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 نوجوان دختران در زندگی کیفیت و اینترنت 
 

1 فراهتی مهرزاد
 

 

 چکیده:

 اوجام 0931 سال در وًجًان دختزان سوذگی يکیفیت ایىتزوت اس استفادٌ میشان تیه راتطٍ تؼییه َذف تا پژيَص ایه: مقذمٍ

 .ضذ

 کلیٍ ضامل آن آماری جامؼٍ ي ضذٌ اوجام 0931 سال در پژيَص. است َمثستگی وًع اس تًصیفی حاضز پژيَص: ريش

 تٍ ي اوتخاب سادٌ تصادفی گیزی ومًوٍ ريش تٍ وفز 061 آوُا تیه اس کٍ تاضذ می تُزان ضُز سال 01 -09 وًجًان دختزان

 ي جُاوی تُذاضت ساسمان سوذگی کیفیت پزسطىامٍ اس اطالػات آيری جمغ تزای. ضذوذ پژيَص يارد ومًوٍ گزيٌ ػىًان

 تحلیل ي تجشیٍ مىظًر تٍ. ضذ استفادٌ ایىتزوت اس استفادٌ میشان ي دمًگزافیک اطالػات سىجص تزای ساختٍ محقق پزسطىامٍ

 تیه راتطٍ پیزسًن َمثستگی ضزیة محاسثٍ ي استىثاطی ي تًصیفی آماری َای آسمًن اس spss افشار وزم اس استفادٌ تا َا دادٌ

 .   آمذ دست تٍ پژيَص متغیزَای

 مؼىاداری راتطٍ وًجًان دختزان در سوذگی کیفیت ي ایىتزوت اس استفادٌ میشان تیه کٍ داد وطان پژيَص اس حاصل وتایج: وتایج

 خزدٌ کلیٍ. تزخًرداروذ تُتزی روذگی کیفیت اس کىىذ می ایىتزوت تا کار صزف را کمتزی ساػات کٍ وًجًاواوی. دارد يجًد

 ساػات َزچٍ کٍ داد وطان وتایج. داد وطان ایىتزوت اس استفادٌ میشان تا مؼىاداری ي مىفی راتطٍ سوذگی کیفیت َای مقیاس

 اجتماػی رياتط ي تز پاییه محیطی سالمت کمتز، رياوی سالمت کمتز، جسماوی سالمت تاضذ، تیطتز ایىتزوت اس استفادٌ

  دارد يجًد محذيدتزی

 اس مىاسة طًر تٍ کٍ وًجًاواوی ي گذارد می تأثیز وًجًان دختزان سوذگی کیفیت تز ایىتزوت سیاد استفادٌ تىاتزایه: گیزی وتیجٍ

 ایىتزوت تا کار صزف را سیادی سمان کٍ افزادی تٍ وسثت ي تزخًرداروذ تُتزی سوذگی کیفیت وظز اس کىىذ می استفادٌ ایىتزوت

 .داروذ تُتزی اجتماػی رياتط ي َستىذ سالمتز رياوی ي جسماوی لحاظ اس کىىذ، می
 

 .وًجًان دختزان، سوذگی، کیفیت ایىتزوت، واژگان کلیدی:

 

                                                           
 داوطگاَی جُاد اجتماػی مطالؼات ي اوساوی ػلًم پژيَطگاٌ اجتماػی، رياوطىاسی گزيٌ پژيَطگز  0
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