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بر اساس حمايت اجتماعي ادراك  انآموزدانش بيني اعتياد به اينترنتپيش

  ي و هراس اجتماعيشده، احساس تنهاي

 3پورو مهران سرداري 2، شقايق نيك اختر1عليرضا كاكاوند

  

  چكيده

بيني اعتياد به اينترنت بر اساس حمايت اجتماعي ادراك شده، احساس تنهايي و هدف از اين پژوهش، پيش

وزان آمـ هاي همبستگي بود. جامعـه پـژوهش را دانـش   هراس اجتماعي بود. طرح پژوهش، توصيفي از نوع مدل

 94-95دادنـد كـه در نيمسـال اول تحصـيلي     مـي دختر مقطع دبيرستان (دوره دوم متوسطه) شـهر كـرج تشـكيل    

اي چنـد  گيـري، از روش خوشـه  آموز بود كه براي نمونهدانش 140مشغول به تحصيل بودند. حجم نمونه شامل 

اد به اينترنت، حمايـت اجتمـاعي ادراك   هاي اعتيها از پرسشنامهآوري دادهاي استفاده شد. به منظور جمعمرحله

ها با استفاده از روش همبسـتگي پيرسـون و رگرسـيون    دادهشده، احساس تنهايي و هراس اجتماعي استفاده شد. 

بينـي  كه دو متغير احساس تنهايي و هراس اجتماعي پـيش چند متغيره استاندارد شده تحليل شد و نتايج نشان داد 

بينـي كننـد   داري تغييـرات اعتيـاد بـه اينترنـت را پـيش     تواننـد بـه طـور معنـي    ستند و ميكننده اعتياد به اينترنت ه

)05/0<P اعتيـاد بـه اينترنـت نيسـت      كننـده بينـي ). همچنين متغير حمايت اجتماعي ادراك شده، به تنهايي پـيش

)05/0>Pگونـاگوني اسـت كـه از    گونه بيان كرد كه اعتياد به اينترنت تحت تاثير عوامـل  توان اين). بنابراين مي

    .هاي اضطرابي اشاره داشتتوان به نقش احساس تنهايي و هراس اجتماعي به عنوان مولفهجمله آنها مي
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  مقدمه

ي دارد، ولـي بـا ايـن وجـود نبايـد از      رشد روزافزون اينترنت فوايـد و اهميـت غيـر قابـل انكـار     

هاي اجتماعي و فرهنگـي غافـل مانـد. هـر آفرينشـي      ويژه در زمينهه پيامدهاي ناگوار و مخرب آن ب

شـناختي  ختي و جامعـه شـنا رواني جمعيت عمومي آدميان وابسته و همبسته باشد، اثـرات  كه با توده

 و رايانـه  ايرانـي  هـاي خـانواده  اكثر در. )1392كند (بيدي، كارشكي، گوناگوني بر آنها اعمال مي

 و نوجوانـان  و كودكان ميان در چه فراغت، اوقات كردن پر براي گزينه اولين عنوان به اينترنت

 تـوجهي كـم  يـا  تـوجهي بـي  گـرفتن  نظـر  در بـا  و شـود يم گرفته نظر در بزرگساالن ميان در چه

فنـاوري  بـه  اعتيـاد  نام به معضلي يزايندهف رشد با ما آن، زايآسيب هايجنبه به نسبت هاخانواده

). اگرچـه  1391و همكـاران،   جعفري( هستيم روبرو آن آفرينمشكل هايجنبه انواع و جديد هاي

» اعتيـاد بـه رايانـه   «) و 2000، 1999، 1997، 1996، 1(گريفيتـز » اعتياد به تكنولـوژي «مفاهيمي مانند 

اصطالحي بود كه اولـين بـار   » اعتياد به اينترنت«، اما ) مورد مطالعه قرار گرفته بودند1991، 2(شاتون

سان، روانپزشـكان، پژوهنـدگان،   شناروان) معرفي گرديد، كه مورد توجه 1996( 3ي يانگبه وسيله

به طور كلي اعتيـاد بـه اينترنـت را     درمانگران، دانشمندان و بخصوص كاربران اينترنت قرار گرفت.

ختي، اجتمـاعي، درسـي و   شناروانتواند مشكالت ز اينترنت كه ميتوان به عنوان نوعي استفاده امي

ي ). اعتيـاد اينترنتـي بـه گسـتره    2008، 4يا شغلي در زندگي فرد ايجاد كند، تعريـف كـرد (گـونزالز   

ي اسـتفاده از اينترنـت اشـاره دارد. اعتيـاد اينترنتـي بـه       وسيعي از مشكالت رفتاري و كنتـرل انگيـزه  

، يا آرزوي برقراري پيوند، يا شـايد حتـي نمـودي از انتقـال و يـا بازتـاب       عنوان يك رفتار وسواسي

 كـاربران،  يفزاينـده  رشـد ). 1384شود (معيدفر و همكـاران،  روابط فردي و يا رفع نياز قلمداد مي
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 تا داشت آن بر را ارتباطاتي زمينه در اوليه محققان عنوان به )،1995( 2) و تركل1993( 1رينگلد

-پـژوهش  زمينـه  و بكشـند  تصوير به را تنهايي احساس و اجتماعي تعامالت و ينترنتا بين ارتباط

 و مـارتين -مورهان( آورند فراهم را جهاني تكنولوژي اين از استفاده معايب و مزايا پيرامون هايي

، عــاملي كــه باعــث جلــوگيري از 4اســاس نظريــه كنتــرل اجتمــاعي هيرشــي بــر .)2003، 3شــوماخر

ابعـاد اصـلي پيونـد اجتمـاعي      شود، پيوند اجتماعي اسـت. وجوانان و جوانان ميرفتارهاي انحرافي ن

عبارتند از دلبستگي و عالقه به ديگران؛ تعهد به خـانواده، شـغل و دوسـتان؛ مشـغوليت و مشـاركت      

هـا و اصـول اخالقـي گـروه يـا      هاي زندگي، كار و خـانوادگي و اعتقـاد بـه ارزش   مداوم در فعاليت

 تواند موجب بروز رفتارهـاي انحرافـي او شـود   از اين چهار عنصر در فرد ميضعف هر يك جامعه. 

 اجتمـاعي  حمايـت  كـه  اسـت  پذيرفتـه شـده   موضـوع  ايـن  سويي، از). 1381(اميدوار و صارمي، 

 بخشـي  و داده فرد به بودن ارزشمند احساس) ديگران توسط فراهم شده منابع شده (يعني ادراك

را براي ارتباط با ديگـران و نيـز تثبيـت ارتباطـات بـا       هاييتفرص كه است اجتماعي شبكه يك از

بنـابراين اگـر اعتيـاد بـه اينترنـت را در زمـره رفتارهـاي        ). 2002، 5آورد (سـارافينو ارزش فراهم مـي 

توان در تحليل اين پديده، از نظريـه كنتـرل اجتمـاعي هيرشـي اسـتفاده      انحرافي در نظر بگيريم، مي

)، در نتايج پژوهشي كه ارتبـاط  1393بيرامي، موحدي و موحدي ( ).1381كرد (اميدوار و صارمي، 

عـاطفي بـا اعتيـاد بـه اينترنـت در جامعـه       -حمايت اجتماعي ادراك شده و احساس تنهايي اجتماعي

هـاي حمايـت اجتمـاعي    سنجيد، گزارش كردنـد كـه بـين نمـرات افـراد در مولفـه      دانشجويي را مي

عاطفي با اعتياد به اينترنـت ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد.     -يادراك شده و احساس تنهايي اجتماع

ي بين حمايت اجتماعي و كنش متقابل اجتماعي با اعتيـاد  )، در بررسي رابطه2013( 6همچنين ونگ
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نفر نمونه، نشان داد كـه بـين حمايـت اجتمـاعي و همچنـين كـنش متقابـل         1642به اينترنت در ميان 

) در پژوهشـي  1998و همكـاران (  1كـرات همبستگي مثبت وجود دارد.اجتماعي با اعتياد به اينترنت 

هـا را از جامعـه و   طولي، مدلي ارائه كردند كه بر اساس آن استفاده بيش از حـد از اينترنـت، انسـان   

توانـد  كند و با حذف تعامالت اجتماعي و تسـلط بـر زنـدگي افـراد مـي     ارتباطات اجتماعي دور مي

هايت افسردگي را فراهم آورد. مطابق با اين مـدل، احسـاس تنهـايي    موجبات احساس تنهايي و در ن

، كـه  2هاي استفاده از اينترنت است، زيرا كاربران اغلب بـا انتصـاب روابـط بـرخط    يكي از فرآورده

) 2000( 3دهند. از طرفي، هامبرگر و آرتـزي ساختگي و ضعيف است، به روابط واقعي كمتر بها مي

هاي شخصيتي صيت در ارتباط بين احساس تنهايي و اينترنت، ويژگيدر راستاي كاربرد تئوري شخ

هـاي خاصـي همچـون    و عاطفي كاربران را بررسي كردند. نتايج بررسي آنها نشان داد كـه ويژگـي  

شـود؛ بنـابراين مـدلي جـايگزين     گرايي و احساس تنهايي به استفاده بيشتر از اينترنت منجر ميدرون

هـاي  شكل گرفت. مطابق با اين مـدل، افـراد تنهـا، بـه دليـل شـبكه      ) 1998مدل كرات و همكاران (

اجتماعي گسترده و در دسترس بر خـط و الگوهـاي ارتبـاطي تغييـر يافتـه آن، بـه احتمـال بيشـتر بـه          

هـاي ارائـه شـده در    شوند. از سوي ديگر بر اسـاس مـدل  اينترنت و استفاده افراطي از آن كشيده مي

كنند، به دليل اين كه بـا انتظـارات   ه احساس تنهايي را تجربه ميخصوص احساس تنهايي، افرادي ك

ي هـا مهـارت شـوند و همچنـين بـه دليـل فقـدان      هاي منفي وارد مسير گفت و شـنود مـي  بينيو پيش

هـاي اخيـر،   خورند. پژوهشاجتماعي الزم، در برقراري و تداوم روابط دوستانه نزديك شكست مي

كننـد بـه اسـتفاده از    ه مطابق با آن، افـرادي كـه احسـاس تنهـايي مـي     اند كبيشتر مدلي را تاييد كرده

بـروز مشـكالتي از قبيـل كـاهش      هاي اجتماعي اينترنت گرايش بيشـتري دارنـد و ايـن مسـئله    شبكه

هاي مربوط به خانواده، شغل سالمت روان، كاهش روابط اجتماعي، غفلت در انجام دادن مسئوليت
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-؛ هامبرگر و بـن 2007، 2؛ ويتي و مك الفين2007، 1دي و تيشود (هارو تحصيالت را موجب مي

ي ميـان احسـاس   )، در پـژوهش رابطـه  1391زربخش بحـري، راشـدي و خـادمي (    ).2003آرتزي، 

تنهايي و اعتياد به اينترنت در دانشجويان، اعالم داشتند احساس تنهايي و دو خرده مقياس ارتبـاط بـا   

ثبــت و معنــاداري بــا اعتيــاد بــه اينترنــت دارنــد. همچنــين خــانواده و نشــانگان عــاطفي، همبســتگي م

)، طي پژوهشي در رابطه با اعتيـاد بـه اينترنـت و احسـاس تنهـايي در      2015و همكاران ( 3آرگيريس

ان دبيرستاني در يونان، گزارش كردند كه همبسـتگي مثبـت بـااليي ميـان اعتيـاد بـه       آموزدانشميان 

رسد بين اسـتفاده مفـرط از اينترنـت و يـا اعتيـاد بـه       به نظر مياينترنت و احساس تنهايي وجود دارد. 

در اين راستا مطالعـه  د. اينترنت با هراس اجتماعي و كاهش روابط اجتماعي ارتباط وجود داشته باش

احسـاس   ،كـه اضـطراب اجتمـاعي بيشـتري گـزارش كردنـد       ، افـرادي )2012(و همكاران  4ويدمن

اط آناليــن نســبت بــه افــرادي كــه اضــطراب اجتمــاعي و  راحتــي و خودافشــايي را بــه هنگــام ارتبــ

 5شـپرد و ادلمـان   د. پـژوهش گـزارش نمودنـ   خودافشايي كمتر در ارتباط چهـره بـه چهـره داشـتند،    

تـوان  دهد، افراد داراي اضطراب اجتماعي، اينترنت را براي تعامل آنالين كـه مـي  نشان مي )2005(

وسـيله  ه تعامالتي كه ترس از ارزيابي ديگران ب دوري از شركت در آن حفظ نمود و ي را درمگمنا

)، همبسـتگي  2015( 6. همچنـين وينسـتين و همكـاران   انـد يافتـه  تـر راحت ،مشاهده شدن وجود دارد

اعتياد به اينترنت با اضطراب اجتماعي را مورد بررسي قرار دادند و در نتايج اعـالم كردنـد كـه بـين     

بستگي مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر بـا هـدف پـيش   اعتياد به اينترنت و اضطراب اجتماعي، هم

بيني اعتياد به اينترنت بر اساس حمايت اجتماعي ادراك شده، احسـاس تنهـايي و هـراس اجتمـاعي     

، درصـدد پاسـخگويي   94-95آموزان دوره دوم متوسطه شهر كرج در سـال تحصـيلي   در بين دانش
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حسـاس تنهـايي و هـراس اجتمـاعي     به اين سـؤال اسـت كـه آيـا حمايـت اجتمـاعي ادراك شـده، ا       

  بيني كننده اعتياد به اينترنت است؟پيش

  روش

هاي همبستگي، ارتباط ميان در پژوهش حاضر، با استفاده از روش پژوهش توصيفي از نوع مدل

  هاي انتخاب شده به دست آمد.متغيرهاي پژوهش، به وسيله اجراي پرسشنامه در مدارس و كالس

آموزان دختر مقطع جامعه پژوهش حاضر را دانش گيري:نهجامعه، نمونه و روش نمو

مشغول  94-95دادند كه در نيمسال اول تحصيلي دبيرستان (دوره دوم متوسطه) شهر كرج تشكيل 

آموز بود دانش 140شامل ) N > 8M+50( به تحصيل بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول پلنت

اي استفاده شد. به منظور گردآوري اطالعات، چند مرحلهاي گيري، از روش خوشهكه براي نمونه

، مقياس حمايت اجتماعي 1استفاده شدكه عبارتند از: مقياس اعتياد به اينترنت يانگ پرسشنامهاز 

كه بعد از  4و مقياس هراس اجتماعي كانور 3مقياس احساس تنهايي راسل، 2ادراك شده زيمت

گويي به منظور دقت بيشتر، به صورت مجموعه اسخآموزان براي پتوضيحات تكميلي به دانش

  پرسشنامه، به هر يك از آنها ارائه شد.

ساخته شد كه شامل  1996اين پرسشنامه توسط يانگ در سال  پرسشنامه اعتياد به اينترنت: 

سوال است كه بر اساس مقياس ليكرت (هميشه، اغلب، معموال، گاهي، بندرت، هرگز) از نمره  20

شود. نمرات بدست آمده براي هر فرد، وي را براي هرگز نمره گذاري مي 6شه تا نمره براي همي 1

ي زياد دچار كند: كاربر عادي اينترنت، كاربري كه در اثر استفادهبندي ميدر سه زمينه طبقه

ي بيش از حد، وي را وابسته كرده و نياز به درمان مشكالتي شده است و كاربر معتاد كه استفاده

                                                                                                                            
1. internet addiction test (IAT) 
2. multidimensional scale of perceived social support (MSPSS) 
3. loneliness scale (UCLA) 
4. social phobia inventory (SPIN) 
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، ميزان اعتياد به اينترنت 49تا  20نمرات بين شود. . نمرات پرسشنامه به صورت زير تفسير ميدارد

 ، ميزان اعتياد به اينترنت در سطح متوسطي است.79تا  50نمرات بين  در اين جامعه ضعيف است.

، 50ات باالي (در اين پژوهش، افراد با نمر ، ميزان اعتياد به اينترنت بسيار باال است.80نمرات باالي 

پور و همكاران، در آتشاند). پايايي اين پرسشنامه توسط داراي اعتياد به اينترنت در نظر گرفته شده

پور و درصد گزارش شده است (آتش 78با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ،  1384سال 

  ).1384همكاران، 

ساخته شد  1980در سال  اين پرسشنامه توسط راسل و همكاران :پرسشنامه احساس تنهايي 

جمله مثبت و  10اي (هرگز، بندرت، گاهي، هميشه)، سوال و به صورت چهار گزينه 20كه شامل 

و هميشه  3، گاهي امتياز 2، بندرت امتياز 1جمله منفي است. در اين پرسشنامه، هرگز امتياز  10

برعكس است. يعني هرگز امتياز  20و  19، 16، 15، 10، 9، 6، 5، 1دارد. اما امتياز سواالت  4امتياز 

 80(حداقل) و  20ي نمرات بين دارد. دامنه 1و هميشه امتياز  2، گاهي امتياز 3، بندرت امتياز 4

است. نمره باالتر از ميانگين بيانگر شدت بيشتر تنهايي  50(حداكثر) است. بنابراين ميانگين نمره 

 89 ،1978در سال راسل، پيلوا و فرگوسن آزمايي توسط آزمون به روش باز اين پايايي است.

پس از اجراي  ميردريكوند ترجمه و گزارش شده است. اين مقياس توسط شكركن و درصد

  .)1388حق شناس،  به كار گرفته شد (نادري، ،اصالحات مقدماتي و

اين پرسشنامه توسط زايمت و همكاران در  :پرسشنامه حمايت اجتماعي ادراك شده 

 7سوال است و پاسخگو نظر خود را در يك مقياس  12شده است كه شامل  ساخته 1988سال 

مولفه  3كند. داراي اي از نمره يك براي كامال مخالفم تا هفت براي كامال موافقم مشخص ميگزينه

)، حمايت اجتماعي دريافت 11، 8، 4، 3حمايت اجتماعي دريافت شده از سوي خانواده (سواالت 

) و حمايت اجتماعي دريافت شده از سوي ديگران 12، 9، 7، 6واالت شده از سوي دوستان (س

(حداكثر) است كه به صورت زير  60(حداقل) و  12) است. دامنه نمرات بين 10، 5، 2، 1(سواالت 

تا  24نمره بين  ، حمايت اجتماعي ادراك شده در فرد كم است.24تا  12 شود. نمره بينتفسير مي



  اد به اينترنت براساس حمايت اجتماعي ادراك شده، احساس تنهايي و هراس اجتماعيبيني اعتيپيش

90 

، حمايت اجتماعي ادراك 36نمره باالتر از  شده در فرد متوسط است. ، حمايت اجتماعي ادراك36

نفري از جوانان دبيرستان با  788پايايي دروني اين ابزار را در يك نمونه  شده در فرد زياد است.

درصد براي كل  86هاي اين ابزار و درصد براي خرده مقياس 90تا  86استفاده از آلفاي كرونباخ، 

ضريب آلفاي كرونباخ سه  ). سليمي و همكارانش،2008و همكاران،  1اند (براورهابزار گزارش نمود

 89بعد حمايت اجتماعي دريافت شده از سوي خانواده، دوستان و افراد مهم زندگي را به ترتيب 

  ).1388اند (سليمي و همكاران، درصد ذكر نموده 82و درصد  86درصد، 

ساخته  2000توسط كانور و همكاران در سال  اين پرسشنامه :پرسشنامه هراس اجتماعي 

 ايهر ماده اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت پنج درجهسوال است.  17شده است كه شامل 

گذاري نمرهبراي خيلي زياد  4براي اصال تا  صفراز نمره  (اصال، كم، تا حدي، زياد، خيلي زياد)

اساس نتايج به  برزيولوژيك تشكيل شده است. و از سه مولفه ترس، اجتناب و ناراحتي في شودمي

 50درصد و نقطه برش  80با كارايي دقت تشخيص  40دست آمده براي تفسير نمرات، نقطه برش 

كند (فتحي مبتال متمايز مي درصد، افراد مبتال به هراس اجتماعي را از افراد غير 89با كارايي 

زموني روي افراد با تشخيص اختالل اضطراب آپايايي اين آزمون به روش باز ).1388آشتياني، 

درصد گزارش شده است.  79تا  78، بين 2000اجتماعي، توسط كانور و همكاران در سال 

 با اين پرسشنامه اعتبار گزارش شده است. 94/0همچنين ضريب آلفا در گروهي از افراد بهنجار، 

بوده و  89/0تا  78/0ي برابر با ختالل هراس اجتماعا تشخيص با هاييگروه در آزمايي باز روش

گزارش شده است.  94/0ضريب همساني دروني آن (آلفاي كرونباخ) در يك گروه بهنجار 

گزارش  80/0و ناراحتي فيزيولوژيكي  91/0 اجتناب ، 89/0هاي فرعي ترس همچنين براي مقياس

هاي با تشخيص اختالل زه در مقايسه نتايج اين آزمون در دو گروه از آزمودنياشده است. روايي س

پزشكي بررسي شد كه راد بهنجار بدون تشخيص روانفهاي گروه اهراس اجتماعي و آزمودني

                                                                                                                            
1.Bruwer 
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(سالجقه و بخشاني،  تفاوت معناداري با هم نشان دادند كه اين خود حاكي از اعتبار باالي آن است

1393.(  

انشگاه و گرفتن مجوز از هاي الزم با دها، پس از هماهنگيآوري دادهبراي جمع روش اجرا:

، به مدارس مورد نظر مراجعه شد و با 4و  3ي آموزش و پرورش كل كرج و سپس ناحيه اداره

آموزان، ها انتخاب شد و پس از توضيحات تكميلي به دانشهماهنگي مدير مدرسه، كالس

افزار از نرم جهت استخراج نتايج دقيق و قابل اعتماد، ها ارائه شد.ها به آنمجموعه پرسشنامه

SPSS شامل ميانگين، ميانه، واريانس،  هاي آمار توصيفيها از روشاستفاده شد. براي تحليل داده

  .انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي از همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد

  نتايج

نفر سوم  75آموز، دانش 140هاي پژوهش نشان داد كه از ميان هاي توصيفي نمونهيافته

 درصد) چهارم دبيرستان بودند. 43/46نفر ( 65درصد) و  57/53دبيرستان (

، به توصيف متغيرهاي اصلي (حمايت اجتماعي ادراك شده، احساس تنهايي، 1در جدول  

هاي ميانگين و انحراف هراس اجتماعي و اعتياد به اينترنت) پرداخته شد. متغيرها با استفاده از آماره

 60الي  12نمرات حمايت اجتماعي ادراك شده  نمودار ستوني توصيف شدند. دامنهاستاندارد و 

)، دامنه نمرات هراس 50(حد وسط= 80الي  20)، دامنه نمرات احساس تنهايي 36(حد وسط=

) 70(حد وسط= 120الي  20) و دامنه نمرات اعتياد به اينترنت 51(حد وسط= 85الي  17اجتماعي 

است  40/37دهد ميانگين حمايت اجتماعي ادراك شده برابر با شان مياست. نتايج بدست آمده ن

است كه  40/42كه كمي بيشتر از نمره حد وسط مقياس است. ميانگين احساس تنهايي برابر با 

است كه كمتر از نمره  66/44كمتر از نمره حد وسط مقياس است. ميانگين هراس اجتماعي برابر با 

تر از حد وسط پايين است كه 16/46ن اعتياد به اينترنت برابر با حد وسط مقياس است و ميانگي

  نمرات مقياس است.
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  . ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي اصلي پژوهش1جدول 

  مقدار حداكثر  مقدار حداقل  M  SD  متغير

  58  17  55/13  40/37حمايت اجتماعي ادراك 
  59  28  91/7  40/42  احساس تنهايي

  76  24  91/10  66/44  يهراس اجتماع

  96  20  13/21  16/46  اعتياد به اينترنت
   

ها، اقدام به بررسي فراواني طبقات هر بندي هر كدام از مقياسبندي يا دستهمطابق با شيوه طبقه

گويان بر حسب نمره، متغير شد. در متغير حمايت اجتماعي ادراك شده و اعتياد به اينترنت، پاسخ

گويان در شوند و در متغيرهاي احساس تنهايي و هراس اجتماعي پاسخندي ميبدر سه دسته تقسيم

درصد پاسخگويان به ميزان  80دهد كه شوند. نتايج بدست آمده نشان ميدو دسته تقسيم مي

درصد) احساس  34زيادي از حمايت اجتماعي ادراك شده برخوردارند. يك سوم پاسخگويان (

رصد شركت كنندگان در پژوهش هراس اجتماعي زيادي دارند. د 18تنهايي زيادي دارند. تنها 

درصد ميزان اعتياد  24درصد ميزان اعتياد زياد و  19دهد در متغير اعتياد به اينترنت، نتايج نشان مي

  متوسطي به اينترنت دارند.

، با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون به بررسي همبستگي بين متغيرهاي پژوهش 2در جدول 

بين كه دهد كه تمامي متغيرهاي پيشيكديگر پرداخته شد. نتايج آزمون همبستگي نشان مي با

شود، با اعتياد به شامل حمايت اجتماعي ادراك شده، احساس تنهايي و هراس اجتماعي مي

ي دو متغير احساس تنهايي و هراس اجتماعي با اعتياد ). جهت رابطهP>05/0اينترنت رابطه دارند (

دهد با افزايش احساس تنهايي يا هراس اجتماعي، اعتياد به رنت مثبت است كه نشان ميبه اينت

تر از ) قويr=37/0يابد. شدت همبستگي هراس اجتماعي و اعتياد به اينترنت (اينترنت افزايش مي

ي حمايت اجتماعي ). جهت رابطهr=32/0ي بين احساس تنهايي و اعتياد به اينترنت است (رابطه

  بدست آمده است. -19/0شده و اعتياد به اينترنت منفي است و شدت رابطه برابر با  ادراك
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  . ماتريس همبستگي پيرسون بين متغيرهاي اصلي2جدول 

  4  3 2 1 متغيرها

      ــ  . حمايت اجتماعي ادراك شده1

     ــ - 68/0**   . احساس تنهايي2

    ــ 48/0**  - 18/0*   . هراس اجتماعي3

  ــ  37/0**  32/0**  -19/0*  اينترنت . اعتياد به4

 )P>01/0درصد ( 99معني داري در سطح اطمينان **  توجه:
  )P>05/0درصد ( 95معني داري در سطح اطمينان * 

جهت بررسي تاثير همزمان حمايت اجتماعي ادراك شده، احساس تنهايي و هراس اجتماعي  

داري تغييرات توانند به طور معنيبين مياي پيشيك از متغيره بر اعتياد به اينترنت و اين كه كدام

بيني كنند، از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد. با توجه به اين كه اعتياد به اينترنت را پيش

)؛ در P>05/0بين با اعتياد به اينترنت رابطه دارند (نتايج آزمون پيرسون نشان داد متغيرهاي پيش

هاي آزمون فرضبين در رگرسيون به كار گرفته شدند. از پيشنتيجه تمامي متغيرهاي پيش

ها (عدم ماندههاست. جهت بررسي استقالل باقيماندهرگرسيون چندمتغيره، نبود همبستگي بين باقي

استفاده شد. مقدار اين  1مانده ها يا خطاها) از آزمون دوربين واتسونوجود همبستگي بين باقي

- ها دارد و نشان ميماندهنشان از استقالل باقي 5/2تا  5/1ارد. مقادير بين نوسان د 4تا  0آزمون بين 

دهد، مقدار نشان مي 3دهد كه مشكلي جهت اجراي رگرسيون وجود ندارد. همانطور كه جدول 

ها ماندهبه دست آمده است كه به معني استقالل نسبي باقي 67/1اين آزمون در پژوهش ما برابر با 

  است.
  و دوربين واتسون Fماره هاي . آ3جدول 

F P  آماره دوربين واتسون  

97/11  01/0<  67/1  

                                                                                                                            
1. durbin watson 
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خطي چندگانه از ديگر مفروضات آزمون رگرسيون چند متغيره است. همچنين عدم وجود هم

و  r=9/0خطي چندگانه هنگامي وجود دارد كه متغيرهاي مستقل همبستگي زيادي داشته باشند (هم

خطي چندگانه سنخيت ندارد و اين حالت به يك مدل ره با همباالتر). رگرسيون چندمتغي

). جهت بررسي همخطي متغيرهاي مستقل از 1389، 1كند (پلنترگرسيون خوب كمك نمي

استفاده شد. تولرانس نسبتي از واريانس  3و عامل تورم واريانس 2هاي تولرانسها و آمارهآزمون

مستقل تبيين نشده است. ضريب تولرانس كه بين يك متغير مستقل است كه توسط ساير متغيرهاي 

دهد كه متغيرهاي مستقل تا چه اندازه رابطه خطي با همديگر ) نوسان دارد، نشان مي1) تا (0(

باشد، ميزان هم خطي كمتر است.  1دارند. بنابراين هرچه مقدار تولرانس بيشتر نزديك به عدد 

شود. هرچه مقدار عامل تورم ار تولرانس حاصل ميبر مقد 1از تقسيم عدد نيز عامل تورم واريانس 

). مقادير 1388پور و صفري، تر باشد، ميزان هم خطي بيشتر است (حبيببزرگ 2واريانس از عدد 

دهد ارائه شده است كه مقادير بدست آمده نشان مي 4تولرانس و عامل تورم واريانس در جدول 

  تقل وجود ندارد.هم خطي شديد يا مشكل آفرين بين متغيرهاي مس

، همچنين نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره ذكر شده است. در اين جدول 4در جدول  

، خطاي )Beta(، ضريب رگرسيون استاندارد شده )B(مقادير ضريب رگرسيون استاندارد نشده 

شده  ) گزارش2R(و مقدار ضريب تعيين  )Value-P(داري ، سطح معنيt، مقدار )SE(استاندارد 

  است. )Enter(ت. روش اجراي آزمون رگرسيون نيز روش همزمان اس
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
1. Pallant 
2. Tolerance 
3. VIF  
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  بين بر اعتياد به اينترنت. آزمون رگرسيون چندگانه تاثير متغيرهاي پيش4جدول 

 B SE Beta t P-Value  Tolerance VIF 2R  متغير مستقل

  21/0  -  -  847/0  193/0  -  27/19  72/3  مقدار ثابت

  689/1  592/0  142/0  -48/1  -159/0  287/0  -424/0  حمايت اجتماعي 

  894/1  528/0 >001/0  86/5  369/0  049/0 289/0  احساس تنهايي

  339/1  747/0  039/0  10/2  218/0  132/0  278/0  هراس اجتماعي

بـين (حمايـت اجتمـاعي    دهد كـه از بـين سـه متغيـر پـيش     بررسي تاثير همزمان متغيرها نشان مي 

بـر  و هراس اجتماعي)، دو متغير احسـاس تنهـايي و هـراس اجتمـاعي     ادراك شده، احساس تنهايي 

تـوان اسـتنباط كـرد كـه دو     درصـد مـي   99) و در سطح اطمينان P>05/0موثرند ( اينترنت به اعتياد

داري به صورت مثبت تغييرات اعتيـاد  توانند به طور معنيمتغير احساس تنهايي و هراس اجتماعي مي

ند. همچنين متغير احساس تنهـايي بيشـترين تـاثير را بـر اعتيـاد بـه اينترنـت        بيني كنبه اينترنت را پيش

و بـراي متغيـر هـراس     369/0دارد. ضريب رگرسيوني استاندارد شده براي احساس تنهايي برابـر بـا   

نتـايج نشـان داد حمايـت اجتمـاعي ادراك شـده در       بدسـت آمـده اسـت.    218/0اجتماعي برابر بـا  

 2Rضـريب تعيـين يـا     ).P<05/0بين، بر اعتياد بـه اينترنـت اثـر نـدارد (    حضور ساير متغيرهاي پيش

بـر طبـق    دهـد. مقدار واريانس متغير وابسته را كه توسط متغيرهاي مستقل تبيين شده است نشان مـي 

درصد تغييـرات از اعتيـاد بـه اينترنـت را      21توانند ها، متغيرهاي مستقل پژوهش در مجموع مييافته

  تبيين كنند.

  گيرينتيجهو بحث 

- بيني كننده اعتياد به اينترنت است و مورد تاييد قرار ميدر پژوهش حاضر احساس تنهايي پيش

بحري، راشدي و زربخش، )1393گيرد. اين نتيجه با نتايج پژوهش بيرامي، موحدي و موحدي (

- راهان) و مو2015آرگيريس و همكاران ( )،1386زاده، شهرآراي و مرادي (قاسم)، 1391خادمي(

) همسو است. در تبيين همبستگي مثبت و معنادار احساس تنهايي و اعتياد به اينترنت 2008مارتين (

توان بيان كرد شخصي كه دچار احساس تنهايي شده است يا به صورت كلي توانايي و امكان مي
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ل مختلفي مانند فردي او به داليبرقراري روابط با ديگران در دنياي واقعي را ندارد و يا روابط ميان

شود و همچنين به دليل فقدان هاي منفي وارد مسير گفت و شنود ميبينياين كه با انتظارات و پيش

ي اجتماعي الزم در برقراري و تداوم روابط دوستانه نزديك، آسيب ديده است. بنابراين هامهارت

تر از ا ديگران بسيار آسانبراي جبران آن به اينترنت و ارتباطات فضاي مجازي كه در آن ارتباط ب

بيني كننده اعتياد آورد. همچنين در اين پژوهش هراس اجتماعي پيشدنياي واقعي است، روي مي

زاده گيرد. اين نتيجه با نتايج پژوهش جعفري و فاتحيبه اينترنت است و مورد تاييد قرار مي

مسو است. در تبيين همبستگي )، ه2008مارتين (- ) و موراهان2015وينستين و همكاران ( )،1391(

توان بيان كرد افراد داراي هراس اجتماعي، مثبت و معنادار هراس اجتماعي و اعتياد به اينترنت مي

توان گمنامي را در آن حفظ نمود و دوري از شركت در اينترنت را براي تعامل آنالين كه مي

اند (شپرد و تر يافتهود دارد، راحتتعامالتي كه ترس از ارزيابي ديگران به وسيله مشاهده شدن وج

ها احتمال هاي اجتماعي كه در آن). زيرا در اينگونه تعامالت، بر خالف موقعيت2005، 1ادلمان

دقت نظر به فرد و تجزيه و تحليل ديگران وجود دارد، اين امكان وجود ندارد و فرد احساس 

بيني كننده اعتياد به راك شده پيشكند. در پژوهش حاضر، حمايت اجتماعي ادراحتي بيشتري مي

شود. نتيجه پژوهش با نتيجه پژوهش انسرودي، حسينيان، صالحي و مومني اينترنت است، رد مي

) ناهمسو است. در 1393) و بيرامي، موحدي و موحدي (2013) همسو و با پژوهش ونگ (1392(

ين كه صميميت، محبت و اعتماد توان بيان كرد با وجود اتبيين وجود تناقض در بين اين نتايج مي

از عوامل مهم و تاثيرگذاري هستند كه بايد بين شخص و اطرافيان او از جمله خانواده، دوستان و 

-افراد مهم زندگي او وجود داشته باشد و در صورت عدم ادراك وجود آنها، فضاي اينترنت مي

ولي اين امكان وجود دارد كه افراد  ها براي جايگزيني اين كمبود باشد،تواند يكي از بهترين گزينه

ي خويش را در جهت مثبت هدايت كرده و آن را با متكي كمبود حمايت اجتماعي ادراك شده

  هايشان جبران كنند.بودن بيشتر به خود و افزايش توانمندي

                                                                                                                            
1. Shepherd & Edlemann 
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تـوان بـه عـدم امكـان     هايي همراه بوده است كه از آن جمله، ميانجام اين مطالعه با محدوديت 

آموزان پسر دوره دوم دبيرستان براي پژوهشـگر و محـدود   سي و توزيع پرسشنامه در ميان دانشبرر

شدن اعتبار دروني پژوهش با استفاده از پرسشـنامه اشـاره كـرد. بـا اسـتناد بـه نتـايج حاصـل از ايـن          

 آموزان و در سايرتري از دانشاجراي چنين پژوهشي بر روي گروه وسيع شودپژوهش، پيشنهاد مي

-شهرهاي كشور انجام شود تا با اطمينان بيشتري نسبت به تعميم نتايج آن پرداختـه شـود و پـژوهش   

 آموزان پسر و همچنين ساير مقاطع تحصيلي در اين زمينه صورت گيرد.هاي ديگري در ميان دانش

در هـاي معنـاداري   بينبا توجه به اين كه متغيرهاي احساس تنهايي و هراس اجتماعي، پيش همچنين

 هاي بيشتري در مورد عوامل ايجـاد كننـده  شود پژوهشرابطه با اعتياد به اينترنت هستند، پيشنهاد مي

در انتهـا   آموزان انجام گيـرد. و راه كارهاي كاهش احساس تنهايي و هراس اجتماعي در ميان دانش

ي تفادهي اسـ هـاي رايگـان در زمينـه   شـود از طـرف اداره آمـوزش و پـرورش، آمـوزش     پيشنهاد مي

درست از اينترنت براي والدين و معلمان ارائه شود تا بتوانند به صـورت دوسـتانه اطالعـات مفيـد و     

آموزان قرار دهند و آنهـا را بـا خطـرات احتمـالي ابـتال بـه       كاربردي در اين زمينه را در اختيار دانش

هـاي  آمـوزان، برنامـه  اعتياد به اينترنت آشنا سازند. همچنين بـراي پـر كـردن اوقـات فراغـت دانـش      

تفريحي، سياحتي، ورزشي و هنري بيشتري در نظر گرفته شود تا زمان و نياز كمتـري بـراي حضـور    

   .در دنياي مجازي داشته باشند

 منابع

). مقايسه اعتياد به اينترنت بر حسب 1384(اسعديان، حميده  و پور، سيد حميد؛ جاللي، داريوشآتش

  .55-72، 23، سي كاربرديشناروانمجله دانش و پژوهش در در كاربران آن.  هاي تفكرسبك

  . مشهد: تمرين.اعتياد به اينترنت). 1381صارمي، علي اكبر. ( و اميدوار، احمد

ي بين اعتياد به اينترنت با ). رابطه1392مومني، فرشته. ( و انسرودي، الناز؛ حسينيان، سيمين؛ صالحي، فاطمه

. مجله خانواده و ت اجتماعي ادراك شده چند بعدي و شادكاميتعارض  نوجوان با والدين، حماي

  .77-94)، 2( 10 پژوهش،
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 . تهران: آواي نور.سيشنارواناعتياد به اينترنت از ديدگاه ). 1392كارشكي، حسين. ( و بيدي، فاطمه

). ارتباط حمايت اجتماعي ادراك شده و 1393موحدي، معصومه. ( و بيرامي، منصور؛ موحدي، يزدان

دو فصلنامه شناخت ي دانشجويي. عاطفي با اعتياد به اينترنت در جامعه-احساس تنهايي اجتماعي

 .109-122)، 2( 6، اجتماعي

 .ترجمه عليرضا كاكاوند. كرج: نشر سرافراز SPSS.)1389( .پلنت، جولي

. اينترنت و رايانه ايهرسان آسيب و خانواده). 1391عاصمي، عاصفه. ( و ، نسيم؛ اعتمادي، عذراجعفري

  اصفهان: آموخته.

ي بين اعتياد به اينترنت با افسردگي، ). بررسي رابطه1391زاده، مريم السادات. (فاتحي و جعفري، نسيم

، . مجله دانشگاه علوم پزشكي كردستانفشار رواني و هراس اجتماعي در دانشجويان دانشگاه اصفهان

17 )4 ،(9-1.  

در تحقيقات پيمايشي، تهران:  SPSS). راهنماي جامع كاربرد 1388پور، كرم و صفري شالي، رضا (حبيب

  لويه، متفكران.

). احساس تنهايي و اعتياد به 1391خادمي، محمدجواد. ( و زربخش بحري، محمدرضا؛ راشدي، وحيد

  .32-39)، 1( 2، . فصلنامه مديريت ارتقاي سالمتآموزاناينترنت در دانش

). اثربخشي تركيب مواجهه درماني گروهي و آموزش 1393بخشاني، نورمحمد. ( و جقه، صادقسال

سي شناروان. دانش و پژوهش در ي مقابله با استرس بر ميزان اضطراب اجتماعي دانشجويانهامهارت

  .96-104)، 2( 15، كاربردي

دراك حمايت اجتماعي و بررسي نقش ا .)1388( پور، روشنك.نيك و سليمي، عظيمه؛ جوكار، بهرام

  .81-102)، 3( 5، ختيشناروانفصلنامه مطالعات احساس تنهايي در استفاده از اينترنت. 

 . تهران: بعثت.ارزشيابي شخصيت و سالمت روان-ختيشناروانهاي آزمون). 1388فتحي آشتياني، علي. (

يزان شيوع اعتياد به اينترنت و رابطه آن ). بررسي م1386( .عليرضا ،مرادي ؛مهرناز ،شهرآراي ؛ليلي ،قاسم زاده

  .41- 68)، 1( 23 ،. فصلنامه تعليم و تربيتآموزان دبيرستاني شهر تهرانبا تنهائي و عزت نفس در دانش

 تهران: هنگام. SPSS.راهنماي آسان تحليل آماري با .)1394( .كريمي، رامين
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Predicting internet addiction, based on perceived social 
support, loneliness, and social phobia 

A. Kakavand1, Sh. Nikakhtar2 & M. Sardaripour3 

 
Abstract 
    The purpose of this research was to predict internet addiction based on 
perceived social support, loneliness and social phobia. It was a descriptive 
research which used correlation models. The population consisted of high 
school girls (junior and senior) in Karaj who were studying on the first 
semester of 2015-2016 academic year. The sample included 140 students 
and multi-stage cluster was used as the sampling method. The data was 
collected by questionnaires of internet addiction, perceived social support, 
loneliness, and social phobia. The data was analyzed using Pearson 
correlation and regression and the results demonstrated that the two 
variables of loneliness and social phobia can predict internet addiction and 
could be used to significantly predict internet addiction changes (p<0.05). 
Also, perceived social support cannot be the sole predictor of internet 
addiction (p>0.05). Therefore, it could be claimed that internet addiction is 
influenced by various factors among which the role of loneliness and social 
phobia as anxiety elements are noteworthy. 

Keywords: internet addiction, perceived social support, loneliness, social 
phobia 
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