
Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 

Vol. 1/ No. 2/ Autumn 2014 

Page: 58-72 

 
The relationship between education level and occupation of parents of students with internet 

dependency, depression and anxiety in Sanandaj 

 

Shaikhahmadi Shilan1 Parvaneh Taymoori2 Fayegh Yousefi 3  Daem 

Raoshani4  
1. Health Faculty, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. 

2. Kurdistan Research Center for Social Determinants of Health, School of Health, Kurdistan University 

of Medical Sciences. 

3. Assistant to professor, PhD in child and adolescent psychology, department of psychiatry, Kurdistan 

University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran  

 (Corresponding Author). 

4. Assistant of Professor in Biostatistics  and Epidemiology Department, 

Kurdistan Research Center for Social Determinants of Health (KRCSDH). 

 

Abstract: 

Introduction: internet dependency, Depression and Anxiety among students is a 

problem and concerns of families, parents and teachers which the implementation 

of research on the prevalence and associated factors of paramount importance.  

Methods: This study was cross-sectional. The population was all of the high school 

students of Sanandaj city. The sample was 595 students (285 female and 310 male) who 

were randomly selected. The instruments utilized in this study included Young’s 

Internet Dependence Questionnaire and Beck’s Anxiety and Depression Inventory. 

Data analyzed using SPSS-21 statistical software also, descriptive statistics and 

chi-square tests were used for analyzing of data. 

Results: The results from the present study showed that fathers 'job with 

respondents' depression (p<0/239), anxiety (p<0/660) and internet dependency 

(p<0/181), had no significant association. Mothers' job had no significant with 

respondents' depression (p<0/120) and anxiety (p<0/620), while it had a 

significant association with internets' dependency (p<0/02). Also, based on result 

from the present study, there were no significant relationship between, education 

of father with respondents' depression (p<0/355) and anxiety (p<0/821). While, it 

had a significant relationship (p<0/000), with internet dependency. Education of 

mothers had significant relationship with respondents' depression (p <0/108) and 

anxiety (p<0/127). While, there was highly significant between internet 

dependency and education of mother (p<0/000). 

Conclusion: The level of parents 'education and occupation of the mother can 

affect the students' internet addiction. 

Keywords: Parental Education, Parental occupation, Internet Dependency, 

Depression, Anxiety 
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 58-72 صفحات:

 

بررسی ارتباط میان سطح تحصیالت و شغل والدین با وابستگی 

 آموزان شهر سنندجبه اینترنت، افسردگی و اضطراب دانش

 
 4دائم روشنی  3فایق یوسفی 2پروانه تیموری   1شیالن شیخ احمدی

 ایران. سنندج، کردستان، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده. 1

 بهداشت، کردستان، دانشکدهسالمت  موثر ماعیاجت عوامل برای تحقیقات مرکز. 2

  .کردستان پزشکی علوم دانشگاه

گروه روانپزشکی،  دانشگاه علوم ، دکترای تخصصی روانشناسی  کودک و نوجوان استادیار ،    . .3

 پزشکی کردستان، سنندج، ایران

 )مولف مستول(.

 برای تحقیقات، مرکز  کردستان اپیدمیولوژی حیاتی و آمار گروه استادیار. 4

 .(KRCSDH) ب موثر سالمت   اجتماعی عوامل

 
 چکیده

-اینترنت، افسردگی و اضطراب در بین دانش وابستگی به مقدمه:

ها، والدین و معلمین های خانوادهیکی از مشکالت و دغدغه آموزان

مرتبط به آن بایسته  است که اجرای پژوهش در خصوص شیوع و عوامل

 است.

ارتباط میان تحصیالت و شغل  مطالعه حاضر با هدف تعیین هدف:

 والدین با وابستگی به اینترنت، افسردگی و اضطراب انجام شد.

جامعه  .باشدمی تحلیلی( -)توصیفی مقطعی نوع از مطالعه این روش:

بود. حجم نمونه  سنندج شهر دبیرستانهای آموزاندانش آماری کلیه

 روش اب بود که پسر (%1/52) 310 و دختر (%9/47) 285 نفر 595

اطالعات  ابزارگردآوری. شدند انتخاب تصادفی -ایخوشه گیرینمونه

 پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ، تست افسردگی و اضطراب بک

از  استفاده با و SPSS-21 آماری افزار نرم ها از طریقداده. بود

 .گردید تحلیل و تجزیه توصیفی آمار همچنین و سکوار آزمون کای

 افسردگی با پدر شغل ها نشان دادند کهفتهیا ها:یافته

(239/0>p)، اضطراب (660/0p< )اینترنت به وابستگی و (181/0p<)، 

 و( >120/0p) افسردگی با نیز مادر شغل. ندارد داریمعنی ارتباط

 به وابستگی با اما ندارد داریمعنی ارتباط( >620/0p) اضطراب

 با پدر تحصیالت همچنین دارد، دارمعنی ارتباط (>02/0p) اینترنت

 و ندارد دارمعنی ارتباط( >821/0p) اضطراب و( >355/0p) افسردگی

 ،(>000/0p) بود ارتباط در شدت به اینترنت به وابستگی با

 ارتباط( >127/0p) اضطراب و( >108/0p) افسردگی با مادر تحصیالت

 به وابستگی با شدت به که است حالی در این و ندارد داریمعنی

 (.>000/0p) است معنی در ارتباط اینترنت

تواند بر روی شغل مادر می سطح تحصیالت والدین و گیری:نتیجه

 آموزان تاثیرگذار باشد.وابستگی به اینترنت دانش

تحصیالت والدین، شغل والدین، وابستگی به اینترنت،  :کلید واژه

 افسردگی، اضطراب

 

 
 

. 
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 مقدمه

 یک اینترنت به وابستگی

-روانشناختی اختالل نوع

 اختالالت که است اجتماعی

 گسیختگی هم از و عاطفی

 هایمشخصه از اجتماعی روابط

، 1آید ) فریسمی حساب به آن

2002         ) 

 بر اساس نظر  فیتز 

 در (، مالکهای2008)  2پاتریک

 تشخیص برای شده گرفته نظر

اینترنت عبارتند  به وابستگی

ندرم از: ایجاد تحمل، عالئم س

)همانند: لرزش، اضطراب،  ترک

افکار تکراری راجع به 

اینترنت، حرکات ارادی و غیر 

ارادی انگشتان(، اجبار به 

استفاده از اینترنت جهت 

کاهش یا جلوگیری از عالئم 

ترک، اختصاص دادن زمان بیش 

از مدت از پیش تعیین شده، 

کاهش فعالیتهای اجتماعی، 

شغلی، تفریحی و تحصیلی به 

ل استفاده مفرط از دلی

اینترنت، این مالکها باید 

ماه در  20حداقل به مدت 

 کاربر وجود داشته باشد. 

در خصوص عوارض ناشی از 

( 2000اینترنت حمیدیان )

خاطر نشان کرده است که 

افزایش استفاده از اینترنت 

و عوارض ناشی از آن منجر 

شده است که وابستگی به 

اینترنت بعنوان سرآمد همه 

های رفتاری شناخته بستگیوا

شود. به طوری که در ایران 

تعداد کاربران   1391تا سال 

 5/11اینترنتی به بیش از 

 اندمیلیون نفر رسیده

(. مطالعات 1391)رمضانی، 

بسیاری شیوع وابستگی به 

اینترنت در ایران و سایر 

اند به کشورها را گزارش کرده

عنوان مثال درگاهی و همکارش 

-رصدی را اعالم کردهد 30شیوع 

                                                           
Ferris 1. 

2 Fitzpatrick.  

)درگاهی و  رضوی،  اند

(. همچنین بحرینیان و 1386

-( نشان داده2014) همکارانش

آموزان از دانش %7/40اند که 

وابستگی به اینترنت دارد. 

( 2014صالحی و همکارانش )

 1/2اند که نیز نشان داده

درصد از دانشجویان علوم 

پزشکی مشهد در معرض ابتال به 

نترنت هستند و اعتیاد به ای

از آنها نیز وابستگی  2/5%

 به اینترنت دارند.

( درکشور 2010) 3کینگ وا فا

در میان  را %7/6 چین شیوع

سال تخمین  15-19نوجوانان 

 4همچنین کنان زده است.

( و همکارانش در کشور 2012)

را گزارش  %7/9ترکیه شیوع 

اند. در لهستان و کرده

تایوان نیز به ترتیب شیوع 

و  %2/16ستگی به اینترنت واب

 4گزارش شده است )کنان 1/15%

لیک  ،2012 همکاران، و

 ،2011 همکاران، و 5وینکو

   (.2011 همکاران، و 6لین

-وابستگی به اینترنت می

تواند مشکالت روانشناختی، 

اجتماعی، و یا شغلی را در 

 زندگی افراد بوجود آورد

 (.2007 و سادوک، 7)سادوک

اند که همطالعات نشان داد

تمایل نوجوانان به اینترنت 

بسیار بیشتر از گروههای سنی 

دیگر است و سن نوجوانی از 

فاکتورهای خطر وابستگی به 

 شوداینترنت محسوب می

( 1386)درگاهی و  رضوی، 

 از یکی عنوان به خانواده

 زمینه در مهم هایبینپیش

 معرفی اینترنت به وابستگی

(، 2002 ،8)نام است شده

 است شده داده نشان که یبطور

                                                           
. King- Wafa  3 

4. Canan  

5 Lik Winko 

Lin  6. 

7.Sadok 

Nam 8. 
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 اجتماعی -اقتصادی وضعیت که

 بر روی تواندمی خانواده

 اینترنت از استفاده میزان

 که باشد، بطوری تاثیرگذار

است  کرده گزارش 9مصطفی کوک

 هاییخانواده آموزاندانش که

 اجتماعی -اقتصادی وضعیت که

 نسبت دارند متوسط و باال

 از بیشتر هاخانواده سایر

 کنندمی استفاده رنتاینت

. (2011 ،10)کوک و تامر

 است شده داده نشان همچنین

 روی بر خانوادگی عوامل که

 اینترنت به وابستگی

و  11)پارک است تاثیرگذار

 از یکی (،2008 همکارانش،

 تاثیرگذار عوامل این

 سطح تواندتواند سطح میمی

. باشد والدین شغل و تحصیالت

 که اندداده نشان مطالعات

 شغل و تحصیالت سطح نمیا

 مدت و شروع زمان با والدین

 در اینترنت از استفاده زمان

 چشمگیری ارتباط فرزندانشان

و  12)ماکاریا دارد وجود

 .( 2012همکارانش، 

 حاضر حال در افسردگی

 تلقی قرن بیماری جدیدترین

 تا است شده بینیپیش و شده

 یا اول رتبه در 2020 سال

 گیرد قرار بیماریها دوم

 عوارضی ( و2002 ،13)آندریا

 حرکتی، -روانی کندی همچون

 به بدبینی ارزشی،بی احساس

 افت مواد، مصرفء سو آینده،

 جسمی، مشکالت تحصیلی،

 از فرار رفتاری، و اجتماعی

 پی در را خودکشی و مدرسه

 توانند تاثیراتمی که دارد،

 نوجوانان زندگی روی بر مهمی

 ،2001 )افروز، باشند داشته

                                                           
9-Mostafa Koc 

10.KOC & TAMER 

11.Park 

12.Macarie 

13.Anderia 

  و 14جرمی ،2002 واچی،دا

 .(2003 همکارانش،

 از یکی اضطرابی اختالالت

 دوران اختالالت شایعترین

 هستند جوانی و نوجوانی

. (2011 ،15)توبرت و پینکوارت

 و منفی تاثیرات تواندمی که

 ایمانده جای به زایآسیب

 از مکرر هایغیبت: مانند

 با تعامل در ناتوانی مدرسه،

 به اداعتم کاهش همساالن،

 و مواد مصرف سوء نفس،

 ناسازگاری الکل، به وابستگی

 اختالل و کاری موقعیتهای با

 در را بزرگسالی، در اضطراب

 همراه به نوجوانان زندگی

 و 16)برنشتاین باشد داشته

 و 17فولیا ،2005 همکارانش،

 و هادسون ،2008 همکارانش،

 (.2001 ،18راپی

توانند در نحوه والدین می

زندانشان با آمدن فر کنار

زا و همچنین کاهش مسائل تنش

مشکالت رفتاریشان نقش بسزایی 

، 19)مندز و فوگل داشته باشند

 داده نشان که (، بطوری2002

 تحصیالت سطح که است شده

 مهارتهای روی بر والدین

 ویژه به فرزندانشان اجتماعی

 با و موفق رابطه داشتن در

 همساالنشان با ثبات

 20ل نیکگورا) است تاثیرگذار

 و افزایش (2003 همکارانش، و

 افزایش موجب مادر تحصیالت

 شودمی اجتماعی رفتارهای

 .(2003، 21)یانگ بلید

-همینطور مطالعات نشان داده

اند که میان مشکالت رفتاری، 

افسردگی و اضطراب فرزندان 

با میزان تحصیالت مادر 

                                                           
14.Jeremy 

15.Teubert and Pinquart 

16. Bernstein 

Foleya 17. 

18.Hudson and Rapee 

19.Mendez and Fogle 

20.Guralnick 

21.Youngblade 



سطح تحصیالت و شغل والدین با وابستگی به اینترنت،  بررسی ارتباط میان      62

 آموزان شهر سنندجافسردگی و اضطراب دانش

 58-72 ،1393 پاییز، 2، شماره اولسال پزشکی شناخت،  و روان مجله روانشناسی

 داری وجود دارد)ارتباط معنی

و همکاران،  22ایسنهوور

یوسفی و همکارانش  .(2005

 شغل نیز نشان دادندکه بین

 روان سالمت و والدین

 داریرابطه معنی فرزندانشان

دارد، همچنین میان سطح  وجود

تحصیالت والدین و عالئم 

افسردگی دانشجویان رابطه 

 داری وجود داردمثبت و معنی

(. 1391)یوسفی و همکاران، 

زاده و بر طبق گزارش رستم

شدت افسردگی همکارانش بین 

آموزان با شغل و تحصیالت دانش

داری والدین ارتباط معنی

-زاده و خلیل)رستم وجود دارد

 و (. معدلی1386زاده، 

 اندکرده نیز گزارش غضنفری

 تحصیالت سطح افزایش با که

 آموزاندانش اضطراب پدران

 حالی در این و. شودمی بیشتر

 با والدین شغل که است

 ارتباط فرزندانشان اضطراب

)معدلی و  داری نداردمعنی

 (.1383غضنفری، 

با توجه به اهمیت سالمت 

روانی فرزندان و مشکالت ناشی 

از وابستگی به اینترنت، 

افسردگی و اضطراب در 

نوجوانان و همچنین اهمیت 

اجتماعی  -موقعیت اقتصادی

ها بخصوص میزان خانواده

تحصیالت و شغل والدین و 

مت تاثیر آنها بر روی سال

روانی فرزندانشان پژوهش 

حاضر به تعیین ارتباط میان 

سطح تحصیالت و شغل والدین با 

وابستگی به اینترنت، 

-افسردگی و اضطراب دانش

 آموزان پرداخته است.

 
 بررسی روش

 صورت به حاضر مطالعه

. شد انجام تحلیلی -توصیفی

 کلیه پژوهش آماری جامعه

                                                           
22.Eisenhower 

 دبیرستانی آموزاندانش

 در سنندج شهر (2 و 1 ناحیه)

 حجم. است بوده 1393 سال

 نظر در با انتخابی نمونه

 از α=0.05، d=0.05، p=0.5 گرفتن

 n=z2*p(1-p)/d2 =595فرمول طریق

 هم طرح اثر و آمد بدست نفر

 این. شد گرفته نظر در 5/1

 (%9/47) 285 شامل نفر 595

 و پسر، (%1/52) 310 و دختر

 اول پایه پایه، تفکیک به

 166 دوم پایه ،(3/20%) 121

 154 سوم پایه ،(9/27%)

 154 چهارم پایه و( 9/25%)

 سنی دامنه در و نفر( 9/25%)

 اخذ از پس. بود سال 20-14

 و آموزش اداره از مجوز

 شهرستان 2 و1 ناحیه پرورش

 سال در ایران کشور در سنندج

 گردآوری به اقدام 1393

 ناحیه دو تمامی. شد اطالعات

 شهر رورشپ و آموزش مدارس

-شده تقسیم خوشه دو به سنندج
 هر مدارس تعداد لذا. اند،

 مدارس کل نسبت به ناحیه

 بعد مرحله در. گردید محاسبه

 از فوق مدارس از تعدادی

 ناحیه هر مدارس کل میان

 ناحیه و مدرسه 31=1 ناحیه)

 تصادفی شکل به ،(مدرسه 28=2

 نمونه تعداد سپس، و تعیین

 وزانآمدانش تعداد نسبت به

 در. شد مشخص مدرسه، هر

 بر هانمونه تعداد بعد مرحله

 هر در پسر و دختر نسبت اساس

 از هانمونه و تعیین مدرسه

 تصادفی گیرینمونه روش طریق

 انتخاب مدرسه هر در ساده

-دانش شامل ورود معیار. شدند

 و دخترانه دبیرستان آموزان

 عدم و سنندج شهر پسرانه

 شکیروانپز اختالالت سابقه

( اضطراب و افسردگی بجز)

 .بود
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 اطالعات گردآوری ابزار

 اطالعات گردآوری ابزاز

 شرح به پرسشنامه چهار شامل

 . بود ذیل

 به وابستگی پرسشنامه. 1

 اینترنت

 به وابستگی پرسشنامه

 بخش دو شامل اینترنت

 به وابستگی بخش و دموگرافیک

 و روایی. است اینترنت

 وسطت پرسشنامه این پایایی

( 1388) همکاران و علوی

 این. است شده سنجیده

 از سوال 21 دارای پرسشنامه

 زیاد خیلی 4 تا اصالا  صفر

. است شده بندیرتبه

 بین نمرات دامنه بنابراین،

 باالتر نمره. بود 84 تا صفر

 وابستگی دهنده نشان 44 از

)علوی و  بود فرد اینترنتی

 پایایی. (2010همکارانش، 

 اساس بر سشنامهپر این سواالت

 نیز حاضر مطالعه هایداده

 Cronbakh Alpha=  %94 با برابر

 .بود

 بک افسردگی پرسشنامه. 2

(Beck Depression Inventory) 

 ایماده 21 پرسشنامه این

 1961 در بار اولین براي

 25ماك ،24مندلسون ،23بك توسط

 بعدها و شد معرفي 26ارباف و

 نظر تجدید مورد 1971 سال در

 انتشار 1978 در و گرفت قرار

 اخیر نسخه در گرچه. یافت

 اما اند،شده اصالح هاماده

 همبستگي فرم دو این بین

. است آمده دست به باالیي

 آنجا از را ابزار این شهرت

 طول در كه دریافت توانمي

 زمان از سال 30 از بیش

 از بیش تاكنون، آن معرفي

 انجام آن درباره پژوهش 1000

                                                           
23.Beck 

24.Mendelson  

25.Mock 

26.Arbaf 

 این در ینكها یا و گرفته

 شده بسته كار به هاپژوهش

 BDI در موجود هايماده. است

 خالصه و مشاهده از اصل در

 هاينشانه و نگرشها كردن

 بیماران نزد نوعي بیماري

 دست به افسرده روانپزشكی

 نشانه 21 رویهم که است آمده

 است شده گنجانیده آن در

خانی،  و محمد 27)دابسون

 اینکه به توجه (. با2007

 است، سوال  21 شامل تست این

 و 17 نمره آن برش نقطه

 معنی این به باشدمی باالتر

 برابر باالتر و 17 نمره که

 17 از کمتر و افسردگی وجود

 نظر در افسردگی عدم معنی به

 و اعتبار. شودمی گرفته

 توسط پرسشنامه این روایی

 مختلف محققان و روانشناسان

 شده تایید خارجی و داخلی

 ضریب و پایایی دابسون. است

 را پرسشنامه این درونی ثبات

)فتا و  درصد 92 و 94

 نیز 28( کیت2005همکارانش، 

 93/0 را پرسشنامه پایایی

 و دابسون) است کرده گزارش

 ، پایایی(2007 خانی، محمد

 اساس بر پرسشنامه این سواالت

 نیز حاضر مطالعه هایداده

 Cronbakh Alpha= %85 با برابر

 . بود

 Beck) بک اضطراب پرسشنامه. 3

Anxiety Inventory(BAI  

 خودگزارشی یپرسشنامه یک

 شدت گیریاندازه برای که است

 و نوجوانان در اضطراب

 شد برده بکار بزرگساالن،

 (،2008)کاویانی و موسوی، 

 است سوالی 21 بک اضطراب تست

 اساس بر برش نقطه تعیین و

 اساس بر و M±SD نرمال منحنی

 سه به مطالعه مورد نهنمو

 : شکل

                                                           
  27.Dabson 

28.Kit 
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 M-SD=529/3 اضطراب 

 زیاد، اضطراب M+SD =95/23کم،

 و M-SD بین فاصله

M+SD=95/23-529/3 متوسط ضطراب 

 همسانی ضریب. آمد بدست

 ،%92 (آلفا ضریب) آن درونی

 بازآزمایی روش با آن اعتبار

 و %75 هفته یک فاصله به

 %30 از آن هایماده همبستگی

 نوع پنج. است رمتغی %76 تا

 سازه، همزمان، محتوا، روایی

 این برای عاملی و تشخیصی

 که است، شده سنجیده آزمون

 باالی کارایی دهندهنشان همگی

 گیریاندازه در ابزار این

و  29)بک باشدمی اضطراب شدت

 پایایی (. 1988همکارانش، 

 اساس بر پرسشنامه این سواالت

 برابر حاضر مطالعه هایداده

 . بود Cronbakh Alpha=  %80 با

 طریق از که هائینمونه

 افسردگی تشخیص بک پرسشنامه

 جهت شدند داده اضطراب و

 مشاورین به نهائی تشخیص

 از و شدند داده ارجاع مدرسه

 ساختار بالینی مصاحبۀ طریق

 30اسکید از استفاده با یافته

(SCID-1 )به مصاحبه آنان با 

 .آمد عمل

 ارساخت بالینی مصاحبۀ .4

 (:SCID-1)  یافته

 ساختار نیمه مصاحبۀ یک 

 را تشخیصهایی که است یافته

-می فراهم DSM-IV اساس بر

 ساختار نیمه علت آورد،

 که است این آن بودن یافته

 قضاوت نیازمند مصاحبه اجرای

 مورد در گرمصاحبه بالینی

 است، شونده مصاحبه پاسخهای

 این که است ذکر به الزم

 تجربه و دانش باید گرمصاحبه

 زمینه این در کافی بالینی

و  31)اسپیتزر باشد داشته را

                                                           
29.Beck 

30.SCID 

31.Spitzer 

 (. همچنین،1992همکارانش، 

 از حاکی مختلف مطالعات

 آن مطلوب پایایی و روایی

 همکارانش، و 32اسکر) است

 همکارانش، و 33ویلیامز ،1991

 زانارینی و ،1992

 ،2001 ،34فراکنبورگ

 همکارانش، و 35زانارینی

 قابلیت و پایایی .(2000

 مصاحبۀ فارسی نسخۀ اجرای

 برای تشخیصی یافتۀ ساختار

(SCID (DSM-IV کل برای 

 6/84 برابر افسردگی اختالالت

)شریفی و  است درصد

 (.1383همکارانش، 
 وتحلیل تجزیه

 افزار نرم وارد اطالعات

 از. شد 21 نسخه SPSS آماری

 محاسبه جهت توصیفی آمار

 شد، استفاده درصد و میانگین

 ارتباط بررسی جهت مچنینه

 اینترنت، به وابستگی میان

افسردگی و اضطراب با تحصیالت 

 آزمونهای و شغل والدین از

 .شد کای اسکوار استفاده

 

 هایافته

 595این مطالعه بر روی 

آموزان نفر از دانش

دبیرستانهای شهرستان سنندج 

 و صورت گرفته است. میانگین

-دانش سنی معیار انحراف

 سال 66/16±206/1 آموزان

میزان وابستگی به  .بود

اینترنت، افسردگی، اضطراب و 

دموگرافیک آنها  یویژگیها

 (1)جدول  سنجیده شد.

                                                           
32.Skre 

33.Williams 

34.Zanarini and Frankenburg 

35.Zanarini 
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توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک، میزان افسردگی، اضطراب و وابستگی : 1جدول 

 به اینترنت افراد مورد مطالعه

 )درصد(فراوانی متغیر
انحراف  میانگین

رداستاندا  

    سن
17-14  (3/76 )454  66/16  206/1  

20-18  (7/23)141    

پدر شغل     
17(9/2) بیکار    

322(1/54) آزاد    

160(9/26) کارمند    
50(4/8) مدرس  - - 

3(5/0) پزشک    

32(4/5) بازنشسته    

مادر شغل  
 

  

469(8/78) خانه دار    
24(4) آزاد    

43(2/7) کارمند  -  

45(6/7) مدرس   - 

3(5/0) پزشک    

9(5/1) بازنشسته    

    تحصیالت پدر

36(1/6)  بیسواد    

176(6/29) زیر دیپلم    

156(2/26) دیپلم  - - 

68(4/11) فوق دیپلم    

111(7/18) لیسانس    

39(6/6) باالتر از لیسانس    

    تحصیالت مادر

62(4/10) بیسواد    

223(5/37) زیر دیپلم    

170(6/28) دیپلم  - - 

54(1/9) فوق دیپلم    

67(3/11) لیسانس    

16(7/2) باالتر از لیسانس    

    افسردگی
279(9/46) دارد  475/17  358/10  

316(1/53) ندارد    

    اضطراب
76(8/12) کم    

414(6/69) متوسط  894/13  069/10  

105(6/17) شدید    

786/30  وابستگی به اینترنت  415/19  

اردد  (7/28)171    

424(3/71) ندارد    

 

نتایج نشان داد که شغل 

(، =239/0p) پدر با افسردگی

 ( و وابستگی=660/0p) اضطراب

 ،(=181/0p) اینترنت به

داری ندارد. شغل ارتباط معنی

 مادر نیز با افسردگی

(120/0p=و اضطراب ) 

(620/0p=ارتباط معنی ) داری

نداشت در حالیکه با وابستگی 

ارتباط  (=02/0p) به اینترنت

 مادرانی که دار دارد. ومعنی

 فرزندانشان دارند آزاد شغل

 به وابستگی درصد بیشترین

 اختصاص خود به را اینترنت

 (2)جدول  (%1/79) .اندداده

همچنین نتایج بدست آمده 

حاکی از آن است که تحصیالت 

( و =355/0p) پدر با افسردگی
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 ( ارتباط=821/0p) اضطراب

داری ندارد اما با معنی

وابستگی به اینترنت به شدت 

( و =000/0p) در ارتباط بود

پدرانی که تحصیالتشان زیر 

( بوده بیشترین %30) دیپلم

میزان وابستگی به اینترنت 

اند. همچنین را نشان داده

تحصیالت مادر با افسردگی 

(108/0p= و اضطراب )

(127/0p=ارتباط معنی ) داری

ن در حالی است که ای نداشت و

به شدت با وابستگی به 

داری اینترنت ارتباط معنی

(.و مادرانی =000/0p) داشت

که تحصیالتشان زیر دیپلم 

بود وابستگی به  (7/37%)

اینترنت بیشتری نسبت به 

)جدول  اند.سایر افراد داشته

3) 

 
 نت:رابطه بین شغل والدین با افسردگی، اضطراب و وابستگی به اینتر2جدول 

بازنشس پزشک مدرس کارمند آزاد بیکار متغیر

 ته
X2 df P 

شغل 

 پدر

         

افسرد

 گی

         

8(1/47) دارد  (2/43)

139 

(55)88  (48)24  (3/33

)1  

(6/40)

13 

766/6  5 239/

0 

9(9/52) ندارد  (8/56)

183 

(45)72  (52)26  (7/66

)2  

(4/59)

19 

   

اضطرا

 ب

         

2(8/11) کم  (1/12)

39 

(5/12)

20 

(22)11  (0)0  (5/12)

4 

   

(7/64) متوسط

11 

(3/69)

223 

(5/72)

116 

(68)34  (7/66

)2  

(6/65)

21 

680/7  1

0 

660/

0 

4(5/23) زیاد  (6/18)

60 

(15)24  (10)5  (3/33

)1  

(9/21)

7 

   

وابست

گی به 

اینتر

 نت

         

5(4/29) دارد  (8/24)

80 

(6/35)

57 

(32)16  (0)0  (1/28)

9 

585/7  5 181/

0 

(6/70) ندارد

12 

(2/75)

242 

(4/64)

103 

(68)34  (100)

3 

(9/71)

23 

   

شغل 

 مادر

         

افسرد

 گی

         

(3/44) دارد

208 

(3/58)

14 

(2/44)

19 

(2/62)

28 

(7/66

)2  

(7/66)

6 

732/8  5 120/

0 

(7/55) ندارد

261 

(7/41)

10 

(8/55)

24 

(8/37)

17 

(3/33

)1  

(3/33)

3 

   

اضطرا

 ب

         

(2/13) کم

62 

(7/16)4  (6/11)5  (9/8)4  (3/33

)1  

(0)0  092/8  1

0 

620/

0 

(7/69) متوسط

327 

(2/54)

13 

(4/67)

29 

(6/75)

34 

(3/33

)1  

(9/88)

8 

   

(1/17) زیاد

80 

(2/29)7  (9/20)9  (6/15)

7 

(3/33

)1  

(1/11)

1 

   

وابست

گی به 

اینتر
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 نت

(4/25) دارد

119 

(5/37)9  (2/37)

16 

(2/42)

19 

(3/33

)1  

(8/77)

7 

552/

19 

5 002/

0 

(6/74) ندارد

350 

(5/62)

15 

(8/62)

27 

(8/57)

26 

(7/66

)2  

(2/22)

2 

   

 

اینترنت به وابستگی و اضطراب افسردگی، با والدین تحصیالت بین رابطه :3 جدول  

زیر  بیسواد متغیر

 دیپلم

فوق  دیپلم

 دیپلم

باالتر  لیسانس

از  

 لیسانس

X2 D

f 

P 

تحصیال

 ت پدر

         

افسرد

 گی 

         

(4/44) دارد

16 

(9/40)

72 

(8/46)

73 

(9/55)

38 

(6/48)

54 

(8/53)

21 

717/

5 

5 355/

0 

(6/55) ندارد

20 

(1/59)

104 

(2/53)

83 

(1/44)

30 

(4/51)

57 

(2/46)

18 

   

اضطرا

 ب

         

(9/13) کم

5 

(5/12)

22 

(9/10)

17 

(8/11)

8 

(18)20  (3/10)4     

(4/69) متوسط

25 

(8/68)

121 

(6/69)

109 

(1/69)

47 

(3/70)

78 

(2/69)

27 

930/

5 

1

0 

821/

0 

(7/16) زیاد

6 

(8/18)

33 

(2/19)

30 

(1/19)

13 

(7/11)

13 

(5/20)8     

وابست

گی به 

اینتر

 نت

         

(1/11) دارد

4 

(5/20)

36 

(9/26)

42 

(2/41)

28 

(3/42)

47 

(2/28)

11 

821/

26 

5 000/

0 

(9/88) ندارد

32 

(5/79)

140 

(1/73)

114 

(8/58)

40 

(7/57)

64 

(8/71)

28 

   

تحصیال

ت 

 مادر

         

افسرد

 گی

         

(8/46) دارد

29 

(5/39)

88 

(8/51)

88 

(6/55)

30 

(2/52)

35 

(8/43)7  025/

9 

5 108/

0 

(2/53) ندارد

33 

(5/60)

135 

(2/48)

82 

(4/44)

24 

(8/47)

32 

(3/56)9     

اضطرا

 ب

         

5(1/8) کم  (13)29  (7/14)

25 

(3/9)5  (4/10)

7 

(3/31)

76 

   

(6/67) متوسط

42 

(2/72)

161 

(7/64)

110 

(6/79)

43 

(1/73)

49 

(8/43)

412 

139/

15 

1

0 

127/

0 

(2/24) زیاد

15 

(8/14)

33 

(6/20)

35 

(1/11)

6 

(4/16)

11 

(25)4     

وابست

گی به 

اینتر

 نت

         

(1/16) دارد

10 

(6/20)

46 

(1/34)

58 

(1/48)

26 

(8/35)

24 

(5/37)6  565/

62  

5 000/

0 

(9/83) ندارد

52 

(4/79)

177 

(9/65)

112 

(9/51)

28 

(2/64)

43 

(5/62)

10 
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 بحث

هدف از این مطالعه یافتن 

ارتباط میان سطح تحصیالت و 

شغل والدین با وابستگی به 

 اضطراب اینترنت، افسردگی و

آموزان بود. ما فرض بر دانش

این داشتیم که تحصیالت و شغل 

پیش بین  توانندوالدین می

مناسبی برای ابتالی 

فرزندانشان به وابستگی به 

 اضطراب و اینترنت، افسردگی

 باشد.

 3 و 2با توجه به جداول 

نتایج بدست آمده مشخص شد که 

 بین تحصیالت والدین

(000/0p<و شغل مادر ) 

(02/0>p ) با وابستگی به

داری اینترنت ارتباط معنی

وجود دارد، همچنین نشان 

داده شده است که میان سطح 

تحصیالت و شغل والدین با 

 ،(>335/0p<108/0,p)  افسردگی

(  >p<127/0p  ,821/0) اضطراب

و همچنین شغل پدر با 

وابستگی به اینترنت 

(181/0p<رابطه معنی ) داری

-وجود ندارد. همچنین یافته
-های ما نشان داد طی طبقه

الت والدین به دو بندی تحصی

 دسته دارای تحصیالت دانشگاهی

-)فوق دیپلم، لیسانس و فوق

لیسانس( و بدون تحصیالت 

)بیسواد، زیر  دانشگاهی

دیپلم و دیپلم(، وابستگی به 

آموزانی که اینترنت دانش

والدینشان تحصیالت دانشگاهی 

 (، مادر%2/37) دارند )پدر

-(( نسبت به دانش1/23%)

نشان آموزانی که والدی

تحصیالت دانشگاهی ندارند 

 (، مادر%8/62) )پدر

(( کمتر است. و 9/76%)

 9/46از شیوع  %1/79همینطور 

-درصدی افسردگی در میان دانش
آموزان مربوط به افرادی بود 

دار که شغل مادرشان خانه

 بوده است.

 از والدین شغل و تحصیالت

 روی بر تاثیرگذار ابعاد

 اجتماعی -اقتصادی وضعیت

 توجه با هستند، هانوادهخا

-داده نشان مطالعات اینکه به

 وضعیت که آموزانیدانش اند

 و متوسط اجتماعی -اقتصادی

-دانش به نسبت دارند باالتری

 تریپایین سطح در که آموزانی

 اینترنت از بیشتر هستند

)کوک و  کنندمی استفاده

 این به توانمی (.2011تامر، 

 تتحصیال که، یافت دست نتیجه

 بر توانندمی والدین شغل و

 و اینترنت از استفاده روی

 و افراطی استفاده آن متعاقب

 اینترنت به وابستگی

 باشند. تاثیرگذار

 این از آمده بدست نتایج

 ارتباط نشان داد که مطالعه

 والدین تحصیالت بین دارمعنی

وجود  اینترنت به وابستگی با

دارد و والدینی که تحصیالت 

دارند فرزندانشان دانشگاهی ن

بیشتر در معرض وابستگی به 

 جهت اینترنت هستند. در

ما،  مطالعه نتایج تایید

تحصیالت والدین  مبنی بر اثر

وابستگی به اینترنت  بر روی

 همکارانش و  36والک مطالعه

اند بود،که نشان داده( 2010)

-معنی بطور والدین تحصیالت

 استفاده کنندهبینیپیش داری

 فرزندانشان در اینترنت از

 نشان والک هاییافته است اما

است که هر چه تحصیالت  داده

والدین بیشتر بوده، دسترسی 

فرزندانشان به اینترنت 

بیشتر شده، و این در حالی 

است در جامعه ما افرادی که 

والدینشان تحصیالت دانشگاهی 

به  دارند وابستگی کمتری

اند و دلیل اینترنت داشته

                                                           
36.Valcke 
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توان این میاین تفاوت را 

گونه بیان کرد که والدین 

تحصیلکرده در جامعه ما از 

های تربیتی مناسب شیوه

کنند و همینطور استفاده می

رعایت اصول بهداشت روان، 

پیشگیری و درمان به هنگام 

در این قشر از افراد بیشتر 

)پرویزی فرد و  است

 (.2006همکارانش، 

همانطورکه نشان داده شد 

بستگی به شغل مادر با وا

 آموزان ارتباطاینترنت دانش

دارد. همسو با این  داریمعنی

و (2012)37نتیجه مطالعه چله

-همکارانش بود که  نشان داده
اندکه موقعیت شغلی والدین 

تواند بر روی مدت زمان می

استفاده از اینترنت در 

 فرزندانشان تاثیرگذار باشد

)ماکاریا و همکارانش، 

(. رمضانخانی و 2012

( نیز نشان 1391) کارانشهم

داده بود که میان ساعات 

اشتغال مادران با ساعات 

استفاده از کامپیوتر رابطه 

این  داری وجود دارد. ومعنی

در حالی است که مطالعات 

اند که دیگری اذعان داشته

میان شاغل بودن و ساعات 

اشتغال مادر با استفاده از 

داری کامپیوتر رابطه معنی

 و 38بایگی) وجود ندارد

 و 39وان هاال ،2009 همکارانش،

. از دیگر (2009 همکارانش،

های این پژوهش عدم یافته

دار میان وجود ارتباط معنی

شغل پدر با وابستگی به 

آموزان بود. اینترنت دانش

بایگی و همکارانش نیز نشان 

اند که شغل پدر با داده

میزان استفاده از کامپیوتر 

 داردفرزندانشان رابطه منفی 

 (.1387همکارانش،  و بایگی)

                                                           
37.Chele 

38.Bayeghi 

39.Vanhala 

 مطالعه هاییافته همچنین

 سطح میان که داد نشان ما

 اختالل و والدین تحصیالت

 ارتباط آموزاندانش افسردگی

 در. ندارد وجود داریمعنی

 موید بسیاری مطالعات حالیکه

 بودند، ارتباط این وجود

 نشان ایمطالعه مثال بعنوان

 التتحصی سطح بین که است داده

 افسردگی عالیم و والدین

 وجود داریمعنی و مثبت رابطه

 چه هر دیگر بعبارت دارد،

-می باالتر والدین تحصیالت سطح
 در افسردگی عالئم رود،

 شودمی بیشتر فرزندانشان

 در .(1391)یوسفی و همکاران، 

 شده اذعان نیز دیگری مطالعه

 با افسردگی شدت میان که بود

 رتباطا والدین تحصیالت سطح

-)رستم دارد وجود داریمعنی
 (.1386زاده، زاده و خلیل

 (1391) یوسفی و همکارانش

 که بودند داده نشان نیز

 و والدین تحصیالت سطح میان

 رابطه دانشجویان افسردگی

. دارد وجود داریمعنی و مثبت

 در تناقض این به توجه با

 دیگر با ما مطالعه نتایج

 این به توانمی مطالعات

 احتماالا  که یافت دست جهنتی

 است ممکن ما آماری جامعه در

 اعتیاد جمله از دیگری عوامل

 افراد تعداد اینترنت، به

 -اقتصادی موقعیت و خانواده

 روی بر خانواده اجتماعی

 آموزاندانش افسردگی

 زهیرالدین) باشد تاثیرگذار

یانگ  ،1383 همکاران، و

 و منیرپور ،2003 ،40بلید

 و جعفری ،1383 همکاران،

 و 41برانوی ،1390 زاده،فاتحی

 بحرینیان و ،2009 همکاران

 (.2014 خزائی،

                                                           
40.Youngblade 

41.Beranuy 
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همچنین مطالعه حاضر نشان 

داد که میان سطح تحصیالت 

-والدین با اضطراب دانش

داری آموزان ارتباط معنی

وجود ندارد. در راستای 

نتایج ما مطالعه درتاج بود 

که نشان داد میان سطح 

میزان  تحصیالت والدین با

اضطراب فرزندانشان ارتباطی 

)درتاج و  وجود ندارد

(. در حالیکه 1392همکاران، 

 غضنفری و معدلی هاییافته

 داده بودند نشان آبادی حسام

 سطح با فرزندان اضطراب که

 ارتباط پدرانشان تحصیالت

 دارد مثبتی و دارمعنی

 (. 1383)معدلی و غضنفری، 

های ما، بین بر طبق یافته

والدین با افسردگی و شغل 

داری وجود اضطراب رابطه معنی

ای همسو با ندارد. مطالعه

نتایج ما، نشان داده بود که 

بین شغل والدین با اضطراب 

داری دانشجویان ارتباط معنی

)درتاج و  وجود ندارد

(.  همچنین 1392همکاران، 

مطالعات دیگری موید نیز این 

 شغل مطلب هستند که میان

 روانی المتس والدین و

از جمله افسردگی و  فرزندان

 وجود داریمعنی اضطراب رابطه

 همکاران، و سلطانیان) ندارد

 غضنفری، و معدلی ،1383

 همکاران، و موسوی ،1383

. و این در حالی بود (1386

زاده و های رستمکه یافته

اند که همکارانش نشان داده

افسردگی با شغل والدین 

-)رستم داری داردارتباط معنی
 (.1386زاده، زاده و خلیل

 

 گیرینتیجه

تحصیالت والدین و شغل  

مادر بر روی وابستگی به 

آموزان موثر اینترنت دانش

است. با توجه به مشکالت 

وابستگی به اینترنت و عوارض 

ناشی از آن و اهمیت 

تاثیرگذاری تحصیالت والدین و 

شغل مادر بر روی وابستگی به 

زی و ریاینترنت، برنامه

اجرای آموزشهای الزم و 

های در معرض مشاوره خانواده

خطر، در جهت پیشگیری و 

درمان وابستگی به اینترنت 

گردد. آموزان پیشنهاد میدانش

و این در حالی است که 

 والدین شغل و تحصیالت

 روی بر تاثیری هیچگونه

-دانش اضطراب و افسردگی

نداشت، لذا در  آموزان

مان این راستای پیشگیری و در

اختالالت باید بر روی بررسی 

سایر عوامل تاثیر گذار 

 تاکید گردد.

 
 تشکر و قدردانی

 با تشکر و قدردانی فراوان

دانشکده  پژوهشی از شورای

 پزشکی علوم بهداشت، دانشگاه

 طرح این تصویب برای کردستان

 آن. هزینه تامین و
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