکلات اجتماعی و تأثیر بر عملکرد را بهازحد، بیبرجستگی، استفاده بیش

آمده است. در کره، در یک دست به 2659د، آلفای کرونباخ دهنده ثبات درونی و روانی است. در اجرای آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در سوئنشان

سنجی آزمون اعتیاد های روان، با عنوان ویژگی[13[. در تحقیق ]37آمده است ]دست به 2689و در تحقیق دیگری  265تحقیق، آلفای کرونباخ بیش 

، 2673، 2681گانه به ترتیب محاسبه شد که برای عوامل پنج 2688با  به اینترنت یانگ در دانشجویان، ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر

بود. برای تعیین اعتبار درونی پرسشنامه از روش تصنیف استفاده شد. در این روش با استفاده از نمرات زوز و فرد کردن سؤالات  2632و  2679، 2679

آزمایی استفاده شد و ضریب همبستگی رای تعیین اعتبار بیرونی از روش باز(. بP<2621دست آمد )به 2672ی ضریب همبستگی، و همچنین محاسبه

ی دهندهاست که نشان 2652همسانی درونی تست با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر  [،8] (. در تحقیقP<2621محاسبه شد ) 2682

 شده است. محاسبه 2652تیاد اینترنتی توسط محقق باشد. در همین پژوهش پایایی مربوط به اعهمسانی بالای تست می

 2پرسشنامه خودپنداره بک -2-2

ها ویژگی از جنبه 9 مقیاا این( 1552) همکاران و بک تحقیقات اساا بر .است خودپنداره بک تست پنداره،خود بررسی برای رایجهای روش از یکی

 وها عیب ،3اجتماعیهای ،مهارت 9جسمانی جذابیت ، 9شغلی کارآمدی ، 3ذهنی توانایی: ازاند عبارت که دهدمی قرار یریگاندازه و بررسی مورد را

و  2688( ضریب اعتبار 1589بک و همکاران ) [.17است ] متفاوت یکدیگر با فوقهای زمینه در افراد توصیفی نحوهی مؤلفان عقیده به. 7هاحسن

آزمون مجدد به ترتیب پس از یک هفته و سه ماه فاصله زمانی گزارش نمودند. همچنین ضریب همسانی درونی -را با استفاده از روش آزمون 2639

گزارش شده است. علاوه بر آن اعتبار  2699 روزنبرگ نفسعزتاست. روایی این پرسشنامه در مقایسه با پرسشنامه  شدهگزارش 2682برای این مقیاا 

گزارش  2678و زنان مضطرب  2679، مردان مضطرب 2673، زنان افسرده 2682این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مردم افسرده 

است، اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش  ساله ایرانی انجام شده 18تا  19ی که در نمونه امطالعه(، در 1372شده است. در ایران، محمدی )

ی روی دانشجویان اعتبار این آزمون امطالعه( در 1383گزارش کرده است. همچنین دیباز نیا ) 2638و  2639دونیمه کردن و آلفای کرونباخ به ترتیب 

 [.17] دیگزارش گرد 2675از روش آلفای کرونباخ  با استفاده

 هویت احمدي پرسشنامه بحران   -2-3

 لیاز قب یصیتشخ یهااز کتاب تیبحران هو صیتشخ یارهایاساا معو بر 1372در سال  یاحمد احمد دیتوسط س ،یسوال 12پرسشنامه  نیا

DSM-VI  ن واحد خوراسکا یدانشگاه اصفهان و آزاد اسلام یتیعلوم ترب یهادانشکده نیبه متخصص میآزمون پس از تنظ نیاشده است. ساخته

. آنان قابل فهم بودن، رسا و دیاصفهان اجرا گرد یرستانیآموز دبدانش 32نمودند. سپس آزمون در مورد  دیآن را تائ ییمحتوا ییداده شد و آنان روا

 بیو ضر یفرد( بررس-کردن )زوز مهیدو ن قیدانش آموزان از طر نیآمده از ا دستکردند. نمرات به دیآن را تائ یصور ییواها و رروشن بودن سؤال

دست آوردند. آنگاه با را به 2685 یهمبستگ بیو ضر عیدانشجو توز 32 نیدست آمد. پژوهشگران مجدداً پرسشنامه را در ببه 2678اعتبار آزمون 

 .[2] دیمحاسبه گرد 2652 یشخص تیاعتبار آزمون هو بیبراون ضر-رمنیاسپ اعتبار بیاستفاده از ضر

نباطی آمار استهمبستگی پیرسون و های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار(، اطلاعات حاصل از پژوهش به وسیله روش

  ، تجزیه و تحلیل شد.22نسخه  SPSSافزار ( با استفاده از نرمگام به گام )رگرسیون خطی

                                                                 

1 Young’s Internet Addiction Test 

2 Beck Self-Concept Test (BSCT) 

3 Intellectual ability 

4 Work efficacy 

5 Physical attractiveness 

6 Social skill 

7 Virtues/Vices 
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 نتایج -3

 دهند. با بررسیدرصد از کل جمعیت را دختران و باقی را پسران تشکیل می 9269نفر معادل  133پژوهش، شرکت کننده در این  383از مجموع    

درصد(، در اثر  73629نفر )معادل  252شود بخش اعظم جمعیت مشاهده میآمده است(،  1جدول های آماری در ی شاخص)خلاصه هانتایج آزمون

ند. این نسبت در دختران و پسران میزان تقریبا مشابهی دارد )در پسران کمی بیشتر از بررسی برای کل ادچار مشکلاتی شدهاینترنت اساتفاده زیاد 

درصد کل جمعیت دچار اعتیاد اینترنتی هستند که مشابه حالت قبلی بررسی آماری در دختران و پسران نیز  12693جمعیت اسات(. از سوی دیگر 

ی کنندگان در دسااتهتوان نتیجه گرفت اکثر شاارکتبررساای مقادیر میانگین، مد و انحراف معیار، می دهد. در نهایت بانتایج مشااابه را نشااان می

ان را نشا« زیاد»ماندن در وضاعیت ها به باقیها نشاان از تمایل آنی توزیع آماری آنکنند و نحوهکاربرانی هساتند که زیاد از اینترنت اساتفاده می

هستند. با توجه « قوی»و « متوسط»های درصد(، دارای خودپنداره 79699نفر )معادل  285کثریت جمعیت شود که امشاهده میهمچنین دهد.می

درصااد کل  79699توان گفت خودپنداره در اکثریت افراد مورد بررساای نه ضااعیف و نه خیلی قوی بوده اساات. این نساابت در پسااران به نتایج می

 19613جمعیت دخترها است که تقریبا مشابه نتایج برای کل جمعیت است. با توجه به نتایج،  درصد کل 79689جمعیت پسرها و در دخترها معادل 

توان گفت این افراد پندار از خود هسااتند که می« خیلی ضااعیف»یا « ضااعیف»های درصااد جمعیت در کل افراد مورد بررساای دارای خودپنداره

در  یرسااتانینوجوانان دبدر آخر، بیشااترین تعداد  دارند. « بساایار قوی»پنداره یز خوددرصااد کل جمعیت ن 5635نامطلوبی دارند. باقی افراد معادل 

مورد  تیدرصااد از جمع 32699نفر، معادل  117 نیهمچن. (تیدرصااد کل جمع 33618نفر، معادل  292قرار دارند ) تیبدون بحران هو تیوضااع

 گروه دارد. نیا نییبه حد پا کیدسته نشان از سطح شدت نزد نیو مد ا نیانگیقرار دارند. که مقدار م تیبحران هو تیدر وضع یبررس
متغیرهای پژوهش جدول نتایج توصیفی -1جدول   

آزمون اعتیاد به 

 اینترنت
 مد میانگین

انحراف 

 معیار
 مد میانگین خودپنداره

انحراف 

 معیار
 مد میانگین بحران هویت

انحراف 

 معیار

هاکل نمونه هانمونهکل  13678 98 99629  هاکل نمونه 12678 53 52611   7685 8 9651 

 9687 8 7691 پسران دبیرستانی 8659 52 52619 پسران دبیرستانی 12693 98 99638 پسران دبیرستانی

 9657 11 8691 دختران دبیرستانی 12683 87 85633 دختران دبیرستانی 19623 99 99688 دختران دبیرستانی

 

 كنند؟یم ینیبشیپ یرستانیرا در نوجوانان دب نترنتیبه ا ادی، اعتخودپنداره و بحران هویت ایآفرضیه اول: 
به ) رابطه معنادار قوی و منفی وجود دارداعتیاد به اینترنت و خودپنداره  توان مشاااهده کرد بینکننده میبا بررساای کلی افراد شاارکت 2در جدول 

در مقابل بین اعتیاد به اینترنت،و بحران هویت رابطه معنادار قوی و . (شاااودیم ادیز نترنتیبه ا ادیمفهوم که هر چه خودپنداره کم شاااود، اعت نیا

 مثبت وجود دارد.

 
 با اعتیاد به اینترنت های آنزیرمقیااماتریس همبستگی پیرسون متغیر خودپنداره و  -2جدول 

 بحران هویت خودپنداره اعتیاد به اینترنت متغیر

 26259** -26187** 1 اعتیاد به اینترنت

 2621داری قوی در سطح ** معنی 2629داری در سطح * معنی
  

 متغیر خودپنداره با اعتیاد به اینترنت هایزیرمقیااضرایب آزمون رگرسیون خطی چندگانه گام به گام  -3جدول 

 T معناداری
 استاندارد نشدهضرایب  ضرایب استاندارد شده

 مدل
 B خطای استاندارد بتا

 ثابت 986828 16235 - 386997 26222
1 

 بحران هویت 26882 26137 26259 36223 26222

 ثابت 336993 96823 - 126528 26222

 بحران هویت 26799 26135 26233 96399 26222 2

 خودپنداره -26197 26231 -26125 -26952 2621
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 ینیبشیپ ییاست که توانا 26221در سطح  یبا معنادار نترنتیبه ا ادیمثبت اعت نیبشیپ کی تیبحران هو شود کهمشاهده می 3با بررسی جدول 

 ینیبشیپ ییاساات که توانا 2621در سااطح  یبا معنادار نترنتیبه ا ادیاعت یمنف نیبشیپ کی زیخودپنداره ن گریرا دارد. از طرف د یدرصااد 2363

 را دارد. یدرصد 1265
 

 كنند؟یم ینیبشیپ یرستانیدب پسر را در نوجوانان نترنتیبه ا ادی، اعتخودپنداره و بحران هویت ایآفرضیه دوم: 

 ترفیضع تر وکم یمقدار رابطه به نسبت حالت کل نیوجود دارد البته ا یو خودپنداره رابطه معنادار منف نترنتیبه ا ادیاعت نیبدهد نشان می 9جدول

 نی(، به ااست یتر از حالت کلو مثبت وجود دارد )البته مقدار رابطه کم یقورابطه معنادار  تیو بحران هو نترنتیبه ا ادیاعت نیب گرید یاست. از سو

 دییتا 2621سااطح در  یمعنادار یمشااابه حالت کل تیبحران هو ی. براشااودیم ادیز زین نترنتیبه ا ادیشاود، اعت ادیز تیمفهوم که هرچه بحران هو

 .شودیم
 

 های آن با اعتیاد به اینترنت در پسران دبیرستانیماتریس همبستگی پیرسون متغیر خودپنداره و زیرمقیاا -9جدول 

 بحران هویت خودپنداره اعتیاد به اینترنت متغیر

 26237** -26193* 1 اعتیاد به اینترنت

 2621سطح داری قوی در ** معنی 2629داری در سطح * معنی
 

 

 های متغیر خودپنداره با اعتیاد به اینترنت در پسران دبیرستانیضرایب آزمون رگرسیون خطی چندگانه گام به گام زیرمقیاا -9جدول 

 T معناداری
 ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده

 مدل
 B خطای استاندارد بتا

 ثابت 926999 16935 - 336713 26222
1 

 بحران هویت 26389 26137 26237 96257 26222
 

 .کندیممعرفی  نترنتیبه ا ادیمثبت اعت نیبشیپبه عنوان درصد  2367 را با  تیبحران هو تنها گام به گام یخط ونیرگرس، آزمون 9در جدول 

 كنند؟یم ینیبشیپ یرستانیدب دختر را در نوجوانان نترنتیبه ا ادی، اعتخودپنداره و بحران هویت ایآفرضیه سوم: 
رابطه به نسبت  نیوجود دارد. البته مقدار ا یقو یو خودپنداره رابطه معنادار منف نترنتیبه ا ادیاعت نیبشود، مشاهده می 3همانطور که در جدول 

 یرابطه معنادار قو تیو بحران هو نترنتیبه ا ادیاعت نیب گرید یاست. از سو 2621 یدر سطح معنادار یو مشابه حالت کل شتریو پسران ب یحالت کل

ران و خودپنداره در دخت تیمفهوم هستند که بحران هو نیبه ا جینتا نیو پسران است(. ا یاز حالت کل ترشیرابطه ب ارو مثبت وجود دارد )البته مقد

 .گذارندیم ریتاث نترنتیبه ا ادیاعت یاز پسران بر رو شیب

 های آن با اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانیخودپنداره و زیرمقیاا ماتریس همبستگی پیرسون متغیر -3جدول 

 بحران هویت خودپنداره اعتیاد به اینترنت متغیر

 26339** -26239** 1 اعتیاد به اینترنت

 2621داری قوی در سطح ** معنی 2629داری در سطح * معنی
 

 های متغیر خودپنداره با اعتیاد به اینترنت در دختران دبیرستانیگام زیرمقیااضرایب آزمون رگرسیون خطی چندگانه گام به  -7جدول 

 T معناداری
 ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده

 مدل
 B خطای استاندارد بتا

 ثابت 936113 26292 - 226952 26222
1 

 بحران هویت 16299 26231 26339 96911 26222

 ثابت 376121 56895 - 36813 26222

 بحران هویت 26523 26239 26253 36515 26222 2

 خودپنداره -26223 26122 -26139 -26183 26232

 

 2563 ینیبشیپ ییاساات که توانا 26221در سااطح  یبا معنادار نترنتیبه ا ادیمثبت اعت نیبشیپ کی تیبحران هودهد که، نشااان می 7جدول 

 1369 ینیبشیپ ییاساات که توانا 2623در سااطح  یبا معنادار نترنتیبه ا ادیاعت یمنف نیبشیپ کی زیخودپنداره ن گریرا دارد. از طرف د یدرصااد

 .(یاز حالت کل شی)ب اردرا د نترنتیبه ا ادیاعت  یدرصد
 

 هاتبیین یافته -9
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 كنند؟یم ینیبشیپ یرستانیرا در نوجوانان دب نترنتیبه ا ادیاعت ت،یخودپنداره و بحران هو ایآ 
به  دایاعت یمنف نیبشیپ کیخودپنداره  نینوجود دارد. همچ یو خودپنداره رابطه معنادار منف نترنتیبه ا ادیاعت نیانجاام شاااده ب یبررسااا طبق

 شیفزارا ا نترنتیبه ا ادیاحتمال اعت ترفیگرفت خودپنداره ضااع جهینت توانیم یمورد بررساا تیها در جمعآزمون جیاساات. با توجه به نتا نترنتیا

 گرانیقرار دارد، نگرش د یعوامل متعدد ریداشااتند. خودپنداره فرد تحت تأث یقو ایخودپنداره متوسااط  یبررساا نیاگرچه اغلب افراد در ا دهد؛یم

. گذارندیم ریخودپنداره فرد تأث یهساااتند که رو یاز جمله عوامل یطیمح یهانهیو زم طیارتباط فرد با مح ،یاجتماع یهاتعامل ن،یوالاد ژهیوباه

 یاداقتص-یاجتماع طیها و شراآن یو خود شخص درباره گرانید یهاو انعکاا نگرش یو شکست در زندگ تیموفق ن،یبعلاوه ارتباط کودک با والد

 یخودپنداره در زندگ نیرتباط با یبه بررساا یمتعدد یها. پژوهشگذارندیم ریو تحول خودپنداره تأث یریگهسااتند که در شااکل یاز جمله عوامل

ار در برابر فش تواندیخود قائل است کمتر م یبرا یشخص ارزش کم کی یوقت دهندینشان م هایبررس نیدانش آموزان انجام شده است. ا یشخص

خود دارند.  تیو فرد هاتیاز ظرف یریناپذخود قائل هساااتند، تصاااور خدشاااه یبرا یادیکه ارزش ز یمقاومت کند. بالعکس کساااان گرانید دهیعق

بر  ینقش فعال در گروه اجتماع کی گران،یاز د شیب توانندیخود قائل هستند، م یبرا ییکه حرمت نفس بالا یاست که اشخاص شدهثابت نیهمچن

 [.11]کنند انیب خواهندیصورت آزاد و مؤثر آنچه را مو به رندیعهده گ

 یهایژگیو نیرابطه ب ی، که به بررساا[19]پژوهشاما  باشااد؛یم [13و 15، 3]از جمله  یداخل قاتیتحق یبرخ جیهمسااو با نتا یریگجهینت نیکه ا 

 نترنتیبه ا ادیاعت نیواحد اهواز پرداخته بودند، ب یدانشگاه آزاد اسلام انیدر دانشجو نترنتیبه ا ادیبا اعت وتریخودپنداره و اضطراب کامپ ،یتیشخص

 دیرا تائ هیفرضاا نیآمده از ادسااتبه جهی، نت[39و 31، 32، 29، 25] از جمله یخارج قاتیتحق نیهمچن .مشاااهده نکردند یاو خودپنداره رابطه

 .کنندیم

به  ادیمثبت اعت نیبشیپ کی تیبحران هو نیوجود دارد. همچن یرابطه معنادار مثبت قو کی نترنتیبه ا ادیو اعت تیبحران هو نیب گرید یسااو از

از  یکیعنوان به نترنتیاساات. با ورود ا تیو حل بحران هو کسااانی تیکردن هو داینوجوان پ یاصاال یفهیگرفت وظ جهیتوان نت یاساات. م نترنتیا

قرار دارند  تیبحران هو تیکه در وضع یافراد رسدیبه نظر م [19]شده است  لینوجوانان تبد یابیتیهو یبرا یا لهیوسبه ،یزندگ یضرور یزارهااب

حران به سن ب ایشاهر اهواز  یرساتانیبود که اغلب دانش آموزان دب نیها نشاانگر ا. البته نمرات آزمونکنندیم یساپر نترنتیرا در ا یشاتریزمان ب

 .بودند یدچار بحران کم ای انددهینرس تیهو

و  تیهو انیارتباط م یبه بررس قاتینشد اما تحق افتیکند  یررسرا ب تیو بحران هو نترنتیبه ا ادیاعت انیارتباط م میصورت مستقکه به یپژوهشا

 یخارج یهاپژوهش [28و 23]و  ،یداخل قاتیاز جمله تحق[ 5و 7، 18،  12، 13، 22] یهااند. پژوهشپرداخته نترنتیبه ا ادیآن با اعت یهاساابک

 .کردند دیرا تائ تیو هو نترنتیبه ا ادیاعت انیهستند که ارتباط م

 كنند؟یم ینیبشیپ یرستانیرا در نوجوانان پسر دب نترنتیبه ا ادیاعت ت،یخودپنداره و بحران هو ایآ 
است  ترفیتر و ضعکم یرابطه به نسبت حالت کل نیوجود دارد و مقدار ا یو خودپنداره رابطه معنادار منف نترنتیبه ا ادیاعت نینشان داد که ب جینتا

و  یقو دارارابطه معن تیو بحران هو نترنتیبه ا ادیاعت نیب گرید ی. از سااوسااتین نترنتیبه ا ادیاعت نیبشیپ کیخودپنداره  یو برخلاف حالت کل

 .مثبت است نیبشیپ کی یمانند حالت کل یاست ول یتر از حالت کلمثبت وجود دارد و مقدار آن کم

ارتباط  زانیاست و در پسران م اایمقریکه خودپنداره متشکل از پنج ز ییگرفت که از آنجا جهینت نگونهیتوان ا یبه دسات آمده م جیتوجه به نتا با

و به عنوان  هداشت فیارتباط ضع زیها )خودپنداره( ننشده بود، مجموع آن دییتا یبه صورت کل ایو  فیضع نترنتیبه ا ادیها و اعت اایمقریز نیا نیب

فاکتور پر  کیدر دختران  ریمتغ نیشاده است واضحا ا دییتا یکل تیخودپنداره در جمع ینیبشیکه پ ییشاود )از آنجا ینم دییتا زین نیبشیپ کی

 تیجمع رد تیبحران هو زانیتفاوت کوچک که به م کی. با شاااودیم نییاول تب هیمانند فرضااا زین تیهو تیبحران هو ریخواهد بود(. متغ تیاهم

 .پسرها مربوط است

 كنند؟یم ینیبشیپ یرستانیرا در نوجوانان دختر دب نترنتیبه ا ادیاعت ت،یخودپنداره و بحران هو ایآ 

سران و پ یرابطه به نسابت حالت کل نیوجود دارد. مقدار ا یو منف یو خودپنداره رابطه معنادار قو نترنتیبه ا ادیاعت نیانجام شاده ب یبررسا طبق

 یشتریب ریخودپنداره در دختران تأث ریمتغ رسدیاست. به نظر م نترنتیبه ا ادیاعت یمنف نیبشیپ کیاست. خودپنداره  یو مشابه حالت کل شاتریب

 .در دختران جستجو کرد نترنتیاستفاده از ا یهازهیدر انگ توانیامر را م نیا لی. دلگذاردیم نترنتیبه ا ادیبر اعت

و پسااران اساات. از  یاز حالت کل ترشیو مثبت وجود دارد و مقدار رابطه ب یرابطه معنادار قو تیو بحران هو نترنتیبه ا ادیاعت نیب گرید یسااو از

 انتران بحردخ تیاز جمع یشتریتعداد ب تیآزمون بحران هو جیاست. با توجه به نتا نترنتیبه ا ادیمثبت اعت نیبشیپ کی تیبحران هو گریطرف د

 گریکدی با یدتریشد ی( رابطهیابیتیمهم هو یاز ابزارها یکیعنوان )به نترنتیو ا تیبحران هو شودیمسائله سبب م نی. اکنندیرا تجربه م تیهو

 .گذارندیم ریتاث نترنتیبه ا ادیاعت یاز پسران بر رو شیو خودپنداره در دختران ب تیمفهوم هستند که بحران هو نیبه ا جینتا نیداشته باشند. ا
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 گیرينتیجه -9

مله از ج یو ارتباط یاطلاعات نینو یهایبه همراه داشااته باشااد. فناور زیرا ن یمشااکلات تواندیکه دارد م ییایدر کنار مزا شاارفتیهر پ دیتردیب    

ا خود به ب یفناور نیکه ا یمشااکلات نیتراز مهم یکیآن،  یهاتیو جذاب نترنتیفراوان ا ی. در کنار کاربردهاسااتندیقاعده مسااتثنا ن نیاز ا نترنتیا

را به  نیتوجه پژوهشگران و محقق ادیاز اعت یدیعنوان شکل جداختلال به نی. اباشدیم "نترنتیبه ا ادیاعت"عنوان به یادهیهمراه داشاته اسات، پد

 خود جلب کرده است.

 یاقدامات، دباشیجامعه م سازندهیعنوان مشکل در نسل نوجوان و آبه نترنتیبه ا ادیکه اعتاز درمان و توجه به این شیپ یریشگیپ تیبا توجه به اهم

 انیرتباط ما یبررس هاست. با توجه به موارد ذکر شد یضرور نترنتیو ا انهیاطلاعات نسبت به را شیو افزا نترنتیاستفاده از ا حیصح ینحوه لیاز قب

 ریذناپهم و اجتنابم یعدم وجود ارتباط امر ایمنظور کشف وجود آن به یهااایمقریخودپنداره و زی نظیر تیشاخص یبا فاکتورها نینو دهیپد نیا

ی اعتیاد اینترنتی تاثیر داشته باشد بر روی نوجوانان دبیرستانی شهر اهواز بررسی شد بر روی پدیده. در این پژوهش چند عامل که فرض میاسات

 ییهاینیبشیپ توانیم موارد نیا یبا بررس های آن بر اعتیاد اینترنتی تاثیر گذار هستند.مقیااشاد. نتایج نشاان داد که خودپنداره و برخی از زیر

 کرد. هیمنظور اصلاح نسل حاضر تعببه یدرمان یهاهیبعد و رو یهانسل یبرا یریشگیپ یهاهیرو افتنیجهت 
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Abstract. Internet takes major part of people life. In recent years, there has been reports indicating that "Internet Addiction" among 

adolescents have become prevalent. The main purpose of this research is to examine the relationship between Internet addiction with 

Self-concept and Identity Crisis. Population applied to this research contains all of the students residing at Ahwaz in the year of study 

94-95 which 383 individuals of the whole population have filled the questionnaire. Sampling is done by utilizing Cochran's sampling 

formula and clustring sampling method. For collecting data, Young Internet addiction, Beck’s self-concept and Identity crisis 

questionnaires have been used. For analyzing research data, descriptive and inductive statistics Step Wise Linear regression and Pearson 

product-moment correlation coefficient by SPSS software have been applied to the work of research. Results have shown that Identity 

crisis is a positive predictor of Internet addiction among all samples. Results also  have shown that self-concept is a negative predictor 

of Internet addiction in overall and Girls sample but this kind of relation have not figured among boy samples. 
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