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چکیده:
مقدمه :هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین هراس اجتماا ی ،سامت تعنا ی و رضاای از
زندگی با ا تیاد به اینترن در دانشج یان اس .
روش :روش تحقیق ت صیفی از ن ع همبستگی اس  .برای انجام تحقیق 374 ،نفر از دانشاج یان
دانشگاه شهید باهنر کرتان به روش تصادفی  -طبقهای بر اساس جنسای انتخاا شادند .جها
جمعآوری دادهها از پرسشناتهی ا تیاد به اینترن کیمبرلی یانگ ( ،)1996هراس اجتما ی کاان ر
( ،)2004سمت تعن ی پ ل تزین و الیس ن ( )1982و رضای از زندگی داینار و همکااران ()1985
استفاده گردیده اس  .برای تحلیل دادهها از آزت نهای  tتساتقل ،ضاریب همبساتگی پیرسا ن و
رگرسی ن چندگانهی گامبهگام استفاده شده اس .
یافتهها :یافتهها نشان داد بین هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی باا ا تیااد باه
اینترن دانشاج یان رابطاهی تعناادار وجا د دارد .تیازان هاراس اجتماا ی و رضاای از زنادگی
دانشج یان دختر و پسر تفاوت تعناداری ندارد ،سمت تعن ی دختران بیشتر از پسران و ا تیاد باه
اینترن در پسران بیشتر از دختران اس  .همچنین نتایج نشان داد اساتفادهی تفار ،،اهمالکااری،
انتظارات زیاد از دیگران ،فقدان کنترل و غفل از زندگی در زتاان اساتفاده از اینترنا باا هاراس
اجتما ی رابطهی تعنادار و تستقیم و با سامت تعنا ی و رضاای از زنادگی رابطاهی تعناادار و
تعک س دارد.
واژههای کلیدی :ا تیاد به اینترن  ،دانشج یان ،رضاای از زنادگی ،سامت تعنا ی و هاراس
اجتما ی
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The Relationship Between Social Anxiety, Spiritual
Health and Life Satisfaction with Internet Addiction
Shekarafshan, N.; Askarizade, Gh.; Bagheri, M.

Abstract:
Introduction: This study aimed to examine the relationship between
social anxiety, spiritual health and life satisfaction with Internet addiction
among students at Shahid Bahonar University of Kerman.
Method: This study was descriptive and a correlation. Sample size
included 374 Kerman University students who were chosen in random
sampling based on gender. Kimberly Young questionnaire, Canvor
Social anxiety questionnaire, Polotsine and Ellison spiritual health and
life satisfaction questionnaire by Dainer and et.al. were used to collect
data. Data were analyzed by independent t-test, Pearson correlation and
multiple regressions.
Results: Results showed significant relationship between social anxiety,
spiritual health and life satisfaction with Internet addiction. Findings
showed no significant differences between the rate of social anxiety and
life satisfaction in male and female students. The spiritual health of
female students was higher than male students and male students were
more Internet addicted than female students. Over use, procrastination,
high expectation, lack of control and falling of life when using the
internet has direct correlation with social anxiety and inverse correlation
with spiritual health and life satisfaction.
Keywords: Internet addiction, life satisfaction, social anxiety, spiritual
health, students.

مقدمه
اتروزه اینترن یك وسیلهی حیاتی برای بسیاری از تردم کش رها باه شامار تایرود و از ایان
، با وج د این و لیرغم اتتیازها و قابلی های فاراوان.طریق اطم ات ذیقیمتی به دس تیآورند
 ارائاهی، تانند انب هساازی و انفجاار اطم اات، اینترن تشکمت جدی بسیاری را ایجاد کرده اس
 جالب این اس کاه ا تیااد باه اینترنا باا.تص یرها و تطالب ناهنجار و تحرتانه نماندن اطم ات
 ا تیاد به تعنای بروز شرایطی اس که در آن افراد بهصا رت.ا تیادهای دیگر شباه نزدیکی دارد
 بسایاری از. بهویژه ت اد تخدر وابساتگی پیادا تایکنناد،جسمی و روانی به یك ن ع تادهی خاص
 زیارا، تفه م ا تیاد را برای ت جیه ان اع خاصی از رفتارهای تشک ك نیز به کار تیبرند،پژوهشگران
 انا اع غیار تاادهای ا تیااد باه ن ان.یافتهها و نشانههای ا تیاد در این حال نیاز دیاده تایشا د
 بنابراین ا تیاد به اینترن نیز ا تیاد رفتاارتح ر تحسا.ا تیادهای رفتارتح ر طبقهبندی تیش ند
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تیش د (سان و رندو.)2005 ،1
رشد روزافزون و ارض ناگ اری که ا تیاد به اینترن به هماراه دارد با ا شاده کاه از ایان
اختمل به ن ان ا تیادی که سرآتد همه ا تیادهای رفتاری اس یاد شا د (جعفاری و فااتحی زاده،
 .)4:1391افرادی که از سمت جسمی ،روانی و اجتما ی برخا ردار نیساتند ،بیشاتر باه ا تیااد باه
اینترن تبتم تیش ند .اورزاك ا تیاد به اینترن را به ن ان ن ی اختمل در نظر تیگیرد ،تردتای
که رابطه با صفحهی رایانه را جذا تر از واقعی زندگی روزتره تیبینند ،از آن رنج تیبرند .به نظار
او هرکسی که رایانه دارد ،در تعرض ا تیاد اس ؛ اتا افرادی که خجالتی ،افسرده ،تنها و بیح صاله
هستند و بهویژه آنهایی که از یك ا تیااد دیگار بهبا دی تییابناد ،آسایبپذیری بیشاتری دارناد
(اتیدوار و صارتی.)1381 ،
2
تطالعات اخیر در ت رد ا تیاد به اینترن بهط ر مده بر روی سه دسته اتل تؤثر تأکیاد دارد
که بارتاند از اتل فردی ،اتل روانشناختی اجتما ی و اتال تربا  ،باه اینترنا  .اتال
فردی تانند خ داتکایی با درجهی پایین .ویژگیهای درونگرایی ،رفتارهای غریزی و تمایمت آنی و
نقص تهارتهای ارتباطی .اتل اجتما ی تانند حمای ضعیف خان اده از ا ضاای خا د و اتال
روانشناختی اجتما ی که از ارتبا ،ضعیف بین افراد خان اده با یکدیگر سرچشمه تیگیرد و سرانجام
اتل ترب  ،به اینترن تانند استفادهی ط النیتدت از اینترن  ،دستیابی ساریع و آساان باه آن و
داشتن تهارتهای باال در استفاده از آن همگی در ا تیاد به اینترن تأثیر دارند (لی )2003 ،3یکی از
اتل ترتبط با ا تیاد به اینترن  ،هراس اجتما ی اس  .افرادی که از حض ر در جمع هراس دارناد،
بیشتر دچار ا تیاد به اینترن تیش ند .اختمل هراس اجتماا ی باه ن ان یاك اخاتمل از طبقاهی
اختملهای اضطرابی ،شایعترین ن ع اختمل اضطرابی و س تین اختمل روانی بین جمعی م تی
اس (طاهری فر ،فتی ،غرایی.)1389 ،
انسان ت ج دی اجتما ی اس و همیشه به لحاظ ااطفی و تاادی نیازتناد باه برقاراری ارتباا،
اجتما ی اس  ،اتا برقراری این ارتبا ،بارای هماه باهراحتی تمکان نیسا و ا اتلی تانناد کمبا د
ا تمادبهنفس ،ارزیابی دیگران در ت رد فرد ،ترس از طرد شدن و انتقاد یا اتل دیگر سبب تیش د افراد
در ت قعی های اجتما ی احساس اضطرا کنند .این اضطرا در حال شدید به اختملی به نام هراس
اجتما ی تبدیل تیش د که مئم تشاخص آن بارتاناد از تارس شادید و تساتمر از ت قعی هاای
اجتما ی یا ملکردی فرد .در این ت قعی ها رویارویی یا پیشبینی رویارویی با این ت قعی ها که ت جب
ایجاد پاسخ اضطرابی ف ری تیش د ،فرد تت جه غیرتنطقی ب دن ترس خ د اس  ،ایان حالا ت جاب
اجتنا از چنین ت قعی هایی تیش د یا اینکه این ت قعی ها با وحش زیاد تحمل تیش د و در نهای
این اضطرا در ملکرد و روابط اجتما ی فرد اختمل ایجاد تیکند (پ رفرج مران.)1390 ،
1
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ویژگی اصلی هراس اجتما ی 1ترس آشکار و تستمر از ت قعی های اجتما ی یاا ملکاردی
اس که شخص در تعرض دید اشخاص ناآشنا یا احتماالً در تعرض ت جه دیگران قرار تیگیارد.
فرد از این واهمه دارد که کارهایش ت جب تحقیر یا شرتندگی او خ اهند شد .هنگاتیکه فارد در
ت قعی های اجتما ی یا ملکردی قرار تیگیرد ،تقریباً بمفاصله واکنش اضطرابی نشان تیدهد.
این واکنش تمکن اس به شکل حملهی وحش زدگی وابسته به ت قعی ظاهر ش د .اموه بار
این اجتنا از ترس یا اضطرا از رویارویی با ت قعی هاای اجتماا ی بار فعالی هاای روزتاره،
کارکردهای شغلی و تحصیلی فرد اثر تنفی تیگذارد .در افراد زیر  18سال نشانهها باید به تادت
حداقل  6تاه دوام داشته باشند .افراد با هراس اجتما ی ،در ت قعی های تختلف اجتما ی هم اره
بیم آن دارند که دیگران آنان را افرادی تضطر  ،نات ان و آشفته قلمداد کنند؛ به همین دلیال از
انجام بسیاری از فعالی ها تانند غذا خ ردن و صحب کردن در جمع پرهیز تایکنناد .آنهاا در
ت قعی های اجتما ی هم اره نشانههای اضطرا تانند تاشش قلاب ،تعریاق ،درد تعاده و تانش
ضمنی را احساس تیکنند .بزرگساالن تبتم به هراس اجتما ی به افراطی و غیرتنطقی ب دن
ترس خ دآگاهی دارند و به ط رتعم ل از ت اجهه با ت قعی های ترسآور اجتنا تیکنند .گااهی
اضطرا بسیار پیشتر از رویارویی با ت قعی های اجتما ی روی تیدهاد .فارد تمکان اسا از
تفکر در ت رد ت اجهشدن با این ت قعی ها در آینده دچاار اضاطرا شا د)انجمان روانپزشاکی
اتریکا.)2003 ،
وج د هراس اجتما ی در یك ک دك یا ن ج ان ،وی را تساتعد تشاکمت طا النیتادت در
ح زههای تختلف ملکرد تیکند .تیزان زیادی از اختمالت همراه ،در ک دکان و ن ج انان تبتم
به این اختمل گزارش شده اس  .برای تثال بیدل و ت رنر دریافتند که ک دکان تبتم باه هاراس
اجتما ی ،سط ح باالیی از ناشادتانی ،انزواطلبی ،ترس م تی و تهارتهای اجتما ی ضعیف در
تقایسه با نم نهی غیر بیمار داشتند .کسلر و نلسن ،دریافتناد کاه ن ج اناان دختار تباتم ،کمتار
احتمال دارد که تقطع دبیرستان را به اتمام برسانند و هر دو جنس کمتر احتمال تایرود کاه باه
دانشگاه راه یابند و آن را به اتمام برسانند .همچنین در دانشگاه نیز این اختمل یکی از تشکمت
رایج در دانشج یان بخص ص دانشج یان دختر اسا (شای ع  17-19درصاد) و بهبا دی بادون
درتان تعم الً کم اس (زرگر ،کمنتری ،ت ل ی و نشا ،دوس  .)1388 ،ازجمله تتغیرهاایی کاه
پژوهشگران حیطهی روان شناسی بدان ت جه داشتهاند ،سمت تعن ی اس  .سمت تعن ی به
نظر ادلین و همکاران یعنی حال تعادل و نظم فرد با خ د و دیگران و ت انایی ت ازنه ساختن بین
نیازهای درونی با خ استهها و تقاضاهای بقیهی دنیا .پ ل تزین و الیس ن سمت تعن ی را نیروی
یکشارچه بین ذهن و بدن و گرینبرگ آن را قیده به نیروی وحدتبخش و برخی دیگر از تؤلفان
سمت تعن ی را ادراك تثب از تعنی و هدف زندگی تیدانند (یاسامی ناژاد ،گال تحمادیان و
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ی سفی .)1390،سمت تعن ی یکی از ابعاد چهارگانهی سمت در انسان اس که در کنار ابعااد
جسمی ،روانی و اجتما ی قرار گرفته و با ارتقاء سمت م تی شده و سایر ابعاد سامت را
نیز هماهنگ تیکند که این کار با افزایش ت ان سازگاری و کارکرد روانی تیش د .حتی برخی
قیده دارند که بدون سمت تعن ی ،ابعاد دیگر سمتتی نمیت انند حداکثر ملکرد تا ردنظر را
داشته باشند و رسیدن به سطح باالی کیفی زندگی اتکانپذیر نیس ( صاررودی ،گل افشانی و
اکابری.)1390،
سمت تعن ی 1با ویژگیهایی همچ ن ثبات در زندگی ،صلح ،احسااس ارتباا ،نزدیاك باا
خ یشتن ،خدا ،جاتعه و تحیط ،تناسب و هماهنگی داشتن تعنی و هدف در زندگی تشاخص تای
ش د .سمت تعن ی دارای دو بعد سمت تذهبی و سامت وجا دی اسا  .سامت تاذهبی
تنعکسکنندهی ارتبا ،با خدا یا یك قدرت بینهای و سمت وج دی تطرحکنندهی ارتبا ،تا با
دیگران ،تحیط و ارتبا ،درونی تا اس که تیت ان آن را ت انایی یکشارچاه کاردن ابعااد تختلاف
وج د و داشتن انتخا های تتفاوت دانس (یاسمی نژاد ،گل تحمدیان و ی سفی .)1390،سمت
تذهبی بر کیفی و چگ نگی درك فرد از سمتتی در زندگی تعن ی ،ت قعی که با قدرتی برتر در
ارتبا ،اس و سمت وج دی بر نگرانیهای اجتما ی و روانی و چگا نگی ارتباا ،فارد باا خادا،
جاتعه ،تحیط و خ د تتمرکز اس  .اختمل در سمت تعن ی تیت اند سبب آشفتگیهای روانی،
افسردگی و از دس دادن تعنی زندگی ش د؛ همچنین تیت اند سازگاری با تشکمت و هماهنگی
ساختارهای درونی بدن را ارتقا بخشد (آقاحسینی ،رحمانی ،بداله زاده تهمنی و اس دی کرتانی،
)1390
یکی از اتل ترتبط با ا تیاد به اینترن  ،رضای از زندگی 2اس  .رضاای از زنادگی یکای از
پیشبینیکنندههای سمت روانی اس که اتروزه ت جه بسیاری از تحققان را به خ د جلاب نما ده
اس  .رضای از زندگی به ن ان یکی از تؤلفههای بهزیستی درونای شااتل نگارش فارد ،ارزیاابی
م تی وی نسب به کلیّ زندگی خ د و یا برخی از جنبههای زندگی ،همچ ن زندگی خان ادگی و
تجربه آت زشی اس  .طبق این تعریف ،ارزیابی شاخص از خا د تمکان اسا باه شاکل شاناختی
(قضاوت آگاهانه نسب به ج اناب زنادگی) یاا بهصا رت ااطفی (تجرباهی هیجاناات و خلقیاات
ناخ شایند و خ شایند افراد در ت اجه با زندگی خ د) باشد .به این نح که اگر کسی اغلب از زنادگی
خ د راضی باشد و خ شی را تجربه نماید و گاهگاهی هیجاناتی تثل غمگینی و خشم را تجربه نماید،
بهزیستی درونی باال خ اهد داش  .بر کس ،اگر از زندگی خا د ناراضای باشاد و خ شای و مقاه
اندکی را تجربه نماید و هیجانات پی ستهی تنفی ،تثل خشام و اضاطرا را احسااس نمایاد ،دارای
بهزیستی درونی پایینی اس (واحدی و اسکندری.)1389 ،
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اتروزه استفاده از اینترن بخش جداییناپذیری از زندگی روزتره دانشج یان را برای فعالی های
دانشگاهی و غیردانشگاهی به خ د اختصاص تیدهد (حقایق ،کجباف ،شعبانی ،نیکبخ و فراهانی،
 .)2008دانشج یان بنا به تقتضیات سنی و تاهی شغلی خ د در تعرض خطار ا تیااد باه اینترنا
هستند (بحری ،صادق تقدم ،خدادوس  ،تحمدزاده ،بنفشه .)2011 ،دانشج یان به دالیل تختلاف از
اینترن استفاده تیکنند و استفاده بیش از حد و نادرس از اینترن  ،خطر احتمال ا تیاد به اینترنا
را به دنبال دارد .تتأسفانه بسیاری از دانشج یان ا تیاد به اینترن دارند که این ا تیاد ،زندگی فردی
و اجتما ی آنها را تح تأثیر قرار تیدهد .بر این اساس بررسای لمای و تیادانی بررسای رابطاه
هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی با ا تیاد به اینترن دانشج یان اتری ضاروری
اس  ،دانشج یانی که از حض ر در جمع هراس دارند ،از سمت تعن ی پایینی برخ ردارند و رضای
از زندگی کمتری دارند ،بیشتر احتمال دارد ،دچار ا تیاد به اینترن ش ند ،پاس ضارورت دارد تاا در
یك تحقیق تیدانی رابطه هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی با ا تیاد به اینترنا
دانشج یان تشخص ش د.
روش
روش تحقیق حاضر ت صیفی از ن ع همبستگ ی اس  .جاتعه ی آتاری پژوهش ،دانشج یان
دختر و پسر تشغ ل به تحصیل در دانشگاه شهید باهنر کرتان برابر با  14833نفر ( 8200دختر
و  6633پسر) در سال تحصیلی  1392-93اس  .برای به دس آوردن نم نه با ت جه به روش
و سؤال های تحقیق از فرت ل ک کران استفاده شده اس که بر اساس این فرت ل تعداد نم نه
برابر با  374نفر تیباشد .روش نم نه گیری ت رداستفاده در پژوهش روش تصادفی -طبقه ای بر
اساس جنسی اس  .حجم نم نه گیری برای تمات ی دانشکده های دانشگاه شهید باهنر بر اساس
جنسی  ،رشته تحصیلی و تتناسب با حجم جاتعه تعیین شد .تحقق با تراجعه به دانشکده های
ترب طه به ط ر اتفاقی از دانشج یانی کاه زیرتجم اه ی گاروه فنای -تهندسای (رشاته های
تکانیك ،تعدن ،ت اد ،مران ،برق ،کاتشی تر ،صنایع ،شیمی) ،زیرتجم ه ی گروه لا م پایاه
(رشااته های ریاض ای ،فیزی اك ،ش ایمی ،زتین شناس ای ،آتااار ،ل ا م دات ای ،ل ا م پزشااکی)،
زیرتجم ه ی گروه ل م انسانی (رشته های ادبیات فارسی ،زبان خارجه ،ل م تربیتای ،لا م
اجتما ی ،تااریخ ،روان شناسای ،جغرافیاا ،تعاارف اسامتی ،الهیاات ،حساابداری ،تادیری ) و
دانشکده های هنر و کشاورزی ب دند ،به گردآوری داده ها پرداخ ؛ از آنجا که هیچ گ نه اجباری
در پُ ر کردن پرسش ناته برای کسی وج د نداش  ،هر فرد داوطلبانه پرسش ناته را پر کارد .در
این تحقیق  55/1درصد آزت دنیها دختر و  44/9درصد پسر ب دند و تحصیمت آزت دنیهاا از
تقطع لیسانس تا دکترا ب د .رشته ی تحصیلی بیشتر آزت دنیها در این پژوهش فنی -تهندسی
ب ده اس .
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ابزار
پرسش نامه ی اعتیاد به اینترنت :1آزت ن ا تیاد به اینترن کیمبرلی یانگ 1996 2م
دارای  20پرسش اس که برای سنجش تیزان و شدت ا تیاد به اینترن بار پایاه ی تجاار
بالینی ساخته شده اس  .هر پرسش آزت ن با پانج گزیناه ی «بنادرت» (« ،)1گاه گااهی» (،)2
«تکرر» ( « ،)3اغلب اوقات» ( )4و «همیشه» ( ) 5پاسخ داده شده و داتنه ی نمارات از  20تاا
 100ن سان دارد .نمره گذاری آزت ن ا تیاد به اینترن با جمع کردن کال پاساخ پرساش ها باه
دس تیآید  .در این پژوهش اگر فرد در آزت ن ا تیاد به اینترن نمره ی تساوی یا پایین تر از
 39را به دس آورد ،در گروه کاربران ادی اینترن  ،نمره ی بین  40تا  69نشانه ی وابساتگی
به اینترن زیاد و اگر نمره ی باالتر از  70را به دس آورد در گروه کااربران تعتااد شادید باه
اینترن جای تیگیرد  .این پرسش ناته ،ا تیاد به اینترن را در  6بُ عاد باارز با دن اساتفاده از
اینترن (سؤاالت  ،)19-15-13-12-10استفاده ی تفر ،از اینترن (ساؤاالت -18-14-2-1
 ،)20اهمال کاری زتان استفاده از اینترن (سؤاالت  ،) 9-8-6انتظارات زیاد از دیگران در زتان
استفاده از اینترن (سؤاالت  ،) 11-7فقدان کنتارل (ساؤاالت  ) 17-16-5و غفلا از زنادگی
اجتما ی (سؤاالت  )4-3را تیسنجد  .ویدیانت و تك ت ران ) 2004( 3ضریب آلفای کرونباخ 6
اتل تقیاس ا تیاد را بدین شرح گزارش کرده اند :بارز ب دن = ، 0/82استفاده ی تفر،0/77= ،
اهمال کاری ، 0/75 :انتظار= ، 0/61فقدان کنترل = 0/76و غفل از زندگی اجتماا ی= .0/54در
ایران در پژوهش قاسم زاده ،شهرآرای و ترادی ( ) 1381آلفای کرونباخ این ابزار  0/88و روایی
آن  0/89گزارش شده اس  .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونبااخ بارای آزتا ن ا تیااد باه
اینترن  0/91به دس آتده اس .
4
5
پرسش نامه ی هراس اجتماعی  :این پرسش ناته را کاان ر در ساال  2004م تهیاه
کرده اس  .این پرسش ناته  17آیتم دارد که نشانه های ترس ،اجتنا و فیزی ل ژی را در ف بی
اجتما ی اندازه گیری تیکند  .هر پرسش آزت ن با پنج گزیناه «اصامً» (« ،)1کام» (« ،)2تاا
حدی» (« ،)3زیاد» ( )4و «خیلی زیاد» ( ) 5پاسخ داده تیش د  .سؤاالت پرسش ناته از  0تاا 4
نمره گذاری تیش د  .نمرات هر آیتم برای دس یابی به یك نمره ی کل با داتنه  0تا  68بااهم
جمع بسته تیش ند .این پرسش ناته سه خرده تقیااس تارس (ساؤاالت ،)15-14-10-5-3-1
اجتنا ( )16-12-11-9-8-6-4و نشانه های فیزی ل ژی ( )17-13-7-2را تیسنجد .تقادار
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش بیانی و همکاران ( %66 )1391به دس آتد و همچنین نیاز
1

Internet addiction Questionaire
Yung Kimberly
3 Widyanto & Mcmurran
4 Social phobia Questionaire
5 Conoor
2
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روایی آن ت رد تأیید قرار گرف  .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ بارای آزتا ن هاراس
اجتما ی  0/9به دس آتده اس .
پرسشنامهی سالمت معنوی :1پرساشناتهی  20ساؤالی سامت تعنا ی پ لا تزین و
الیس ن 1982 2م که  10سؤال آن سمت تذهبی (سؤاالت -17 -15 -13-11 -9 -7 -5 -3-1
 )19و  10سؤال دیگر سمت وج دی فرد (سؤاالت  )20 -16 -14 -12 -10 -8 -6-4-2را تای
سنجد .نمرهی سمت تعن ی ،در داتنهی  20-140در نظر گرفتاه شاده اسا  .هار چاه نمارهی
بهدس آتده ،باالتر باشد نشانهی سمت تعن ی باالتر اس  .پاساخ ساؤاالت بهصا رت لیکارت 7
گزینهای از کاتمً تخالفم ( )1تا کاتمً ت افقم ( )7دستهبندی شد .نمرهگذاری سؤاالت -6-5 -2 -1
 18 -16 -13 -12 -9به شکل تعک س انجام شده اس  .سمت تعن ی به سه سطح پاایین -40
 ،20تت سط  41 -99و باال  100 -120تقسایمبندی شاد .در تطالعاهی ساید فااطمی و همکااران
( )1385روایی پرسشناتهی سمت تعن ی از طریق ا تبار تحت ا  0/91تشخص شد و پایایی آن از
طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ  0/82تعیین گردید .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ برای
آزت ن سمت تعن ی  0/89به دس آتده اس .
پرسشنامهی رضایت از زندگی :3تقیاس رضای از زندگی ت سط داینر و همکاران
 1985م و برای سنجش رضای از زندگی تهیه شده اس  .این تقیاس یك ابزار خ دگزارشی اس
که از  5بارت تشکیل شده اس  .بارات این آزت ن تؤلفهی شناختی بهزیستی فا لی را
اندازهگیری تیکند .پاسخ سؤاالت بهص رت لیکرت  7گزینهای از کاتمً تخالفم ( )1تا کاتمً ت افقم
( )7دستهبندی شد .تحقیقات انجامشده ا تبار افتراقی و همسانی درونی این آزت ن را ت رد تأیید قرار
دادهاند (داینر و همکاران .)1985 ،این آزت ن ت سط بیانی ،تحمد ک چکی و گ درزی ( )1386به
فارسی ترجمه شده اس و ا تبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/83و با استفاده از روش
بازآزتایی  0/69تعیین شده اس و روایی آن تناسب ذکر گردیده اس  .در این پژوهش ،ضریب
آلفای کرونباخ برای آزت ن رضای از زندگی  0/76به دس آتده اس .
یافتهها
بین هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضاای از زنادگی باا ا تیااد باه اینترنا دانشاج یان
دانشگاه شهید باهنر رابطه وج د دارد.
جدول شماره  ، 1همبستگی بین هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زنادگی ،باا ابعااد
ا تیاد به اینترن دانشج یان برای بررسی فرضیههای فر ی پژوهش را نشان تیدهد.

1

Spritual health Questionaire
Palutzian & Ellison
3 Life satisfaction Questionaire
2
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جدول  -1همبستگی بین هراس اجتماعی ،سالمت معنوی و رضایت از زندگی با ابعاد اعتیاد به اینترنت
بارز بودن استفادهی اهمالکاری
متغیر

هراس
اجتماعی
سالمت
معنوی
رضایت از
زندگی

استفاده از مفرط از زمان استفاده
اینترنت

اینترنت

از اینترنت

**0/27

انتظارت زیاد فقدان کنترل غفلت از زندگی
از دیگران در
زمان استفاده

در زمان

اجتماعی در

استفاده از زمان استفاده از

از اینترنت

اینترنت

اینترنت

**0/23

**0/27

**0/22

**0/27

**0/23

**-0/21** -0/31

**-0/29

**-0/28

**-0/25

**-0/24

**-0/23** -0/18

**-0/22

**-0/16

**-0/20

**-0/15

374

374

374

374

n

374

374

همانط ر که در جدول  1تشاهده تیش د ،بین تتغیرهای پژوهش همبساتگی تعنااداری برقارار
اس  .در اد اته جه بررسی این ارتبا ،از روش تحلیل رگرسی ن گام به گام استفاده شد کاه نتاایج
آن در زیر خ اهد آتد.
جدول  -2خالصهی نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام اعتیاد به اینترنت برحسب هراس اجتماعی،
سالمت معنوی و رضایت از زندگی

متغیر

R

R2

آمارههای تغییر

R2
تعدیلشده میزان تغییر  R2میزان تغییر  Fمعناداری تغییرات

هراس اجتماعی 0/06 0/24

0/06

0/06

23/3

0/001

0/11 0/33

0/10

0/05

21/31

0/001

رضایت از زندگی 0/13 0/36

0/12

0/02

8/32

0/004

سالمت معنوی

جدول  ،2شدت رابطه بین تتغیر تمك (ا تیاد به اینترن ) و ترکیب خطی تتغیرهای پایشباین را
گزارش تیکند R .بیانگر تیزان همبستگی خطی چندگانه بین تتغیر و یا تتغیرهای با قدرت پیشاگ یی
تعنادار جه تتغیر وابسته اس  .پس از ورود هر یك از تتغیرها در تعادله تأثیر ورود تتغیرها بررسای و
آتارههای ترتبط اشاره شده اس  .در قدم اول تتغیر هراس اجتما ی ،در قدم دوم تتغیر سمت تعن ی
و در قدم س م تتغیر رضای از زندگی وارد تعادله گردید .تقدار  Rنشاندهندهی رابطه بین تقدار ا تیاد
به اینترن با هر یك از تتغیرهای پیشبین اس و تقدار  R2نشاندهندهی ایان اسا کاه هار تتغیار
بهتنهایی تیت اند چند در صد تتغیر ا تیاد به اینترن را تبیین کند.
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در بُعد هراس اجتما ی ،تقدار  0/24 ،Rو تقدار  0/06 ،R2اس  .در بُعد سمت تعن ی ،تقادار
 0/332 ،Rاس و تقدار  R2تغییریافته نشاندهندهی این اس که تتغیر تذک ر بهتنهایی تایت اناد
حدود  %05تتغیر ا تیاد به اینترن را تبیین کند؛ و تقدار دو تتغیر هراس اجتما ی ،سمت تعنا ی
باهم تیت انند  11%ا تیاد به اینترن را تبیین کنند.
2
در بعد رضای از زندگی ،تقدار  0/36 ،Rاس و تقدار  Rتغییریافته نشاندهندهی این اس که
تتغیر تذک ر بهتنهایی تیت اند حدود  %02تتغیر ا تیاد به اینترن را تبیین کند؛ و هراس اجتماا ی،
سمت تعن ی و رضای از زندگی باهم تیت انند  %13ا تیاد به اینترن را تبیین کنند .با ت جه باه
تقادیر  Rو  R2در جدول  1تیت ان گف که هر سه تتغیار هاراس اجتماا ی ،سامت تعنا ی و
رضای از زندگی پیشبینیکنندهی ا تیاد به اینترن تیباشند و در تدل باقی تیتانند.
جدول  -3خالصهی مدل رگرسیون ،تحلیل واریانس و شاخصهای آماری رگرسیون برای هراس
اجتماعی ،سالمت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت

منبع تغییرات
هراس
اجتماعی

سالمت
معنوی

رضایت
از زندگی

SS

Df

MS

F

P

رگرسیون

4392/60

1

4392/60

23/30

0/001

مقدار باقیمانده

70129/42

372

188/52

جمع كل

74522/02

373

-

رگرسیون

8202/13

2

4101/06

مقدار باقیمانده

66319/89

371

178/76

جمع كل

74522/02

373

-

رگرسیون

9661/32

3

3220/44

مقدار باقیمانده

64860/70

370

175/30

جمع كل

74522/02

373

-

22/94

18/37

0/001

0/001

نتایج تحلیل واریانس در جدول  ،3نشان تیدهد که تجم ع تجاذورات بهدسا آتده در تتغیار
هراس اجتما ی 4392/60 ،اس که با اضافه شدن تؤلفهی سمت تعن ی باه  8202/13افازایش
تییابد و با ورود تؤلفهی رضای از زندگی به  9661/32افزایش تییاباد .باا ت جاه باه تقادار  Fو
تجم ع تجذورات و سطح تعناداری  pکه ک چكتر از  0/001اس  ،تشخص تیگردد که هار ساه
تتغیر هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی ،پیشبینیکننادهی قابلا تماادی بارای
ا تیاد به اینترن تیباشند.
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جدول  -4ضرایب رگرسیون هراس اجتماعی ،سالمت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت

خطای

B

ضریب β

T

معناداری

مقدار ثابت

35/12

1/46

-

23/97

0/001

هراس اجتماعی

0/27

0/06

0/24

4/83

0/001

مقدار ثابت

54/08

4/35

-

12/44

0/001

 2هراس اجتماعی

0/19

0/06

0/17

3/29

0/001

سالمت معنوی

-0/18

0/04

-0/24

-4/62

0/001

مقدار ثابت

60/61

4/86

-

12/46

0/001

هراس اجتماعی

0/18

0/06

0/16

3/13

0/002

سالمت معنوی

-0/15

0/04

-0/21

-3/99

0/001

رضایت از زندگی

-0/36

0/13

-0/14

-2/88

0/004

مدل
1

3

(ضریب رگرسیونی) استاندارد

همانگ نه که جدول ف ق نشان تیدهد در تدل نهاایی ضاریب رگرسای نی هاراس اجتماا ی
 β =0/18بیانگر این اس که هر واحد تغییر در هراس اجتما ی تعادل  0/18واحد تغییار (افازایش)
در ا تیاد به اینترن با خطای استاندارد  0/06اس و تقدار آن با ت جه به آزت ن تی ت ردبررسی قرار
گرفتااه و  t= 3/13بااه دس ا آتااده اس ا کااه بیااانگر تعنااادار ب ا دن آن در سااطح  0/001اس ا
( .)p>0/001همچنین ضریب رگرسی ن سمت تعن ی  β =-0/15نشان تیدهد که هر واحد تغییر
در سمت تعن ی تعادل  -0/15واحد تغییر (کاهش) در ا تیاد به اینترن با خطای اساتاندارد 0/04
اسا و تقاادار  t= -3/99بیااانگر تعنااادار با دن آن در سااطح  0/001تعنااادار اس ا (.)p>0/001
همچنین ضریب رگرسی ن رضای از زندگی  β =-0/36نشان تیدهد که هر واحد تغییر در رضای
از زندگی تعادل  -0/36واحد تغییر (کاهش) در ا تیاد به اینترن با خطای اساتاندارد  0/13اسا و
تقدار  t= -2/88بیانگر تعنادار ب دن آن در سطح  0/004تعنادار اس (.)p>0/001
جدول  -5باقیماندهی استانداردشده ) )ZRESIDو مقادیر پیشبینیشدهی استانداردشده
( )ZPREDجهت آزمون خطیبودن رابطه

-

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار پیشبینی

41/31

5/09

باقیمانده

0/001

13/19

انحراف استاندارد مقدار پیشبینی

0/001

1/0

انحراف استاندارد باقیمانده

0/001

0/996
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برای بررسی خطیب دن رابطه از نم دار باقیتاندهی استانداردشده )( )ZRESIDبااقیتانادهها
بهگ نهای استاندارد شده کاه تیاانگین آن صافر و انحاراف تعیاارش  1اسا ) و در تقابال تقاادیر
پیشبینیشدهی استانداردشده (( )ZPREDتتغیر تقدار پیشبینیشاده بهگ ناهای تبادیل شاده کاه
تیااانگین آن صاافر و انحااراف تعیااارش  1اسا ) اسااتفاده شااده اسا  .تقااادیر پیشبینایشاادهی
استانداردشده و باقیتاندهی استانداردشده جدول  5نشان تیدهد که تیانگین صفر و انحراف تعیار 1
اس پس فرض خطیب دن و یکن اخ ب دن واریانسها صادق اس .
جدول  -6همبستگی بین هراس اجتماعی ،سالمت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت

متغیرها

ضریب همبستگی معناداری

هراس اجتماعی

0/31

0/001

سالمت معنوی

-0/32

0/001

رضایت از زندگی

-0/22

0/001

جدول ف ق نشان تیدهد همبستگی بین هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی با
ا تیاد به اینترن ( ،)r = - 0/22 ،p>0/001تعنادار هستند.
نتیجهگیری
هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه بین هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضاای از زنادگی باا
ا تیاد به اینترن دانشج یان دانشگاه شهید باهنر کرتان ب ده اس  .نتایج نشان داد که بین هاراس
اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی با ا تیاد به اینترن دانشج یان دانشگاه شاهید بااهنر
کرتان رابطهی تعنادار وج د دارد .همچنین همبستگی باین هاراس اجتماا ی ،سامت تعنا ی و
رضای از زندگی با ا تیاد به اینترن در سطح ( )0/001تعنادار اسا  .باه اموه گازارش ضارایب
رگرسی نی هراس اجتما ی ،سمت تعن ی و رضای از زندگی برای پیشبینی ا تیااد باه اینترنا
نشان تیدهد که  %6از تغییرات ترب  ،به ا تیاد به اینترن را هراس اجتما ی تبیین تیکند %5 ،از
تغییرات ترب  ،به ا تیاد به اینترن دانشج یان را سمت تعن ی تبیین تایکناد و  %2از تغییارات
ترب  ،به ا تیاد به اینترن دانشج یان را رضای از زندگی تبیین تیکند .نتاایج باه دسا آتاده از
تحاسبهی ضریب همبستگی گزارششده در جدول  ،4نشان تیدهد که باین هاراس اجتماا ی باا
ا تیاد به اینترن دانشج یان در سطح ( ،)0/001رابطهی تعنادار و تستقیم وج د دارد؛ بنابراین فرض
ارتبا ،تیان دو تتغیر هراس اجتما ی با ا تیاد به اینترن دانشج یان تأیید تیش د .تا اردی تانناد
هراس و ترس ترضی با ا تیاد باه اینترنا رابطاه دارد (لای ،استاپینساکی .)2012 ،ایان نتاایج باا
یافتههای زربخش ( )1391که نشان داد احساس تنهایی و ا تیاد به اینترن در دانشج یان دانشاگاه
88

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،دورهی  ،7شمارهی  ،25بهار 96

آزاد اسمتی واحد قم رابطهی تعناداری وج د دارد و یافتههای ش و بلك ( )2008که در تحقیقی به
این نتیجه رسیدند که تهارتهای اجتما ی و هراس اجتما ی پیشبینی کنناده ا تیااد باه اینترنا
ن ج انان هستند؛ و یافتههای پ ر ت دت و کجباف ( )1395که به ایان نتیجاه رسایدند کساانی کاه
بهشدت از شبکههای اجتما ی استفاده تیکنناد ،باا احتماال بیشاتری دچاار ا تیااد باه اینترنا و
اضطرا اجتما ی تیش ند همس یی دارد .بر اساس یافتههای ایان تحقیاق و بعضای از تحقیقاات
گذشته کاربرانی که دارای ویژگیهای ذکرشده باشند بهجای فعالیا در اجتمااع اوقاات خا د را باا
فعالی کاذ در اینترن تیگذرانند ،بنابراین ،یکی از راههای کااهش ا تیااد باه اینترنا کااربران
غیراجتما ی و گ شهگیر شرک دادن آنها در فعالی های اجتما ی و کاهش هراس آنها از فعالی
در اجتماع اس  .هدف دیگر این تطالعه تعیین رابطه باین سامت تعنا ی باا ا تیااد باه اینترنا
دانشج یان دانشگاه شهید باهنر کرتان ب ده اس  .نتایج به دسا آتاده نشاان تایدهاد کاه باین
سمت تعن ی با ا تیاد به اینترن دانشج یان در سطح ( ،)0/001رابطهی تعنادار و تعک سی وج د
دارد .این نتایج با یافتههای دهبانی ( )1392که نشاان داد باین ها ش تعنا ی و التازام ملای باه
ا تقادات اسمتی با ا تیاد به اینترن در بین دانشاج یان دانشاگاه آزاد همادان رابطاهی تعنااداری
وج د دارد و یافتههای لشگر آرا ،تق ی شهری ،تاهری و صادقی ( )1391که نشان دادند بین ا تیااد
به اینترن و سمت م تی در دانشج یان ساکن خ ابگاه دانشگاه ل م پزشاکی تهاران رابطاهی
تعنادار وج د دارد با یافتههای کمالج و همکاران ( )1395همخ انی دارد .ازنظر الیس ن ( )2004نیز
تفه م بهزیستی تعن ی از دو تؤلفه تشکیل شده اس که بهزیستی تذهبی نشانهی ارتبا ،باا یاك
قدرت برتر یعنی خدا اس و بهزیستی وج دی یك نصر روانی اجتما ی اس و نشاانهی احسااس
فرد اس از اینکه کیس  ،چهکاری و چرا انجام تیدهد و به کجا تعلاق دارد .ایان دو بُعاد در این
تنفك ب دن باهم تعاتل و همش شی دارند .ازآنجاییکه انسان به ن ان نظاتی یکشارچه مل تیکند،
این دو بُعد در ین تنفك ب دن باهم تعاتل و همش شی دارند و درنتیجه احسااس سامت تعنا ی،
رضای و هدفمندی بهتبع آن به وج د تیآید؛ که طبق یافتههای این تحقیق این اتر یعنی سمت
تعن ی با تیش د فرد از اوقات زندگی خ د باهخ بی و در رسایدن باه اهاداف بااالتر و تفیادتر
استفاده کند و اگر کاربر اینترنتی باشد کمتر احتمال دچار شدن به ا تیااد اینترنا در او وجا د دارد.
همچنین ازجمله نتایج تحقیق حاضر این با د کاه باین رضاای از زنادگی باا ا تیااد باه اینترنا
دانشج یان دانشگاه شهید باهنر کرتان رابطه وج د دارد .نتایج به دس آتده نشان تیدهد که باین
رضای از زندگی با ا تیاد به اینترن دانشج یان در ساطح ( ،)0/001رابطاهی تعناادار و تعک سای
وج د دارد .این نتایج با تطالعات ل ی ( )2010که نشان تایدهاد افارادی کاه بیشاتر از اینترنا
استفاده تیکنند؛ ارتبا ،کمتری با تادر و دوستان خ د دارند و یافتههای کراتز و گروند کاه دریافتناد
ارتباطات خان ادگی کم و دم رضای از زندگی با استفاده بیشتر از اینترن رابطاهی تتقابال دارناد،
همس یی دارد .احساس بهزیستی یا رضای از زندگی یکی از ویژگیهای تهم روانی اس کاه فارد
واجد سمت تیبایس از آن برخ ردار باشد .رضای از زندگی تفه تی پایادار و فراگیار اسا کاه
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احساس و نظر کلی تردم یك جاتعه را نسب به جهانی که در آن زندگی تیکنند تنعکس تیکند؛ و
طبق یافتههای تحقیق و بعضی از تحقیقات گذشته اگر کاربران از زندگی فاردی و خاان ادگی خا د
رضای خ بی نداشته باشند ،جه رهایی از احساسات و افکار خ د از این ت ضا ع دچاار اساتفادهی
تفر ،و کاذ از اینترن زیاد تیش ند و بیشتر وق خ د را صرف وبگردی بدون هادف تایکنناد.
ا تیاد به اینترن برای فرار از خ د اس ( .کن ،چ نگ و لی .)2011 ،افراد تعتاد به اینترنا اخاتمل
ملکرد روزانه بیشتری دارند (چ نگ ،وونگ .)2011 ،همچنین بین هراس اجتما ی باا باارز با دن
استفاده از اینترن  ،استفادهی تفر ،از اینترن  ،اهمالکاری زتان استفاده از اینترن  ،انتظارات زیاد از
دیگران در زتان استفاده از اینترن  ،فقدان کنترل در زتان اساتفاده از اینترنا و غفلا از زنادگی
اجتما ی رابطهی تعنادار و تستقیم وج د دارد .این یافتهها باا نتاایج شایهان ( ،)2002شا و بلاك
( )2008و ک رکی ( )1390و کیانی چلمردی و همکاران ( )1395همس اس ؛ و بین سمت تعن ی
با بارز ب دن استفاده از اینترن  ،استفادهی تفر ،از اینترن  ،اهمالکاری زتاان اساتفاده از اینترنا ،
انتظارات زیاد از دیگران در زتان استفاده از اینترن  ،فقدان کنتارل در زتاان اساتفاده از اینترنا و
غفل از زندگی اجتما ی رابطهی تعنادار و تعک س وج د دارد .این یافتاهها باا نتاایج ناساتیزایای
( ،)1388دهبانی ( ،)1392لشکرآرا ،تق ی شهری ،تاهری و صادقی ( ،)1391همس اس  .همچناین
بین رضای از زندگی با بارز ب دن استفاده از اینترن  ،استفادهی تفر ،از اینترن  ،اهمالکاری زتان
استفاده از اینترن  ،انتظارات زیاد از دیگران در زتاان اساتفاده از اینترنا  ،فقادان کنتارل در زتاان
استفاده از اینترن و غفل از زندگی اجتما ی رابطهی تعنادار و تعک س وج د دارد .این یافتاهها باا
نتایج کراتز وهگر ( ،)2007ون دن ( ،)2008اریك جی ت دی ( )2004و فین ( ،)1999همس اسا .
درنتیجه افرادی که دچار هراس اجتما ی هساتند ،رضاای از زنادگی ندارناد و از سامت تعنا ی
پایینی برخ ردارند دچار استفادهی غیرتفید و تضر به تدت ط النی از اینترن تیش ند.
تحقیق درزتینهی ل م انسانی همیشه با تحدودی هایی ت اجه اس که در روند تحقیاق و یاا
نتایج حاصله تأثیرگذار اس  ،زیرا در این بررسیها انسان و ملکرد وی ت رد بح و بررسی اسا .
از س یی دیگر فرهنگ تحقیق و پرسشگری در ج اتع درحالت سعه باا تحادودی هاا و تشاکمتی
ازجمله تفکرات پاسخدهندگان تبتنی بر دخال پرسشگر روبرو اس که این ت ضا ع تنجار باه پار
نکردن پرسشناتهها ت سط آزت دنیها تیش د .ابزار بکاررفته ،پرسشناته ب د و افراد تمکن اس به
دالیل تختلف واقعی ها را در ت رد خ د و سازتان و کارکنان تنعکس نکنند .برای رفع ایان کمبا د
بهتر با د از تصااحبه و تشااهده یاا ساایر تا ارد در صا رت اتکاان اساتفاده شا د کاه باه دلیال
تحدودی های زتانی ،تنابع و اتکانات این اتر تیسر نشد .موه بر این ت ض ع به نظار تایرساید
بسیاری از آزت دنیها به ل ط النی ب دن پرساشناته دقا الزم را در پار کاردن پرساشناتهها
نداشتند یا پرسشناتهها را بهص رت ناقص پر کردهاند که این ت ض ع تنجر به حذف پرساشناته از
کار تیشد .همچنین دم وج د تحقیقات تشابه با پژوهش حاضر نیز با شد اتکان تقایسه نتایج
پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگر کاهش یابد.
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بر اساس آنچه از این تطالعه دریافتیم بسیاری از سازتانها ،نظیر تراکز تشاوره ،تراکز درتاانی،
تراکز بهزیستی ،تسئ لین وزارت بهداش و درتان ،تراکاز تشااوره دانشاگاهی ،تراکاز فرهنگای و
آت زش کش ر و نیز خان ادهها تیت انند از نتایج تحقیق با کاهش هاراس اجتماا ی ،درونای کاردن
تعن ی در افراد و افزایش سمت تعن ی آنها و افازایش رضاای از زنادگی ن ج اناان و ج اناان
بهویژه دانشج یان در کاهش ا تیاد به اینترن آنها قدمهای تؤثری بردارند.
پیشنهاد تیگردد تاا ایان پاژوهش در ساایر دانشاگاههای شاهر کرتاان و همچناین در ساایر
دانشگاههای ایران انجام گردد تا اتکان تقایسه و بررسی این ت ض ع فاراهم آیاد ،پاژوهش حاضار
بهص رت تقطعی یا آزتایشی تکرار گردد تا نتایج تطمئنتر و قابلتعمیمتری به دس آید همچناین
در تحقیقات آینده از ابزارهای ب تی و ک تاهتر جه سنجش تتغیرهای ت ردنظر استفاده گردد.
منابع
اتیدوار ،احمد ،صارتی ،لیاکبر .)1381( .ا تیاد به اینترن  ،ت صیف ،سببشناسای ،پیشاگیری،
درتان و تقیاسهای سنجش ا تیاد به اینترن  .تشهد :تمرین.
آقاحسینی ،شیماسادات ،رحمانی ،آزاد ،بدالاهزاده تهمنای ،فرحنااز و اسا دی کرتاانی ،ایارج.
( .)1390سمت تعن ی بیماران تبتم به سرطان و اتل ترتبط با آن ،تجله دانشگاه ل م پزشکی
قم ،دوره  ،5شماره .37-35 ،3
بیانی ،لی ا صغر ،تحمد ک چکی ،اش ر و گ درزی ،حسینیه .)1386( .ا تبار و روایی تقیااس
رضای از زندگی .فصلناته روانشناسان ایرانی ،شماره .265-259 ،11
پ ر فرج مران ،تجید .)1390( .اثربخشی درتان گروهی پذیرش و تعهد بار هاراس اجتماا ی
دانشج یان .فصلناته دانش و تندرستی ،دوره  ،6شماره .2
پ ر ت دت ،خات ن ،وکجباف ،تحمدباقر .)1395( .بررسی اضاطرا اجتماا ی در داناشآتا زان
استفادهکننده از اینترن و شبکههای تجازی ،تجله پژوهشهای روانشناسی اجتما ی ،سال ششم،
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