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چکیده
مقدمه :یکی از مدرنترین رفتارهای اعتیادگونه ،پدیده اعتیاد به اینترنت است .اعتیادی رفتاری کهه
بهطور روزافزون در حال شیوع بیشتر است .پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ اعتیاد به اینترنهت
دانشجویان و تفاوت نیمرخ گروههای مختلف ازنظر تنهایی اجتماعی و تنهایی هیجانی انجام شد.
روش :جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز تشکیل مهیدادنهد کهه
 273نفر ( 322نفر پسر و  273نفر دختهر بها اسهتفاده از روم نمونههگیهری تاهادفی خوشههای
چندمرحلهای انتخاب شدند .پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ( ، 2991پرسشنامه تنهایی هیجانی
( 2911و پرسشنامه تنهایی اجتماعی راسل ( 2991بهمنظور جمعآوری اطالعات استفاده شد.
یافتهههههها :دادهههها بهها اسههتفاده از روم تولیههل خوشهههای ،تولیههل واریههاند چنههد مت یههره
 MANOVAو آزمونهای تعقیبی مورد تجزیهوتولیل قرار گرفتنهد .نتهایح حا هل از تولیهل
خوشهها سه گروه دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنهت شهدید ( ، =77/1اعتیهاد بهه اینترنهت
متوسط ( =21/1و اعتیاد به اینترنت خفیف ( =32/1را مشخص کهرد .همچنهین تفهاوت
بین خوشههای اعتیاد به اینترنت سهگانه زیاد ،متوسهط و خفیهف در مقیهاح احسهاح تنههایی
اجتمهاعی P <2/222{ ،و ( }F 232/74و تنههایی هیجهانی P <2/222{ ،و (}F 222/42
معنیداری بود.
نتیجهگیری :با توجه به اینکهه در هد بها یی از دانشهجویان ،از اعتیهاد بهه اینترنهت و تنههایی
هیجانی  -اجتماعی رنح میبرند ،بنابراین زم است پدیده اعتیاد اینترنتی بههعنهوان یﻚ مشکل
روانی ،توسط برنامهریزان فرهنگی و آموزشی و نظام خانواده یﻚ امر مهم در نظر گرفتهه شهود و
بهمنظور پیشگیری از این پدیده ضروری است در سطح جامعه در مورد نشانهها و عالئهم اعتیهاد
به اینترنت ،آگاهیهای زم ارائه شود.
کلمات کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،تنهایی هیجانی ،تنهایی اجتماعی ،تولیل خوشهای

 .2استاد روانشناسی دانشگاه تبریز
 .3کارشناح ارشد روانشناسی تربیتی
 .2استادیار روانشناسی مجتمع آموزم عالی رستان
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Internet addiction and its relationship with emotional
and social feeling of loneliness university students: A
cluster analytic approach
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Abstract
Introduction: Problematic computer use is a growing social issue
that is being debated worldwide. This study examined the prevalence
of internet addiction among Tabriz university students and its
relationship with an emotional and social feeling of loneliness.
Method: 372 students of Tabriz University (200 male students and
172 female students) were selected by multi-stage random cluster
sampling. For gathering data, from the Young internet addiction test
(1998), loneliness questionnaire Woodworth (1986) emotional and
social loneliness Russell questionnaire (1996) was utilized.
Result: Data were analyzed by cluster analysis and MANOVA. The
results of cluster analysis showed three clusters with a mind (M=
21.6), moderate (M= 36.8) and severe (M= 47.8) degrees of internet
addiction. Also, significant differences among 3 profiles were found
in emotional loneliness [F (130/5, P≤ 0/001] and social isolation [F
(123.45, P≤ 0/001].
Conclusion: Given the rising percentage of students suffer from
Internet addiction and emotional-social isolation, it is, therefore,
necessary to consider the phenomenon of Internet addiction as a
psychological problem by cultural and educational planners and the
family system. To prevent this phenomenon, it is necessary to provide
the necessary knowledge at the community level about signs and
symptoms of addiction to the Internet.
Keywords: addiction to Internet, Emotional loneliness, Social
isolation, cluster analytic
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مقدمه
اینترنت بهعنوان یکی از مهمترین اختراعات قرن بیستم ،نحوه ارتباط برقرار کردن مردم با دیگرران،
انتشار اطالعات ،انجام کسبوکار و سرگرمی را تغییر داده است (سوی ،6112 ،1هرای  6و همکراران،
 .)6112اف ون بر این موضوع ،وجود گوشیهای هوشمند همراه که بهاندازه کافی کوچک هستند که
همواره با فرد هستند و بسیار کاربرپسند هستند ،کارکردهرای بشرر امرروز را متتراوت سراخته اسرت
(پوشتر .)6112 ،3با این پیشرفت اگرچه هرلحظه امکان برقراری رابطره برا دوسرتان وجرود دارد امرا
جنبههای منتی از این اب ار جدید در حال ظهور است .برای مثال رفتارهرای اعتیرادوور 4برا افر ای
استتاده از اینترنت اف ای یافته است (داگ و موتک ،6112 ،5جو 2و همکاران ،6112 ،شرو،6112 ،2
یانگ .)1111 ،2متأستانه اعتیاد به اینترنت در کشورهای وسیایی نسبت به کشورهای توسرههیافتره و
اروپایی بسیار بیشتر گ ارششده است (لی ،6112 ،1لی و لی 6112 ،و پرار و چرویی)6112 ،11؛ و
این رفتارهای اعتیادی بهصورت روزاف ونی در حال تبدیلشدن به یکی از مشکالت سرالمتی اسرت
(کاس و لوپ فرناندز .)6112 ،11تهاریف متهددی در رابطه با اعتیاد بره اینترنرت 16ارائرهشرده اسرت.
شاخصههای مهم در این رابطه ناتوانی یک فرد برای کنترل استتاده از خود را از اینترنرت ،احسراس
اجبار 13مربوط به ونالین بودن که درنهایت منجر احساس ترن در صرورت عردم اسرتتاده و ایجراد
اختالل در زندگی روزمره میشود (یانگ.)1111 ،
محققان زیادی چون بی ،)6112( 14دا و موتک ( ،)6112لی و همکاران ( )6112دریافتند که
اعتیاد به اینترنت پیامدهای منتی در کارکردهرای روزمرره و سرالمت روان دارد .اسرتتاده بیشرتر از
اینترنت با اف ای تنهرایی ،افسرردگی و عقربنشرینی از زنردگی واقهری رابطره دارد (دالبرودا  15و
همکاران ،6113 ،استوار 12و همکاران 6112 ،و کرورت و هگررل .)6112 ،12همچنرین در مطالهرات
مختلتی که توسط کو ،ین ،ین ،لین و یانگ )6112( 12و جانگ ،یانرگ و چروی )6112( 11صرورت
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گرفت ،نشان داد که در کاربران مهتاد به اینترنت اختالالت خلقی نظیر افسردگی ،ان وای اجتماعی و
پرخاشگری ،شیوع بیشتری نسبت به افراد عادی دارد .کرات 1و همکاران ( )1112در یک پژوه
درازمدت دوساله درباره کاربران اینترنت ،به این نتیجه دست یافتند که استتاده ف اینده از اینترنت برا
کراه ارتبراط خرانوادگی و شررکت در محافرل اجتمراعی محلری همرراه اسرت .افر ون برر ایرن،
شرکتکنندگان در این پژوه  ،به ان وای اجتماعی و افسردگی دچار شده بودنرد .وینردهام)6112( 6
نی در تحقیقی رابطه میان درگیری روابرط اینترنتری و تغییررات روانشرناختی را برر روی  214نترر
دان وموز ،پس از استتاده مداوم  35ماهه از اینترنت موردبررسی قرارداد .پس از پایان ایرن پرژوه
3
افت تحصیلی ،رفتارهای پرخطر و ان وای اجتماعی در وزمودنیها بهوضوح دیده شد .یانگ و راجررز
( )1112نی در این راستا مهتقدند که اف ای تنهرایی برا کراه در پیونردها و ارتباطرات اجتمراعی
زندگی واقهی با استتاده از اینترنت مطابقت دارد .الچمن 4و همکاران ( )6112کسانی که در محیط
همدلی دریافت میکنند ،کمتر در مهرض خطر استتاده بی ازاندازه از اینترنت هستند.
کیسلر و کاترین )6116( 5مهتقدند این موضوع که ویا اینترنت تأثیر اجتماعی مثبرت و یرا منتری
دارد ،به چگونگی بهرهگیری از اینترنت و ونچه را که افراد از دست میدهند تا بره اینترنرت بپردازنرد،
بستگی دارد .این پژوهشگران مهتقدند که وسانی ارتباطهای اینترنتری ،افرراد را وامریدارد ترا زمران
بیشتری را بهتنهایی بگذرانند؛ بهصورت ونالین با غریبهها صحبت کنند و ارتباط سطحی برقرار سازند
و این کارها را به قیمت از دست دادن گتتوگوهای رودررو و ارتباطهای فرامیلی و دوسرتانه انجرام
دهند .بنا بر برخی پژوه های پیمایشی ،ارتباطهای اجتماعی از طریق اینترنت ،ضهیفتر از ارتباط-
های واقهی است و در درازمدت ،به ان وای اجتماعی ،افسردگی و به مخراطره افترادن سرالمت روان
افراد میانجامد (نقل از سهیدی و شکیبا.)1324 ،
هرچند یکی از کاربردهای مهم اینترنت ،کاربرد اجتماعی ون است ،امرا بره دلیرل ونکره روابرط
اینترنتی نسبت به روابط رودررو از غنای کمتری برخوردار است ،درنهایت ،بهرهگیری از اینترنت افراد
را تنهاتر میکند (دوران .)6113 ،2احتمال اعتیاد به اینترنت در میران افرراد منر وی و گوشرهگیرر و
کسانی که در ارتباطات اجتماعی و بین فردی مشکلدارند ،بی از دیگران است (دیرویس.)6111 ،2
کسی که در روابط واقهی بین فردی توفیق چندانی نداشته ،اکنون از این طریق قادر میشرود بردون
ونکه چهره خود را برمال کند و هویت خود را بگوید روابرط گسرتردهای را برقررار کنرد و احساسرات
خوی را بروز دهد این منجر به ایجاد توهم صمیمیت می شرود و وقتری واقهیرت خرار در دنیرای
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واقهی نه مجازی اینترنت محدودیتهای خود را نشان میدهد ،واکن هرای ناامیدانرهای را در فررد
ایجاد میکند (فیروزوبادی.)1326 ،
کرات ر و هگرل )6112( 1دریافتند که استتاده بیشتر از اینترنت با افر ای تنهرایی ،افسرردگی و
عقب نشینی از زندگی واقهی رابطه دارد .اندرسون ( )6111بیان میکند که فرد ،ارتباط برا اینترنرت را
به عنوان راه فرار از مشکل واقهی ،خرال شردن از احسراس کسرالت خرود ،رهرایی از احساسرات
درماندگی ،گناه ،تنهایی ،اضطراب ،افسردگی انتخاب کرده است و از ون استتاده میکنرد .اسرتداللی
وجود دارد که بیان میکند کاربران «چت» اشخاصی هستند که از اجتماع بیمنا اند و ممکن اسرت
از اینترنت بهعنوان یکشکل از رویکرد اجتماعی کمخطر و یک فرصتی برای تمرین رفتار اجتماعی
و مهارتهای ارتباطی که ممکن است برای بهبود تهامرل بررونخطری ،چهرره بره چهرره و محریط
اجتماعی به ونها کمک کند ،اسرتتاده کننرد (کمر برل6112 ،6؛ نقرل از ورر 3و همکراران.)6114 ،
همچنین ،مودی6111( 4؛ نقل از هاردی و تی )6112 ،5نشان داد کره اسرتتاده زیراد از اینترنرت برا
سطوح باالیی از تنهایی هیجانی ،ولی سطوح پایین تنهایی اجتماعی ارتباط دارد .بهطورکلی اسرتتاده
منتی از اینترنت یک راهبرد غیر انطباقی برای غلبه بر هیجان منتی است کره افرراد بررای کراه
استرس ،احساس تنهایی و یا فرار از مشکالت میان فردی بهاحتمال بیشتری به اسرتتاده از اینترنرت
روی میوورند .استتادهی بی ازحد از اینترنت ،همچنین به علت صرف وقرت بسریار ،موجرب عردم
رسیدگی به فهالیتها و وظایف و کاه ارتباطات فرد میشود که همین مسئله نی بره شرکل یرک
رابطهی چرخشی ،مجدداً با اف ای اضطراب و حتی تنهایی و دیگر هیجانهای منتی همرراه شرده
که به علت ناکارومد بودن فرایندهای مقابلهای و حتی حل مسئلهی نامناسب به استتادهی بیشرتر از
اینترنت منجر میگردد (مظاهرینژادفرد ،مهتمدی ،زیودار ،پوراسدی و شاهواروقی فراهانی.)1312 ،
پیرررو همررین بح ر بایررد گتررت کرره سالهای حﻀور در دانشگاه دوره انتقال برررای بسیاری از
دانشجویان است؛ بهطوریکه ونان با تر خانواده به یک محیط اجتماعی جدید وارد میشوند که با
وزادی بی تر ،چرال هرای دانشگاهی و وظایف مختلف مشرخ مریشروند (وینردهام و لینچرر،2
 .)6114لرذا سرازگاری بازنرردگی دانشجویری ممکن است چررال برانگیر باشد و منجررر برهتنهررایی،
اضررطراب ،افسردگرری و استرس شود و درنهایررت بهضرری دانشجویان ممکن است از اینترنت برای
تسکین این احساسررات اسررتتاده کننررد .در مطالهه شئوونفلررد و یرران )6116( 2برری از یررکسرروم
دانشجویان در مهرض خطر وابستگی به اینترنت قرار داشتند .دانشجویان دانشگاه به دالیلی از قبیل؛
دسترسی وسان و نامحدود به اینترنت دانشگاه ،تجربه وزادی و راحتی خار از کنتررل والردین بررای
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اولین بار در زندگی ،پیدا کردن دوستان جدید از طریق اینترنت و مواجه با مشکالت جدی در هنگام
ورود به دانشگاه و همچنین اصرار برای استتاده از فنووریهای مدرن در بین جوانان همسال بیشتر
در مهرض خطر ابتال به اعتیاد به اینترنت هستند (صالحی ،نوروزی خلیلی ،حجتی ،صالحی و دان ،
.)6114
1
گذران وقت در اینترنت فهالیتهای بهنجرار اجتمراعی را کراه مریدهرد (چرو و همکراران،
 .)6112بهعالوه دسترسی به اطالعات ناسالم چون فﻀای پورنو گرافی را تسهیل مریکنرد (لریم 6و
همکاران .)6115 ،همچنین کمبود خواب ،اختاللهای بینایی و کاه کارویی در کالس درس هرم
از مﻀرات استتاده زیانوور اینترنت هست (کرانیگلیو 3و همکراران .)6112 ،همره ایرنهرا ضررورت
بررسی شیوعشناسی اعتیاد و عوامل وابسته به ون را بهمنظرور فهرم بهترر مسرئله نشران مریدهرد.
مطالهات جامهی درزمینهٔ اعتیاد به مواد مخدر انجامشده است اما برخالف مرواد مخردر ،اعتیراد بره
اینترنت دستکم گرفتهشده است (نستلر .)6113 ،4این تغافل در حالی است که تهداد کاربران مهتراد
به اینترنت روزاف ون است و سالمت روانی  -اجتماعیشان درخطر است (مون و لی 6115 ،5و اکنیو
و پرزپیروکا .)6112 ،2عالوه بر نکات فوقالذکر ،ونچه ضرورت کنکاش در حیطره رفتارهرای اعتیراد
گونه به اینترنت درزمینهٔ دانشجویان را دوچندان میکند این اسرت کره فرصرت دانشرگاه یکری از
مؤلتههای تأثیرگذار در کسب دان  ،مهارت و توسهه رشد همهجانبه است که اگرر درسرت اسرتتاده
نشود ،زیانهای جبرانناپذیری برای زندگی حرفهای فرد خواهد داشت.
از دیگر دالیل اهمیت انجام این پژوه این اسرت کره اعتیراد بره اینترنرت نتیجره مجموعره
پیچیدهای از عوامل شخصیتی ،شناختی ،هیجانی و انگی شی است ،به نظر میرسرد کراربرد تحلیرل
خوشهای برای شناسایی گروههای مختلف کاربر اینترنت مناسب است .درواقع تحلیل خوشهای یک
رویکرد مبتنی بر شخ  2است که به جستجوی این مطلب میپردازد که چگونه متغیرهای متتراوت
به خوشههای مختلف ترکیب میشوند و امکان بررسی چنین متغیرهایی را برهطرور مسرتقل از هرم
فراهم میکند .ازونجاکه ،تحلیل خوشهای اهمیت زیرادی در شناسرایی گرروههرای هردف و کسرب
اطالعات کامل از ویژگیها ،باورها و رفتار این گروهها دارد ،لذا کاربرد ون در روانشناسری مریتوانرد
بسیار متید باشد (ابل ،پالمبریج و گراهام6116 ،2؛ وایلی و کسول .)1112 ،1هدف این مقالره کراربرد
این فن برای خوشهبندی افراد در متغیر اعتیاد به اینترنت است .درواقع ،پرژوه حاضرر بره دنبرال
1. Chou
2. Lim
3. conigilo
4. Nestler
5. Mun & Lee
6. Achnio & Przepiorka
7. Person-based approach
8. Abel, Plumridge & Graham
9. Wyllie & Casswell
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بررسی تهداد و انواع خوشههایی است که میتوانند تغییرات نمرات اعتیاد به اینترنت دانشجویان را به
حداکثر می ان پی بینی کنند .همچنین در این تحقیق این موضروع بررسری مریشرود کره چگونره
خوشههای اعتیاد به اینترنت بهدستومده در این پرژوه  ،برا توجره بره متغیرر تنهرایی هیجرانی و
اجتماعی قابل تبیین هستند؟ بنابراین پژوه حاضر کوشیده است که نیمرخهای اعتیاد به اینترنرت
دانشجویان دانشگاه تبری را توصیف نماید و همچنین نیمرخهای متتاوت به لحاظ احسراس تنهرایی
هیجانی و اجتماعی را مقایسه نماید .سؤاالت پژوه حاضر شرح ذیل میباشد:
 .1نیمرخ اعتیاد به اینترنت دانشجویان چگونه میباشد؟
 .6ویا افسردگی دانشجویان با توجه به خوشهبندی اعتیاد به اینترنت ونان متتاوت است؟
 .3ویا احساس تنهایی هیجانی  -اجتماعی دانشجویان با توجه به خوشهبندی اعتیراد بره اینترنرت
ونان متتاوت است؟
روش
جامهه وماری پژوه حاضر ،شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریر در سرال تحصریلی
 12-12در حال تحصیل بود .بر اساس گ ارش وماری دانشگاه تبری تهداد ایرن دانشرجویان 11215
بود .در مرحله بهد با استتاده از فرمول تهیین حجم نمونه کوکران تهداد  326دانشجو بهعنوان گرروه
نمونه انتخاب شد.
N

سپس برای انتخاب این افرراد از روش نمونرهگیرری خوشرهای چندمرحلرهای اسرتتاده شرد .در
مرحلهی اول از بین دانشکدههای دانشگاه تبری  ،دانشکدههای علوم انسرانی ،علروم پایره و فنری -
مهندسی بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحلهی دوم ،یک یا دو کالس از هر دانشکده باز بره
روش تصادفی ،انتخاب شدند .برای جلوگیری از افت وزمودنیها ،حجم نمونه را  411نتر انتخاب شد
که در این میان  322عدد از پرسشنامهها ( 611نتر پسر و  126نتر دختر) عودت داده شدند .محقرق
برای جمعووری دادهها شخصاً به استاد کالس انتخابشده مراجهه مینمود و از وی تقاضا مریکررد
که بیست دقیقه از وقت کالس خود را به محقرق اختصرا دهرد .پرس از کسرب اجرازه ،محقرق
توضیحات الزم درزمینهٔ پژوه را برای دانشجویان بیان و نحوه تکمیل پرسشنامهها را شرح داد.
دانشجویانی که رضایت خود را برای مشارکت در تحقیق بهصورت شتاهی عنوان کردنرد ،برا حتر
محرمانه بودن اطالعات ،پرسشنامه برای تکمیل در اختیارشان قرار گرفرت .درواقرع شررط ورود بره
تحقیق عبارت بود از دانشجوی مقطع کارشناسری دانشرگاه تبریر و رضرایت داشرتن از شررکت در
تحقیق.
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ابزارهای پژوهش
8

الف) پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ  :ایرن پرسشرنامه توسرط یانرگ در سرال 1112
ساختهشده است .این مقیاس یکی از پرکاربردترین وزمونهای سرنج اعتیراد بره اینترنرت و یرک
ارزیابی خود سنجی  61مادهای است که بر اساس درجهبندی لیکرت برهصرورت همیشره (نمرره ،)5
خیلی زیاد (نمره  ،)4غالباً (نمره  ،)3گاهگاهی (نمره  )6و بهندرت (نمره  )1دستهبندیشرده اسرت .در
این مقیاس می ان اعتیاد بر اساس نمرات به سهطبقه اعتیراد ختیرف دامنره نمررات  ،61-41اعتیراد
متوسط دامنه نمرات  51-21و اعتیاد شدید بین نمرات  21-111تقسریمبنردی مریشرود (جهترری
ندوشن و همکاران .)1311 ،یو 6و همکاران ( )6114ولتای کرونباخ این پرسشرنامه را بری از 1/11
گ ارش کردند .همچنین در ایران نی ولتای کرونباخ این پرسشنامه  1/21بهدستومده است (احمدی،
عبدی ،عبدالملکی و شهسوارانی .)1311 ،همچنین علوی و همکراران ( )1321بررای پرسشرنامه دو
نوع روایی محتوایی و افتراقی )r1=/5( ،و سه نوع پایرایی براز وزمرایی ( ،)r=1/21همسرانی درونری
( )r=1/22و تصنیف ( )r=1/26بهدست ووردند.
4
3
ب) پرسشنامه مقیاس تنهایی راسل  :برای سنج ان وای اجتماعی از مقیاس تنهایی
راسل ( )1112استتاده شد که شناختهشدهترین مقیاس تنهایی است و نسربت بره سرایر مقیراسهرا
سالمت روانسنجی بیشتری دارد .این مقیاس دارای بیست سؤال کره برر اسراس مقیراس لیکررت
چهاردرجهای (هرگ  ،بندرت ،گاهی اوقات و همیشه) تنظیمشده است .ایرن مقیراس در چهرار گرروه
دانشجویان ،پرستاران ،مهلمان و افراد مسن اجراشده است و دامنه ولتا از  1/21تا  1/14بهدستومده
است (راسل .)1112 ،پایاییهای وزمون و وزمون مجردد 1/23 ،گر ارششرده اسرت (جرون و مرور،5
 ،1122نقل از احدی .)1322 ،در ایران پایایی این مقیاس توسط احدی ( )1322با اسرتتاده از ولترای
کرونباخ  1/21بهدست ومد .ضریب همسانی درونی ،در پژوه داورپناه ( 1/22 )1323و در پژوه
رحیمزاده ،بیات و اناری ( 1/23 ،)1322بهدست ومد.
2
ج) پرسشنامه مقیاس تنهایی وودورث ( :)WSLاین مقیراس مشرابه مقیراس تنهرایی
راسل است؛ اما برای اندازهگیری ان وایی هیجانی ساختهشده است و دارای  12گویه اسرت .ضرریب
پایایی اب ار مذکور  1/26محاسبهشده که همبستگی مهنیداری با مقیاس تنهایی راسل دارد (کررن،2
 ،6115به نقل از واحدی و اکبری .)1321 ،در ایران ،مدرسی ی دی ( ،)1313بهمنظور سنج پایایی

1. Young
2 . Yoo
3 . Russell
4 . Social isolation
5 . Jones & Moore
6 . Wadsworth Scale of Loneliness
7. Crane

34

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوپنجم،پاییز8931


پژوهش

این پرسشنامه از روش ولتای کرونباخ استتاده که  1/26کرد که طبق نتیجه پرسشنامه از پایایی قابل
قبولی برخوردار هستند.
یافتهها
ابتدا بهمنظور اطالع از متوسط عملکرد دانشجویان و پراکندگی نمررات وزمرودنیهرا در هرر یرک از
متغیرهای پژوه در جدول  1ارائهشده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اعتیاد به اینترنت
تنهایی اجتماعی
تنهایی هیجانی

32/1
41/2
34/1

12/24
11/2
2/4

پس از جمعووری اطالعات بهمنظور خوشهبنردی مناسرب اعتیراد بره اینترنرت از روش تج یره
خوشهای سلسله مراتبی 1استتاده شد .به این منظور ابتدا از روشهای مختلف تج یه خوشهای مانند
ن دیکترین همسایه ،6دورترین همسایه ،3همسایگی متوسط ،4روش مرک ی 5و روش وارد 2اسرتتاده
شد .نظر به اینکه روش وارد از نتایج منطقیتری برخوردار بود و افراد را بهطور متهادل در خوشههرا
قرار میداد ،از این روش برای تج یهوتحلیل دادهها استتاده شد .تهیین محل برش دندوگرام و تهداد
خوشهها از طریق تحلیل واریانس چند متغیره انجام پذیرفت .شاخ های توصیتی متغیر اعتیراد بره
اینترنت در خوشههای سهگانه در جدول شماره  6ارائهشده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیر اعتیاد به اینترنت در خوشههای سهگانه
خوشه
1
6
3

اعتیاد به اینترنت
شدید
متوسط
ختیف

انحراف معیار
14/26
12/52
16/32

میانگین
42/21
32/22
61/26

تعداد
12
616
22

درصد
%65/3
%56/1
%66/2

همانگونه که در جدول  6نشان دادهشده است ،خوشه یک نسبت به دو خوشره دیگرر ازلحراظ
اعتیاد به اینترنت باالتر است .برای در و فهم تتاوت مهنادار میان خوشهها به لحاظ می ان اعتیراد
به اینترنت از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استتاده گردید .قبل از اسرتتاده از وزمرون پارامتریرک
تحلیل واریانس چند متغیره جهت رعایت فرضهای ون ،از وزمون لون استتاده شد .بر اساس وزمون
1. Hierarchal cluster analysis
2. Slink
3. Klink
4. average linkage
5. Centroid
6. Ward method
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لون و عدم مهناداری ون برای همه متغیرها شرط برابری واریانس بین گروهری رعایرت شرده اسرت
( 325=6/42 ،P≤1/2و  .)F)3نتایج وزمرون المبردای ویلکر (،F =21/22 ،P =1/111 ،η6 =1/12
 )λ=1/6نشان داد که اثر گروه بر اعتیاد به اینترنت مهنادار هست؛ بنرابراین المبردای ویلکر وزمرون
فوق ،قابلیت استتاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز شمرد .درواقع ،میتروان گترت کره برین
خوشههای بهدستومده تتاوت مهنیداری به لحاظ اعتیاد به اینترنت وجود دارد .در ادامه مقایسههای
زوجی برای شناسایی می ان تتاوت مهنیداری گ ارششده است (جدول .)3
جدول  .3آزمون مقایسههای زوجی بونفرونی در اعتیاد به اینترنت
مقیاس

اعتیاد به اینترنت

گروه ()I
خوشه 1
خوشه 6

تفاوت میانگینها

گروه ((J

()I-J
11/15
62/11
15/63

خوشه6
خوشه 3
خوشه 3

خطای استاندارد

Sig

1/22
6/64
1/15

1/111
1/111
1/111

منظور از خوشه  ،1اعتیاد شدید به اینترنت ،خوشه  6به مهنی اعتیاد متوسط به اینترنت و منظور
از خوشه  ،3اعتیاد ختیف به اینترنت است .نتایج وزمون بونترونی نشان میدهد که میرانگین خوشره
یک ( )M=42/2نسبت به خوشه دو ( )M=32/2و خوشه سه ( )M=61/2ازلحاظ اعتیاد به اینترنرت
به صورت مهنادار باالتر است .تتاوت میانگین خوشه دو و سه هم مهنادار است .یکی دیگر از اهرداف
پژوه  ،مقایسه احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی را در خوشههای متتاوت اعتیاد به اینترنت بود.
برای در و فهم تتاوت میان خوشههای شناساییشده ،خوشهها بهعنوان متغیر مسرتقل و احسراس
تنهایی هیجانی و اجتماعی بهعنوان متغیر وابسته مورد وزمرون تحلیرل واریرانس چنرد متغیرره قررار
گرفتند.
جدول  .4آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی احساس تنهایی هیجانی  -اجتماعی در سه خوشه
متغیر
تنهایی اجتماعی
تنهایی هیجانی

مجموع مجذورات
14351/43
11132/52

میانگین مجذورات
2121/21
5121/62

درجه آزادی
6
6

F
163/45
131/51

sig
1/111
1/111

eta
1/4
1/41

مجذور اتا نشان میدهد که تتاوت بین گروهها با توجه به متغیر وابسته درمجموع مهنادار اسرت.
همانطور که در جدول شماره  5مالحظه میشود بین خوشههای اعتیاد به اینترنرت سرهگانره زیراد،
متوسط و ختیرف در مقیراس احسراس تنهرایی اجتمراعی P < 1/111{ ،و ( }F)163/45و تنهرایی
هیجانیP < 1/111{ ،و ( }F)131/51تتاوت مهنیداری وجود دارد .نتایج وزمون تهقیبی گیم هراول
در جدول شماره  5ارائهشده است.
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جدول  .5آزمون گیمزهاول برای مقایسه نمرات احساس تنهایی هیجانی  -اجتماعی
متغیر
تنهایی اجتماعی

گروه()I
خوشه 1
خوشه 6

تنهایی هیجانی

خوشه 1
خوشه 6

گروه ()J
خوشه 6
خوشه 3
خوشه 3
خوشه 6
خوشه 3
خوشه 3

تفاوت میانگین ()I-J
2/22
12/11
1/35
11/15
14/42
4/33

خطای استاندارد
1/12
1/14
1/12
1/11
1/14
1/25

sig
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

نتایج جدول شماره  13 - 4نشان میدهرد کره برین خوشره  1و  6ازنظرر تنهرایی اجتمراعی و
هیجانی ،تتاوت مهنیداری وجود دارد .بدین مهنا که میر ان احسراس تنهرایی اجتمراعی و هیجرانی
خوشه  6کمتر ازخوشه  1است .)P > 1/111( .همچنین در خوشه  1با خوشه  3نی تتاوت مهنریدار
است ( (P< 1/111و خوشه ( 3اعتیاد به اینترنت متوسط) ،می ان کمتری از تنهایی اجتماعی را دارد.
بین خوشه  6و  3ازنظر می ان احساس تنهایی اجتماعی  -هیجانی تتاوت مهنریداری وجرود دارد( .
.)P >1/111
بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالهه تهیین نیمرخهای اعتیاد به اینترنت دانشجویان و مقایسه نیمرخهای بهدسرتومرده
ازلحاظ احساس تنهایی هیجانی و اجتماعی ونها بود .هردف عمرده فرراهم ووردن بینشری جدیرد و
اطالعات جدید مبنی بر اینکه می ان اعتیاد و وابستگی به اینترنت منجر به احساس تنهایی هیجرانی
و اجتماعی میشود .نتایج این پژوه با دیگر پژوه هایی چون میلوسویچ ،)6114( 1موتلوبیراکتر،
پوالت هوپکان و هوپکان ،)6113( 6منصروری ( ،)1312حسرینونرد و سرواری ( )1312و حیردریان
( )1312حاکی از استتاده زیاد و همچنین نحوه متتاوت استتاده از شبکههرای اجتمراعی در افرراد برا
احساس تنهایی همخوان است.
قبل از بح پیرامون ارتباط خوشهها و تنهایی ،همان طور کره نترایج تحلیرل خوشرهای نشران
دادهشده با توجه طبقهبندی دانشجویان بره سره خوشره اعتیراد بره اینترنرت از بیشرترین مهنراداری
برخوردار هست .بنابراین یکی از نتایج پژوه حاضر طبقهبندی دانشجویان به سه خوشه متمرای از
هم بود .خوشه یک ،مهتاد به اینترنت مهتاد ،خوشه دو به نام کاربران مهمولی نامگذاری شد .درنهایت
گروهی از دانشجویان نی در خوشه سوم قرار گرفتند که بانام کاربران کم استتادهکننده نام گرفت .در
رابطه با خوشهبندی اعتیاد به اینترنت ،یانگ ( )1112پرسشنامهای مطرح کرده است کره شرامل 61
ویتم است که گ ارههای این وزمون بر اساس مال های  DSM-IV-TRبرای تشخی قماربرازی
1. Milosovic-Dordvic
2. Mutlu Bayraktar, Polat hopcan & Hopcan
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بیمارگونه طراحیشده است .نمرات بهدستومده برای هر فرد ،وی را دریکی از سه گروه طبقهبنردی
میکند که هر چه امتیاز باالتر باشد اعتیاد به اینترنت شدیدتر خواهد بود .این سه گروه عبارتانرد از
کاربر عادی اینترنت ،کاربری که در اثر استتاده زیاد دچار مشکالتی شده و کاربر مهتاد کره اسرتتاده
بی ازحد وی را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد .یانگ ( )1112یکی از اولرین محققرانی برود کره
تحمل ،یهنی اف ای می ان استتاده از اینترنت باگذشت زمران را در افرراد مهتراد مشراهده کررد .در
تحقیق او ،افراد مهتاد تخمین زدند که در زمان شروع استتاده از اینترنرت ،میر ان اسرتتاده ونهرا در
هتته فقط چند ساعت بوده است؛ اما در زمان تحقیق ،کاربران مهتراد  32/5و افرراد غیرر مهتراد 4/1
ساعت استتاده از اینترنت در هتته را به دالیل غیر کاری گ ارش کردند که نشان میدهرد مهترادان
حدود هشت برابر غیر مهتادان از اینترنت استتاده میکردند .یانگ نتیجه گرفت کره اسرتتاده زیراد از
اینترنت ،یک خصوصیت شاخ در وابستههاست .در تحقیق یانگ ( %65 ،)1112افراد مهتاد کمترر
از ش ماه و  %52ون ها ش ماه تا یک سال سابقه استتاده از اینترنت داشتند .یانگ مهتقرد اسرت
که این دادهها نشان میدهند اینترنت بهسررعت اعتیراد مریوورد.در مقابرل ،گروهرل )6111( 1ایرن
فرضیه را مطرح میکند که رفتارهای وابستگی به اینترنت که ما مشاهده میکنیم ،مقطهری هسرتند.
خیلی از افرادی که تازه با اینترنت وشنا میشوند به ون مهتراد مریشروند ،امرا بهرد از مردتی میر ان
استتادهشان از اینترنت کاه مییابد .در مورد کاربرانی که مدتهاست از اینترنت استتاده میکننرد
هم می توان گتت که به علت وسهت اینترنت ممکن است این افراد هرچند وقرت یرکبرار برا یرک
قسمت جدید اینترنت وشنا شوند (مثالً یک وبسایت یا یک چت روم جدید) و دوباره در این چرخره
بیتتند؛ بنابراین به نظر گروه ،هرچند کاربران جدید احتماالً بهطور موقتی به اینترنت وابسته میشوند،
ولی وابستگی به اینترنرت در هرزمرانی از دوران مریتوانرد رخ بدهرد و یرا از برین بررود .همچنرین
تامپسون )1112( 6در تحقیق خود به این نکته اشاره نکرده است که چند درصد از پاسخدهنردگان
تازه با اینترنت وشنا شده بودند ،ولی مهتقد است اینکه درصد زیادی از پاسخدهندگان ،خود را مهتراد
میدانند ،ممکن است به خاطر این باشد که تازه با اینترنت وشنا شدهاند .برا توجره بره اینکره اغلرب
تحقیقات نشان میدهند کاربران مهتاد ،سابقه بیشتری در استتاده از اینترنت دارند (برهعنروانمثرال،
سوز و شل و کلین6113 ،3؛ ونگ6111 ،4؛ لین و تسای )6116 ،5به نظر میرسد بنابر مدل گروهل،
افراد مهتاد در فﻀای وسیع اینترنت دائماً سرگرمیهای تازهای را کشف میکننرد کره گررای هرای
اعتیادی ونها را تداوم میبخشد.
نتیجه دیگر پژوه این بود که دانشرجویان خوشرههرای مهتراد تنهرایی هیجرانی و اجتمراعی
بیشتری را نسبت به کاربران متوسط و کاربران کممصرف تجربه میکنند .بهالوه خوشه کممصررف
1. Grohol
2. Thompson
3. Soule, Shell & Kleen
4. Wang
5. Lin & Tsai
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می ان کمتری از تنهایی اجتماعی را دارد .این نتایج با یافتههای جوکار و نیکپور ( )1322و همچنین
تحقیقات هاردی و تی )6112( 1مطابقت دارد که استتاده باال از اینترنت ،به سرطوح براالی تنهرایی
اجتماعی مربوط بوده است .همسو با این یافته ،شکرافشان ،عسکریزاده و باقری ( )1312نیر بیران
داشت که  2درصد اعتیاد به اینترنت دانشجویان توسط هراس اجتماعی و عردم توانرایی بره ارتبراط
گرفتن مؤثر در محیط تبیین میشود .همچنین در خرده مقیاس احساس تنهایی هیجانی نی تتراوت
بین خوشه  1با خوشه  6و  3مهنیدار است و این تتاوت به نتع خوشه  6و  3است که می ان کمتری
از احساس تنهایی هیجانی رادارند.
6
در تبیین این یافتهها هامبرگر و بنورت ی ( )6111و خطیبزنجرانی و وگراههرریس ( )1314در
راستای کاربرد تئوری شخصیت در ارتباط بین احساس تنهایی و اینترنت ،ویژگی هرای شخصریتی و
عاطتی کاربران اینترنت را بررسی کردند .نتایج بررسی ونهرررا نشان داد که ویژگررریهرررای خاصی
همچون درونگرایی ،سرد برخورد بودن با دیگران که کمتر با دیگرران توافرق مریکننرد و احساس
تنهایی به استتاده بیشتر از اینترنت منجر می شود .مطابق با این مدل ،افراد تنها ،به دلیل شبکههای
اجتماعی گسترده و در دسررترس ،بررهاحتمررال بیشتر به سمت اینترنت و استتاده افراطی از ون کشیده
میشوند .از سوی دیگر ،بر اساس مدلهرای ارائرهشرده در خصو احساس تنهرایی ،افررادی کره
احساس تنهایی را تجربه میکنند ،به دلیرل اینکره با انتظارات و پری بینریهرای منتی وارد مسیر
گتت وشنود می شوند و همچنین به دلیل فقردان مهرارتهرای اجتمرراعی الزم ،در برقراری و تداوم
روابط دوستانه ن دیک شکست میخورند .در تائید ایرن مطلرب ،کجبراف و پورمرودت ( )1312بیران
داشتند که کاربران مهتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی در موقهیتهای اجتماعی ناراحتیهرای
فی یولوریکی را تحمل میکنند که باع اجتناب از اجتمراع و افترادن در چرخره تنهرایی مریگرردد.
همچنین دیویس ( )6111یکی از نظریهپردازان چارچوب شناختی ر رفتاری ،مدلی را مطرح کرده که
طبق ون ،تنهایی ناشی از ان وای اجتماعی یا فقدان حمایت اجتماعی ومادگی افراد را برای ابرتال بره
اعتیاد به اینترنت ایجاد میکند .اینترنت ممکن است جایگ ینی را برای زندگی بدون نشاط افراد تنها
فراهم کند تا بروند و زندگی دیگری را برای خود بسازند .به نظر دیویس احتمال اعتیاد به اینترنت در
میان افراد من وی و گوشهگیر و کسانی که در ارتباطات اجتماعی و بین فردی مشکلدارند ،بری از
دیگران است .اف ون بر این احساس تنهایی با اعتیاد به سیگار نی همراه اسرت (حسرینی ،حبیبری و
رادفر.)1314 ،
اندرسون ( )6111نی بیان میکند که فرد ،ارتباط با اینترنت را بهعنوان راه فرررار از مشررکالت
واقهی ،خال شردن از احسراس کسرالت خرود ،رهرایی از احساسرات درمانردگی ،گنراه ،تنهررایی،
اضرطراب یرا افسرردگی انتخاب کرده است و از ون استتاده میکند .همچنین در تبیرین ایرن یافتره
1. Hardie & Tee
2. Hamburger & Ben- Artzi
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میتوان گتت که افراد تنها به دلیل پتانسیل باالی اینترنرت بررای مصراحبت ،الگوهرای تغییریافتره
تهامالت اجتماعی برخط و همچنین بهعنوان شیوهای برای تهدیل حاالت منتری مررتبط بااحسراس
تنهایی ،به سمت اینترنت کشیده میشوند .گمنامی و نداشتن ارتباط رودررو در محریطهرای بررخط،
خودوگاهی و اضطراب اجتماعی را کاه داده که خود به تسهیل رابطه جامهه پسند و شرکلگیرری
روابط دوستانه در این محیطها برای افراد تنها منجر میشود .کسانی که در روابط واقهی میان فردی
توفیق چندانی نداشتهاند ،اکنون از این طریق قادر میشوند بیونکه چهره خود را برمال کنند ،روابرط
گستردهای را برقرار کنند و احساسات خوی را بروز دهند (امیدوار و صالحی.)1321 ،
از سویی جوامع ماشینی شدهاند اما انسانها هنوز در پی پیوندهای صرمیمی و عراطتی هسرتند،
هنوز نیاز به همدم و تهلقخاطر داشتن حس میشود و اینجاست که همرین فناراوری کره پیونردهای
صمیمی را از افراد گرفته است خود به وسیلهای برای ایجاد تهرامالت انسرانی و پیونردهای عراطتی
تبدیل میشود و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی و مکانی این امکان را فراهم میکند تا افرراد
باهم رابطه برقرار کنند و گاهی پیوندهای شکلگرفته در دنیای مجازی از پیونردهای حقیقری بررای
افراد مهمتر میشوند و او را با تمام نیرو به سمت خود میکشند و دوسرتان مجرازی جرای دوسرتان
حقیقی را میگیرند ،برایشان دلتنگ میشوند ،با غمشان غصّه میخورند و با شادیشان شراد مری-
شوند .استتاده از اینترنت برای فرار از تنهایی و ایجاد تهامالت اجتماعی بیشتر در بین افررادی دیرده
میشود که تهامالت اجتماعیشان در هیاهوی زندگی ماشینی و مشغلههرای کراری و روزمرگریهرا
گم شده است .هرچه خانوادهها سنتیتر و پیوندها ن دیکتر باشند این احساس خأل کمتر میشود ،اما
هرچه فرد بیشتر احساس تنهایی کند ،استتاده از اینترنت و ایجاد ارتباطات عاطتی در او بیشتر مری-
گردد (عسگری و مرعشیان )1322 ،چراکه احساس تنهایی بهشدت کیتیت زندگی را پایین مریوورد
(حاتمی و همکاران.)1314 ،
یافتههای این مطالهه باید با توجه به محدودیتهای ون در نظر گرفته شرود .ازیرکطررف ایرن
پژوه با روش همبستگی انجامشده است و نمیتوان استنباط علی درزمینهٔ اعتیاد بره اینترنرت و
احساس تنهایی نمود؛ بنابراین پیشنهاد میشود تحقیق بهصورت نظریه داده مبنا 1انجام گیرد که این
پدیده با همه ابهاد مشخ شود .از طرف دیگر گروه نمونره پرژوه حاضرر را دانشرجویان مقطرع
کارشناسی تشکیل دادند که قابلیت تهمیم این یافتهها به سایر مقاطع تحصیلی را محدود مریسرازد.
لذا پیشنهاد میشود که این پژوه بر روی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نی انجرام گیررد.
پیشنهاد میشود که انواع مختلف اعتیاد اینترنتی ازجمله اعتیاد بره روابرط سرایبر ،اعتیراد بره سرایبر
سکس ،اعتیاد به بازیهای کامپیوتری هرکدام بهطور جداگانره برر روی دانشرجویان بررسری شرود.
همچنین مطلوب است برنامههایی چون قطع اینترنت از نیمهشب در خوابگاهها و قرار دادن سرایت-
های مخصو برای استتاده از اینترنت اجرا شود و تأثیر ون بر کاه اعتیاد به اینترنت و افر ای
1. Grounded theory

33

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوپنجم،پاییز8931


پژوهش

رفتارهای سالمت بررسی شود .با توجه به نتایج بهدستومده در سؤال اول  52/4درصد دانشرجویان
حاضر ،از اعتیاد به اینترنت رنج میبرنرد ،بنرابراین الزم اسرت پدیرده اعتیاد اینترنتی برهعنروان یک
مشکل روانی ،توسط برنامهری ان فرهنگی و وموزشی و نظام خانواده یک امر مهم در نظر گرفته شود
و بهمنظور پیشگیری از این پدیده ضروری است در سطح جامهه در مورد نشانهها و عالئم اعتیاد بره
اینترنت ،وگاهیهای الزم ارائه شود.
منابع
 احدی ،بتول .)1322( .رابطه احساس تنهایی و ع تنتس با سبکهای دلبسرتگی دانشرجویان.مجله مطالهات روانشناختی.15-116 ،)1( 5 ،
 احمدی ،خدابخ  ،عبردی ،محمدرضرا ،عبردالملکی ،هرادی ،شهسروارانی ،امیرمحمرد (.)1311بررسی ویژگیهای شخصیتی نوجوانان مبتالبه اعتیاد اینترنت .ماهنامه دانشرگاه علروم پ شرکی
کرمانشاه.422-416 ،)2( 12 ،
 امیدوار ،احمد و صارمی ،علیاکبر ( .)1321اعتیاد به اینترنت :توصیف ،سببشناسی ،پیشرگیری،درمان و مقیاسهای سنج اختالل اعتیاد به اینترنت .مرک مشراوره و خردمات روانشرناختی
پردیس ،مشهد :انتشارات تمرین.
 داورپناه ،فروزنده ( .)1326هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده مقیاس احسراس تنهرایی UCLAبرای دختران  16تا  12ساله در تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشرگاه عالمره طباطبرایی،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 رحیمزاده ،سوسن؛ بیات ،مریم و اناری ،وسیه ( .)1322احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتمراعیدر نوجوانان .روانشناسی تحولی.22-12 :)66( 2 ،
 جهتری ندوشن ،محمدعلی ،علیپور ندوشن ،خدیجه ،میریزاده ،مریم ،احمری طهرران ،هردی،نوروزی نژاد ،غالمحسین ،صادقی یکتا ،طاهره ،علیپور ندوشرن ،مرضریه .)1311( .همبسرتگی
اعتیاد به اینترنت با سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پ شرکی قرم .سرال تحصریلی
 .1321-11مجله دانشگاه علوم پ شکی قم.22-11 ،)3( 2 ،
 حسینوند ،پروانه و سواری ،کریم ( .)1313مقایسه ویژگیهرای شخصریتی و احسراس تنهراییدانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکههرای اجتمراعی .روانشناسری برالینی و شخصریت )دانشرور
رفتار(.121-121 - )6(12 ،
 -حیدریان ،خاطره ( .)1312رابطه بین می ان و نحوه استتاده از شبکههای اجتماعی ،بلوغ زودرس،

احساس تنهایی ،ارتباط با جنس مخالف و عملکرد تحصیلی در دان وموزان دختر متوسرطه اول
شهرستان وبدانان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی.
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ازخوش ،منوچهر ( .)1326کاربرد وزمونهای روانی و تشخیصی بالینی .تهران :نشر روان.

 بابا شهابی ،رونا ؛ کاشانینیا ،زهرا ( .)1322بررسری تراثیر مهرارت حرل مسراله برر اضرطراباجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی موثر مقیم مراک شبانه روزی تحت پوش سازمان به یستی
استان کردستان  .مجله دانشگاه علوم پ شکی کردستان ،دوره .12-65 :16
 چگینی ،سودابه؛ نیکپور ،بهمن؛ باقریی دی ،عباس ( .)1321اپیدمیولوری اخرتالالت روانری درشهر قم .مجلهی دانشگاه علوم پ شکی بابل ،سال چهارم ،شماره .44-51 ،3
 حسررینیان ،سرریمین ،احقررر ،قدسرری و پورغتررار عبرردی ،مهیررار ( .)1313اثربخشرری ومرروزشخودگوییهای درونی مثبت بر کاه میر ان اضرطراب اجتمراعی کوتراهقامتران شرهر تهرران.
تحقیقات روانشناختی ،دوره  ،2شماره .14-33 :63
 سهیدی ،علی و شرکیبا ،ابوالقاسرم ( .)1324روانشناسری و وسریبشناسری ارتباطرات اینترنتری،انتشارات سنبله.
 شکرافشان ،ناهید؛ عسکریزاده ،قاسم و باقری ،مسهود ( .)1312رابطهی بین هراس اجتمراعی،سالمت مهنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت .پژوه های روانشناسری اجتمراعی2 ،
(.22-14 :)65
 عبدالهی مجارشین ،رضا ( .)1325رابطهی سیستمهای بازداری /فهالسازی با سوگیری حافظه-ی ناوشکار و وشکار در افراد افسرده .پایاننامهی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی .دانشرکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبری .
 عسگری ،پروی و مرعشیان ،فاطمه ( .)1322رابطه ویژگیهای شخصیتی و اضطراب کررامپیوتربررا اعتیررراد بررره اینترنرررت در دانشرررجویان دانشرررگاه وزاد اسرررالمی واحرررد اهرررواز.
یافتههای نررو در روانشناسی.63-35 ،)2(6 ،
 علوی ،سلمان ،اسالمی ،مهدی ،مروثی ،محمدرضا ،نجتی ،مصطتی ،جنتیفرد ،فرشته ،رضراپور،حسین ( .)1321ویژگیهای روانسنجی وزمون اعتیاد به اینترنت یانگ .مجله علوم رفتاری،13 ،
.123-111
 فیروزوبادی ،علی ( .)1326پیامدهای اعتیاد مدرن وابستگی به اینترنت .ماهنامه گر ارش ،شرماره.112 - 111 ،142
 کجباف ،محمدباقر و پورمودت ،خاتون ( .)1312بررسری اضرطراب اجتمراعی در دانر ومروزاناستتادهکننده از اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی .پژوه های روانشناسری اجتمراعی2 ،
(.13-115 :)63
 مدرسی ی دی ،فائ ه السادات ( .)1313بررسری عوامرل اجتمراعی ،فرهنگری انر وای اجتمراعیدختران مجرد باالی  31سال شهر ی د .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه ی د .دانشکده علروم
اجتماعی.
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