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 مقاله پژوهشی

 ، نگرش به ارتباط با جنس مخالف يش به خودکشينترنت با گراياد به ايرابطه اعت
  (مورد مطالعه: جوانان استان گلستان) ک جنسياد به تفکيقبل از ازدواج و اعت

  
  *١يمهناز بابائ

  
  28/01/1401تاریخ پذیرش  30/07/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ن سبب پژوهش يبدم. يهست نترنتياد به اياعت يعنياد يعتاز ا يدينترنت، شاهد نوع جديروزافزون و گسترده افراد به ا يبا دسترس زمانهم :هدف و زمينهپيش
  وانان استان گلستان انجام شد.ک جنس در جياد به تفکيازدواج و اعت ، نگرش به ارتباط قبل ازيش به خودکشينترنت با گراياد به ايرابطه اعت يبررس باهدفحاضر 

وه يبه ش يريگنه. روش نموهست ١٣٩٧-٩٨ يليان استان گلستان در سال تحصيدانشجوه يشامل کل ياست. جامعه آمار يروش پژوهش همبستگ ها:مواد و روش
ش به ارتباط با جنس يرا)، پرسشنامه نگرش و گ١٩٩٨ انگ،ينترنت (ياد به اينفر بود. ابزار پژوهش شامل، پرسشنامه اعت ۷۵۶حجم نمونه و  يتصادف ياخوشه

ها با استفاده از آزمون اده) بود. د١٣٨٠، ينظر(اد ي) و پرسشنامه نگرش به اعت١٩٧٩(بک،  يگرش به خودکش)، پرسشنامه ن١٣٨٩ مخالف قبل از ازدواج (کردلو،
  .ندقرار گرفت ليوتحلهيتجزمورد  ٢٣نسخه  SPSSافزار با نرم گامبهگامون يل رگرسيرسون و تحليپ يهمبستگ

و  يخودکش يبرا ي، آمادگيودکشاد، نگرش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج، افکار خيتش به اعينترنت و گراياد به اين اعتيج نشان داد بينتا ها:افتهي
 که از آن بود يرسيون حاکنتايج تحليل رگن ي. همچن)P<0/05(وجود دارد  يدر جوانان پسر رابطه معنادار يدر جوانان دختر و افکار خودکش يخودکشنگرش به 

  ). (P<0/01کند  ينيبشيپ موردمطالعه يهارا در گروه ذکرشده يهالفهؤم يدتواند تا حدوينترنت مياد به اياعت
  ر دارد.يثأاد و ارتباط قبل از ازدواج با جنس مخالف تي، اعتيش به خودکشيش گرايافزا نترنت درياد به اي: اعتيريگجهينت
 ناد، جواناي، اعت، ارتباط با جنس مخالفينت، خودکشنترياد به اياعت :هادواژهيکل

  
 ۸۹۷-۹۰۷ ، ص۱۴۰۰ بهمن، ۱۴۸ درپي، پييازدهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
 ٠٩١١٧٩٤٠٠٩٢شناسي، تلفن: گرگان، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم انساني، گروه روان: آدرس مکاتبه

Email: dr.mbabaei2@ gmail.com 

 
  مقدمه

عمر کوتاه خود توانسته،  باوجوداست که  يالهينترنت وسيا
جوامع بگذارد. استفاده نامناسب از آن منجر  يبر زندگ ياريبساثرات 

نترنت شده است. ياد به اياعت ازجملهها بيآس يش برخياديبه پ
استفاده  از يک الگوينترنت را ياد به ايکا اعتيآمر يشناسانجمن روان

ند يبا حاالت ناخوشا ينترنت که باعث موج اختالل عملکردياز ا
ف کرده است (حداقل يتعر شوديم دوماههک دوره يدر طول  يدرون

اده ف. زمان است٣ ،ترک عالئم. ٢ ،تحمل .١ماه):  کيار در طول يمع ٣
. ٤ ،فرد در ابتدا قصد دارد، به طول انجامد ازآنچهش ينت بنترياز ا
امور  يبرا توجهقابل. صرف وقت ٥ ،کنترل رفتار يل مداوم برايتما

 يحيو تفر ي، شغلياجتماع يهاتيکاهش فعال .٦ ،نترنتيمرتبط با ا
از آثار  يآگاه باوجودوم استفاده . تدا٧ و نترنتياستفاده از ا خاطره ب

نترنت، به دو شکل يدار از ا، استفاده مشکليطورکلبه). ١آن ( يمنف
                                                             

  راني، دانشگاه گلستان، گرگان، ايو اجتماع ي، دانشکده علوم انسانيشناسار گروه روانياستاد ١

دهد: شکل سخت مربوط به وجوه استفاده از يخود را نشان م
نترنت ياز ا يا وسواسي ازحدشيب استفاده عنوانبهنترنت است که يا

و شکل دوم به و از دست دادن کنترل است  يهمراه با اشتغال ذهن
نترنت يا ياد برايار زيگذراندن وقت بس ،و متعدد يمنف يامدهايپ

، ارتباطات، ياجتماع يهاتيجر به غفلت از فعالناشاره دارد که م
 يهار عادتيين تغيو همچن يليو تحص يف شغليو وظا يسالمت

 يهابينترنت مشکالت و آسيبا حضور ا ).٢شود (يخواب و خوردن م
را نگران کرده  يجامعه جهان ،هاآناز  يار شده که برخديپد ياتازه

شده است که اکثر کشورها را بر  يجد يب تا به حدين آسيااست. 
 ازجمله، يفّناوراد به ياعت يهاکينيس کليسأآن داشته تا با ت

که  يافراد .دارندماران بريت بيدر جهت بهبود وضع يگام نترنتيا
 ينترنت برنامه و شناخت درستيامانند  يااستفاده از رسانه يبرا

  .)۳(خواهند شد  آن نداشته باشند، مقهور
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 مهناز بابائي
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روزمره  ياز زندگ يجدانشدن ينترنت به بخشيا يکنون يايدر دن
ن ساعات استفاده ينترنت و همچنيل شده است. تعداد کاربران ايتبد
 طوربه ،شترشان جوان هستنديکه ب کردهليتحصان افراد يدر م آناز 

ارتباطات  ين ابزار برايتررا مناسبيز ؛افته استيش يافزا يتصاعد
 يهاتمام گروه شکيب). ٤است ( ي، منبع اطالعات و سرگرميجهان
 ن جوانانيدر ب وع آنيش نسبت اما ،هستند دهين پدياز ا ثرأمت يسن

است.  يسن يهاگروه ريشتر از سايبشان يريزان خطرپذيمبه جهت 
 ،ن دورانيا يهايژگيوو ط يابه سبب شر ين جوانيافراد در سن

ت يازها از اهمين نين ايمأکنند که ارضا و تيدا ميپ ييهايازمندين
 يو اجتماع يازها در سالمت فردين نين ايمأبرخوردار است. ت يوافر

ده يد يبرا يمتخصصان معتقدند جوانان گاه دارد. ير مهميثأجوان ت
تالش و  ش دست بهيخو رفتهازدسته يو روح يشدن و کسب شاد

ش و پرداختن به يگراها منجر به از تالش يزنند که برخيتکاپو م
ستفاده ا ).٥( شودينترنت مياد به اينابهنجار همانند اعت يرفتارها

 ياديز يشناختو روان ينترنت حامل مشکالت جسمانياز ا يافراط
رات ييافراد معتاد دستخوش تغ يت زندگيفيآن ک جهيدرنتکه  است

در عملکرد  مشکالتبا  معموًال ن اختالليا .)٦شود (ينامطلوب م
 يليو تحص يشناختروان و ياجتماع ي، زندگيروابط خانوادگ روزانه،

اختالل  يافراد دارا که ت از آن دارديکا. شواهد ح)۷ و ۸( همراه است
و  ياز مشکالت روان ،سه با افراد سالميدر مقانترنت ياد به اياعت

گر، از دست يد افرادارتباط با  يدر برقرار يهمانند ناتوان يفردنيب
، ياجتماع يهاتياز فعال يريگدادن کنترل بر رفتار خود، کناره

رنج  يشتريب يو افسردگب اضطرا و و اختالل در خواب ينظميب
به  نيهمچن). ۹-۱۳( کمتر است هاآن در يسالمت روانو  برنديم

 و اقدام به افکار ،يو عدم تعامالت اجتماع يعلت انزوا، افسردگ
، خشونت ي، پرخاشگري، هراس، ترس اجتماعيفعالشيب و يخودکش

 .)۱۴ و ۱۵( شوديمشاهده م شتريب هاآندر  يضداجتماع يو رفتارها
آموزان نفر از دانش ١٥٧٣ يبر رو که م و همکارانيمطالعه کج ينتا
 ،يسطح افسردگانگر آن است يب زينانجام شد  ياکره يرستانيدب

به  مبتال آموزاندر دانش يو اقدام به خودکش يزيربرنامه ،افکار
 باالتر است يعاد آموزاندانش از يمعنادار طوربه ،نترنتياد به ايعتا
، يباز آن است از يحاکگر يمطالعات دج ينتان يهمچن .)١٦(

 ن افراديا لميف يتماشا و ن، چتيجستجو، اطالعات و مطالعات آنال
 ۱۸( است يخودکش يمحتو يدارا فراد سالماز ا شتريبنترنت يدر ا

  .)۱۷و 
 يوع رفتارهايش ،جواناندر  گريد تأملقابل يهااز دغدغه يکي

در سطح در کشورمان بلکه  تنهانهر ياست که در چند دهه اخپرخطر 
که است  نيات يواقع ).۱۹( بوده است يرشد تصاعد يجهان دارا

 يرفتارهاش يروز و افزابنترنت در يو ا يفّناور، رشد يمجاز يفضاها
 .ن مدعاستيبر ا يدييأز تين هاپژوهش از يج برخينتا .مؤثرند پرخطر

مانند  يزيآممخاطره يرفتارها بانترنت ياد به اياعت آن است تيواقع
 درواقع ).۲۰( و جوانان رابطه دارد نوجوانان در پرخطر يروابط جنس

الت يروابط و تماو تجربه  يريادگي منظوربهرا  يبستر، يمجاز يفضا
 افراد يش با جنس مخالف، خشونت، چت و هک براي، گرايجنس

پرخطر که  ياز رفتارها يگريمصداق د ).۲۱ -۲۲( کنديا ميمه
 يعنيده نوظهور ين پديآن را در هم يشناساز سبب يتوان بخشيم

 گردانروان مخدر و ش به مواديگرا ،جستجو کردنترنت ياد به اياعت
ک ي عنوانبهرنت، نتيافراد معتاد به ااز  فارغنترنت يا .در جوانان است

به کنش فعال با خود  ،نکه کاربر ثابت رايل ايبه دل يتاليجيابزار د
قطع ارتباط فرد  يانجامد، برايشدن عامل م يدارد و به شرطيوام

ا رفع يبه مواد مخدر  يادآوريت اعتيقابل ،يرامونيط پيبا مح
و فرد احساس  به مواد مخدر را دارد ادياعت يزشيانگ يهانهيزم
نسبت به  ياست که در آن احساس خوب يينترنت جايکند که ايم

مورا مان و همکاران معتقدند که  ).١٥( اطراف دارد يايخود و دن
کاهش استرس و  يتنها راه فرار برا عنوانبهنترنت را يافراد ا يبرخ

  ).٢٣برند (يبه کار م ييمرتبط با تنها ياحساسات منف
 جهان، ير کشورهايهمانند سا رانينترنت در اياد به ايامروزه اعت

هر  يو بدنه اصل يانسان يروين جوانان که نيک معضل در بيبه 
قشر  عنوانبه زين انيو دانشجو ل شده استيتبد ،دنباشيم يکشور
در  نترنتيآسان و نامحدود به ا يدسترس همانند يليبه دال ،جوان

ه ب يش قويگراو  دور از خانواده مستقل يزندگ ها، تجربهدانشگاه
در معرض خطر شتر يب ،که در آن قرار دارند يخاطر مرحله رشد

ن يا يبررس رسدينظر مه ب . لذا)٢٤( نترنت هستندياد اياعت ابتال به
 يدهدر شکل ياساسعامل ک ي عنوانبه مختلف ياياز زوا مسئله

 ؛ت باشدياهم يدارا نجوانا يو اجتماع يرفتار ،يروان اختالالت
اد به ين اعتيب رابطه يبررس باهدف، پژوهش حاضر جهتنيبد

بل از ازدواج با جنس مخالف ق، نگرش به ارتباط ينترنت با خودکشيا
  .انجام شده است ک جنسيبه تفک اد در جوانان استان گلستانيو اعت

  
  کار روشمواد و 

 وانانجه يشامل کل يجامعه آماراست.  يروش پژوهش همبستگ
زن و  ۲۹۴۰۷۸ ،نفر ۵۹۴۷۰۳( ۱۳۹۷سال استان گلستان در 

 صورتبه يريگروش نمونهبود. ساله)  ۳۵تا  ۱۸مرد  ۳۰۰۶۲۵
 بر اساس يحجم نمونه با توجه به جامعه آمارو  يتصادف ياخوشه

 زن) بوده است ۳۷۷مرد و  ۳۷۷( نفر ۷۵۶ يجدول مورگان و کرجس
کنندگان به از شرکت يخکه بر ي(الزم به ذکر است از آنجائ

و سرانجام شدند از نمونه حذف  ،ها پاسخ ناقص دادندپرسشنامه
ابزار  قرار گرفت). يآمار ليوتحلهيتجزنفر مورد  ۶۶۹پاسخنامه 

)، ١٩٩٨ انگ،ينترنت (ياد به ايپرسشنامه اعت پژوهش شامل
ش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج يپرسشنامه نگرش و گرا
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) و ١٩٧٩(بک،  ي)، پرسشنامه نگرش به خودکش١٣٨٩ (کردلو،
ژوهش جزء ن پيا ) بود.١٣٨٠، ياد (نظريپرسشنامه نگرش به اعت

از وقوع جرم قوه  يريشگيپ و ياجتماع معاونت يپژوهش يهاتياولو
به شماره  ۱۳۹۷استان گلستان در سال  يدادگستره ييقضا

من گرفتن ض يت مالحظات اخالقيرعا يبرا ود.ب ۶۲۰/۱۰۶۳/۹۰۲۱
از  الزم يهامجوز ها،ل پرسشنامهيتکم يکنندگان برات شرکتيرضا
م مراجع مربوطه يتسلو جهت انجام پژوهش اخذ  ربطيذن يولئمس

ن در مورد محرمانه ماندن اطالعات ي. همچنط پژوهش شديدر مح
شرط ورود در پژوهش،  نان داده شد.ياطم کنندگانشرکتنمونه به 

اد مواد مخدر و ي، عدم ابتال به اعتيسن جوان قرار داشتن در دامنه
ن ياز ا شرط خروج و کنندگانشرکتبودن  يو بوم گردانروان

به ذکر است در  الزم ها بود.ناقص به پرسشنامه ييپژوهش پاسخگو
 يدانشجو ۶ ،هاو استخراج داده هاپرسشنامه ليمند اجرا، تکيآفر

 طرح يا مجرب ماه کيارشد به مدت  يو کارشناس يکارشناس
، ي(فراوان يفيبا استفاده از آمار توص زين هاداده داشتند. يهمکار

(آزمون  ياستنباط ) و آماريو پراکندگ يمرکز يهادرصد، شاخص
 SPSS افزارنرم لهيوسبه )گامبهگامون يرسون و رگرسيپ يهمبستگ

  قرار گرفت. ليوتحلهيتجز مورد ٢٣نسخه 
  

ر يوهش به شرح زژپ نيدر ا يريگاندازه يابزارها
  باشند:يم

اد به ياعت پرسشنامه: نترنتياد به ايپرسشنامه اعت -۱
انگ ساخته شد ي يمبرليتوسط خانم دکتر ک ۱۹۹۸در سال  نترنتيا

 نترنتياد به اينه اعتيها در زمن پرسشنامهياز معتبرتر يکيو 
 ،اصًال يهاو به پاسخ استال ؤس ۲۱ يداران پرسشنامه يباشد. ايم

نه يو به گز ۳ ، نمرهادي، ز۲ ، نمره، کم۱نمره  ،کم يليره صفر، خنم
نمره ت، سؤاالنمره تمام  بر اساسو رد يگيتعلق م ۴نمره  ،اديز يليخ

 شدهکسب ازيبر اساس امت زين ت کاربرانيضع. وديآيم به دستکل 
کاربر  ،باشد ٣٩ تا ٢٠ هاآنکه نمره  ي. افرادشوديم مشخص

د ياد شدياعت باشد ١٠٠تا  ٧٠ اگر ف وياد خفياعت، ٦٩تا  ٤٠، يعيطب
 همكاران، و انگي در مطالعه ).۲۵( شوديمص داده يتشخنترنت يبه ا

 ييبازآزما به روش ييروا و ٩٢/٠ از باالتر پرسشنامه يدرون ييروا

پرسشنامه  نيا ييايپان يهمچن .)٢٦( است شده گزارش داريمعن زين
محاسبه  ۸۲/۰ ييبازآزما ييايپاو  ۷۲/۰ف، يبا استفاده از روش تصن

. /٨٨ ر،کل پرسشنامه مزبو يکرونباخ برا يب آلفايضرو  ).۲۷( شد
  .)۲۸( ه استبه دست آمد

 يپردازدهياس ايمق: ياس سنجش افکار خودکشيمق -۲
زان يسنجش م يتوسط آرون بک، برا ۱۹۷۹بک در سال  يخودکش

منتشر  ۱۹۹۱ساخته شد و در سال  يمستعد بودن فرد به خودکش
از شدت  يعدد يبرآورد ،بک يخودکش يپردازدهياس ايشد. مق

 ۱۹اس شامل ين مقيا. کنديانه فراهم ميگرايال خودکشيافکار و ام
ن يتر(کم از صفر يانقطهسهاس يک مقي يه است که بر رويگو

فرد بر  يشود. نمره کليم يبندن شدت) درجهيشتري(ب ۲شدت) تا 
از  ياس موارديمق يهاشود. پرسشيه ماساس جمع نمرات محاسب

مدت  ،فعال و نافعال صورتبه يل به خودکشيمرگ، تما يل آرزويقب
، احساس کنترل بر خود، عوامل بازدارنده يافکار خودکش يو فراوان
را  ياقدام به خودکش يفرد برا يزان آمادگيو م يخودکش

 يبيترک ،بک يدهد. پرسشنامه افکار خودکشيقرار م موردسنجش
، يا داشتن افکار خودکشيل به مرگ يباشد: تماياز سه عامل م

ا اقدام به ي يواقع يل به خودکشيو تما يخودکش يبرا يآمادگ
 ۰-۵نمره  ،ن صورت استيبه ا ياز کلير امتيتفس .يخودکش

داشتن  ۶-۱۹ن ي، نمرات بيدهنده عدم وجود افکار خودکشنشان
ل جهت يو تما يآمادگ ۲۰-۳۸ن يو نمرات ب يافکار خودکش

 يخودکش يپردازشهياس انديمق ييو روا ييايپا باشد.يم يخودکش
داچر در مطالعه . )۲۹( د شده استييأمختلف ت يهابک در پژوهش

 ياس سنجش خطر خودکشين آزمون در مقيا زمانهماعتبار  يو دارل
ن يااعتبار  زين رانيدر ا). ۳۰( آمده است به دست r=۶۹/۰معادل 

و با روش  ۹۵/۰کرونباخ برابر  يستفاده از روش آلفااس با ايمق
  ).۳۱( است گزارش شده ۷۶/۰ يسازمهيدون

: پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مواد مخدر -۳
فرم الف و ب  صورتبه ،اد و مواد مخدريپرسشنامه نگرش به اعت

 يبرارا پرسشنامه  ،) ساخته شده است. سازنده۱۳۸۰( يتوسط نظر
. کرده است هياد و مواد مخدر تهيه اعتسنجش نگرش نسبت ب

 ي"کامًال موافقم، نظر يهاپاسخ صورتبهنظر خود را  ديبا هايآزمودن
ها مشخص الؤک از سي کامًال مخالفم" در برابر هر و ندارم، مخالفم

ک ي ا نگرش مثبت به هري مناسب يهاالؤس يگذارنمره يبرا کنند.
 کامًال و ندارم، مخالفم يظر، ن"کامًال موافقم، موافقم يهااز پاسخ

 يگذارشود. نمرهيداده م ۱ و ۲، ۳، ۴، ۵ يهاب نمرهيمخالفم" به ترت
، ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲ يهاالؤکه شامل س( مناسبنا يهابه سؤال

رد. يگيمعکوس انجام م صورتبه)، باشدمي ۱ و ۴، ۸، ۱۴، ۲۱، ۲۲
خواهد  اسيکل مقدر  يمجموع نمرات واز هر فرد عبارت  يهانمره
 دهد.ياد را نشان ميبه اعت فرد ينگرش کل آمده به دست ، نمرهبود
. است ۱۶۰و حداکثر  ۳۲نمره  حداقل هر دو فرم الف و ب يبرا

پرسشنامه نگرش نسبت به مواد مخدر با استفاده از  ييايب پايضرا
و  ۸۴/۰ب يد که به ترتيف محاسبه گردينکرونباخ و تص يروش آلفا

  .)۳۲( است هبود ۸۱/۰
ش به ارتباط قبل از ينگرش و گرا يپرسشنامه بررس -۴

است و  شده ساخته )،۱۳۸۹( توسط کردلون پرسشنامه يا: ازدواج
ارتباطات خارج از چارچوب با  يزان موافقت افراد براينگرش و م
ن آزمون يدر ا دهد.يقرار م موردسنجشجنس را ر هميدوستان غ
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 صورتنيبد االتؤس يو مابق يفمن صورتبه ۸و  ۵، ۴االت ؤس
 ،۳ندارم  ينظر ،۴موافقم  ،۵کامًال موافقم  د:نشويم يگذارنمره

ک يها از شماره ک از گزارهي نمرات هر .۱مخالفم کامًال ، ۲مخالفم 
 يمنف طوربه ۸و  ۵، ۴ يعني ياالت منفؤجمع شده و س ۲۲تا 

 يعني ،وردرا به دست آ ۴۵/۴ نمره يفرد اگر .دنشويم يگذارنمره
نمره  ياگر فرد (کامًال موافقم). ن روابط داردينگرش کامًال مثبت به ا

 ن روابط دارد (موافقم).ينگرش مثبت به ا يعني ،را کسب نمود ۷۲/۳
ن روابط يبه ا ينگرش خنث يعني ،را کسب نمود ۳نمره  ياگر فرد

نگرش  يعني ،را کسب نمود ۲۷/۲نمره  ياگر فرد ندارم). ي(نظر دارد
را کسب  ۵۴/۱نمره  ياگر فرد (مخالفم). ن روابط دارديبه ا ينفم

 (کامًال مخالفم). ن روابط داردينگرش کامًال مخالف به ا يعني ،نمود
ار يشد و در اخت يگزاره طراح ۱۰۰ساخت پرسشنامه تعداد  منظوربه

حذف شد. پس  ربطيباالت ؤشناسان قرار گرفت و سد و روانياسات
آموز قرار دانش ۳۵ار يدر اخت يابياعتبار منظورهباز آن پرسشنامه 

هر  يکرونباخ برا يب آلفايضر ،اعتبار آزمون نييبعد از تع .گرفت
آموز مورد دانش ۶۴۵ يمجددًا بر روو  شد ها محاسبهلفهؤکدام از م

و  ۹۴/۰اعتبار پرسشنامه را  بدست آمده جينتا مطالعه قرار گرفت
  ).۳۳( سته انشان داد ۹۳/۰ آن را ييروا

  
  هاافتهي

ها، هيضمنطبق بر فر يکم يهاافتهين بخش ضمن ذکر يدر ا
 حاصل از بخش نگرش يجانب يهاافتهيو  يشناختتيمعجاطاعات 

به ارتباط جنس مخالف قبل  ش و نگرشيمربوط به پرسشنامه گرا
در جدول  ،ال از پرسشنامه مورد نظر بودؤاز ازدواج که شامل چند س

 ٣٥تا  ١٨دامنه ( يسنت ياز وضعحاصل  يها. دادهآورده شد ٢ و ١
 ارشد) يو کارشناس ي، کارشناسي(کاردان يليمقطع تحص و سال)

 يسن ين فراوانيکه باالتر انگر آن بوديب کنندگان در پژوهششرکت
سال و در  ٢٤ن يسال و کمتر ٢٠ يسنگروه مربوط به در پسران 

سال  ٣٤ن يو کمتر ٢٢و  ١٩ يگروه سن يوانان فريدختران باالتر
 به مقطع ين فراوانيشتريب ،يليبه لحاظ مقطع تحص نيهمچن بود.

  .ه استمتعلق بود يکاردانن به مقطع يو کمتر يکارشناس
 يشدت ابتالک يبه تفک مورد مطالعه يهاگروهدرصد  و يفراوان

بود ه  صورتنيبدف پرسشنامه يبرحسب تعر ،نترنتياد به اياعت به
 نفر ٢٠٥)، دختر ٠٥/٥٧( نفر ١٨٢پسر  يکاربر معمول است:

 نفر ١٤٢)، دختر ٧٥/٤٠( نفر ١٣٠پسر ف ياد خفي)، اعت٥٧/٥٨(
  ).٨٥/٠( نفر ٣دختر  و )١٩/٢( نفر ٧ د پسرياد شدي) و اعت٥٧/٤٠(

  
ک يبه تفک نس مخالفکنندگان با جشرکت و تعداد ارتباطمربوط به نگرش وجود ارتباط قبل از ازدواج  يهاهيو درصد گو يفراوان :)١( جدول

 جنس

 هاهيگو هاگروه درصد /يفراوان درصد کل /يفراوان تعداد ارتباط درصد /يفراوان درصد کل /يفراوان

 کامًال موافقم پسر ٣٢)٠٣/١٠( ٥٢)٧٧/٧( ١ ٤٩)٩٧/٢١( ١١٢)٤٥/٢٥( 

  دختر ٢٠)٧١/٥(   ٦٣)٠٣/٢٩(  

 قممواف پسر ٩٦)٠٩/٣٠( ١٧٣)٨٥/٢٥( ٢ ٣٨)٠٤/١٧(  ٨٨)٢٠( 

  دختر ٧٧)٢٢(   ٥٠)٠٤/٢٣(  

 ندارم ينظر پسر ١٣٤)٤٢( ٢٩١)٤٩/٤٣( شتريو ب ٣ ١٣٦)٩٨/٦٠(  ٢٤٠)٥٤/٥٤( 

  دختر ١٥٧) ٨٥/٤٤(   ١٠٤)٩٢/٤٧(  

 مخالفم پسر ٤٨) ٠٤/١٥( ١١٩)٧٨/١٧( کل ٢٢٣)١٠٠(  ٤٤٠)١٠٠( 

  دختر ٧١)٢٨/٢٠(   ٢١٧)١٠٠(  

 ممخالف يليخ پسر ٩)٨٢/٢( ٣٤)٠٨/٥(   

  دختر ٢٥)١٤/٧(    

 کل پسر ١٠٠) ٣١٩( ٦٦٩)١٠٠(   

  دختر ٣٥٠)١٠٠(    

  
 ين فراوانيشتريب ،دهديجدول نشان م يهاطور که دادههمان

مربوط  ،دختر و پسرگروه دو ارتباط قبل از ازدواج در  وجودنگرش به 
ه کامًال مخالفم يگو ،در پسران هاآنن يندارم و کمتر يه نظريبه گو

مربوط به  ين فراوانيشتريباما باشد و يدر دختران کامًال موافقم مو 
مورد مطالعه مربوط به  يهادر گروه با جنس مخالف ارتباط تعداد

  باشد.يمتعلق به دو م هاآنن يشتر و کمتريسه و ب
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  ک جنسيبه تف کنندکانشرکت در نوع ارتباط برحسب و درصد يفراوان :)٢( جدول
 ارتباط با جنس مخالف هاگروه درصد /يفراوان درصدکل /يفراوان

 وجود رابطه با جنس مخالف پسر ٢٢٣)٩٠/٦٩( ٤٤٠)٧٦/٦٥( 

  دختر ٢١٧) ٦٢( 

 يتماس تلفن پسر ١٩٥)١٢/٦١(  ٣٨٥)٥٤/٥٧( 

  دختر ١٩٠)٢٨/٥٤(  

 چت کردن پسر ١٩٤)٨١/٦٠(  ٣٨٧)٨٤/٥٧( 

  دختر ١٩٣)١٤/٥٥(  

 ه دادنيهد پسر ١٧٩)١١/٥٦(  ٣١٧)٣٨/٤٧( 

  دختر ١٣٨)٤٢/٣٩(  

 رون رفتنيب پسر ١٧٦)١٧/٥٥(  ٣١٢)٦٣/٤٦( 

  دختر ١٣٦)٨٥/٣٨(  

 يلمس بدن پسر ١١٩)٣٠/٣٧( ١٥٩)٧٦/٢٣( 

  دختر ٤٠)٤٢/١١(  

 يارتباط جنس پسر ٨٢)٧٠/٢٥(  ١٠٤)٥٤/١٥( 

  دختر ٢٢)٢٨/٦(  

 کل پسر ٣١٩)١٠٠(  ٦٦٩)١٠٠( 

  دختر ٣٥٠)١٠٠(  

  
مورد  يهادر گروه ين متعلق به ارتباط جنسيو کمتر يمربوط به تماس تلفن ين فراوانيشتريب ،دهديجدول نشان م يهاطور که دادهنهما
  باشد.يمطالعه م

  مورد مطالعه يهاها در گروهنمرات پرسشنامه يو پراکندگ يمرکز يهاشاخص :)٣( جدول
SD  M N رهايمتغ هاگروه 

  نترنتياد به ايعتا پسر ٣١٩ ٦١/٣٦  ٤٦/١
    دختر  ٣٥٠  ١٧/٣٥  ٤٣/١
  اديش به اعتيگرا پسر ٣١٩ ٥٧/٧٩  ٩٤/١
   دختر ٣٥٠ ١٥/٧١  ٨٧/١
  نگرش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج  پسر  ٣١٩  ٨٧/٢  ٦٦/٠
    دختر  ٣٥٠  ٥٥/٢  ٦٩/٠
  يافکار خودکش  پسر  ٣١٩  ١٣/١  ١٠/٢
    دختر  ٣٥٠  ١٧/١  ٩٩/١
  يخودکش يبرا يآمادگ  پسر  ٣١٩  ٣٤/١  ٤٦/٢
    دختر  ٣٥٠  ٥١/١  ٥٨/٢
  ياقدام به خودکش  پسر  ٣١٩  ٧١/٠  ٤٩/١
    دختر  ٣٥٠  ٦٧/٠  ٤٤/١
  ينمره کل خودکش  پسر  ٣١٩  ٩٩/٣  ٤٤/٦
    دختر  ٣٥٠  ٩٤/٣  ١٣/٦
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  مورد مطالعه يهارها و گروهينترنت با متغياد به اياعت يب همبستگياضر :)۴(جدول  
  n  r P  هاگروه  رهايمتغ
  نترنتيه ااد بياعت
  اديش به اعتيگرا

  پسر
  دختر

٣١٩  
٣٥٠  

٠٨٢/٠  
**١٥٥/٠  

١٤٢/٠  
٠٠٤/٠  

  نترنتياد به اياعت
  نگرش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج

  پسر
  دختر

٣١٩  
٣٥٠  

٠٨٤/٠  
**٢٢٤/٠  

١٣٦/٠  
٠٠٠/٠  

  نترنتياد به اياعت
  يافکار خودکش

  پسر
  دختر

٣١٩  
٣٥٠  

*١٢٩/٠  
*١٢٢/٠  

٠٢١/٠  
٠٢٢/٠  

  نترنتيبه ااد ياعت
  يخودکش يبرا يآمادگ

  پسر
  دختر

٣١٩  
٣٥٠  

٠٥٩/٠  
*١١٤/٠  

٢٩٥/٠  
٠٣٣/٠  

  نترنتياد به اياعت
  ياقدام به خودکش

  پسر
  دختر

٣١٩  
٣٥٠  

٠٥١/٠  
٠٨٠/٠  

٣٦٥/٠  
١٣٥/٠  

  نترنتياد به اياعت
  ينگرش به خودکش

  پسر
  دختر

٣١٩  
٣٥٠  

٠٩٥/٠  
*١٣٧/٠  

٠٩١/٠  
٠١١/٠  

 
ش ينترنت و گراياد به اين اعتيب ۵جدول  يهاداده هب توجهبا 
اد، نگرش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج، افکار يبه اعت

در جوانان  يودکشخو نگرش به  يخودکش يبرا ي، آمادگيخودکش
در جوانان پسر استان گلستان رابطه  يدختر و افکار خودکش

اد، يش به اعتينترنت با گراياد به اين اعتيوجود دارد. اما ب يمعنادار
در  ي، نگرش به خودکشي، اقدام به خودکشيخودکش يبرا يآمادگ

در جوانان دختر استان گلستان  يجوانان پسر و اقدام به خودکش
ر يثأتوان ت يبررس منظوربه مشاهده نشده است. يرابطه معنادار

 يکه دارا ييرهايمتغ يکنندگان بر رونترنت در شرکتياد به اياعت
ون چندگانه به يل رگرسيبودند از روش تحل يمعنادار يهمبستگ

 ٥ج آن در جدول شماره ياستفاده شده است که نتا گامبهگامروش 
  آورده شده است.

  
  کنندگانرکتشنترنت ياد به ايمورد مطالعه بر اساس اعت يرهايمتغ ينيبشيپ يون برايل رگرسيج تحلينتا ):٥( جدول

  B SE Beta t  P  ريمتغ
  نترنتياد به ايعتا

  (پسر) يافکار خودکش
٠٢١/٠  ٣٢٥/٢  ١٢٩/٠  ٣٨٩/٠  ٣٨٩/٠  

  نترنتياد به اياعت
  (دختر) اديش به اعتيگرا

٠٠٤/٠  ٩٢/٢  ١٥٥/٠  ٠٤٠/٠  ١١٨/٠  

  نترنتياد به اياعت
  نگرش ارتباط با جنس مخالف

٠٠٠/٠  ٢٩٦/٤  ٢٢٤/٠  ٦٣٥/٤  ٣٨٩/٠  

  نترنتياد به اياعت
  يافکار خودکش

٠٢٢/٠  ٢٩٩/٢  ١٢٢/٠  ٣٨٣/٤  ٨٨٠/٠  

  نترنتياد به اياعت
  يخودکش يبرا يآمادگ

٠٢٣/٠  ١٤٠/٢  ١١٤/٠  ٢٩٦/٠  ٦٣٢/٠  

  نترنتياد به اياعت
  ينگرش به خودکش

٠١١/٠  ٥٧٢/٢  ١٣٧/٠  ١٢٤/٠  ٣١٩/٠  

  
 يريگجهيو نت بحث

 که از آن است يحاکپژوهش  يهاهيفرض يبررسج حاصل از ينتا
نگرش به ارتباط با جنس  ،اديعتش به اينترنت و گراياد به اياعتن يب

و  يخودکش يبرا ي، آمادگيمخالف قبل از ازدواج، افکار خودکش

در جوانان  يدر جوانان دختر و افکار خودکش يودکشخنگرش به 
ج يها با نتاافتهين ياوجود دارد.  يپسر استان گلستان رابطه معنادار

و  شک، ن و همکارانيل م و همکاران،يم، کيو ک کوان ،يهاپژوهش
همسو  )٢٢ و ١٨ ،١٧، ١٦، ١٤و همکاران ( ييو، کارت و موالي
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 يبرا ياد، آمادگيش به اعتينترنت با گراياد به اين اعتياما ب .باشديم
در جوانان پسر و  ي، نگرش به خودکشي، اقدام به خودکشيخودکش

 يدر جوانان دختر استان گلستان رابطه معنادار ياقدام به خودکش
 باشديج مورمان و همکاران هماهنگ ميتاکه با ناست مشاهده نشده 

شده دييأت يهاهيفرض يبرا نتايج تحليل رگرسيون نيهمچن). ٢٣(
اد، يش به اعتيگرا يتواند تا حدودينترنت مياد به اياعت، نشان داد

، ينگرش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج، افکار خودکش
در جوانان دختر و  يدکشو نگرش به خو يخودکش يبرا يآمادگ

و ان ي .ن کندييو تب ينيبشيان پسر را پدر جوان يافکار خودکش
و  يکشنترنت بر افکار خودير استفاده از ايثأت يدر بررس ،همکاران

 يهاگاه دادهيق چهار پاياز طر ،در جوانان ياقدام به خودکش
ت"، نترني"مشکالت ا مانند يدياصطالحات کلبا استفاده از ، ينترنتيا

جه دست ين نتيا به ،نوجوانان"" و "ينترنت"، "خودکشي"استفاده از ا
 .رابطه وجود دارد يخودکشط ين روند جستجو با شرايکه ب افتندي

نترنت يق ايرا از طر يافکار خودکش شتندل دايعالوه بر آن جوانان تما
 و همکاران يرانيا يدوستج مطالعه ين نتايهمچن. )٣٤( نشان دهند

علوم  يدانشگاه يهانترنت در گروهياد به ايت اعتيوضع يدر بررس
 يهاآموختگان رشتهان و دانشي، شامل دانشجويپزشک

 يعلوم پزشک يهاه از دانشگاهيو علوم پا يني، علوم باليولوژيدمياپ
اد ياعت يکنندگان دارااکثر شرکت بوداز آن  ياکحسراسر کشور، 

 نترنتيد به ايشداد ياعت يدارا يمف و متوسط و تعداد کيخف
 ).٣٥( باشنديم

 يروادهيشناسان معتقدند که زر روانيونگ و سايچون  يافراد
 يکيزيو ف يسالمت فکر يتواند براينترنت، ميدر استفاده از ا

 يشخص يکارکرد انطباق نترنت،ياد به ايخطرناک باشد. اعت ،شخص
 يهانترنت معتاد شود، کارکرديبه ا يکند. اگر شخصيرا مختل م

رها  يها را به افرادنترنت انسانياد به اياعت .شونديم يرانطباقيغ يو
 ير اجتماعيثأن، معتقدند که تيسلر و کاتريک کند.يل ميشده تبد

نترنت و آنچه را ياز ا يريگبهره ينترنت به چگونگيا يمثبت و منف
 .دارد ينترنت بپردازند، بستگيدهند تا به ايکه افراد از دست م

را به  يشتريدارد تا زمان بي، افراد را وامينترنتيا يهارتباطسهولت ا
ها صحبت کنند و ارتباط بهين با غريآنال صورتبهبگذرانند،  ييتنها

 يمت از دست دادن گفتگوهاين کارها به قيبرقرار سازند و ا يسطح
که  ي. کسان)١٠( دشويمو دوستانه انجام  يليدر رو و ارتباط فام رو
کنند ممکن است روابط ينترنت استفاده ميان از اگريش از ديب

کنند که  يترن روابط محکميگزيرا جا يترنييت پايفيبا ک ياجتماع
و  يين کار احساس تنهايجه اياند که نتداشته يواقع يدر زندگ
  ).٢٣( شتر استيب يافسردگ
 ،توان گفتيمن پژوهش يا گريد يهاافتهي يبرخ نييتب در

 يمدهااياز پ يکي يک جنسيو تحر ياخالق يدوباربنياشاعه فحشا، ب

ر دادن سبک ييمثل تغ يعواقب نترنتياد به اياست. اعت نترنتيا يمنف
 ينترنت، کاهش عموميشتر در ايصرف زمان ب منظوربه يزندگ
نترنت، يجه کار با ايبه سالمت خود در نت يتوجهي، بيت بدنيفعال

، اجتناب از يريپذيسل دستريبه دل يبه رابطه جنس ياشتغال فکر
نترنت، يشتر در ايصرف وقت ب منظوربه يمهم زندگ يهاتيفعال

ده گرفتن خانواده و دوستان، مشکالت ي، ناديکاهش روابط اجتماع
  .)٣٦( دارد به دنبال يليمشکالت تحصو  نترنتياز ا يناش يمال

س يبه نظر فارتوان ينشده مدييأت يهاهين فرضييدر تبو اما 
ده يا عدم وجود پديرامون وجود يپ ،معتقد است يد. واشاره نمو

 ياوجود دارد، تا آنجا که عده ياديده زي، اختالف عقينترنتياد اياعت
فرد  يادآور خواهد بود که زندگياعت ينترنت تنها در صورتيمعتقدند ا

دارند که اصًال يز اظهار ميگر نيد يان را مختل کند. برخيو اطراف
ن گروه يوجود ندارد. ا ينترنتياد ايل اعتاختال عنوانبه يزيچ

وتر به فرد دست يکه به خاطر استفاده از کامپ يمعتقدند که لذت
ن يسه با لذت حاصل از مصرف کوکائيچ وجه قابل مقايدهد، به هيم

از افراد معتقدند  يبرخ ).٣٧( ستين يگريا هر نوع ماده مخدر ديو 
 يآورجمع يبرا يداشتنضرر و دوستيک ابزار بينترنت فقط يکه ا

و نکته  د و گذراندن وقت استيدا کردن دوستان جدياطالعات، پ
موجود/  عمناب عنوانبهشده ادراک يت اجتماعينکه، حمايگر ايد
بدست  يق تعامل اجتماعيکه از طر يتيحما ،ياجتماع يوندهايپ
 يک عامل محافظتي عنوانبهن امر يمعموًال اشود. يف ميد تعريآيم

ن، معلمان و دوستان يت والديشود که حمايدر نظر گرفته م يتجمع
 يت اجتماعيرد. بر اساس مدل استرس بافر حمايگيرا در نظر م

زا با ط استرسيا شرايدادها ير رويثأتواند افراد را از تيشده مادراک
ت يکه حما يمناسب محافظت کند. افراد يامقابله يهاارائه پاسخ

 يهاتيدارند، در مواجهه با موقع يياالشده بادراک ياجتماع
را تجربه خواهند کرد.  يشترينامشخص، احساس احترام و درک ب

 ياجتماع-يد روانعملکرباال شده ادراک يت اجتماعيافراد با حما
 ،نييشده پاادراک يت اجتماعيعکس افراد با حمادارند. بر يبهتر

دشوار  يهاتيوقعبا م ييارويرو يالزم برا يهامهارتو ط يفاقد شرا
 ؛)٣٨د (نشويمواجهه م يشترينامناسب ب يامدهايهستند و با پ

شده باال ادراک ياجتماع يهاتياز حما ينکه، برخورداريجه اينت
  نترنت را کاهش دهد.ياد به ايتواند اثرات سوء اعتيم

عدم  مانند ييهاتين پژوهش با محدودياالزم به ذکر است 
 يهايژگيو يسازهمتابعنوان مثال، (رها ياز متغ يکنترل برخ

به (باال  يريپذميعدم تعم ،)يجانيهوش ه ،ي، هوش انتزاعيتيشخص
 يريسوگ و )خاص ييايجغراف و يدر محدوده سن آن يجهت اجرا

ن يا يدر راستا. بود مواجه ييدر پاسخگو دهندگانپاسخ
ن يا ياجرا ماننده يو کاربرد يشنهادات پژوهشيپ ها،تيمحدود

استفاده ، مختلف يسن يهاگروهعتر و يوس يدر قلمرو مکانپژوهش 
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 مهناز بابائي
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 يانه براريشگيپ رثؤاقدامات م ر ويتدب ،يصيتشخ يهار ابزارياز سا
 يالزم برا يهااستفاده از آموزش، نترنتياد به ايکاهش عوارض اعت

 نترنتياد به اياز اعت يناش يهابياز آس يريشگيو پ يش آگاهيافزا
افراد در معرض  يبرا ياو مشاوره يمراکز درمان ياندازراه ،جوانان در

عوامل  تيو تقو ييو شناسا يمداخالت فرهنگ ،گانيرا صورتبهخطر 
  .شوديمداده  هابيآساز  کنندهمحافظت
 ب سالمتيتخرت از يحکا ،هاپژوهشج ينکه، نتايتًا اينها
 هم دارد، جوانان نترنتيا ادياعت مبتال به در افراد يو روان يجسمان

محسوب  يه اجتماعيم و ارزشمند، سرمايک قشر عظي عنوانبه
 يهابا انجام پژوهش خته جامعهيقشر فره روديمانتظار  لذا شونديم

 يهايآگاهو با کسب اطالعات و  نترنتياد به ايمرتبط در حوزه اعت

مخرب آن در ابعاد گوناگون  يامدهايدر مورد پ بتوانند الزم
 يهانهين از هزيولئافراد و مس يسازآگاهد و ضمن نکن يشياندچاره
 يريشگيپشود يل ميب تحمين آسيه ايکه بر جامعه از ناح يگزاف
  ند.ينما

  
 يتشکر و قدردان

 يت مالياست که با حما ياز طرح پژوهش برگرفتهن مطالعه يا
ه استان يياز وقوع جرم قوه قضا يريشگيو پ يمعاونت اجتماع

استان  يه کل دادگسترارن اديولئمس گلستان اجرا شد. لذا از تمام
کنندگان در ه شرکتيگلستان و کل يهان دانشگاهيولئگلستان، مس

  کنم.يمانه تشکر ميمصپژوهش 
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Abstract 
Background & Aims:  With the increasing and widespread access of people to the Internet, we are 
witnessing a new type of addiction, namely Internet addiction. Therefore, the present study was 
conducted to investigate the relationship between Internet addiction and suicidal tendencies, attitudes 
toward premarital relationships and addiction based on gender separation in young adults in Golestan 
province. 
Materials & Methods: This research is correlational. The statistical population includes all students of 
Golestan province in the academic year of 2018-2019. The sampling method was random cluster 
sampling, and the sample size was 756 subjects. The research materials included Young’s Internet 
Addiction Test (1998), Kordloo’s Attitude and Tendency to the premarital relationship with the opposite 
sex Questionnaire (2010), Beck’s Suicidal Ideation Questionnaire (1979), and Theoretical Addiction 
Questionnaire (Nazari,2001). Data were analyzed using the Pearson correlation test and stepwise 
regression analysis with SPSS software version 23. 
Results: The results showed that there is a significant relationship between Internet addiction and 
addiction tendency, attitude toward the premarital relationship with the opposite sex, suicidal ideation, 
suicidal preparation, and suicide in female youth, and suicidal ideation in male adolescents (p<0/05). 
The results of regression analysis also showed that Internet addiction can predict the aforementioned 
components in the study groups (p<0/01). 
Conclusion: Internet addiction influences the increase in the tendency to suicidal ideation, addiction, 
and premarital relationship with the opposite sex. 
Keywords: Internet addiction, Suicide, Relationship with the opposite sex, Addiction, Youth 
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