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خالصه

گیري وسایل ارتباطی نوپدید و اثرات آن در جامعه، با توجه به شکل:مقدمه

اینترنت و  ،همراهتلفن (این وسایل استفاده از پژوهش حاضر با هدف بررسی 

بررسی ارتباط آن با اضطراب، و  شهرستان تربت حیدریهجوانان در بین )ماهواره

  .افسردگی و استرس در ایشان صورت گرفت

تعداد 1392همبستگی در تابستان سال - در این پژوهش توصیفی: کارروش

با روش نمونه ) زن80مرد و 129(شهرستان تربت حیدریه  جواناننفر از  209

هاي اضطراب، نامهو با استفاده از پرسشگیري تصادفی ساده انتخاب شدند

نگ، اعتیاد به گوشی ااعتیاد به اینترنت ی ،)DASS-21(افسردگی و استرس 

از ها با استفاده داده .مورد بررسی قرار گرفتند شناختیاطالعات جمعیتهمراه و 

عاملی و هاي تی تک گروهی، تحلیل واریانس یکآمار توصیفی و تست

  .ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند

تربت جوانان میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره در بین : هایافته

چنین میزان همو ي ایرانی بوده داري بیشتر از متوسط جامعهبه طور معنیحیدریه 

 20و در افراد ) P=000/0(در مردان بیشتر از زنان  از این وسایل ارتباطیاستفاده 

چنین بر اساس نتایج مشخص گردید هم .بوده است از سایرین بیشتر هسال 30تا 

اضطراب نمرات  افزایش استفاده از گوشی همراه، که نمرات میزان اضطراب در 

 در افسردگی و استرس ت و نمراافزایش استفاده از اینترنت در موارد و استرس 

  .)P>05/0(داري باالتر بوده است به طور معنیافزایش استفاده از ماهواره 

بر اساس نتایج، میزان استفاده از وسایل ارتباطی باال بوده و :گیرينتیجه

افزایش استفاده از این وسایل با نمرات افسردگی، اضطراب و استرس باالتر در 

  .ارتباط است

تلفن همراه، اینترنت، استرس، اضطراب، افسردگی، :هاي کلیديواژه

ماهوارهجوانان،

  :نوشتپی

اي نداشته رابطههمنافع نویسندبا آننتایج و بدون حمایت مالی نهاد خاصی انجام شده و  آزاد اسالمی واحد تربت حیدریهي پژوهشی دانشگاه این مطالعه با تایید کمیته

.گرددقدردانی میه کنندشرکت جواناناز همکاري .است
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مقدمه

اینترنت
1

پس آمار کاربرانآنازوشدواردایرانبه1373سالدر

وزارتگزارشي پایهکه برطوريبه.یافتروزافزونافزایشاینترنت

کاربرانشمار اخیرسالدر چندتنهااطالعات،فناوريوارتباطات

نشانهابررسی). 1(است شدهپنج برابروبیست،در کشوراینترنت

 ،جهانکشور178میاندراینترنتازمنديبهرهنظرازکه ایراناندداده

مخابرات، جهانیياتحادیهبنديطبقهيپایهبرکهداردرا87يرتبه

را جوانانکاربراندرصد این 35و رفتهشماربهمتوسطازکشورهاي

52براي اینترنتشدهصرفزمانمیانگینچنین هم .دهندمیتشکیل

وروزافزوندسترسیبازمانهم.)1(استشدهبرآوردهفتهدردقیقه

نام اعتیاد اینترنتی بهوابستگیازاياینترنت، شاهد گونهبهگسترده

به اعتیاد.استاطالعاتوريآفنعصررشدبهروموضوعکههستیم

وصورت جسمیبهافراد،آندرکهاستشرایطیآمدنپدیدمعناي

.کنندمیپیدامخدر وابستگیموادویژهبهخاص،يمادهیکبهروانی

ازايویژهيگونهتوجیهرا براياعتیادمفهومپژوهشگران،ازبسیاري

دراعتیادنشانه هايوهایافتهزیرابرند،کار میبهمشکوكرفتارهاي

عنوانبهايمادهغیرهايوابستگیانواع .شودمیدیدهنیزحالتاین

گونه ایندراینترنتبهاعتیاد .شوندمیبنديطبقه،اعتیادهاي رفتارمحور

  ).2،3(شودمیبنديطبقهاعتیادهااز

بهنشده توجهکنترلرفتارهايیامیلذهنی،هاياشتغالبااختاللاین

یااختاللبهدر نهایتکهشودمیشناختهاینترنتازاستفادهیارایانه

بهوابستگیاعتیاد،هايسایر گونههمانند). 4(انجامدمیروانیفشار

خلقی، کجافسردگی،اضطراب،چونمهعالیمیبانیزاینترنت

روابط اجتماعیگسیختگیازهموگیريکنارهوسواسی،تفکرهاي

مجازيدر جهانافرادروابطکهآنبادیگرسوياز .استهمراه

احتمالوشودمیواقعی کاستهجهاندرآنانروابطازیابد،میافزایش

  .)5(د روباال مینیزآنانآموزشیعملکردافت

اما رودیمشماربهآورشگفتوريآفنیکعنوانبهاینترنتچهگرا

بهاجتماعیهايمهارت. گذاردمیثیراتافراداجتماعیهايمهارتبر

ويتادهدمیراتواناییاینفردکه بهشدهدانستهمرکبییندافرعنوان

چنینهموبدانندباکفایترااوکه دیگرانکندرفتارايگونهبه

راآمیزموفقیتومندهدفرفتارهايانجامالزم برايهايتوانمندي

  ).6(باشدداشته

جملهازگوناگونیهايتوانمندييدربرگیرندهاجتماعیهايمهارت

حساسیت اجتماعیاجتماعی،پذیريانعطافخودتنظیمی،بیان هیجانی،

هايزیرمجموعهيدربرگیرندههاآنازکدامهر). 7(است وجودابرازو

                                                
1Internet

بیان ودركتواناییعنوانبههیجانیبیان. باشنددیگري میفرعی

خشم،چون کنترلهاییمهارتشاملفرديمیانروابطدرهیجانات

یکعنوانبهخودتنظیمی .باشدمیعذرخواهیوهاکشمکشگشودن

سودمندرفتارهايازاياز مجموعهمتشکلرفتارييیکپارچهیندافر

کنترلچشمی،تماسچونهاییکه مهارتاستیادگیريبرثروم

عنوانبهاجتماعیحساسیت.گیرددربرمیراخودپاداش بهواضطراب

هاي گوشمهارتدربردارندهغیرکالمیهاينشانهتوانایی رمزگردانی

بهمناسبدادن واکنشنشانودیگرانسات احسابهبردنپیدادن،

ساتاحسامهارتواناییعنواناجتماعی بهپذیريانعطاف.استهاآن

بهخودمعرفیمهارتمانندزاشتنبا شرایطرویاروییدرخویشتن

وجود، ابراز.باشدمیکنندهنگرانهايموقعیتمهارو تواناییدیگران

- میتوانایی رااینفردبهکهاستاجتماعیهايمهارتدیگريلفهوم

عملسود خویشبهدیگران،حقوقگذاردنپازیربدونکهدهد

چونهمهاییو مهارتکندابرازصادقانهراخوداحساساتکرده،

دیگران، مهارت نه گفتن و سپاسگزاريبهکمکوکمکدرخواست

).8(گیرد دربرمیرادیگراناز

هاي چهره به اطارتبخالفبراینترنتیهايارتباطدراین کهدلیلبه

توانند اطالعاتمیافرادوداردوجودبیشتريپذیريانعطافچهره،

ویافتهادامهاین روابطکنند،ویرایشیاحذفخودي دربارهرامنفی

در ). 9(انجامدمیاجتماعیهايمهارتدرهاییکاستیبهنتیجهدر

و این امرشدهکم دیگرانباتعاملبرايي فردانگیزهاینترنت،اعتیاد به 

تا). 10(داردويتعامالت اجتماعیوشخصارتباطبرمنفیاثرات

اثراتيدهندهنشانکهاستشدهانجامهاي چنديبررسیکنون

گیريکنارهواجتماعیهايمهارتافتدربه اینترنتوابستگی

  ).11-17(باشندمیاینترنتبهمعتاداناجتماعی در

هاماهواره
2

ازخارجهاآنپخشمنشاکههستندتلویزیونیهايشبکه 

آنبرایراناسالمیجمهوريفرهنگیهايسیاستوما استمرزهاي

اینهايویژگیازکیی. دپردازنمیبه تبلیغاتآزادانهونداردحاکمیت

تبلیغاتي هیارادرممنوعهمرزهايکهاستاینايماهوارههايشبکه

بدونهاي شهروندانگرایشبهتوجهوکاالنوعلذاندارندتجاري

باايماهوارههايشبکه .استهاشبکهاینهايویژگیاز،محدودیت

خریدبهرا نسبتمخاطبانداردقصدحرکتوتصویرصدا،هايجاذبه

جهتهاآنگیريتصمیمیندافردروودهنمترغیبوتشویقکاال

شناختواوعالیقمخاطب،شناختبالذا .نمایدخرید دخالت

 و کردایجادتبلیغاتبرايمناسبیتوان شرایطمیپیامتاثیرگذاري

هايآگهیپخشباکهاست تبلیغاتیحساسوسایلازیکیماهواره

                                                
2Satellite
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ازنفرهانمیلیوتوجهتواندمیپربینندههايبرنامهبینبعد وقبل،تبلیغاتی

اگر .استاهمیتزیحانظراینازونماید خود جلببهراجهانمردم

جوامع اطالعاتی به شمار آورد زیرا  يتوان در زمرهچه ایران را نمی

دست نیاورده است ولی دسترسی هاي اطالعاتی مناسب را هنوز به ساخت

ه ژهاي خاص به ویدر گروه ايهاي ماهوارهو استفاده از اینترنت و کانال

  ).18(ها شده است آن ياقشار جوان بخشی از زندگی روزمره

هاي همراهیکی دیگر از وسایل ارتباطی، گوشی
1

هاي از آسیب است و 

انان به ویژه نوجوها و دسترسی راحت ، برداشته شدن حریمآنجدي

را در  هاآنتواند نوجوان و جوان به انواع اطالعاتی است که میدختران

  ).19(دهدمعرض خطر قرار

ي زیاد از وسایل چنین بنا بر تحقیقات صورت گرفته، استفادههم

ارتباطی نظیر تلفن همراه به خصوص در بین جوانان، با مشکالت روانی 

  ).20(خواب در ارتباط است نظیر عالیم افسردگی و مشکالت 

اینترنت و  ،تلفن همراههاي مختلفی که در مورد با توجه پژوهش

از تلفن  استفاده صورت گرفته است این پژوهش به دنبال میزان  ماهواره

ي آن با افسردگی، اضطراب و استرس رابطهو  اینترنت و ماهواره ،همراه

  .باشدشهرستان تربت حیدریه می جوانانبین در 

  کارروش

1392همبستگی که در تابستان - این پژوهش توصیفیآماري  يجامعه

ساکن  شهرستان تربت  يساله 29تا  15جوانان انجام شده است را 

سن در نظر گرفته شده از سوي سازمان ملی جوانان به عنوان (حیدریه 

با استفاده از فرمول  .دهندتشکیل می)مطرح شده استجمعیت جوان 

- که به روش نمونهنفر به دست آمد  250حجم نمونه حدود  ،کوکران

نفر به طور کامل به 209این تعداد، از. گیري در دسترس انتخاب شدند

تعدادچه بیشتر پژوهش همین براي دقت  هر ها پاسخ دادند ونامهپرسش

  .مورد بررسی قرار گرفت

  پژوهش ابزار

)DASS-21(مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس  - الف
2
این :

به  و پوشی افسردگی و اضطرابمقیاس توسط لویباند با توجه به هم

هاي اضطراب و افسردگی ساخته شده گیري سازهمنظور تعریف و اندازه

اي از سه مقیاس خودسنجی است که مجموعه ،در واقع این مقیاس .است

هاي هیجانی منفی افسردگی، اضطراب و استرس گیري حالتبراي اندازه

وال را به خود ئس 5نامه هر مقیاس در این پرسش. طراحی شده است

هاي اضطراب، فرد در مقیاس ينمره ،به همین صورت .دهداختصاص می

ي همبستگی میان نتایج محاسبه .آیددست میه افسردگی و استرس ب

میان دو  48/0حاکی از ضریب همبستگی نامهي پرسشگانهعوامل سه

                                                
1Cell Phone
2Depression, Anxiety and Stress Scale

بین اضطراب و  53/0، ضریب همبستگی ترساسعامل افسردگی و 

 .)21،22(بین اضطراب و افسردگی بود 28/0و ضریب همبستگی  استرس

سامانی و همکاراننامه در ایران نیز توسط این پرسش بازآزمایی اعتبار

 77/0و  76/0، 80/0براي مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس به ترتیب 

و  74/0، 81/0اضطراب و استرس و آلفاي کرونباخ براي افسردگی، 

.)23(ارزیابی گردید 78/0

یانگ آیتمی توسط 20ي نامهاین پرسش :آزمون اعتیاد به اینترنت - ب

. شودگذاري میساخته شده است و به روش لیکرت نمره 1996در سال 

، )49تا  20ي نمره(طبق این آزمون، افراد به سه دسته کاربر عادي اینترنت 

و کاربر ) 79تا  50ينمره(ي زیاد و دچار مشکالت استفادهکاربري با 

اعتبار درونی . شوندتقسیم می) 100تا  80ي نمره(معتاد نیازمند درمان 

- ذکر شده و اعتبار به روش بازآزمایی نیز معنی 92/0نامه باالتر از پرسش

علوي و همکاران در ایران، ضریب آلفاي ). 24(دار گزارش شده است 

 82/0و پایایی بازآزمایی را  72/0، روایی تصنیف 88/0مه را ناپرسش

).25(گزارش کردند 

در  نامهپرسشاین   :سنجش اعتیاد به گوشی همراه ينامهپرسش-ج

ه گردید و هدف آن سنجش میزان یتوسط بیانچی و فیلیپس ارا 2005سال 

به صورت که باشد وال میئس 17حاوي  بوده واعتیاد به گوشی همراه 

 وبوده85حداکثر میزان نمره  .شودگذاري مینمرهدرجه  5تا 1لیکرتی از 

. استبیشتر  يهامیزان اعتیاد و تعداد نشانه يدهندهباالتر نشانينمره

به دست آمده و  76/0و  83/0نباخ واعتبار این آزمون از طریق آلفاي کر

شی به اعتبار و وهژشناس در پنادري و حق.باشدمی 89/0روایی آن 

و ضرایب r=30/0ضریب همبستگی به دست آمده .پرداختندآن پایایی 

به 57/0و به روش تنصیف80/0پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ 

  .)26(دست آمد

 شامل جنسنامه این پرسش:شناختیجمعیتاطالعات  ينامهپرسش- د

ماهواره به دلیل هاي ناشی از همچنین براي بررسی آسیب .بود سنو 

مورد مطالعه در ياز نمونه ،خاص در این خصوص ينامهنبودن پرسش

هایی که نوع برنامهمورد داشتن ماهواره، میزان ساعات استفاده از ماهواره،

تا بتوان شد پرسیدههاي ماهواره کردند و دلیل استفاده از برنامهتماشا می

.افتهاي ناشی از ماهواره نیز دست یبه آسیب

جهتپژوهشایندرشدهگردآوريهايدادهتجزیه وتحلیلبراي

گروهی، تکتی آزمون آمار توصیفی، ازتحقیقاهدافبهرسیدن

  .عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدتحلیل واریانس یک

  نتایج

جدول . نفر از جوانان تربت حیدریه شرکت نمودند 209در این مطالعه 
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  .دهدایشان نشان میبین 

و  حد وسط با توجه به حداقل ها ونامهسئواالت پرسشتعداد با توجه به

و براي  49میانگین فرضی براي گوشی همراه  ،حداکثر نمرات ممکن

از در نظر گرفته شده است و با استفاده  17اره و براي ماهو 44اینترنت 

  .مقایسه شد گروهیی تکآزمون ت

  

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره  يمقایسه-1جدول 

  با میانگین جامعه

-یسطح معن

داري

 يدرجه  تی

آزادي

انحراف معیار جامعه میانگین وسیله

گوشی همراه  538/47  158/6  207  322/111  000/0

اینترنت  802/43  871/7  207  252/80  000/0

  ماهواره  567/17  293/6  207  257/40  000/0

  

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و که دهد نشان می 1نتایج جدول 

و بیشتر از حد  بودهدار یمعنهاي مورد مطالعهنمونهماهواره در بین 

ی همراه اما به توجه به میانگین فرضی استفاده از گوشباشدمیمتوسط

در برابر  257/40(و ماهواره) 802/43در برابر  252/80(نسبت به اینترنت 

  .)538/47در برابر  322/111(بیشتر بوده است ،)567/17

با توجه به را میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره  2جدول 

که براي با توجه به این.دهدهاي مورد مطالعه نشان مینمونهجنسیت 

وال ئس 7ماهواره براي وال و ئس 20براي اینترنت  ،والئس 17گوشی همراه

در نظر گرفته شده است با توجه به وسط حداقل و حداکثر نمرات ممکن 

و براي  48و در زنان  50میانگین فرضی براي گوشی همراه در مردان 

و در  19اره در مردان و براي ماهو 44و در زنان  43اینترنت در مردان 

 گروهیتکتی با استفاده آزمون  کهدر نظر گرفته شده است  16زنان 

  .مقایسه شد

  

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره  يمقایسه-2جدول

در زنان و مردان

تعدادگروهمتغیر

)نفر(

 میانگین

جامعه

نحراف ا

معیار

 يدرجه

آزادي

سطح   تی

داريیمعن

گوشی همراه

  000/130000/0  007/51088/0128  129  نمردا

  000/0  613/73  79  654/5  537/46  80  انزن

  اینترنت

  000/0  663/57  127  720/8  445/64  129  نمردا

  000/0  757/61  79  195/6  775/42  80  انزن

  ماهواره

  000/0  431/32  126  358  299/18  129  نمردا

  000/0  420/24  80  051/6  419/16  80  انزن

  

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و که دهد نشان می 2نتایج جدول 

و دار یمعنهابا توجه به جنسیت آن هاي مورد مطالعهنمونهماهواره در بین 

استفاده تفاوت ،توجه به میانگین فرضی ااما بباشدبیشتر از حد متوسط می

  .از گوشی همراه نسبت به اینترنت و ماهواره بیشتر بوده است

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره با توجه به سن  ،3جدول 

استفاده  سویهاز تحلیل واریانس یک آنبراي بررسی دهد که را نشان می

  .شد

  

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره در  يمقایسه-3جدول

  هاي سنیگروه

  

شود استفاده از گوشی همراه، اینترنت و  مشاهده می 3با توجه به جدول 

 ها متفاوت است با توجه به سن آن هاي مورد مطالعهنمونهماهواره در بین 

  .باشددار میو این تفاوت معنی

با بررسی ارتباط میان استفاده از گوشی همراه، اینترنت و ماهواره 

توسط ضریب همبستگی پیرسون انجام اضطراب، افسردگی و استرس 

  .آمده است 4گرفت که نتایج در جدول 

  

همبستگی میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره -4جدول

  با اضطراب، افسردگی و استرس

  

  میزانداريمعنیصورتبهگفتتوانمی4جدولنتایجبهتوجهبا

میانگینعدادتگروه سنیمتغیر
نحراف ا

معیار
F

سطح 

داريیمعن

گوشی همراه

76/4913/0  18سال 20-15

168/14000/0 94/501/2  118سال25تا  20بین 

38/580/1  73سال 29-25

  اینترنت

33/568/1  18سال 20-15

536/6002/0 77/556/1  118سال25تا  20بین 

74/599/1  73سال 29-25

  ماهواره

61/742/2  18سال 20-15

264/37000/0 79/809/2  118سال25تا  20بین 

45/851/2  73سال 29-25

متغیروسیله
ضریب 

همبستگی

سطح 

داريیمعن

همراه تلفن

63/0000/0اضطراب

048/0136/0افسردگی

124/0089/0استرس

  اینترنت

59/0001/0اضطراب

036/0253/0افسردگی

58/0005/0استرس

  ماهواره

112/0201/0اضطراب

65/0000/0افسردگی

57/0001/0استرس
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از تلفن همراه با اضطراب، استفاده از اینترنت با استرس و استفاده 

  .اضطراب و استفاده از ماهواره با استرس و افسردگی در ارتباط است

بحث 

در  ارتباطی جدیدهاي با توجه به گسترش روزافزون استفاده از دستگاه

هاي زیادي در مورد اثرات احتمالی تشعشعات ساطع شده نگرانیجهان،

یکی از مشکالت  .موجودات زنده ایجاد شده استها بر سالمتاز آن

 هستند ما و بسیاري از جوامع با آن دست به گریبان يبزرگی که جامعه

این وسایلترین آسیب جدي. است آوريفني فرهنگ استفاده از مسئله

ها بین دختران و پسران نوجوان است که حریم ه شدنبرداشتاز میان 

  ).26(آیدي آسیب به حساب میزمینه

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و  نتایج این پژوهش نشان داد

و بیشتر از متوسط در حد نامطلوبی ي مورد مطالعه نمونهماهواره  در بین 

میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره چنین هم. باشدمیجامعه 

بیشتر از و دار یمعنهابا توجه به جنسیت آن هاي مورد مطالعهنمونهدر بین 

ها نشان داد که در افراد و در ارتباط با سن نیز یافتهباشدحد متوسط می

هاي ارتباطی بیشتر از سایر سال استفاده نادرست از رسانه 25تا  20بین 

  .هاي سنی بوده استروهگ

گیري بسیاري از محققان معتقدند، استفاده از تلفن همراه، سبب شکل

شود که درست مانند اعتیاد به مواد مخدر، الکل، اعتیاد مینوعی

مخرب ... اي، اینترنت وهاي رایانهاخالقی، بازيغیر يپرخوري، رابطه

تمایل شدید به رفتاري از تلفن همراه در حقیقت اعتیاد به استفاده. است

احساسی که پس و پیش از آن، به فرد دست گیرد واست که انجام می

معتادان به استفاده از تلفن همراه، از دوستان و خانواده فاصله  .دهدمی

هاي سنی و اجتماعی نظیر تحصیل شوند، اولویتانزواطلب میگیرند،می

شان نیست، اه در دسترسزنند و هنگامی که تلفن همرمیو اشتغال را پس

  ).9،10(اش ناراحت هستنددوريکنند و ازبه آن فکر می

دار استفاده از تلفن ي حاضر در مورد ارتباط معنیچنین نتایج مطالعههم

ي زیاد همراه و اضطراب با تحقیقات صورت گرفته در خصوص استفاده

از وسایل ارتباطی نظیر تلفن همراه به خصوص در بین جوانان و ارتباط 

سو آن با مشکالت روانی نظیر عالیم افسردگی و مشکالت خواب هم

  ).20(است 

 ي مورد مطالعهنمونهیافته هاي این پژوهش که در بین یکی دیگر از

- نادرست از اینترنت بود که این هم آثار زیان يمشاهده شده بود استفاده

از بین رفتن قبح روابط غیر اخالقی در بین نوجوانان و باري از جمله 

هاي گرایی در اثر تماشاي فیلمي خشونتوجود آمدن روحیهه ب ،جوانان

ترویج فرهنگ غربی و عناصر فرهنگی نادرست در جامعه که با  ،خشن

و ها تغییر و دگرگونی ارزش، سایر عناصر فرهنگی ما سنخیتی ندارد

گزینی تفکرات مادي و دنیاگرایی به جاي جاي ،هنجارهاي جامعه

- بروز عوارض روحی و روانی ناشی از تماشاي عکس ،معنویات و اخالق

رفتارهاي وسواسی  ،اضطراب ،هجن مانند احساس گناههاي مبتذل و مست

این. در بر دارد ها و انحرافات اجتماعی و روانیافزایش کجرويغیره،  و

همکاران وزادهقاسمسويازشدهگزارشپژوهشیهايیافتهبایافته

هاي مهارتوتنهاییبااینترنتبهاعتیادمیانيرابطهبررسیدر مورد 

ایندر تبیین. استسوهمتهران،شهردبیرستانیدختراندراجتماعی

اشانگیزهشد،معتاداینترنتبهفردکههنگامیگفت،توانمییافته

ارتباطبرمنفیاثراتامرخوداینکهشودمیکمدیگرانباتعاملبراي

 گیريبهرهآنبرافزون. )12(دارد وي اجتماعی تتعامالوشخصی

اشخاصی .شودمیروانیسالمتکاهشسبباینترنتازبیش از حد 

کرده،حفظرمترا کهادوستیکنند،میاستفادهاینترنتازبیشترکه

زايتنشعواملگذرانند،خود میبستگانباراکمتريزمانمدت

نمایند میافسردگیوتنهاییاحساسو بیشترکنندمیتجربهرابیشتري

ي ها با ارتباط اینترنت و اضطراب و استرس در مطالعهاین یافته ).10،11(

  .سو استحاضر هم

و ارتباط آن هاي این پژوهش در مورد استفاده از ماهواره چنین یافتههم

اي را از ها و تبلیغات ماهوارهبا افسردگی و استرس با تحقیقاتی که برنامه

آثاري آن هايپرداختن به برنامه. سو استدانند هممعضالت اجتماعی می

، پرداختن مندي همسرانپایین آمدن سطح رضایت،احساس گناهاز قبیل 

و غیره  ها دعوت به آرامش کاذب با اعتیاد به انواع قرصبه تجمالت، 

  ).27(دارد 

- هایی نظیر عدم همکاري برخی شرکتین مطالعه با محدودیتا

کنندگان مواجه بود و به دلیل انتخاب نمونه از یک شهر، تعمیم نتایج آن 

ي بیشتر و نمونه هایی باها محدود شده اما با انجام پژوهشبه سایر جمعیت

- از مناطق دیگر و پرداختن به عواملی مانند سطح تحصیالت و تاهل می

.پذیري نتایج را افزایش دادتوان تعمیم

  گیرينتیجه

بر اساس نتایج، میزان استفاده از وسایل ارتباطی باال بوده و افزایش 

استفاده از این وسایل با نمرات افسردگی، اضطراب و استرس باالتر در 

                                          .                     .ارتباط است
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