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  چکیده
با وجود . نمایندامروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می :مقدمه

ارتباطات ایجاد  شمار این فناوري و تحوالت مثبتی که در زمینهبیمزایاي 
کرده است، متأسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از 

توان به اعتیاد ترین عوارض آن میاند که از جمله مخرباینترنت نسبت داده
هاي حمایت پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط مؤلفه. اینترنتی اشاره نمود

عاطفی با اعتیاد به اینترنت  ـ اجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی اجتماعی
 78دختر و  95(نفر  173تعداد  :روش. ي دانشجویی انجام شددر جامعه

اي اي چند مرحلهاز دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت تصادفی خوشه) پسر
هاي حمایت اجتماعی نامهانتخاب و عالوه بر اطالعات دموگرافیک به پرسش

عاطفی و اعتیاد به اینترنت پاسخ  ـ ادراك شده، احساس تنهایی اجتماعی
هاي آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و روش ها با تحلیل داده. دادند

بین نمرات افراد در حمایت : هایافته .تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد
عاطفی با اعتیاد به اینترنت  ـ اجتماعیاجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی 

به عبارتی وضعیت : گیرينتیجه .>P)01/0(ارتباط معناداري وجود داشت 
افرادي که اعتیاد اینترنتی داشتند، در ابعاد حمایت اجتماعی ادراك شده و 

  .تر بودعاطفی نیز نامطلوب ـ احساس تنهایی اجتماعی
 ـ اجتماعی شده، احساس تنهاییحمایت اجتماعی ادراك : کلیدي واژگان

   .عاطفی، اعتیاد به اینترنت

  

Abstract   
 
Introduction: Nowadays a large population of the world 
uses the Internet. Despite the numerous advantages of this 
technology leading to positive changes in communication, 
unfortunately some studies, have attributed dangerous 
complications to the Internet, the most destructive one being 
Internet addiction. The present study was conducted with the 
aim of determining the relationship among components of 
Perceived Social Support and the Feeling of social- 
Emotional loneliness with Internet addiction in students. 
Method: To do this, 173 students from Tabriz University 
(78 males and 95 females) were selected by multiphase 
cluster-random sampling and in addition to demographic 
information, they completed the Perceived Social Support, 
Feeling of social- Emotional loneliness, and Internet 
addiction questionnaires. The data were analyzed by 
descriptive statistical methods, Pearson’s correlation 
coefficient, and multivariate regression. Results: Based on 
the results, there were significant relationships among 
Perceived Social Support and the Feeling of Social- 
Emotional Loneliness with Internet addiction (P<0.01). In 
other words, the status of individuals with Internet addiction 
was unsatisfactory in dimensions of perceived social support 
and the feeling of social- emotional loneliness as well.  
Keywords: Perceived Social Support, Feeling of Loneliness, 
Internet addiction. 
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  مقدمه
دانشجویان از ارکان اصلی نیروهاي انسانی 

شوند و نقش به سزایی در کشور محسوب می
با . تحول، پیشرفت و تعالی هر کشوري دارند

توجه به اهمیت نقش دانشجویان در پیشرفت و 
تعالی جوامع، طبیعی است که بررسی عوامل 
مؤثر در رشد، ارضاي نیازهاي روانی و تأمین 

شناختی این قشر از سالمت جسمانی و روان
میرزائیان، (اي برخوردار باشد اهمیت ویژه

  ).1390باعزت و خاکپور، 
از سویی، ورود به دانشگاه یک رویداد مهم 

و و بسیار حساس در زندگی نیروهاي کارآمد 
رود، که فعال جوان در هر کشوري به شمار می

غالباً با تغییرات زیادي در روابط اجتماعی و 
احمري طهران، . (ا همراه استهفردي آن

). 1387ویی، مقیسه و ایرانی، حیدري، کچ
شده روي دانشجویان مطالعات مختلف انجام

دهد میزان استفاده از اینترنت، همچنین نشان می
یوع اعتیاد به اینترنت در حال میزان بروز و ش

اعتیاد به اینترنت ). 2008، 1یوخی(افزایش است 
در دانشجویان با مشکالتی از قبیل کاهش 
ارتباطات میان فردي، عصبانیت، پرخاشگري و 

). 2009، 2سو، کانک و یوم(هیجان همراه است 
همچنین اعتیاد به اینترنت باعث کاهش افت 

ویزشفر، (د شوتحصیلی در دانشجویان می
1384.(  

با ورود روزانه هزاران عضو جدید و حدود 
میلیون نفر کاربر در سراسر دنیا، اینترنت  200

در حال شکل دادن یک انقالب ارتباطی، 
 اجتماعی و اقتصادي است، و اکنون در اوج 

                                                
1. Xu 
2. Seo ,Kang  &Yom  

ي انقالب صنعتی دیجیتالی قرار دارد و هر قله
مشکالت و گمان گونه انقالب جدیدي، بی

ویژگی . آوردمعایب جدیدي به وجود می
منحصر به فرد اینترنت از جمله سهولت 

ساعته بودن، سادگی کار،  24دسترسی به آن، 
 ...هزینه پایین، گمنام ماندن کاربران آن و 

همگی موجب استقبال عظیم مردم در سراسر 
  ).2004، 3فیلدگرین(جهان از آن شده است 

 300/932/76ایران با  دهد کهآمار نشان می
میزان  2/043/0با  2010نفر جمعیت در سال 

ضریب نفوذ، بیشترین میزان استفاده از اینترنت 
را در خاورمیانه به خود اختصاص ) 5/052/0(

تا  2000همچنین در بازه زمانی . داده است
. رشد کاربر داشته است 189/013/0، 2010

ایرانیان امروزه اینترنت بخش مهمی از زندگی 
هاي از جمله کار و درس، سرگرمی، و فعالیت

شود بینی میپیش. اجتماعی را در بر گرفته است
با توجه به افزایش نفوذ اینترنت، تعداد کاربران 

میلیون نفر  15اینترنت در دانشگاه ها در روز به 
  ).2009، 4اینترنت جهانی هايموقعیت( برسد

اختالالت  اعتیاد به اینترنت در زیر مجموعه
آمده است و آن نوعی استفاده از  5ايتکانه

اینترنت است که بتواند مشکالت روان شناختی، 
اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد 

اعتیاد به  (ترین تعریف رایج. ایجاد کند
این است که نوعی وابستگی رفتاري به ) اینترنت

). 2007و سادوك،  6سادوك(اینترنت ایجاد کند 
هاي عمده اعتیاد که باید حداقل به مدت كمال

                                                
3. Green Field 
4. Internet World State 
5. Impulse of Disorder 
6. Sadock 
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ایجاد : ماه ادامه داشته باشند عبارتند از 20
مانند لرزش، (تحمل، عالئم سندرم ترك 

 اضطراب، افکار تکراري راجع به اینترنت، 
پردازي و رویا دیدن راجع به اینترنت، خیال

، اجبار به )حرکات ارادي یا غیر ارادي انگشتان
دادن یا اینترنت به منظور کاهشاستفاده از 

جلوگیري از عالئم ترك، استفاده بیش از مدتی 
هاي که قصد استفاده دارد، کاهش فعالیت

اجتماعی، شغلی و تفریحی و خطر از دست 
هاي کاري به دلیل دادن شغل، تحصیل و فرصت

فیتز (استفاده بیش از حد از اینترنت است 
  ).2008، 1پاتریک

و ) 1993( 2ران، رینگلدرشد فزاینده کارب
، به عنوان محققان اولیه در زمینه )1995( 3ترکل

ارتباطات، را بر آن داشت تا ارتباط بین اینترنت 
و تعامالت اجتماعی و احساس تنهایی را به 

هایی پیرامون پژوهش تصویر بکشند و زمینه
مزایا و معایب استفاده از این تکنولوژي جهانی 

و  4مارتین ـ قل از مورهانبه ن(را فراهم آورند 
  ).2003، 5شوماخر

اعتیاد اینترنتی، انسانها را به افرادي رها 
شده تبدیل کرده است و روابط اجتماعی آنان 

امیدوار و ( نقش به سزایی در این موضوع دارد
 این موضوع از سویی، ). 1381صارمی، 

شده است که حمایت اجتماعی ادراك پذیرفته
) شده توسط دیگرانیعنی منابع فراهم( 6شده

و بخشی از  دادهاحساس ارزشمند بودن به فرد 

                                                
1. Fitzpatrick 
2. Rheingold 
3. Turkle 
4. Morahan-Martin 
5. Schumacher 
6. Perceived Social Support 

هایی را یک شبکه اجتماعی است که فرصت
براي ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات با 

حمایت اجتماعی به میزان . آوردارزش فراهم می
برخوردي از محبت، همراهی و توجه اعضاي 

سایر افراد تعریف شده است  خانواده، دوستان و
  ).2002، 7سارافینو(

، 8بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
بستگی دل: ابعاد اصلی پیوند اجتماعی عبارتند از

و عالقه به دیگران؛ تعهد به خانواده، شغل و 
مشغولیت و مشارکت مداوم در دوستان؛ 

هاي زندگی، کار و خانوادگی و اعتقاد به فعالیت
ضعف . اصول اخالقی گروه یا جامعه ها وارزش

هر یک از این چهار بعد پیوند اجتماعی در فرد 
تواند موجب بروز رفتارهاي انحرافی در او می

شود، بنابراین اگر اعتیاد به اینترنت را نیز در 
توان زمره رفتارهاي انحرافی در نظر بگیریم، می

در تحلیل این پدیده، از نظریه کنترل اجتماعی 
امیدوار و صارمی، (نیز استفاده کرد  هیرشی
1381.(  

هاي اینترنت، نظر تمام  جهان را آوريفن
به خود جلب کرده است، همچنین افراد در آن 

گمنام بوده و از وضعیت واقعی  توانندمی
وجودي خود فاصله گرفته و امکان قرار گرفتن 

هایی را که امکان بودن در آن به شکل در مکان
فرد وجود ندارد را فراهم نموده و واقعی براي 

تجربه بودن در یک جمع با روابط صمیمانه و 
  ).2002، 9سايلین و تی(سازد نزدیک را مهیا می

در پژوهشی که بر روي ) 1382(گاهی در
کاربر اینترنت در شهر تهران براي بررسی  400

                                                
7. Sarafino 
8. Hirshi 
9. Lin & Tsai 
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معتادین اینترنتی انجام داده است، بیان کرد از 
این عوامل از روابط ضعیف بین  نظر اجتماعی

و همچنین بیانگر یک نشأت گرفته خانواده 
هاي اجتماعی و ناهنجاري انیسري عوامل رو

است که باعث روي آوردن افراد به اینترنت و 
  .شوداستفاده زیاد از آن می

، 4، کسلر3، لندمارك2، پاترسون1کرات
در پژوهشی ) 1998( 6و شرلیس 5موکوفدي

طولی، مدلی ارائه کردند که بر اساس آن استفاده 
ها را از جامعه و بیش از حد از اینترنت، انسان

کند و با ارتباطات اجتماعی واقعی دور می
حذف تعامالت اجتماعی و تسلط بر زندگی 

در تواند موجبات احساس تنهایی و افراد می
ق با این مطاب. نهایت افسردگی را فراهم آورد

هاي ردهمدل، احساس تنهایی یکی از فرآو
زیرا کاربران اغلب با  استفاده از اینترنت است،

انتصاب روابط برخطی، که ساختگی و ضعیف 
  .دهنداست، به روابط واقعی کمتر بهاء می

، مورد انتقاد )1998(مدل کرات و همکاران 
؛ 1999، 7براي مثال شاپیرو(بسیاري از محققین 

؛ 2003 ،2000مارتین و شوماخر،  ـ موراهان
. قرار گرفت) 2000، 8آرتزي ـ هامبرگر و بن

عمده این انتقادات این بود که در این مطالعه 
ي احساس آیتم از سوال هاي پرسشنامه 3تنها 

تنهایی به منظور ارزیابی احساس تنهایی به کار 
رفته و ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده 

                                                
1. Kraut 
2. Patterson 
3. Landmark 
4. Kiesler 
5. Mukophadhyay 
6. Scherlis 
7. Shapiro 
8. Hamburger & Ben-Artiz 

ها همچنین آن. بوده استنیز ضعیف ) 54/0(
ها را در مقطعی از زمان انتخاب کرده آزمودنی

هاي اجتماعی آنها، قطع بودند که کاهش تماس
اي بدیهی از مرحله خاص نظر از اینترنت، نتیجه

حجم کم نمونه مورد بررسی، . ها بودزندگی آن
 هاي متنوع اینترنت و نادیده گرفتن سرویس

ت کاربران، نیز از توجهی به شخصیت متفاوبی
ترین انتقادات وارد شده بر مدل پیشنهادي مهم

  .بود) 1998(کرات و همکاران 
در  )2000(از طرفی، هامبرگر و آرتزي 

راستاي کاربرد تئوري شخصیت در ارتباط بین 
هاي شخصیتی احساس تنهایی و اینترنت، ویژگی
نتایج بررسی . و عاطفی کاربران را بررسی کردند

هاي خاصی همچون ن داد که ویژگیآنها نشا
گرایی و احساس تنهایی به استفاده بیشتر درون

شود؛ لذا مدلی جایگزین از اینترنت منجر می
. شکل گرفت) 1998(مدل کرات و همکاران 

هاي مطابق با این مدل، افراد تنها، به دلیل شبکه
اجتماعی گسترده و در دسترس بر خط و 

یافته آن، به احتمال الگوهاي ارتباطی تغییر 
بیشتر به سمت اینترنت و استفاده افراطی از آن 

  .کشیده می شوند
هاي ارائه شده از سوي دیگر، بر اساس مدل

در خصوص احساس تنهایی، افرادي که احساس 
کنند، به دلیل این که با تنهایی را تجربه می

هاي منفی وارد مسیر گفت بینیانتظارات و پیش
شوند و همچنین به دلیل فقدان میو شنود 

هاي اجتماعی الزم، در برقراري و تداوم مهارت
این . خورندروابط دوستانه نزدیک شکست می

 9افراد، روابط اجتماعی مضطربانه و خودآگاه

                                                
9. Self-Conscious 
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         و نسبت به) 1989، 1سوالنو و کواستر(
، 4و کاترونا 3، پاپلو2راسل(شدن، حساس طرد

برقراري روابط دوستانه، در . هستند) 1980
هاي اجتماعی، شرکت در دادن فعالیتانجام
ها و کنترل محیط ها، لذت بردن از مهمانیگروه

، 5هورویتز و فرنچ(با مشکل مواجه هستند 
ها همچنین خود را منفی، کم ارزش، آن). 1979

حقیر، دوست نداشتنی و از نظر اجتماعی ناالیق 
؛ 1981، 8زویکو گ 7، فریمن6جونز(دانند می

 11و هلم 10؛ جونز، سانسون1987، 9جونز و مور
هنریچ و (تري و عزت نفس پایین) 1983

  .دارند) 2006 12گالونف
هاي اخیر، بیشتر مدلی را تأیید پژوهش

اند که مطابق با آن، افرادي که احساس کرده
هاي اجتماعی کنند به استفاده از شبکهتنهایی می

ند و این مسأله که اینترنت گرایش بیشتري دار
بروز مشکالتی از قبیل کاهش سالمت روان، 
کاهش روابط اجتماعی، غفلت در انجام دادن 

هاي مربوط به خانواده، شغل و ولیتؤمس
، 13هاردي و تی(شود تحصیالت را موجب می

؛ هامبرگر و 2007، 14؛ ویتی و مک الفلین2007
  ).2003آرتزي،  ـ بن

                                                
1. Solano & Koester 
2. Russell 
3. Peplau 
4. Cutrona 
5. Horowitz & French 
6. Jones 
7. Freemon 
8. Goswick 
9. Moore 
10. Sansone 
11. Helm 
12. Heinrich & Gullone 
13. Hardie & Tee 
14. Whitty & Mclaughlin 

ارتباط با هاي متعدد، در رغم پژوهشعلی
تأثیر احساس تنهایی بر اعتیاد به اینترنت، 
محققان به ماهیت چند بعدي احساس تنهایی 

اند و تحقیقات در این زمینه کمتر توجه کرده
براي مثال (هایی در ایران نیز پژوهش. نادر است

که اند انجام شده) 1382مشایخ و برجعلی، 
حاکی از ارتباط منفی و معنادار بین احساس 

کردن با اینترنت بوده است، و نهایی و چتت
همچنین پژوهشی پیرامون تأثیر ابعاد حمایت 
اجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی با اعتیاد 

   با توجه به . به اینترنت انجام نشده است
و ) 1973(از احساس تنهایی  15نگاري ویسسنخ

فقدان (تمایز بین احساس تنهایی عاطفی 
و ) اطفی با دیگرانصمیمیت و نزدیکی ع

 فقدان روابط و (احساس تنهایی اجتماعی 
رسد که ، به نظر می)هاي اجتماعیشبکه

مکانیسم تأثیرگذاري انواع مختلف احساس 
تنهایی بر استفاده از اینترنت متفاوت باشد؛ لذا 
در پژوهش حاضر این تمایز مد نظر قرار گرفته 

  .است
یکی از متغیرهاي  ،همچنین، از سوي دیگر

کننده بینیمرتبط با اعتیاد به اینترنت و پیش
شده احساس تنهایی، حمایت اجتماعی ادراك

، سولین 18و بالنکس 17، هیسر16نیکپان(است 
آنچه ). 2007، 21و کارپایس 20، بی فورت19برگر

تواند با توجه به تعامالت اجتماعی که می
هاي بر خط پتانسیل باالي آن مجازي در محیط

                                                
15. Weiss 
16. Nicpon 
17. Huser 
18. Blanks 
19. Sollenberger 
20. Befort 
21. Kurpius 
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یابی با میزان استفاده از اینترنت نیز براي دوست
موراهان مارتین و شوماخر، (در ارتباط باشد 

   با توجه به مبانی نظري و تجربی ). 2003
شده، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بیان

حمایت اجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی 
 .عاطفی با اعتیاد به اینترنت انجام شد - اجتماعی

  

   روش
جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه 

 1391ـ92تحصیلی  تبریز  بودند، که در سال
 نفر 173در این راستا، . مشغول به تحصیل بودند

از دانشجویان به روش ) پسر 78دختر و  95(
اي انتخاب شده و مرحلهاي چندتصادفی خوشه

 .مورد آزمون قرار گرفتند

کار گرفته شده ي که در پژوهش حاضر به ابزار
  :اند عبارتند از

مقیاس حمایت اجتماعی ادراك شده  ـ
، 1این مقیاس که ساخته زیمت: چند بعدي

است مشتمل ) 1988( 4و فارلی 3، زیمت2داهلم
خرده مقیاس است که بر اساس  3ال و ؤس 12بر 

اي و از کامالً درجه 5نمره گذاري طیف لیکرت 
. گرددگذاري میموافق نمرهمخالف تا کامالً 

و  8، 4، 3(االت ؤخرده مقیاس خانواده شامل س
و ) 12و  9، 7، 6( سؤاالت، دوستان شامل )11

) 10و  5، 2، 1( سؤاالتاشخاص مهم شامل 
معناداري  و رابطه مثبت) 1386(افشاري . است

هاي آن میان نمرات این مقیاس و خرده مقیاس
     د که با رضایت از زندگی به دست آور

روایی همگرا و واگراي این مقیاس  دهندهنشان
                                                

1. Zimet 
2. Dahlem 
3. Zimit 
4. Farley 

در نمونه مورد بررسی، همسانی درونی از . است
طریق آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس و 

، 90/0خانواده، دوستان و شخص مهم به ترتیب 
نمره کل مقیاس از . محاسبه شد 87/0و  92/0

حداقل نمره . آیدبدست می سؤاالتجمع نمرات 
. خواهد بود 60و حداکثر آن  12ها آزمودنی

دهنده ادراك باالي حمایت کسب نمره باال نشان
  ).1388به نقل از کرمانی، (اجتماعی است 

 ـ مقیاس احساس تنهایی اجتماعی ـ
این مقیاس که توسط : عاطفی براي بزرگساالن

، تهیه )2004( در سال 7و بست 6، برنن5دیتوماسو
ابزاري چندبعدي است که احساس  ،شده است

رمانتیک، خانوادگی و  لفهؤتنهایی را در سه م
است گویه  15 و شامل کنداجتماعی ارزیابی می

اي طیف لیکرت از درجه 5در مقیاس  یککه هر 
  .موافقم قرار دارد مخالفم تا کامالً کامالً
دیتوماسو و همکاران، (لفان این مقیاس ؤم
تا  87/0باخ را بین ، ضریب آلفاي کرون)2004

اند که حاکی از همسانی گزارش کرده 90/0
در پژوهشی دیگر که . درونی باالي مقیاس است

 10و بارگس 9، روز8دیتوماسو، برنن، مک نالتی
ضریب آلفاي کرونباخ در  ،اندانجام داده) 2003(

براي احساس تنهایی  81/0حد قابل قبولی از 
، براي احساس تنهایی 91/0رمانتیک تا 

پایایی و روایی . خانوادگی گزارش شده است
، 11رزان سیسین(هاي دیگر این ابزار در پژوهش

پایایی و  ،در ایران. یید شده استأنیز ت) 2007

                                                
5. Ditommasso 
6. Brannen 
7. Best 
8. Mc Nulty 
9. Ross 
10. Burgess 
11. Rezan cecen 
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و جوکار (روایی این مقیاس در پژوهشی 
ید وجود ؤنتایج م. بررسی شد) 1388سلیمی، 

لفه احساس تنهایی رمانتیک، احساس ؤسه م
تنهایی خانوادگی و احساس تنهایی اجتماعی 

  .بود
این مقیاس : مقیاس اعتیاد به اینترنت ـ

ساخته شده  1998در سال  1توسط کیمبرلی یانگ
 به نقل از علوي، اسالمی، مرآثی، نجفی،( است
این پرسشنامه در . )1389پور، فرد و رضاجنتی

- آیتم طراحی شده و به روش لیکرت نمره 20

هاي این آزمون بر اساس گزاره. شودگذاري می
براي تشخیص قمار بازي  2DSM-IVهاي مالك

. اینترنتی و وابستگی به الکل طراحی شده است
نمرات بدست آمده براي هر فرد وي را در سه 

کاربر عادي اینترنت، : کندبندي میزمینه طبقه
کاربري که در اثر استفاده زیاد دچار مشکالتی 
شده است و کاربر معتاد که استفاده بیش از حد 

این . وي را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد
هاي مختلف اعتیاد به اینترنت را مقیاس جنبه

کند آیا استفاده بیش از حد سنجد و تعیین میمی
هاي مختلف زندگی فرد تأثیر جنبه از اینترنت بر

روایی ). 2007، 3مارالی و جورج(دارد یا خیر؟ 
هاي متعددي و پایایی این پرسشنامه در پژوهش

روایی  5و مک موران 4تأیید شده است، ویدیانتو
اند، صوري این پرسشنامه را بسیار باال ذکر کرده

همچنین از طریق تحلیل عوامل شش عامل 
توجهی به از حد، بیبرجستگی، استفاده بیش 

                                                
1. Kemberly Yung 
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders- IV 
3. Murali & George 
4.Widiato 
5. Mc Moran 

ف شغلی، فقدان کنترل، مشکالت اجتماعی یوظا
و تأثیر بر عملکرد را بدست آوردند که همه 

ویدانت و (روایی آن است  دهندهها نشاناین
) 1389(علوي و همکاران ). 2004، 6مک ماران

در پژوهش خود براي نسخه فارسی این 
عامل صرف زمان بیش از حد در  5پرسشنامه 

اینترنت، استفاده از اینترنت جهت کسب آرامش 
روم و روانی، برجستگی، استفاده مرضی از چت

ف شغلی و تحصیلی را یتوجهی به وظابی
اند و عالوه بر این براي این استخراج نموده

پرسشنامه دو نوع روایی دیگر محتوایی و 
و سه نوع پایایی، باز آزمایی  =r)5/0( افتراقی

)79/0(r= درونی  همسانی)88/0(a=  و تصنیف
)82/0(r=  بدست آوردند و بهترین نقطه برش

  .اندذکر کرده 44بالینی این پرسشنامه را 
پژوهش حاضر از  :روش اجراي پژوهش

  نوع همبستگی بود، که در آن ارتباط بین 
هاي حمایت اجتماعی ادراك شده و لفهؤم

عاطفی با اعتیاد به  ـ احساس تنهایی اجتماعی
براي تجزیه و . اینترنت مورد بررسی قرار گرفت

ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی تحلیل داده
استفاده  گانهپیرسون و تحلیل رگرسیون چند

 .شد
  

  هایافته
، میانگین و انحراف استاندارد 1در جدول 

  .متغیرهاي پژوهش در دو جنس درج شده است

                                                
6. Widyanto & Mc Murran 
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  .پسران در متغیرهاي پژوهش هاي دختران ونمره هاي توصیفیآماره. 1جدول 
  متغیر  پسران  دختران

SD  M SD M 
  رنتتاعتیاد به این  28/61  01/11  87/59  26/12
  خانواده  71/9  72/2  47/10  83/2
  دوستان  99/9  74/2  77/10  54/2
  فرد مهم  83/6  89/2  55/7  73/2
  تنهایی رمانتیک  76/16  71/2  35/16  05/3
  خانوادگیتنهایی   21/17  75/2  33/17  24/3
  تنهایی اجتماعی  11/15  55/2  46/14  60/2

 

حمایت اجتماعی هاي لفهؤم براي بررسی رابطه
عاطفی با  ـ ادراك شده و احساس تنهایی اجتماعی

  استفاده همبستگی پیرسون اعتیاد به اینترنت از ضریب

ارائه شده  2نتایج مربوط به این تحلیل در جدول . شد
  .است

  

  .ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول 

 
اعتیاد به 
 اینترنت

حمایت اجتماعی 
 خانواده

حمایت اجتماعی 
 دوستان

حمایت اجتماعی 
 اشخاص مهم

تنهایی 
 رمانتیک

تنهایی 
 خانوادگی

تنهایی 
 اجتماعی

       1 اعتیاد به اینترنت
اجتماعی حمایت 

 خانواده
 435/0- 1      

حمایت اجتماعی 
 دوستان

 530/0-  491/0 1 
    

حمایت اجتماعی 
 اشخاص مهم

 496/0-  539/0  429/0 1 
   

  172/0  118/0-  127/0-  184/0- 1 تنهایی رمانتیک
  

   225/0  176/0-  110/0-   184/0 -  139/0 1 تنهایی خانوادگی
  234/0-   111/0-  286/0-  506/0  306/0 1 282/0 ** تنهایی اجتماعی

  *05/0سطح    **01/0 سطح
 

هاي حمایت هر یک از مؤلفه نقشبراي تعیین 
اجتماعی ادراك شده بر واریانس اعتیاد به اینترنت، 

دوستان و اشخاص مهم حمایت اجتماعی خانواده، 
بین و اعتیاد به اینترنت به به عنوان متغیرهاي پیش

. عنوان متغیر مالك در معادله رگرسیون تحلیل شدند
هاي آماري رگرسیون نتایج تحلیل فوق و مشخصه

  هاي حمایت اجتماعی ادراك شده با اعتیادبین مؤلفه

  .نشان داده شده است 3به اینترنت در جدول  
  مشاهده شده  Fن نتایج، میزان بر اساس ای

درصد واریانس اعتیاد  27و  )>01/0P(دار است معنی
هاي حمایت اجتماعی ادراك به اینترنت توسط مؤلفه

شود، دو  طور که مالحظه میهمان. شودشده تبیین می
توانند تغییرات مؤلفه دوستان و اشخاص مهم می
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  .بینی کنندپیش   دار مربوط به اعتیاد به اینترنت را به طور معنی
  

  .شده با اعتیاد به اینترنتهاي حمایت اجتماعی ادراكنتایج تحلیل رگرسیون مؤلفه .3جدول 
P R2 R F T Beta SE B بینمتغیرهاي پیش  
  مدل کلی      83/46  511/0  273/0  001/0
  حمایت اجتماعی خانواده  -405/0  308/0  -087/0  -31/1     191/0
 حمایت اجتماعی دوستان  -76/1  306/0  -357/0  -75/5      001/0

 حمایت اجتماعی اشخاص مهم  -37/1  290/0  -295/0  -72/4     001/0
  

هاي همچنین، براي تعیین تأثیر هر یک از مؤلفه
عاطفی بر واریانس اعتیاد  ـ احساس تنهایی اجتماعی

به اینترنت، تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی و 
بین و اعتیاد تنهایی اجتماعی به عنوان متغیرهاي پیش

به اینترنت به عنوان متغیر مالك در معادله رگرسیون 
هاي آماري حلیل فوق و مشخصهنتایج ت. تحلیل شدند

عاطفی با  ـ هاي تنهایی اجتماعیرگرسیون بین مؤلفه
  .نشان داده شده است 4اعتیاد به اینترنت در جدول 

 مشاهده شده  Fبر اساس این نتایج، میزان 
درصد واریانس اعتیاد  10و  )>01/0P(دار است معنی

 هاي احساس تنهایی اجتماعیبه اینترنت توسط مؤلفه
     که مالحظه  طورهمان. شودعاطفی، تبیین می ـ

تنهایی خانوادگی و تنهایی  شود، دو مؤلفهمی
توانند تغییرات مربوط به اعتیاد به می اجتماعی

  .بینی کننددار پیشاینترنت را به طور معنی

  

  با اعتیاد به اینترنت عاطفی ـ احساس تنهایی اجتماعی مؤلفه هاي نتایج تحلیل رگرسیون .4 جدول
P R2 R F T Beta SE B متغیرهاي پیش بین  
  مدل کلی      91/8  320/0  102/0  001/0
  احساس تنهایی رمانتیک  195/0  324/0  043/0  604/0     547/0
 احساس تنهایی خانوادگی  665/0  281/0  154/0  36/2     019/0

 احساس تنهایی اجتماعی  07/1  377/0  213/0  86/2     005/0

  بحث گیري و نتیجه
هاي حمایت تعیین ارتباط مؤلفه هدف پژوهش حاضر،

 ـ اجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی اجتماعی
ي دانشجویی عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه

هاي نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه. بود
شده و احساس تنهایی حمایت اجتماعی ادراك

دار عاطفی با اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی -اجتماعی
هاي حمایت اجتماعی ادراك از میان مؤلفه. دارند

هاي حمایت اجتماعی دوستان و اشخاص شده، مؤلفه

بینی اعتیاد به اینترنت مهم، نقش معناداري در پیش
توان گفت یکی از پیامدهاي به عبارت دیگر می رنددا

اعتیاد  ،عدم حمایت اجتماعی ادراك شده دانشجویان
زون کاربران اینترنت در رشد روزاف. به اینترنت است

ها را دگرگون ساخته و از این زندگی انسان ،جهان
میان طیف وسیعی از کاربران را دانشجویان تشکیل 

هاي منحصر به فرد خود دهند، اینترنت با جذابیتمی
  .بسیاري از دانشجویان را به خود جلب کرده است
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هاي پژوهشی نتایج این پژوهش با یافته
 ،)2007به نقل از هاردي و تی،  ؛2002(1کامینگز

و  3جیسون، کامینگ، هل2کرات، کسلر، بونیوا
 همخوانی دارد و با نتایج) 2002(4کروفورد
؛ به نقل از 2002 (6شاو و گانت )2006(5ماتسوبا

 کهچنان. استدر تضاد ) 2007هاردي و تی، 
؛ به نقل از 2002؛ شاو و گانت، 2006ماتسوبا، (

شان دادند که استفاده بیشتر از ن) 2007هاردي و تی، 
اینترنت با افزایش حمایت اجتماعی همبستگی دارد، 

  هاي اینترنتی و زیرا مشارکت فعاالنه در گروه
هاي بر خط ادراك حمایت اجتماعی باال در فرد محیط

کرات و همکاران  کهحالی درشود؛ را موجب می
؛ به نقل از 2002(و کامینگز و همکاران ) 2002(

دریافتند که استفاده افراطی از اینترنت ) 2007ردي، ها
در تبیین و . با کاهش حمایت اجتماعی مرتبط است

توجیه این تناقض باید گفت تحقیقات پیشین، هر 
هاي خاصی از خدمات مختلف دهیکدام سرویس

 ،اضافه بر این. انداینترنت را مد نظر قرار داده
مشخص نبودن منبع حمایت اجتماعی ادراك شده فرد 

تواند از دیگر علل بروز و عدم تمایز بین انواع آن می
تر بررسی چنانچه تحلیل دقیق. این تناقض باشد

نیز نشان داد، افرادي که ) 2007(هاردي و تی 
هاي حمایت اجتماعی زیادي را از طریق شبکه

ینترنت کنند، بیش از حد از ااجتماعی کسب می
  .کننداستفاده می

ها اند اما انساناز سویی، جوامع ماشینی شده
هنوز در پی پیوندهاي صمیمی و عاطفی هستند، هنوز 

شود و نیاز به همدم و تعلق خاطر داشتن حس می

                                                
1. Cummings 
2. Boneva 
3. Helgeson 
4. Crawford 
5. Matsuba 
6. Shaw & Gant 

اینجاست که همین تکنولوژي که پیوندهاي صمیمی 
اي براي ایجاد را از افراد گرفته است خود به وسیله

شود و عامالت انسانی و پیوندهاي عاطفی تبدیل میت
بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی و مکانی این 

  کند تا افراد با هم رابطه برقرار کنندامکان را فراهم می
گرفته در دنیاي مجازي از و گاهی پیوندهاي شکل

شوند و او را با تر میپیوندهاي حقیقی براي فرد مهم
کشند و دوستان مجازي خود می تمام نیرو به سمت

 گیرند، برایشان دلتنگ جاي دوستان حقیقی را می
خورند و با شادیشان شان غصه میشوند، با غممی

استفاده از اینترنت براي فرار از تنهایی . شوندشاد می
و ایجاد تعامالت اجتماعی بیشتر در بین افرادي دیده 

هیاهوي زندگی شان در شود که تعامالت اجتماعیمی
ها گم شده گیهاي کاري و روزمرهماشینی و مشغله

تر تر و پیوندها نزدیکها سنتیهر چه خانواده. است
شود؛ اما هر چه فرد باشند این احساس خالء کمتر می

بیشتر احساس تنهایی استفاده از اینترنت و ایجاد 
عسگري و (شود ارتباطات عاطفی در او بیشتر می

  ).1387مرعشیان، 
آن دسته از افرادي که دچار اعتیاد به اینترنت 

بنابراین، . هستند، احساس خود ارزشی پایینی دارند
توان گفت که یکی از پیامدهاي عدم حمایت می

اجتماعی ادراك شده ضعف احساس خود ارزشی 
ها افرادي هستند که به سادگی خسته و این. باشدمی

خجالتی هستند، شوند، تنها هستند، کمرو و ملول می
افسرده هستند و بنابراین دچار انواع اعتیاد هستند 

  ).1381امیدوار و صارمی، (
هاي دیگر پژوهش حاضر این است که از یافته

عاطفی نقش به سزایی در  ـ احساس تنهایی اجتماعی
تنهایی خانوادگی و  اعتیاد به اینترنت دارد و مؤلفه

بینی اعتیاد به داري در پیشاجتماعی نقش معنی
هاي موراهان و این نتیجه با یافته. اینترنت داشتند
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در واقع . همخوان است) 2003(مارتین شوماخر 
کننده، اینترنت، به عنوان رسانه ارتباطی و سرگرم

زندگی مفرح و امنی را براي تعدادي از افراد مهیا 
رنت اینت. اندکند، که در دنیاي واقعی انکار شدهمی
تواند گریزگاهی باشد براي کسانی که از مشکالت می

برند و به تشویش و احساس تنهایی روانی رنج می
اي براي ارضاي اند و همچنین وسیلهدچار شده

در توجیه این یافته . نیازهاي روانی و هیجانی آنهاست
توان گفت که افراد تنها به دلیل پتانسیل باالي می

الگوهاي تغییر یافته تعامالت اینترنت براي مصاحبت، 
اي براي اجتماعی بر خط و همچنین به عنوان شیوه

تعدیل حاالت منفی مرتبط با احساس تنهایی، به 
گمنامی و نداشتن . شوندسمت اینترنت کشیده می

هاي بر خط، خودآگاهی و در رو در محیط ارتباط رو
داده که خود به تسهیل اضطراب اجتماعی را کاهش

گیري روابط دوستانه در این پسند و شکلامعهرفتار ج
کسانی که در . شودها براي افراد تنها منجر میمحیط

اند، روابط واقعی میان فردي توفیق چندانی نداشته
آنکه چهره خود شوند بیاکنون از این طریق قادر می

اي را برقرار کنند و را برمال کنند، روابط گسترده
امیدوار و صالحی، ( هنداحساسات خویش را بروز د

1381(.  
در مجموع، اگر منابع حمایت اجتماعی نقش 
خود را به خوبی ایفا نکنند، فرد احساس تنهایی را 
تجربه خواهد کرد و در نتیجه براي پر کردن خالء 
عاطفی خود و دستیابی به حمایت اجتماعی به 

  .استفاده افراطی از اینترنت پناه خواهد برد
نتایج این مطالعه، جاي آن دارد که به با توجه به 

پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان یک معضل اجتماعی که 
 استساز جامعه گیر نسل جوان و آیندهاغلب گریبان

ولین دانشگاه که متولی امر ؤتوجه جدي شود و مس
سازي سالمت دانشجویان است در زمینه فرهنگ

ر مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت د
  .ریزي نماینددانشجویان برنامه

هاي هاي پژوهش، یافتهبا توجه به محدودیت
این . احتیاط نگریست پژوهش حاضر را باید به دیده

هاي مطالعه از نوع همبستگی و پرسشنامه
ی خودگزارشی بوده و بنابراین از هرگونه استنباط علّ

همچنین، . ها باید خودداري شوددر مورد این یافته
پژوهش حاضر بر روي دانشجویان انجام شده است و 

ها به سایر اقشار به همین دلیل باید از تعمیم این یافته
  .جامعه اجتناب گردد

شود که در به توجه به این حقایق پیشنهاد می
هاي حمایت لفهؤتحقیقات آینده به بررسی نقش م

 ـ اجتماعی ادراك شده و احساس تنهایی اجتماعی
عاطفی در سایر گروه هاي سنی و مقاطع تحصیلی 

  . پرداخته شود
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