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 باه ادیاا ت باای زندگ از  یرضا وی تعن  سمت  ،یاجتما  هراس نیب داد نشان هاافتهی ها:یافته

ی زنادگ از  یو رضاای اجتماا  هاراس زانیات. دارد وجا د دارتعناا یرابطاه انیدانشاج  نترن یا
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 و دارتعناا یابطاهری زنادگ از  یرضاا وی تعنا  سامت  با و میتستق و دارتعنا یرابطهی اجتما 
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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

 ایان از و رودیتا شامار باه کش رها تردم از بسیاری برای حیاتی یوسیله یك اینترن  اتروزه
 فاراوان، یها یقابل و اتتیازها رغمی ل و این وج د با. آورندیت دس  به یمتیقیذ اطم ات طریق

 یارائاه ات،اطم ا انفجاار و یساازانب ه تانند اس ، کرده ایجاد را بسیاری جدی تشکمت اینترن 
 باا اینترنا  باه ا تیااد کاه اس  این جالب. اطم ات نماندن تحرتانه و ناهنجار تطالب و تص یرها

 صا رتبه افراد آن در که اس  شرایطی بروز تعنای به ا تیاد. دارد نزدیکی شباه  دیگر ا تیادهای
 از بسایاری. کننادیتا پیادا وابساتگی تخدر ت اد ژهیوبه خاص، یتاده ن ع یك به روانی و جسمی

 زیارا ،برندیت کار به نیز تشک ك رفتارهای از خاصی ان اع ت جیه برای را ا تیاد تفه م پژوهشگران،
  ن انباه ا تیااد یاتااده غیار انا اع .شا دیتا دیاده نیاز حال  این در ا تیاد یهانشانه و هاافتهی

 تحسا   رفتاارتح ر ا تیاد نیز اینترن  هب ا تیاد بنابراین .ش ندیت یبندطبقه رفتارتح ر ا تیادهای
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 (.2005 ،1رندو و سان ) ش دیت
 نیاا از کاه شاده با ا  دارد هماراه به نترن یا به ادیا ت که ناگ اری   ارض و روزافزون رشد
 زاده،ی فااتح وی جعفار) شا د ادی اس  رفتاری ادهاییا ت همه سرآتد که ادییا ت  ن انبه اختمل
 باه ادیاا ت باه شاتریب ساتند،ین برخا رداری اجتما  وی روان ،یجسم سمت  زا کهی افراد(. 4:1391

 تردتای ،ردیگیت نظر در اختمل ن  ی  ن انبه را اینترن  به ا تیاد اورزاك. ش ندیت تبتم نترن یا
 نظار به. برندیت رنج آن از ،نندیبیت روزتره زندگی واقعی  از ترجذا  را رایانه یصفحه با رابطه که
 ح صالهیب و تنها افسرده، خجالتی، که افرادی اتا؛ اس  ا تیاد تعرض در دارد، رایانه که یهرکس او

 دارناد بیشاتری یریپذبیآسا ،ابنادییت بهبا دی دیگار ا تیااد یك از که ییهاآن ژهیوبه و هستند
 (.1381 ،یصارت و دواریات)

 دارد تأکیاد تؤثر   اتل دسته سه روی بر  مده ط ربه 2اینترن  به ا تیاد ت رد در اخیر تطالعات
   اتال. اینترنا  باه تربا ،   اتال و اجتما ی یشناختروان   اتل فردی،   اتل از اند بارت که

 و آنی تمایمت و غریزی رفتارهای ،ییگرادرون یهایژگیو. پایین یدرجه با ییخ داتکا تانند فردی
   اتال و خا د ا ضاای از خان اده ضعیف مای ح تانند اجتما ی   اتل .ارتباطی یهاتهارت نقص
 سرانجام و ردیگیت سرچشمه یکدیگر با خان اده افراد بین ضعیف ارتبا، از که اجتما ی یشناختروان

 و آن باه آساان و ساریع دستیابی اینترن ، از تدتیط الن یاستفاده تانند اینترن  به ترب ،   اتل
 از یکی( 2003 ،3یل) دارند تأثیر اینترن  به ا تیاد در همگی نآ از استفاده در باال یهاتهارت داشتن
 دارناد، هراس جمع در حض ر از کهی افراد .اس ی اجتما  هراس نترن ،یا به ادیا ت با ترتبط   اتل

 یطبقاه از اخاتمل كیا  ن انباهی اجتماا  هراس اختمل .ش ندیت نترن یا به ادیا ت دچار شتریب
ی  م ت  یجمع نیبی روان اختمل نیس ت وی اضطراب اختمل ن ع نیترعیاش ،یاضطراب یهااختمل
 (.1389 ،ییغرا ،یفت فر،ی طاهر) اس 

 ارتباا، برقاراری باه نیازتناد تاادی و  ااطفی لحاظ به همیشه و اس  اجتما ی ت ج دی انسان
د کمبا د تاننا  ا اتلی و نیسا  تمکان یراحتباه هماه بارای ارتبا، این برقراری اتا ،اس  اجتما ی
 افراد ش دیت سبب دیگر   اتل یا انتقاد و شدن طرد از ترس فرد، ت رد در دیگران ارزیابی ،نفسا تمادبه

 هراس نام به اختملی به شدید حال  در اضطرا  این. کنند اضطرا  احساس اجتما ی یها یت قع در
 یهاا یت قع از ساتمرت و شادید تارس ازاناد  بارت آن تشاخص  مئم که ش دیت تبدیل اجتما ی
 ت جب که ها یت قع این با ییرورویا ینیبشیپ یا رویارویی ها یت قع این در. فرد  ملکردی یا اجتما ی

 ت جاب حالا  ایان اس ، خ د ترس ب دن غیرتنطقی تت جه فرد ش د،یت ف ری اضطرابی پاسخ ایجاد
  ینها در و ش دیت تحمل زیاد وحش  اب ها یت قع این اینکه یا ش دیت ییها یت قع چنین از اجتنا 

 (.1390  مران، پ رفرج) کندیت ایجاد اختمل فرد اجتما ی روابط و  ملکرد در اضطرا  این

                                                           
1 Sunwoo & Rando 
2 Internet addiction 
3 Lee 
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ی  ملکارد ایای اجتما  یها یت قع از تستمر و آشکار ترس 1یاجتما  هراسی اصلی ژگیو
. ردیاگیت قرار گرانید ت جه تعرض در احتماالً ای ناآشنا اشخاص دید تعرض در شخص که اس 
 در فارد کهی. هنگاتشد خ اهند اوی شرتندگ ای ریتحق ت جب شیکارها که دارد واهمه نیا از فرد
. دهدیت نشانی اضطراب واکنش بمفاصله باًیتقر رد،یگیت قراری  ملکرد ایی اجتما  یها یت قع

 بار  اموه. ش د هرظا  یت قع به وابسته یزدگوحش  یحمله شکل به اس  تمکن واکنش نیا
 روزتاره، یهاا یفعال باری اجتماا  یهاا یت قع بایی ارویرو از اضطرا  ای ترس از اجتنا  نیا

 تادت به دیباها نشانه سال 18 ریز افراد در. گذاردیی تتنف اثر فردی لیتحص وی شغلی کارکردها
 هم ارهی اجتما  تختلف یها یت قع در ،یاجتما  هراس با افراد. باشند داشته دوام تاه 6 حداقل

 از لیادل نیهم به کنند؛ قلمداد آشفته و نات ان تضطر ،ی افراد را آنان گرانید که دارند آن میب
 درهاا . آنکننادیتا زیپره جمع در کردن صحب  و خ ردن غذا تانند ها یفعال ازی اریبس انجام
 تانش و تعاده درد ق،یاتعر قلاب، تاشش تانند اضطرا  یهانشانه هم ارهی اجتما  یها یت قع

 ب دن یرتنطقیغ وی افراط بهی اجتما  هراس به تبتمساالن . بزرگکنندیت احساس رای  ضمن
ی گااه. کنندیت اجتنا آور ترس یها یت قع با ت اجهه ازط رتعم ل به و دارند یخ دآگاه ترس

 از اسا  تمکان ردفا. دهادیی تروی اجتما  یها یت قع بایی ارویرو از ترشیپ اریبس اضطرا 
 یپزشاکروان انجمان(شا د اضاطرا  دچاار ندهیآ در ها یت قع نیا باشدن ت اجه ت رد در تفکر
 (.2003 کا،یاتر

 در تادتیطا الن تشاکمت تساتعد رای و ن ج ان، ای ک دك كی در یاجتما  هراس وج د
 تبتم ن ج انان و ک دکان در همراه، اختمالت ازی ادیز زانیت. کندیت  ملکرد تختلف یهاح زه

 هاراس باه تبتم ک دکان که افتندیدر ت رنر و دلیب تثالی برا. اس  شده گزارش اختمل نیا به
 در فیضعی اجتما  یهاتهارت وی  م ت ترس ،یانزواطلب ،یناشادتان ازیی باال سط ح ،یاجتما 

 کمتار تباتم، دختار ن ج اناان کاه افتنادیدر نلسن، و کسلر. داشتند ماریب ریغ ینم نه با سهیتقا
 باه کاه رودیتا احتمال کمتر جنس دو هر و برسانند اتمام به را رستانیدب تقطع که دارد احتمال
 تشکمت ازی کی اختمل نیا زین دانشگاه در نیهمچن. برسانند اتمام به را آن و ابندی راه دانشگاه

 بادونی بهبا د و( درصاد 17-19  عیشااسا  ) دختر انیدانشج  بخص ص انیدانشج  در جیرا
 کاه یتتغیرهاای (. ازجمله1388 دوس ، نشا، وی ت ل  ،یکمنتر زرگر،) اس  کم تعم الً درتان

 به تعن ی سمت . اس  تعن ی سمت  ،اندداشته ت جه بدان یشناسروانی حیطه گرانپژوهش

 بین ساختن ت ازنه ت انایی و دیگران و خ د با فرد نظم و تعادل حال  یعنی همکاران و ادلین نظر

 نیروی را تعن ی سمت  الیس ن و پ ل تزین. دنیا یبقیه تقاضاهای و هاخ استه با درونی نیازهای

 تؤلفان از دیگر برخی و بخشوحدت نیروی به  قیده را آن گرینبرگ و بدن و ذهن بین یکشارچه

 و انیتحماد گال ناژاد،ی یاسام) دانندتی زندگی هدف و تعنی از تثب  ادراك را تعن ی سمت 

                                                           
1 Social anxiety 
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 ابعااد در کنار که اس  انسان در سمت ی هچهارگان ابعاد از یکی تعن ی سمت (. 1390،یی سف

 را سامت  ابعاد سایر و شده  م تی سمت  ارتقاء با   و گرفته قرار اجتما ی و روانی جسمی،

 برخی حتی .ش دتی روانی و کارکرد سازگاری ت ان افزایش با   کار این که کندیت هماهنگ نیز

 را تا ردنظر  ملکرد حداکثر ت انندینم سمتتی دیگر ابعاد تعن ی، سمت  بدون که دارند  قیده

 وی افشان گل ،ی صاررود) نیس  ریپذاتکان زندگی کیفی  باالی سطح به رسیدن و باشند داشته
 (.1390،یاکابر

 باا نزدیاك تباا،ار احسااس صلح، زندگی، در ثبات همچ ن هاییویژگی با 1تعن ی سمت 

یتا تشاخص زندگی در هدف و تعنی داشتن هماهنگی و تناسب تحیط، و جاتعه خدا، خ یشتن،
 تاذهبی سامت . اسا  وجا دی سامت  و تذهبی سمت  بعد دو دارای تعن ی سمت . ش د

 با تا ارتبا، یکنندهتطرح وج دی سمت  و  ینهایب قدرت یك یا خدا با ارتبا، یهکنندتنعکس

 تختلاف ابعااد کاردن یکشارچاه ت انایی را آن ت انیت که اس  تا درونی ارتبا، و تحیط ران،دیگ
 سمت (. 1390،یی سف و انیتحمدگل  نژاد،ی یاسم) دانس  تتفاوت هایانتخا  داشتن و وج د

 در برتر قدرتی با که ت قعی تعن ی، زندگی در سمتتی از فرد درك چگ نگی و کیفی  بر تذهبی

 خادا، باا فارد ارتباا، چگا نگی و روانی و اجتما ی یهاینگران بر وج دی سمت  و س ا ارتبا،
 روانی، یهایآشفتگ سبب ت اندیت تعن ی سمت  در اختمل. اس  تتمرکز خ د و تحیط جاتعه،

 هماهنگی و تشکمت با سازگاری ت اندتی همچنین ش د؛ زندگی تعنی دادن دس  از و افسردگی

 ،یکرتانی اس د وی تهمن زاده  بداله ،یرحمان ،ینیآقاحس) بخشد ارتقا را بدن درونی ساختارهای
1390) 

 ازاس . رضاای  از زنادگی یکای  2از زندگی  یکی از   اتل ترتبط با ا تیاد به اینترن ، رضای
 نما ده جلاب خ د به را تحققان از بسیاری ت جه اتروزه که اس  روانی سمت  یهاکنندهینیبشیپ

 ارزیاابی فارد، نگارش شااتل درونای بهزیستی یهاتؤلفه از یکی  ن انبه زندگی از ای رض. اس 
 و خان ادگی زندگی همچ ن زندگی، یهاجنبه از برخی یا و خ د زندگی  کلیّ به نسب  وی  م تی
 شاناختی شاکل باه اسا  تمکان خا د از شاخص ارزیابی تعریف، این طبق. اس  آت زشی تجربه

 خلقیاات و هیجاناات یتجرباه)  ااطفی صا رتبه یاا( زنادگی ج اناب به نسب  آگاهانه قضاوت)
 زنادگی از اغلب کسی اگر که نح  این به .باشد( خ د زندگی با ت اجه در افراد خ شایند و ناخ شایند

 نماید، تجربه را خشم و غمگینی تثل هیجاناتی یگاهگاه و نماید تجربه را خ شی و باشد راضی خ د
  مقاه و خ شای و باشاد ناراضای خا د زندگی از اگر ،بر کس. داش  خ اهد باال درونی بهزیستی

 دارای نمایاد، احسااس را اضاطرا  و خشام تثل تنفی، یپی سته هیجانات و نماید تجربه را اندکی
 (.1389 ،یاسکندر وی واحد) اس  پایینی درونی بهزیستی

                                                           
1 Spritual health 
2 Life satisfaction 
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 یها یی فعالبرا را انیدانشج  ترهروزی زندگ از یریناپذییجدا بخش نترن یا از استفاده اتروزه
 ،یفراهان و کبخ ین ،یشعبان کجباف، ق،یحقا) دهدیت اختصاص خ د به یردانشگاهیغ وی دانشگاه
 نترنا یا باه ادیاا ت خطار تعرض در خ دی شغل  یتاه وی سن اتیتقتض به بنا انیدانشج (. 2008
 از تختلاف لیدال به انیدانشج . (2011 بنفشه، تحمدزاده، خدادوس ، تقدم، صادق ،یبحر) هستند

 نترنا یا به ادیا ت احتمال خطر نترن ،یا از نادرس حد و  از شیب استفاده و کنندیت استفاده نترن یا
ی فردی زندگ اد،یا ت نیا که دارند نترن یا به ادیا ت انیدانشج  ازی اریبس تتأسفانه. داردبه دنبال  را
 رابطاهی بررسای دانیات وی  لمای بررسا اساس نیا بر. دهدیت قرار ریتأث تح  راها ی آناجتما  و

ی ضاروری اتر انیدانشج  نترن یا به ادیا ت بای زندگ از  یرضا وی تعن  سمت  ،یاجتما  هراس
  یرضا و برخ ردارندی نییپای تعن  سمت  از دارند، هراس جمع در حض ر از کهی انیدانشج  ،اس 

 در تاا دارد ضارورت پاس ش ند، نترن یا به ادیا ت دچار دارد، لاحتما شتریب دارند،ی کمتری زندگ از
 نترنا یا به ادیا ت بای زندگ از  یرضا وی تعن  سمت  ،یاجتما  هراس رابطهی دانیت قیتحق كی

 .ش د تشخص انیدانشج 

  روش

آتاری پژوهش، دانشج یان  یی اس . جاتعههمبستگ ن ع ازی فیت ص حاضر قیتحق روش
دختر  8200نفر ) 14833ل به تحصیل در دانشگاه شهید باهنر کرتان برابر با دختر و پسر تشغ 

 روش به ت جه با نم نه آوردنی به دس  برااس .  1392-93پسر( در سال تحصیلی  6633و 
 نم نه تعداد فرت ل نیابر اساس  که اس  شده استفاده ک کران فرت ل از قیتحق یهاسؤال و

 بر یاطبقه -یتصادف روش پژوهش درت رداستفاده  یریگنم نه وشر. باشدیت نفر 374 با برابر
بر اساس  باهنر دیشه دانشگاه یهای دانشکدهتماتی برا یریگ. حجم نم نهاس   یجنس اساس
 یهادانشکده به تراجعه با تحقق. شد نییتع جاتعه حجم با تتناسب وی لیتحص رشته  ،یجنس

 یها)رشاته یتهندسا -یفنا گاروه یرتجم  اهیز هکا یانیدانشج  از یاتفاقط ر به ترب طه
 هیاپا  لا م گروه یرتجم  هیز ،(یمیش ع،یصنا  تر،یکاتش برق،  مران، ت اد، تعدن، ك،یتکان

 ،(یپزشااک  لاا م ،یداتاا  لاا م آتااار، ،یشناساانیزت ،یمیشاا ك،یاازیف ،یاضاایر یها)رشااته
  لا م ،یتایترب  ل م رجه،خا زبان ،یفارس اتیادب یها)رشته یانسان  ل م گروه یرتجم  هیز

 و(  یریتاد ،یحساابدار ات،یااله ،یاسامتتعاارف  ا،یاجغراف ،یشناساروان خ،یتاار ،یاجتما 
 یاجبار گ نهچیه که آنجا از پرداخ ؛ها داده یگردآور به ب دند،ی کشاورز و هنر یهادانشکده

در  .کارد پر راته ناپرسش داوطلبانه فرد هر نداش ، وج د یکس یبراناته ر کردن پرسشپُ در
از  هاایدرصد پسر ب دند و تحصیمت آزت دن 9/44دختر و  هایدرصد آزت دن 1/55این تحقیق 

تهندسی  -در این پژوهش فنی هایتحصیلی بیشتر آزت دن یتقطع لیسانس تا دکترا ب د. رشته
 ب ده اس .
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 ابزار

م  1996 2انگی یبرلمیکآزت ن ا تیاد به اینترن   :1اعتیاد به اینترنت ینامهپرسش

تجاار   یپرسش اس  که برای سنجش تیزان و شدت ا تیاد به اینترن  بار پایاه 20دارای 
(، 2« )یگااهگاه»(، 1« )بنادرت» یبالینی ساخته شده اس . هر پرسش آزت ن با پانج گزیناه

 تاا 20نمارات از  ی( پاسخ داده شده و داتنه5« )همیشه»( و 4« )اغلب اوقات»(، 3« )تکرر»
ها باه کردن کال پاساخ پرساشآزت ن ا تیاد به اینترن  با جمع یگذارن سان دارد. نمره 100

از  ترنییتساوی یا پا ی. در این پژوهش اگر فرد در آزت ن ا تیاد به اینترن  نمرهدیآیدس  ت
وابساتگی  ینشانه 69تا  40بین  یرا به دس  آورد، در گروه کاربران  ادی اینترن ، نمره 39

را به دس  آورد در گروه کااربران تعتااد شادید باه  70باالتر از  یبه اینترن  زیاد و اگر نمره
عاد باارز با دن اساتفاده از بُ 6ناته، ا تیاد به اینترن  را در . این پرسشردیگیاینترن  جای ت

-18-14-2-1تفر، از اینترن  )ساؤاالت  ی(، استفاده19-15-13-12-10اینترن  )سؤاالت 
(، انتظارات زیاد از دیگران در زتان 9-8-6زتان استفاده از اینترن  )سؤاالت  یکار، اهمال(20

( و غفلا  از زنادگی 17-16-5(، فقدان کنتارل )ساؤاالت 11-7استفاده از اینترن  )سؤاالت 
 6( ضریب آلفای کرونباخ 2004) 3. ویدیانت  و تك ت رانسنجدی( را ت4-3اجتما ی )سؤاالت 

، 77/0تفر، = ی، استفاده82/0اند: بارز ب دن =ا تیاد را بدین شرح گزارش کرده  اتل تقیاس
. در 54/0و غفل  از زندگی اجتماا ی= 76/0، فقدان کنترل =61/0، انتظار=75/0: یکاراهمال

و روایی  88/0( آلفای کرونباخ این ابزار 1381زاده، شهرآرای و ترادی )ایران در پژوهش قاسم
در این پژوهش، ضریب آلفای کرونبااخ بارای آزتا ن ا تیااد باه  شده اس . گزارش 89/0آن 

 به دس  آتده اس . 91/0اینترن  

م تهیاه  2004در ساال  5ناته را کاان راین پرسش :4هراس اجتماعی ینامهپرسش

ترس، اجتنا  و فیزی ل ژی را در ف بی  یهاآیتم دارد که نشانه 17ناته کرده اس . این پرسش
تاا »(، 2« )کام»(، 1« )اصامً». هر پرسش آزت ن با پنج گزیناه کندیت یریگاندازه اجتما ی

 4تاا  0ناته از . سؤاالت پرسشش دی( پاسخ داده ت5« )خیلی زیاد»( و 4« )زیاد»(، 3« )حدی
بااهم  68تا  0کل با داتنه  یك نمرهیبه  یابی. نمرات هر آیتم برای دس ش دیت یگذارنمره

(، 15-14-10-5-3-1تقیااس تارس )ساؤاالت ناته سه خردهپرسش نیا. ش ندیجمع بسته ت
 تقادار. سنجدی( را ت17-13-7-2فیزی ل ژی ) یها( و نشانه16-12-11-9-8-6-4اجتنا  )

 زیان نیهمچن و آتد دس  به %66( 1391) همکاران وی انیب پژوهش در کرونباخی آلفا بیضر

                                                           
1 Internet addiction Questionaire 
2 Yung Kimberly 
3 Widyanto & Mcmurran 
4 Social phobia Questionaire 
5 Conoor 
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 هاراس آزتا نی بارا کرونباخی آلفا بیضر پژوهش، نیا در. گرف  قرار دییتأ ت رد آنیی روا
 .اس  آتده دس  به 9/0ی اجتما 

سامت  تعنا ی پ لا تزین و  یساؤال 20 یناتهپرساش :1سالمت معنوی ینامهپرسش

-17 -15 -13-11 -9 -7 -5 -3-1 سؤاالتآن سمت  تذهبی ) سؤال 10که  م 1982 2الیس ن
یتارا ( 20 -16 -14 -12 -10 -8 -6-4-2 سؤاالتدیگر سمت  وج دی فرد ) سؤال 10( و 19

 یدر نظر گرفتاه شاده اسا . هار چاه نماره  20-140 یداتنهسمت  تعن ی، در  ی. نمرهسنجد
 7لیکارت  صا رتبهسمت  تعن ی باالتر اس . پاساخ ساؤاالت  ی، باالتر باشد نشانهآتدهدس به
-6-5 -2 -1 سؤاالت یگذارنمرهشد.  یبنددسته( 7ت افقم ) کاتمً( تا 1تخالفم ) کاتمًاز  یانهیگز
 -40به شکل تعک س انجام شده اس . سمت  تعن ی به سه سطح پاایین  18 -16 -13 -12 -9

ساید فااطمی و همکااران  یتطالعاهشاد. در  یبندمیتقسا 100 -120و باال  41 -99تت سط  ،20
آن از  یتشخص شد و پایای 91/0حت ا سمت  تعن ی از طریق ا تبار ت یناتهپرسش( روایی 1385)

تعیین گردید. در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ برای  82/0کرونباخ  یطریق ضریب پایایی آلفا
 به دس  آتده اس . 89/0آزت ن سمت  تعن ی 

تقیاس رضای  از زندگی ت سط داینر و همکاران  :3رضایت از زندگی ینامهپرسش

از زندگی تهیه شده اس . این تقیاس یك ابزار خ دگزارشی اس  و برای سنجش رضای   م 1985
شناختی بهزیستی فا لی را  ی بارت تشکیل شده اس .  بارات این آزت ن تؤلفه 5که از 
ت افقم  کاتمًتا  (1تخالفم ) کاتمًاز  یانهیگز 7لیکرت  ص رتبهکند. پاسخ سؤاالت گیری تیاندازه

 قرار دییتأ ت رد را آزت ن این درونی همسانی و افتراقی ا تبار شدهانجام تحقیقات شد. یبنددسته( 7)

 به( 1386ی )گ درز و یتحمد ک چک ،یانیب ت سط آزت ن این(. 1985 همکاران، و نریدا) اندداده

 روش از استفاده با و 83/0 کرونباخ آلفای روش از استفاده با آن ا تبار و اس  شده ترجمه فارسی

 بیضر پژوهش، نیا در. اس  دهیگرد ذکر تناسب آنیی روا و اس  شده تعیین 69/0 بازآزتایی
 .اس  آتده دس  به 76/0ی زندگ از  یرضا آزت نی برا کرونباخی آلفا

 هاافتهی

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.

، همبستگی بین هراس اجتما ی، سمت  تعن ی و رضای  از زنادگی، باا ابعااد 1دول شماره ج
 .دهدیفر ی پژوهش را نشان ت یهاهیا تیاد به اینترن  دانشج یان برای بررسی فرض

                                                           
1 Spritual health Questionaire 
2 Palutzian & Ellison 
3 Life satisfaction Questionaire 
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 ینترنتبه ا ادیبا ابعاد اعت یاز زندگ تیو رضا یسالمت معنو ی،هراس اجتماع نیب یهمبستگ -1 جدول

غفلت از زندگی 

ی در اجتماع

زمان استفاده از 

 اینترنت

فقدان کنترل 

در زمان 

استفاده از 

 اینترنت

انتظارت زیاد 

از دیگران در 

زمان استفاده 

 از اینترنت

کاری اهمال

زمان استفاده 

 از اینترنت

ی استفاده

مفرط از 

 اینترنت

بارز بودن 

استفاده از 

 اینترنت

 متغیر

**23/0 **27/0 **22/0 **27/0 **23/0 **27/0 
هراس 

 اجتماعی

**24/0- **25/0- **28/0- **29/0- **21/0- **31/0- 
سالمت 

 معنوی

**15/0- **20/0- **16/0- **22/0- **23/0- **18/0- 
رضایت از 

 زندگی

374 374 374 374 374 374 n 

ش د، بین تتغیرهای پژوهش همبساتگی تعنااداری برقارار تشاهده تی 1همانط ر که در جدول 
اته جه  بررسی این ارتبا، از روش تحلیل رگرسی ن گام به گام استفاده شد کاه نتاایج اس . در اد

 ر خ اهد آتد.یآن در ز

 ی،برحسب هراس اجتماع ینترنتبه ا یادگام اعتبهگام یونرگرس یلتحل جینتا یخالصه -2 جدول

 یاز زندگ تیو رضا یسالمت معنو

 2R های تغییرآماره
 شدهتعدیل

2R R متغیر 
 2Rمیزان تغییر  Fمیزان تغییر  غییراتداری تمعنا

 هراس اجتماعی 24/0 06/0 06/0 06/0 3/23 001/0

 سالمت معنوی 33/0 11/0 10/0 05/0 31/21 001/0

 رضایت از زندگی 36/0 13/0 12/0 02/0 32/8 004/0

را  نیباشیخطی تتغیرهای پا بی، شدت رابطه بین تتغیر تمك )ا تیاد به اینترن ( و ترک2جدول 
بیانگر تیزان همبستگی خطی چندگانه بین تتغیر و یا تتغیرهای با قدرت پیشاگ یی  Rکند. گزارش تی

تعنادار جه  تتغیر وابسته اس . پس از ورود هر یك از تتغیرها در تعادله تأثیر ورود تتغیرها بررسای و 
قدم دوم تتغیر سمت  تعن ی های ترتبط اشاره شده اس . در قدم اول تتغیر هراس اجتما ی، در آتاره

رابطه بین تقدار ا تیاد  یدهندهنشان Rو در قدم س م تتغیر رضای  از زندگی وارد تعادله گردید. تقدار 
تتغیار  ایان اسا  کاه هار یدهندهنشان 2Rو تقدار  اس  نیبشیپ یرهایبا هر یك از تتغ به اینترن 

 را تبیین کند. اینترن ت اند چند در صد تتغیر ا تیاد به تی ییتنهابه
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عد سمت  تعن ی، تقادار بُ در .اس  2R ،06/0و تقدار  R ،24/0عد هراس اجتما ی، تقدار در بُ
R ،332/0  2و تقدار  اسR ت اناد تای ییتنهابهاین اس  که تتغیر تذک ر  یدهندهنشان افتهیرییتغ

تغیر هراس اجتما ی، سمت  تعنا ی تقدار دو ت ؛ ورا تبیین کند تتغیر ا تیاد به اینترن  %05حدود 
 را تبیین کنند. ا تیاد به اینترن  11% ت انندیت باهم

این اس  که  یدهندهنشان افتهیرییتغ 2Rو تقدار  اس  R ،36/0در بعد رضای  از زندگی، تقدار 
جتماا ی، هراس ا ؛ ورا تبیین کند تتغیر ا تیاد به اینترن  %02ت اند حدود تی ییتنهابهتتغیر تذک ر 

ت جه باه  با را تبیین کنند. ا تیاد به اینترن  %13 ت انندیت باهمسمت  تعن ی و رضای  از زندگی 
گف  که هر سه تتغیار هاراس اجتماا ی، سامت  تعنا ی و  ت انیت 1در جدول  2Rو  Rتقادیر 

 .تانندیتباشند و در تدل باقی تی ا تیاد به اینترن  یکنندهینیبشیپرضای  از زندگی 

هراس  یبرا ونیرگرس یآمار یهاشاخصواریانس و  یلتحل یون،مدل رگرس یخالصه -3 جدول

 ینترنتبه ا ادیبا اعت یاز زندگ تیو رضا یسالمت معنو ،یاجتماع

P F MS Df SS منبع تغییرات 

 رگرسیون 60/4392 1 60/4392 30/23 001/0

هراس 

 اجتماعی
 ماندهمقدار باقی 42/70129 372 52/188  

 جمع كل 02/74522 373 -  

 رگرسیون 13/8202 2 06/4101 94/22 001/0

سالمت 

 معنوی
 ماندهمقدار باقی 89/66319 371 76/178  

 جمع كل 02/74522 373 -  

 رگرسیون 32/9661 3 44/3220 37/18 001/0

رضایت 

 از زندگی
 ماندهمقدار باقی 70/64860 370 30/175  

 جمع كل 02/74522 373 -  

در تتغیار  آتدهدسا بهدهد که تجم ع تجاذورات ، نشان تی3نتایج تحلیل واریانس در جدول 
افازایش  13/8202سمت  تعن ی باه  یبا اضافه شدن تؤلفه اس  که 60/4392هراس اجتما ی، 

و  F اباد. باا ت جاه باه تقاداریافزایش تی 32/9661 رضای  از زندگی به یابد و با ورود تؤلفهیتی
هار ساه  گردد کهاس ، تشخص تی 001/0از  ترک چكکه  pداری اتجم ع تجذورات و سطح تعن

بارای  یا تماادقابل یکننادهینیبشیپتتغیر هراس اجتما ی، سمت  تعن ی و رضای  از زندگی، 
 .باشندیتا تیاد به اینترن  
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 ینترنتبه ا ادیاعتبا  یاز زندگ تیو رضا یسالمت معنو ی،هراس اجتماع یونرگرس یبضرا -4 جدول

 βضریب  T داریمعنا
خطای 

 استاندارد

B  
 مدل  )ضریب رگرسیونی(

 مقدار ثابت 12/35 46/1 - 97/23 001/0
1 

 هراس اجتماعی 27/0 06/0 24/0 83/4 001/0

 مقدار ثابت 08/54 35/4 - 44/12 001/0

 هراس اجتماعی 19/0 06/0 17/0 29/3 001/0 2

 سالمت معنوی -18/0 04/0 -24/0 -62/4 001/0

 مقدار ثابت 61/60 86/4 - 46/12 001/0

3 
 هراس اجتماعی 18/0 06/0 16/0 13/3 002/0

 سالمت معنوی -15/0 04/0 -21/0 -99/3 001/0

 رضایت از زندگی -36/0 13/0 -14/0 -88/2 004/0

 یاجتماا اس هار در تدل نهاایی ضاریب رگرسای نی دهدیتکه جدول ف ق نشان  گ نههمان
18/0= β  واحد تغییار )افازایش(  18/0بیانگر این اس  که هر واحد تغییر در هراس اجتما ی تعادل

قرار  یت ردبررساس  و تقدار آن با ت جه به آزت ن تی  06/0در ا تیاد به اینترن  با خطای استاندارد 
اساا   001/0ح باا دن آن در سااط دارتعنااابیااانگر  آتااده اساا  کااه بااه دساا  =t 13/3گرفتااه و 

(001/0>p همچنین ضریب رگرسی ن سمت  تعن ی .)15/0-= β  که هر واحد تغییر  دهدیتنشان
 04/0واحد تغییر )کاهش( در ا تیاد به اینترن  با خطای اساتاندارد  -15/0در سمت  تعن ی تعادل 

(. p<001/0اساا  ) دارتعنااا 001/0باا دن آن در سااطح  دارتعنااابیااانگر  =t -99/3 اساا  و تقاادار
که هر واحد تغییر در رضای   دهدیتنشان  β =-36/0 یزندگهمچنین ضریب رگرسی ن رضای  از 

اسا  و  13/0واحد تغییر )کاهش( در ا تیاد به اینترن  با خطای اساتاندارد  -36/0از زندگی تعادل 
 (.p<001/0اس  ) دارتعنا 004/0ب دن آن در سطح  دارتعنابیانگر  =t -88/2تقدار 

 استانداردشده یشدهینیبشیپ( و مقادیر (ZRESID استانداردشده یماندهیاقب -5 جدول

(ZPREDجهت آزمون خطی )بودن رابطه 

 - میانگین انحراف استاندارد تعداد
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 بینیمقدار پیش 31/41 09/5

 ماندهباقی 001/0 19/13

 بینیانحراف استاندارد مقدار پیش 001/0 0/1

 ماندهف استاندارد باقیانحرا 001/0 996/0
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 هاتانادهی)بااق ( (ZRESID استانداردشده یتاندهیباقب دن رابطه از نم دار برای بررسی خطی
اسا ( و در تقابال تقاادیر  1استاندارد شده کاه تیاانگین آن صافر و انحاراف تعیاارش  یاگ نهبه
تبادیل شاده کاه  یاگ ناهبه شادهینیبشیپتتغیر تقدار ) (ZPRED) استانداردشده یشدهینیبشیپ

 یشاادهیناایبشیپاسااتفاده شااده اساا . تقااادیر  اساا ( 1تیااانگین آن صاافر و انحااراف تعیااارش 
 1تیانگین صفر و انحراف تعیار  دهد کهنشان تی 5جدول استانداردشده  یتاندهیباقو  استانداردشده

 صادق اس . هاانسیوارب دن و یکن اخ  ب دن پس فرض خطی اس 

 ینترنتبه ا ادیبا اعت یاز زندگ تیو رضا یمعنو تسالم ی،هراس اجتماع نیب یهمبستگ -6 جدول

 متغیرها ضریب همبستگی داریمعنا

 هراس اجتماعی 31/0 001/0

 سالمت معنوی -32/0 001/0

 رضایت از زندگی -22/0 001/0

با همبستگی بین هراس اجتما ی، سمت  تعن ی و رضای  از زندگی  دهدیجدول ف ق نشان ت
 دار هستند.(، تعناp ،22/0 - = r<001/0ا تیاد به اینترن  )

 یریگجهینت

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 

 ی و رضای  از زندگی با ا تیاد به اینترن  دانشج یان دانشگاه شاهید بااهنر اجتما ی، سمت  تعن
سامت  تعنا ی و  وج د دارد. همچنین همبستگی باین هاراس اجتماا ی، دارتعنا یکرتان رابطه

 اموه گازارش ضارایب هاسا . با دارتعنا( 001/0رضای  از زندگی با ا تیاد به اینترن  در سطح )
ا تیااد باه اینترنا   ینیبشیپ ی، سمت  تعن ی و رضای  از زندگی برای رگرسی نی هراس اجتما

از  %5، کندیتتبیین  یبه اینترن  را هراس اجتما  ادیا تترب ، به  راتییاز تغ %6که  دهدیتنشان 
از تغییارات  %2و  کنادیتاتغییرات ترب ، به ا تیاد به اینترن  دانشج یان را سمت  تعن ی تبیین 

آتاده از  باه دسا . نتاایج کندیت تیاد به اینترن  دانشج یان را رضای  از زندگی تبیین ترب ، به ا
که باین هاراس اجتماا ی باا  دهدیتنشان  ،4در جدول  شدهگزارشضریب همبستگی  یتحاسبه

بنابراین فرض ؛ و تستقیم وج د دارددار تعنا ی(، رابطه001/0ا تیاد به اینترن  دانشج یان در سطح )
. تا اردی تانناد ش دیتا، تیان دو تتغیر هراس اجتما ی با ا تیاد به اینترن  دانشج یان تأیید ارتب

ایان نتاایج باا  .(2012 لای، استاپینساکی،)هراس و ترس ترضی با ا تیاد باه اینترنا  رابطاه دارد 
نشاگاه دا یاندر دانشج  ینترن به ا یادو ا ت ییتنها احساس که نشان داد (1391زربخش ) یهاافتهی
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( که در تحقیقی به 2008ش  و بلك ) یهاافتهیوج د دارد و  یدارتعنا یواحد قم رابطه یآزاد اسمت
کنناده ا تیااد باه اینترنا   ینیبشیپاجتما ی و هراس اجتما ی  یهاتهارتاین نتیجه رسیدند که 

ند کساانی کاه ( که به ایان نتیجاه رساید1395پ ر ت دت و کجباف ) یهاافتهی ؛ ون ج انان هستند
و  ، باا احتماال بیشاتری دچاار ا تیااد باه اینترنا کننادیتاجتما ی استفاده  یهااز شبکه شدتبه

ایان تحقیاق و بعضای از تحقیقاات  یهاافتهیهمس یی دارد. بر اساس  ش ندیتاضطرا  اجتما ی 
خا د را باا  فعالیا  در اجتمااع اوقاات یجابهباشند  ذکرشده یهایژگیوگذشته کاربرانی که دارای 
اینترنا  کااربران  باه ادیاا تکااهش  یهاراهن، یکی از ی، بنابراگذرانندیتفعالی  کاذ  در اینترن  

از فعالی   هاآناجتما ی و کاهش هراس  یها یفعالدر  هاآنشرک  دادن  ریگهگ شو  یراجتما یغ
ا تیااد باه اینترنا  دیگر این تطالعه تعیین رابطه باین سامت  تعنا ی باا  هدف در اجتماع اس .

کاه باین  دهادیتاآتاده نشاان  به دسا  جینتا .دانشج یان دانشگاه شهید باهنر کرتان ب ده اس 

و تعک سی وج د دار تعنا ی(، رابطه001/0سمت  تعن ی با ا تیاد به اینترن  دانشج یان در سطح )
 ی و التازام  ملای باه ( که نشاان داد باین ها ش تعنا1392) یدهبان یهاافتهیدارد. این نتایج با 

 یدارتعناا ینترن  در بین دانشاج یان دانشاگاه آزاد همادان رابطاهیا تقادات اسمتی با ا تیاد به ا
که نشان دادند بین ا تیااد  (1391) یو صادق ی، تاهریشهر ی، تق لشگر آرا یهاافتهیو  وج د دارد

 یاه  ل م پزشاکی تهاران رابطاهبه اینترن  و سمت   م تی در دانشج یان ساکن خ ابگاه دانشگ
( نیز 2004الیس ن ) ازنظر( همخ انی دارد. 1395و همکاران ) ج کمال یهاافتهیوج د دارد با  دارتعنا

ارتبا، باا یاك  ینشانهتفه م بهزیستی تعن ی از دو تؤلفه تشکیل شده اس  که بهزیستی تذهبی 
احسااس  ینشاانهانی اجتما ی اس  و قدرت برتر یعنی خدا اس  و بهزیستی وج دی یك  نصر رو

عاد در  این و به کجا تعلاق دارد. ایان دو بُ دهدیتکاری و چرا انجام کیس ، چه نکهیافرد اس  از 
، کندیتنظاتی یکشارچه  مل   ن انبهانسان  کهییازآنجاتعاتل و همش شی دارند.  باهمتنفك ب دن 

احسااس سامت  تعنا ی،  جهیدرنت شی دارند و تعاتل و همش باهمعد در  ین تنفك ب دن این دو بُ
این تحقیق این اتر یعنی سمت   یهاافتهیطبق  ؛ کهدیآیتآن به وج د  تبعبهرضای  و هدفمندی 

 دتریاتفو در رسایدن باه اهاداف بااالتر و  یخ بباهفرد از اوقات زندگی خ د  ش دیتتعن ی با   
 .حتمال دچار شدن به ا تیااد اینترنا  در او وجا د دارداستفاده کند و اگر کاربر اینترنتی باشد کمتر ا

نتایج تحقیق حاضر این با د کاه باین رضاای  از زنادگی باا ا تیااد باه اینترنا   ازجمله نیهمچن

که باین  دهدیتآتده نشان  به دس  جینتا .دانشج یان دانشگاه شهید باهنر کرتان رابطه وج د دارد

و تعک سای دار تعناا ی(، رابطاه001/0دانشج یان در ساطح ) رضای  از زندگی با ا تیاد به اینترن 
افارادی کاه بیشاتر از اینترنا   دهادیتانشان  ( که2010وج د دارد. این نتایج با تطالعات  ل ی )

کراتز و گروند کاه دریافتناد  یهاافتهی؛ ارتبا، کمتری با تادر و دوستان خ د دارند و کنندیتاستفاده 
تتقابال دارناد،  ی دم رضای  از زندگی با استفاده بیشتر از اینترن  رابطاه ارتباطات خان ادگی کم و

تهم روانی اس  کاه فارد  یهایژگیوبهزیستی یا رضای  از زندگی یکی از  احساس همس یی دارد.
از آن برخ ردار باشد. رضای  از زندگی تفه تی پایادار و فراگیار اسا  کاه  س یبایتواجد سمت  
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 ؛ وکندیت تنعکس کنندیت زندگی آن در که را نسب  به جهانی جاتعه كیردم احساس و نظر کلی ت
تحقیق و بعضی از تحقیقات گذشته اگر کاربران از زندگی فاردی و خاان ادگی خا د  یهاافتهیطبق 

 یرضای  خ بی نداشته باشند، جه  رهایی از احساسات و افکار خ د از این ت ضا ع دچاار اساتفاده
. کننادیتاو بیشتر وق  خ د را صرف وبگردی بدون هادف  ش ندیتینترن  زیاد تفر، و کاذ  از ا

(. افراد تعتاد به اینترنا  اخاتمل 2011و لی،  کن، چ نگ)ا تیاد به اینترن  برای فرار از خ د اس . 
(. همچنین بین هراس اجتما ی باا باارز با دن 2011چ نگ، وونگ، ) ملکرد روزانه بیشتری دارند 

زتان استفاده از اینترن ، انتظارات زیاد از  یکاراهمالتفر، از اینترن ،  یاینترن ، استفادهاستفاده از 
از زنادگی  و غفلا دیگران در زتان استفاده از اینترن ، فقدان کنترل در زتان اساتفاده از اینترنا  

(، شا  و بلاك 2002باا نتاایج شایهان ) هاافتهیو تستقیم وج د دارد. این  دارتعنا یاجتما ی رابطه
بین سمت  تعن ی  ؛ و( همس  اس 1395و کیانی چلمردی و همکاران ) (1390( و ک رکی )2008)

زتاان اساتفاده از اینترنا ،  یکاراهمالتفر، از اینترن ،  یهبا بارز ب دن استفاده از اینترن ، استفاد
و ر زتاان اساتفاده از اینترنا  فقدان کنتارل د انتظارات زیاد از دیگران در زتان استفاده از اینترن ،

زایای باا نتاایج ناساتی هاافتاهیو تعک س وج د دارد. این  دارتعنا یاز زندگی اجتما ی رابطه غفل 
(، همس  اس . همچناین 1391(، لشکرآرا، تق ی شهری، تاهری و صادقی )1392(، دهبانی )1388)

زتان  یکاراهمالتفر، از اینترن ،  یفادهبا بارز ب دن استفاده از اینترن ، است بین رضای  از زندگی
فقادان کنتارل در زتاان  استفاده از اینترن ، انتظارات زیاد از دیگران در زتاان اساتفاده از اینترنا ،

باا  هاافتاهیو تعک س وج د دارد. این  دارتعنا یاز زندگی اجتما ی رابطه و غفل استفاده از اینترن  
(، همس  اسا . 1999) نیو ف (2004(، اریك جی ت دی )2008ن )(، ون د2007نتایج کراتز وهگر )

از سامت  تعنا ی  افرادی که دچار هراس اجتما ی هساتند، رضاای  از زنادگی ندارناد و جهیدرنت
 .ش ندیتو تضر به تدت ط النی از اینترن   دیرتفیغ یپایینی برخ ردارند دچار استفاده

 یاا و قیاتحق روند در که اس  ت اجهیی ها یدودتح با شهیهمی انسان  ل م ینهیدرزت قیتحق
 .اسا ی بررس و بح  ت ردی و  ملکرد و انسان هایبررس نیا در رایز اس ، رگذاریتأث حاصله جینتا
ی تشاکمت و هاا یتحادود باا ت سعهدرحال ج اتع دری پرسشگر و قیتحق فرهنگ گریدیی س  از

 پار باه تنجار ت ضا ع نیا کهاس   روبرو شگرپرس دخال  بری تبتن دهندگانپاسخ تفکرات ازجمله
ب د و افراد تمکن اس  به  ناتهپرسش ،بکاررفته ابزار .ش دیت هایآزت دن ت سط هاناتهپرسش نکردن

را در ت رد خ د و سازتان و کارکنان تنعکس نکنند. برای رفع ایان کمبا د  ها یواقعدالیل تختلف 
 لیاباه دلاساتفاده شا د کاه   ارد در صا رت اتکاانبهتر با د از تصااحبه و تشااهده یاا ساایر تا

 دیرسایتا نظار به ت ض ع نیبر ا  موه زتانی، تنابع و اتکانات این اتر تیسر نشد. یها یتحدود
 هاناتهپرساش کاردن پار در را الزم دقا  ناتهپرساش ب دنی ط الن  ل  به هایآزت دن ازی اریبس

 از ناتهپرساش حذف به تنجر ت ض ع نیا که اندکرده رپ ناقص ص رتبه را هاناتهپرسش یا نداشتند
 جینتا سهیتقا اتکان شد با   زین حاضر پژوهش با تشابه قاتیتحق وج د  دم نیهمچن .شدیت کار

 .یابد کاهش گرید یهاپژوهش با حاضر پژوهش
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 ،یدرتاان تراکز تشاوره، تراکز رینظ ها،سازتان ازی اریبس میافتیدر تطالعه نیا از آنچه اساس بر
 وی فرهنگا تراکاز ،یدانشاگاه تشااوره تراکاز درتان، و بهداش  وزارت نیتسئ ل ،یستیبهز تراکز

 کاردنی درونا ،یاجتماا  هاراس کاهش با قیتحق جینتا از ت انندیت هاخان اده زین و کش ر آت زش
 ج اناان و ن ج اناانی زنادگ از  یرضاا شیافازا و هاآنی تعن  سمت  شیافزا و افراد در  یتعن 
 .بردارند یتؤثر یهاقدم هاآن نترن یا به ادیا ت کاهش در انیدانشج  ژهیوبه

 ریساا در نیهمچنا و کرتاان شاهر یهادانشاگاه ریساا در پاژوهش نیاا تاا گرددیت شنهادیپ
 حاضار پاژوهش د،یاآ فاراهم ت ض ع نیای بررس و سهیتقا اتکان تا گردد انجام رانیا یهادانشگاه

 نیهمچنا دیآ دس  به یترمیتعمقابل و ترتطمئن جینتا تا گردد تکراری شیآزتا ای یتقطع ص رتبه
 .گردد استفاده ت ردنظری رهایتتغ سنجش جه  ترک تاه وی ب تی ابزارها از ندهیآ قاتیتحق در

  منابع

 ،یریشاگیپ ،یشناساسبب ف،یت ص نترن ،یا به ادیا ت(. 1381. )اکبری ل ،یصارت احمد، دوار،یات
 .نیتمر: تشهد. نترن یا به ادیا ت سنجش یهااسیتق و ندرتا

. ایارج کرتاانی، اسا دی و فرحنااز تهمنای، زاده بدالاه آزاد، رحمانی، شیماسادات، آقاحسینی،
 پزشکی  ل م دانشگاه تجله آن، با ترتبط   اتل و سرطان به تبتم بیماران تعن ی سمت (. 1390)

 .37-35 ،3 شماره ،5 دوره قم،
 اسیاتق ییروا و ا تبار(. 1386. )هینیحس ،یو گ درز  اش ر ،یک چک تحمد صغر، ا ی ل ،یانیب 
 .265-259 ،11 شماره ،یرانیا روانشناسان فصلناته. یزندگ از  یرضا

 یاجتماا  هاراس بار تعهد و رشیپذ یگروه درتان یاثربخش(. 1390. )دیتج  مران، فرج پ ر
 .2 شماره ،6 رهدو ،یتندرست و دانش فصلناته. انیدانشج 
 آتا زانداناش در یاجتماا  اضاطرا  یبررس(. 1395. )تحمدباقر وکجباف، خات ن، ت دت، پ ر
 ششم، سال ،یاجتما  یشناسروان یهاپژوهش تجله ،یتجاز یهاشبکه و نترن یا از کنندهاستفاده
 .1395 زتستان ،23 شماره

 باا اینترنا  باه ا تیااد بین رابطه یبررس(. 1391. )السادات تریم زاده، فاتحی و نسیم جعفری،
  لمای تجلاه. اصافهان دانشاگاه دانشج یان در اجتما ی هراس و روانی فشار اضطرا ، افسردگی،
 .4 شماره ،17 دوره کردستان، پزشکی  ل م دانشگاه

 و ییتنهاا احسااس(. 1391. )تحمادج اد ،یخاادت و دیوح ،یراشد تحمدرضا، ،یبحر زربخش
 .32-38 ،1 شماره ،2 دوره سمت ، ارتقا  یریتد. انیدانشج  در نترن یا به ادیا ت

 یبررسا (.1388. )طااهر دیاحم دوس ، نشا، و نیحس ،یت ل  تهرداد، ،یکمنتر فاطمه، زرگر،
 دوره ،یشناساروان. انیدانشاج  یتنادجرئ  و یاجتما  هراس بر  مئم یگروه یرفتاردرتان ریتأث
 .348-335 ،3 شماره ،10



 ینترنتبه ا یادبا اعت یاز زندگ یتو رضا یسالمت معنو ی،هراس اجتماع ینب یرابطه

92 

بار  د اا اثار(. 1385. )فاطماه ،ینیحسا و ا ظام ،ی ریگ تحب به، ،ییرضا مه،یعن ،یفاطم دیس
 .295-304 ،4 شماره ،5 دوره ش،یپا فصلناته. سرطان به تبتم مارانیب یتعن  سمت 

 در اجتماا ی هاراس ینایبشیپ الگا ی(. 1389. )بنفشه غرایی، و الدن فتی، زهرا، فر، طاهری
 ایاران باالینی روانشناسای و یپزشاکروان تجلاه .رفتااری - ختیشنا یهاتؤلفه پایه بر دانشج یان

 .45-34 ،16 شماره ،(رفتار و اندیشه)
 و تعنا ی سامت  ارتباا،(. 1390. )آرش اکاابری، و اصغر افشانی، گل  بدالقادر،  صاررودی،

 .86-79 ،4 شماره ،3 دوره شمالی، خراسان پزشکی  ل م دانشگاه تجله. پرستاران در زندگی کیفی 

 باه ادیاا ت  عیشا زانیات یبررس(. 1386. )رضای ل ،یتراد و تهرناز ،یشهرآرا ،یلیل ،زادهقاسم

 و میتعلا فصالناته. تهران شهر رستانیدب آت زان دانش در نفس زت و ییتنها با آن رابطه و نترن یا
 .102 -98 ،21شماره   ،یترب

 باه ا تیااد شای ع نارخ بررسای(. 1386. )رضاای ل ،یتراد و تهرناز ،ییشهرآرا لیلی، ،زادهقاسم
 و نفس زت تنهایی، تتغیرهای در اینترن  به تعتاد ریغ و تعتاد دختران تقایسه و دختران در اینترن 
 .38-32 ،1 شماره ،2 دوره تعاصر، روانشناسی، اجتما ی یهاتهارت

 راتیتأث ی ل تدل(. 1395. ) باس ،یاب القاسم اکبرو  طادخ ، تحمد، ،یمانینر ،ی ل ،ج کمال
 ،ییزناشا   یرضاا و یتجااز یهاشابکه یواسطه با ییفرازناش  روابط بر یاخمق و یتعن  ه ش
 .1395 زتستان ،24 شماره ،6 دوره ،یاجتما  یشناسروان یهاپژوهش تجله
 اتیخص صا یبررسا(. 1395. )دیساع وخاکادال، بهمن گل ،یگ یزرد احمدرضا، ،یچلمرد یانیک
 یهااپژوهش تجلاه. انیدانشاج  در ینترنتایا یخص صا میحار یریگ جها اسیاتق یسنجروان
 .1395 زتستان ،24 شماره ششم، سال ،یاجتما  یشناسروان

 یاثربخشا(. 1390. )درضاایحم ،یضای ر و اتراهلل ،یمیابراه با،یفر ،یخ است زدی م،یتر ،یک رک
 تجلاه. دختار انیدانشاج  در نترنا یا به ادیا ت کاهش و یاجتما  یهاتهارت بهب د در یشگرینما

 .279 ،4 ش ،17 دوره ران،یا ینیبال یپزشکروان
 باه ادیاا ت(. 1391. )ایارؤ ،یصاادق و بابك اق ،یتاهر تحم د، ،یشهر یتق  بهنام، ،لشگر آرا

 تجلاه. تهاران یپزشاک  لا م دانشاگاه خ ابگااه سااکن انیدانشاج  در ی م ت سمت  و نترن یا
 .76-67 ،1 شماره ،10 دوره ،یبهداشت قاتیتحق ت یانست و بهداش  دانشکده
 بیاطب تجلاه. نترنا یا باه ادیا ت با ی م ت سمت  ارتبا، یبررس(. 1388. )ناصر ،ییزایناست

 .63-57 ،1 شماره ،11دوره  شرق،
 گروهای چند تاییدی  اتلی تحلیل و ا تبارسنجی(. 1389. )فاطمه اسکندری، و شهرام واحدی،

 شاماره ،5 دوره پرساتاری، پژوهش. تاتایی و پرستاری انیدانشج  بین در زندگی از رضای  تقیاس
17، 68-79. 

تعنا ی باا  (. رابطه سامت 1390ناصر. ) تحمدیان، تحسن و ی سفی، گل یاسمی نژاد، پریسا،
 .125-110، 8، شماره 3و سازتانی، دوره  ، تشاوره شغلیی لمئ یهدرگیری شغلی در ا ضای 



 96، بهار 25ی ، شماره7ی شناسی اجتماعی، دورههای روانپژوهش

93 

Alavi, SS., Maracy, MR., Jannatifard, F., Eslami, M., & Haghighi, M. 

(2010). A Survey of relationship between psychiatric symptoms and internet 

addiction instudents of Isfahan universities. Journal of Hamadan Research in 

Medical Sciences; 17(2): 57-65. 
American Psychiatric Association. (2003). Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorder, Washington, American Psychiatric Association. 
Bahri, N., Sadegh Moghadam, L., Khodadost, L., Mohammadzadeh, J., & 

Banafsheh, B. Internet addiction status and its relation with students general 

health at Gonabad Medical University. Modern Care, Scientific Quarterly of 

Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2011; 8(3): 166-173. [Persian] 
Cheung, L. M., Wong, W. S.The effects of insomnia and internet addiction 

on depression in Hong Kong Chinese Adolescents:An exploratory cross-

sectional analysis. Journal of Sleep Research. 2011; 20(2): 311-317. 
Ellison, C. W. (2004). Spiritual well- being: Conceptualization and 

measurement. Journal of Psychology and Theology, 11(4): 330-340. 
 Eric, J. Moody. (2004). Cyber psychology & Behavior. 4 (3): 393-401. 

Due:10. 089/109493101300210303. 
Finn, J. (1999). An exploration of helping processes in an online self-help. 

Focusing an issuer of disability Health on social work. 24 (3): 220-232. 

Haghayegh, S., Kajbaf, M., Shabani, A., Nikbakht, M., & Farahani H. 

Analysis of psychometrics properties of internet attitude scale (IAS_40). Health 

Information Management. 2008; 5(1): 1-8. 
 Kratzer, S., & Hegerl, U. (2007). Is internet addiction a disorder of its 

Own?Journal of Counsulting And Clinical Psycology, 31(4): 961-2. 

Kwon, J. H., Chung, C. S., & Lee, J. The effects of escape from self and 

interpersonal Relationship on the pathological use of Internet games. 

Community Mental Health Journal, 47, 13–121. 

Lee, B., & Stapinski, L. Seeking safety on the internetn relationship between 

social anxiety and problematic internet use. Journal of Anxiety Disorders. 2012; 

26(1): 197-205. 

Lee, K. (2003). Emerging consumer issues and remedies in changing 

consumer environment, BK 21 project Team Report: Seoul National 

University. 
Sheehan, k. B. (2002). A typology of Internet use online session. Journal of 

adverting Research; 42(5): 62-71. 

Sunwoo, K., Rando, K. (2005). A study of Internet addiction, Journal of 

Korean Home Economics Association, 3, 1-19. 
Shaw, M., Black, D. W. (2008). Internet addiction: definition, assessment, 

epidemiology and clinical management, CNS Drugs: 22(5): 353-65. 
Van den Eijnden, R.J., Meerkerk G.J., Vermulst A.A., Spijkerman, R., & 

Engels, R.C. (2008). Online Communication compulsive Internet use, and 

Psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal study. Dev Psychol. 

44(3): 55-65. 



 ینترنتبه ا یادبا اعت یاز زندگ یتو رضا یسالمت معنو ی،هراس اجتماع ینب یرابطه

94 

Young, K. S. (1997). The relationship between depression using the BDI and 

Pathological internet use. Poster presented at the 105th annual meeting of the 

America psychological association. 
Chicago, IL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


