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  آموزاندانش در همراه تلفن به اعتیاد با اجتماعي حمايت و تنهايي ساحسا تعیین ارتباط

 2اسداهلل شیرانيو  1حسین جناابادي

 چكیده
دانشش در همراه تلفن به اعتیاد با اجتماعي حمايت و تنهايي احساس رابطه بررسي هدف با حاضر ي مطالعه

 گیشرينمونشه وهیشش بشه که بوده( رگرسیوني نوع از) همبستگي - توصیفي مطالعه اين .گرفت انجام آموزان

ي  پرسشنامه سه طريق از شهرخاش متوسطه چهارم سال پسر و دختر آموزدانش 250تعداد  ايطبقه – تصادفي

. گرفتنشد قرار مطالعه مورد 1393 در سال اجتماعي حمايت و تنهايي احساس همراه، تلفن به اعتیاد استاندارد

 21ر افشزانشرم کمش  بشا همزمشان چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگي ضريب آمار از اسشتفاده با ها داده
SPSS تنهايي احساس متغیر دو در آموزاندانش ه هاينمر انگینمی داد نشان هايافته. گرفتند قرار تحلیل مورد 

 ضشريب نتايج. دارد قرار 3 يعني نظري انگینیم از ترپايین اجتماعي حمايت متغیر در و باالتر اينترنت به اعتیاد و

 بین و (>001/0P) معنادار و مثبت رابطه همراه تلفن به اعتیاد و تنهايي احساس بین که داد نشان گيهمبست

 تحلیشل نتشايج . دارد وجشود(  >001/0P) معنشادار و منفشي رابطشه همشراه تلفشن بشه اعتیشاد و اجتماعي حمايت

 مولفشه بین از و اجتماعي و دگيخانوا تنهايي هاي مولفه تنهايي، هاي مولفه بین از که داد نشان نیز رگرسیون

. دارنشد را انآمشوزدانش در همراه تلفن به اعتیاد بیني پیش توان خانواده حمايت مولفه اجتماعي، حمايت هاي

 نوجشوان بشا والشدين دوسشتانه و حسشنه روابط ايجاد ضرورت جلساتي طي مدارس در شودمي پیشنهاد بنابراين

 مشورد را خشود نوجوانشان و ششوند آگشاه اينترنشت از نوجوان رويه بي استفاده خطرهاي از والدين شود، مطرح

 . دهند قرار اطالعاتي و اي وسیله عاطفي، حمايت
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 مقدمه

عمو و مراهه تلفن آوريهاي فن سريع رشد .گرددميبر  1980 سال به همراه تلفن از استفاده

 و توجه حتي که شد سبب اينترنت شبكه به آن اتصال و جامعه اقشار تمام در آن يافتن میت

 همراه تلفن. گیرد قرار الشعاع تحت نیز شخصي کامپیوترهاي مثل جديدي هايوريافن مطالعه

 یلقب از مختلفي کاربردهاي بلكه باشدمين کاربران بین صوتي ارتباطي وسیله ي  تنها امروزه

 آنالين، شكل به فیلم تماشاي فیلم، و عكس پیام ، دريافت و ارسال اينترنت، به دسترسي

 کاربردهاي از ميسرگر پايگاه و اطالعاتي پايانه فردي، اطالعات مديريت اطالعات، مديريت

 استفاده براي بااليي اي انگیزه تواندمي موارد نمیه که( 2006 ،1چاکرابورتي) باشدمي آن ديگر

 ورود نخستین سالهاي در اگرچه. باشد جوانان و نوجوانان خصوص به کاربران در همراه تلفن زا

 فناوري يا کار و کسب هايبنگاه ارشد، مديران براي خاصي ابزار عنوان به ايران، به همراه تلفن

 روز روزبه همراه تلفن اکنون شد،مي شناخته جامعه باالي ه هايطبق در خاص و قیمت گران

 به و کرده نفوذ اجتماعي مختلف گروههاي انمی در بیشتر چه هر و شودمي تر همگاني و تر يجرا

 بهره ما کشور در(. 1388 زاده، ولي و ذکاييت )اس شده تبديل افراد روزمره زندگي از جزئي

 کاربران تعداد 1389 سال پايان تا که طوريه ب داشته اي فزاينده رشد ارتباطي وسیله اين از گیري

 (. 1392، خیال و زاده مهدي) است رسیده لیونمی 73به

 تحرک از جديدي بعد آن، از استفاده که ايگونه به دارد دنبال به را مزايايي همراه تلفن

 و محیطي جغرافیاي شدن تروسیع به منجر که نموده ايجاد روندي در مستمر بطور را داوطلبانه

 شرايطي هر در را ارتباط وسیله، اين. است شده مرهروز زندگي در اجتماعي تعامل شدن ترفردي

 است اين آن مثبت پیامدهاي ديگر از. نمايدمي برقرار امكانات بیشترين و هزينه کمترين با و

 يابي دوست به و کم را تنهايي احساس ايمیل، و اجتماعي هايشبكه ايجاد با همراه تلفن که

 همراه تلفن از خود دوستان و خانواده با ارتباط برقراري جهت افراد معموالً و کندمي کم 

                                                                                                                            
1. Chakraborty 
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 نام به ايپديده ظهور سبب آن از نامعقول و افراطي استفاده وجود، اين با. کنندمي استفاده

 اعتیاد بروز سبب تواندمي همراه تلفن از افراد افراطي استفاده. است شده همراه تلفن به اعتیاد

 اختصاص همراه تلفن از استفاده به را زيادي زمان افراد هک نحوي به شود آنها در همراه تلفن به

. نمايندمي قراريبي و اضطراب احساس ندارند را همراه تلفن به دسترسي که مواقعي در و دهندمي

 همراه، تلفن از مفرط استفاده را نوجوانان در همراه تلفن به اعتیاد و وابستگي اي نشانه از

 و مدرسه فعالیتهاي خوردن بهم همراه، تلفن از زياد استفاده اثر بر والدين با کردن پیدا مشكل

 آن از استفاده از ممانعت اثر در کوتاه پیام ارسال يا تلفني مكالمه به نیاز احساس و شخصي

 غیرشاد غمگین، ناراحت، اغلب کنندمي استفاده همراه تلفن از شدت به که نوجواناني. دانندمي

 همراه تلفن کوتاه پیام درباره مريكاآ در هاپژوهش هاييافته (.1392 سواري،) هستند خسته و

 کنندمي استفاده همراه تلفن کوتاه پیام از گونه اعتیاد و افراطي طوربه که جواناني دهدمي نشان

  (.2008 ،1آزوکي) دارند را اجتماعي اضطراب و تنهايي احساس تكانشگري، از بااليي سطح

 صوتي زنده و چهره به چهره روابط کاهش به همراه تلفن طريق از فردي ارتباطات افزايش

 شوخي مرز گیرد،مي جان روح بي و خش  متون قالب در که ناقصي ارتباطات. شودمي منجر

 جايگزين هرگز که پیمايدمي را نادرستي و زیمآاغراق مسیر و گیردمي هم در را جدي و

 و مجازي شناخت و نیست آشنايان و دوستان گروه انیم يعاطف و ميکال ارتباط براي مناسبي

 اين. باشد رابطه هايطرف درباره آگاهي براي خوبي معیار تواندمين آن از حاصل واقعي غیر

 مختلف اقشار با مؤثر ارتباط طريق از و عملي طوربه را زندگي آداب يادگیري فرصت ارتباط

 اجتماعي هايمهارت و رواني سالمت بر ارتباط نوع اين واقع در. کندمي سلب فرد از اجتماعي

 گرايش سبب که عواملي شناسايي رواين از (.2011 همكاران، و شهیاد) گذاردمي تأثیر افراد

 در که نمايدمي ضروري شودمي همراه تلفن سمتبه آموزدانش نوجوانان ويژهبه افراد افراطي

                                                                                                                            
1. Azuki  
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 محصل نوجوانان طرف از شده ادراک اجتماعي يتحما و تنهايي احساس نقش به مطالعه اين

 .است شده پرداخته همراه تلفن به اعتیاد در

 رضايت روابط حفظ و برقراري در که افرادي و است اجتماعي ذاتي طوربه انسان ماهیت

 احتماال دارند، مشكل« داشتن تعلق نیاز» برآوردن در نتیجه در و هستند ناتوان ديگران با بخش

 تنهايي احساس. دهدمي نشان تنهايي احساس با را خود که کنندمي تجربه را تيیممحرو حس

 و موقعیتي غالباً  موقتي تنهايي احساس که، اين وجود با. باشد موقتي يا مداوم است ممكن

(. 2003 ،1پاکیوتي و آشر) است کننده نگران تنهاي مداوم احساس است، عادي ايتجربه

 به که دانست فردي بین روابط در محسوس ضعف و ارسايين توانمي را تنهايي احساس

 در تنهايي کنندمي بیان( 2007) همكاران و 2دان. شودمي منجر اجتماعي روابط از نارضايتي

 است همساالن با فردي بین هايارتباط ضعف و نارسايي دهنده نشان نوجوانان، و کودکان

 شناختي هوشیاري را تنهايي. شودمي منجر گردي کودکان با اجتماعي روابط از نارضايتيبه که

 پوچي غمگیني، احساس به که کنندمي توصیف خود اجتماعي و فردي روابط در ضعف از فرد

 از ناراحتي احساس عنوان به را تنهايي ديگر عبارت به. شودمي منتهي حسرت و تاسف يا

 توانمي بنابراين (.1388 ،همكاران و طهماسیان) اندکرده تعريف ديگران توسط طرد و انزوا

 ديگران از بودن متمايز بر مبني فرد تفكر مانند ناخوشايند ايتجربه تنهايي، احساس پذيرفت

 و بوده همراه افسردگي و عصبانیت اندوه، مانند مشاهده قابل رفتاري هاي مشكل با که است

 نظیر رفتارهايي در و دده مي نشان اجتماعي روابط در را آرزوها و انتظارات بین خواني ناهم

 .(2004، 3الهاگین) يابد مي نمود ديگران با تماس از اجتناب

 تعارض بدون و اختیاري اجتماعي گیري کناره يا تنهايي با کیفیت لحاظ از تنهايي احساس

                                                                                                                            
1. Asher   & Paquette  

2.  Dunn 

3. Elhageen  
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 بلكه نیست، مترادف) فیزيكي( بودن تنها با تنهايي احساس. )(2010 ،1استوکلي) است متفاوت

 و هچت(. 2004 همكاران، و 2هوگز) است فردي بینیت میمص نبود از فرد احساس به مربوط

 برد،مي سر به تنهايي در فرد که زماني مدت دريافتند،( 1388 احدي، از نقل، 1984) باوم

 دلبستگي کیفیت و جدايي تهديد بلكه. نیست او در تنهايي احساس زانمی اساسي کننده تعیین

 در ديگر عبارت به. دارد مهم تقشي تنهايي احساس در ود،شمي تجربه ناايمن افراد در که

 دلبستگي چهره با ميیمص عاطفي دلبستگي کیفیت از شخص ذهني احساس تنهايي، احساس

 هايتغییر از برخي هنگام تنهايي احساس بنابراين دارد ديگران نداشتن حضور از بیشتري بسیار تاثیر

 طور به کههنگامي اما گردد،نمي تعبیر ناسازگاري به و است رايج و عادي امري ناگهاني و سريع

 پیامدهاي تواندمي شود، مي زندگي طبیعي کارکردهاي و تكالیف در موفقیت مانع مزمن،

 صورت، اين در(. 2009 بل ،) آورد دنبال به را باري زيان جسماني حتي و اجتماعي عاطفي،

 آيد مي شمار به فرد اجتماعي  وانير کارکرد و روان سالمت براي تهديدي تنهايي، احساس

 .(2006 ،3گالون و هنريچ)

 هاي دوره از برخي در افراد همه بنابراين و است زندگي اساسي حقیقت ي  تنهايي

 جنسي، سني، مرزهاي به محدود تنهايي. کنندمي تجربه متفاوت، شدت با را آن شان زندگي

 هايمشكل از يكي تنهايي احساس(. 4،2000باروز و نتو) نیست خاص ميجس يا اقتصادي نژادي،

 درگیر را او و سازد نامتعادل را فرد اجتماعي روابط تواند مي که است نوجواني دوران شايع

 که دهدمي نشان شواهد. (2007، همكاران و دان) نمايد اجتماعي رواني و عاطفي هايمشكل

 ياد مهم مشكلي عنوان به تنهايي از دبیرستاني و راهنمايي انآموزدانش از درصد 66 از بیش

                                                                                                                            
1. Stoeckli 

2. Hughes 

3. Heinrich 

4. Neto & Barros 
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 بیشتر اند،کرده اظهار نیز (2008) همكاران و 2پیترسون(. 1995 همكاران، و 1کلب) اندکرده

 احساس از اند،شده ارجاع مشاوره مراکز به آسیبي خود رفتارهاي دلیل به که آموزانيدانش

 ايجاد در بسیاري عوامل کنندمي بیان( 1996) همكاران و 3کوچندرفر. اندبردهمي رنج تنهايي

 دسته دو به توانمي را عوامل اين که دارند دخالت نوجوانان و کودکان در تنهايي احساس

 مدرسه به انتقال خانوادگي، يهامشكل و شدن عاشق قبیل از مدرسه محیط از خارج عوامل

 شدن طرد لشام نیز مدرسه محیط به مربوط عوامل و والدين، از يكي دادن دست از جديد،

 البته. دانست يابيدوست در مشكل و اجتماعي هاي مهارت در ضعف دلیل به همساالن توسط

 نفس عزت و اضطراب کمرويي، مانند شخصیتب هايويژگي چنین هم که کرد اضافه بايد

 .شوند نوجوانان و کودکان در تنهايي احساس به منجر توانندمي نیز پايین

 و هیجاني يهامشكل که دهندمي نشان هاپژوهش تنهايي ساحسا پیامدهاي با رابطه در

 تجربه. شودمي مشاهده تنهايي احساس به مبتال نوجوانان و کودکان در فراواني ختيشناروان

 از گريز مخدر، مواد از استفاده و کشیدن سیگار مانند پرخطر رفتارهاي اضطراب، و تنیدگي

 پايین خود به حرمت و نانیماط پايین، ورزياتجر و رويي کم الكلیسم، و افسردگي مدرسه،

 همكاران، و طهماسیان) است شده گزارش تنهايي احساس داراي نوجوانان و کودکان در

 هايبینيپیش و انتظارات با که اين دلیل به کنند،مي تجربه را تنهايي احساس که افرادي (.1388

 الزم، اجتماعي مهارتهاي فقدان لیلد به چنین هم و شوندمي شنود و گفت مسیر وارد منفي

 اجتماعي، روابط در افراد، اين. خورندمي شكست نزدي  دوستانه روابط تداوم و برقراري در

 انجام دوستانه، روابط برقراري در. هستند حساس شدن، طرد به نسبت و خودآگاه و مضطرب

 با محیط کنترل و ها مهماني از بردن لذّت ها،گروه در شرکت اجتماعي، هايفعالیت دادن

 از و نداشتني دوست حقیر، ارزش، کم منفي، را خود چنین هم آنها هستند، مواجه مشكل

                                                                                                                            
1. Culb 

2. Peterson 

3. Kochenderfer  
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 و مدج(. 1388 ،همكاران و ميسلی) دارند تريپايین نفس عزّت و دانندمي نااليق اجتماعي نظر

 علت ترين مهم بودن، ناخواسته و کسيبي تنهايي، احساس که کنندمي بیان( 2008) همكاران

 معنادار رابطه از نیزحاکي پژوهش ها برخي. است نوجوانان در خودآسیبي رفتارهاي بروز

 مدرسه در که است نوجواناني براي خصوص به تحصیل ترک خطر و اجتماعي انزواي تنهايي،

 احتمال کمتر کنندمي تنهايي احساس که آموزانيدانش. ندارند پذيريتعلق حس اجتماع و

مي تحصیلي افت دچار نتیجه در و باشند مدارس در راهنمايي دريافت و جستجو رد که دارد

ود اجتماعي نظیر حرمت خ - رواني هايمشكل با تنهايي که پذيرفت توانمي مجموع در. شوند

اضطراب، افسردگي،  نظیر ي(سالمت روان)اجتماعي ضعیف،  هايپايین، شايستگي پايین، تعامل

و پیشرفت  خواب يهامشكلنظیر عملكرد ايمني و ، ت جسمانيرفتارهاي خودکشي، سالم

 (.2006، 1هنريچ و گالوني)تحصیلي مرتبط است 

 به نسبت ايفزاينده عالقه 70 دهه اواسط از. است اجتماعي حمايت مطالعه اين ديگر متغیر

 تحماي .خوردمي چشم به بیروني ايمقابله منبع ي  عنوانبه اجتماعي حمايت نقش مطالعه

 کندمي فراهم را محسوسي و ختيشناروان منابع افراد براي هک است اجتماعي شبكه ي  اجتماعي

 به اجتماعي حمايت. بیايند کنار روزانه يهامشكل و زندگي زاياسترس شرايط با بتوانند تا

 تعريف افراد ساير و دوستان خانواده، اعضاي توجه و همراهي محبت، از برخوردي نیزام

 توسط که است احساسي و اطالعاتي اي،وسیله هايمساعدت شامل اجتماعي حمايت. است شده

 ها،داده اطالعاتي حمايت پول، و غذا مانند مادي منابع ايوسیله حمايت. شودمي نیمتأ ديگران

. گیردميدربر را مقابل طرف درک و دادن تیماه همدلي، احساسي حمايت و اطالعات آمار،

 محسوب اجتماعي حمايت دارد ديگران با فرد که روابطي تمام که است ناي تأمل قابل نكته

 عنوان به را ها آن فرد که آن مگر نیستند، اجتماعي حمايت منبع روابط ديگر بیان به. شوندمين

                                                                                                                            
1. Heinrich  & Gullone 
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 با اجتماعي روابط ضمن در. کند ادراک خود نیاز رفع براي مناسب يا دسترس در منبعي

 ديگران؛ سوي از پیشنهادها اطالعات، آوردن دست به براي دفر آمادگي قبیل از هاييويژگي

 و ديگران به نسبت نانیماط و امنیت احساس ديگران؛ کم  روي کردن حساب توانايي

 اجتماعي حمايت افزايش مشترک؛ دلبستگي و منافع بر مبتني روابط آنان؛ با باز روابط داشتن

 (. 1392 سابقي، و جناآبادي) دارد دنبال به را

 حمايت صورت دو به اجتماعي حمايت اجتماعي، حمايت نهیمز در موجود هايهمطالع رد

 دريافت اجتماعي حمايت در. گیردمي قرار مطالعه مورد شده ادراک و شده دريافت اجتماعي

 اجتماعي حمايت در و است تأکید مورد فرد توسط شده کسب هايحمايت زانیم شده،

 نیاز مورد و ضروري مواقع در هاحمايت بودن دسترس در از فرد هايارزيابي شده، ادراک

 سالمت روي اجتماعي حمايت ارائه که اندنموده ادعا محققین (.2010،گیولكت) شودمي بررسي

 نوعي و زندگي کیفیت ارتقاي باعث و داشته مثبتي اثرات اقتصادي و اجتماعي فیزيكي، رواني،

 اجتماعي حمايت از که کساني(. 2010 رفیعي، و رامبد) شودمي زندگي به نسبت خوب احساس

 آنان ديگران شود،مي داده تمیاه آنها به دارد، دوستشان کسي کنندمي احساس برخوردارند،

 هايسازمان يا دوستان خانواده، اجتماعي شبكه از بخشي را خود و شمارندمي محترم افرادي را

 باشد نیاز هنگام جانبه دو خدمات و معنوي دي،ما هايکم  منبع تواندمي که دانندمي اجتماعي

 کنند ايستادگي زندگي فشارزاي رخدادهاي با رويارويي در بود خواهند قادر بهتر نتیجه در و

 يا افسردگي از کمتري هاينشانه و نمايند مقابله آنها با مؤثرتري طوربه ،(2002، 1سارافینو)

 چون هم اجتماعي حمايت واقع در (.2002، 2ايتکارتر و برادلي) دهند نشان را رواني آشفتگي

 به تواندمي و( 2010 همكاران، و 3جسي) نموده عمل زااسترس عوامل برابر در اجتماعي سپري

 قوت و فهم مراقبت، همدلي، احساسات ابراز و افراد هايمشكل به دادن گوش مانند هاييشیوه
                                                                                                                            
1. Sarafino  

2. Bradley  & Cartwright 

3. Jesse 
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 بهبود منظور به ديگران سوي از زخوردبا ارائه و اطالعات ارائه رساني؛ ياري دادن؛ قلب

(. 1384 همكاران، و پورخشي) دهد کاهش و تعديل را فشاررواني نامطلوب اثرات عملكرد،

 محسوب استرس منبع ي  خود خودي به اجتماعي حمايت فقدان که کرد يادآوري بايد چنینهم

 (.1392 سابقي، و جناآبادي از نقلبه ؛ 1390 آزاد، و آزادي) شودمي

 حمايت از و کنندمي تنهايي احساس که نوجواناني که گفت ناتومي فوق مطالب به توجه با

 اين در. دارند قرار همراه تلفن به اعتیاد خطر معرض در نیستند برخوردار مناسبي اجتماعي

 اين و دارند بیشتري گرايش اينترنتي اجتماعي هايشبكه از استفاده به نوجواناني چنین صورت

 در غفلت اجتماعي، روابط کاهش روان،سالمت کاهش قبیل از هايي مشكل بروز که همسأل

 اين براي. شودمي موجب را تحصیالت و شغل خانواده، به مربوط هايمسؤلیت دادن انجام

 نداشتن حضور خط، بر گمنامي  . کندمي فراهم آرماني، اجتماعي محیط ي  اينترنت نوجوانان،

 تعامل تا دهد مي اجازه تنها کاربران به هاتماس نبودن واقعي و رو در رو و ديگران فیزيكي

 خود و صمیمیت خودافشايي، زدايي بازداري اينترنتي ارتباطات. کنند کنترل را خود اجتماعي

 اجتماعي هايمهارت بهبود و ممارست براي ايعرصه چنینهم و کندمي تسهیل را گريعرضه

 تنها افراد به اجتماعي، اضطراب کاهش با ترکیب در خط، بر تتسهیال اينگونه. کندمي فراهم

 عنوان به را اينترنت تنها افراد از برخي عالوه به. کنند عرضه ترآرماني را خود تا دهدمي اجازه

 برندمي کار به تنهايي احساس با مرتبط منفي احساسات و استرس کاهش براي فراري راه

 پديده گسترش به توجه با حال (.2003 ،1شوماخر و مارتین - ماراهان از نقل به ؛2000 بوت،)

 به آنها براي بسیاري رواني و روحي هاي مشكل که نوجوانان میان در همراه تلفن به اعتیاد

 يا گرايش در اجتماعي حمايت و تنهايي احساس نقش بررسي دنبال به مطالعه اين دارد همراه

 اعتیادآور و افراطي استفاده به خاش شهرستان طهمتوس چهارم پايه آموزاندانش گرايش عدم

                                                                                                                            
1. Morahan-Martin  & Schumacher  
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 رو اين از مطالعه، مرکز در همراه تلفن دادن قرار با حاضر مطالعه. گرفت انجام همراه تلفن

 غفلت مورد اجتماعي زندگي مختلف هاينهیمز در موبايل تاثیر ارزيابي امروزه که دارد تمیاه

 واقعیت اين از و کرده توجه شخصي رايانه و تاينترن به اغلب پردازاننظريه و گرفته قرار

 هايفناوري و رايانه با مقايسه در دنیا سراسر مردم از بیشتري اقشار امروزه که اندکرده پوشيچشم

 سب  اجتماعي، زندگي در قويتري تاثیر بنابراين و کنندمي استفاده همراه تلفن از اينترنتي

 به پاسخگويي پي در حاضر مطالعه شد مطرح مفاهیم به توجه با .دارد مردم رفتار و زندگي

 آموزاندانش همراه تلفن به اعتیاد در اجتماعي حمايت و تنهايي احساس آيا که است سؤال اين

 دارند؟ نقش خاش شهرستان متوسطه چهارم پايه

 روش

 تحقیق. ها داده گردآوري شیوه و هدف :گیردمي قرار نظردم بعد دو از حاضر پژوهش

 سنجش که پژوهش، اصلي هدف به توجه با چنین، هم. باشدمي کاربردي هدف نظر زا حاضر

 بین ارتباط لحاظ به است، همراه تلفن به اعتیاد با اجتماعي حمايت و تنهايي احساس رابطه

 .آيدمي شمار به( رگرسیوني نوع از) همبستگي -توصیفي پژوهش اين متغیرها،

 متوسطه چهارم پايه آموزاندانش کلیه مطالعه ناي ، نمونه و روش نمونه گیري:جامعه

 (پسر نفر 200 و دختر نفر 350) نفر 550 حجم به 93-94 تحصیلي سال در خاش شهرستان

 نفر 227 تعداد کوکران گیرينمونه فرمول اساس بر و تصادفي گیرينمونه شیوه به که بودند

 اضافه نمونه حجم به نفر 33 اهآزمودني افت احتمال با که شدند انتخاب نمونه عنوان به

  در .گرفتند قرار مطالعه مورد متوسطه چهارم پايه آموزدانش 260 مجموع در يعني گرديد

 : شد استفاده اطالعات آوري جمع جهت زير پرسشنامه سه از مطالعه اين

 که است سؤالي 17 خودگزارشي، ابزار ي  MPAI: همراه تلفن به اعتیاد مقیاس (الف

 پنج لیكرت مقیاس اساس بر ابزار ينا .يافت گسترش (2007) لونگ توسط بار یننخست براي

 (هرگز1از ) آن گذارينمره و است شده تنظیم( هرگز و بندرت، گاهي، اغلب، شه،یمه) ايگزينه
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حق و نادري. کرد گزارش 9/0 باالي کرونباخ آلفاي با را آن پايايي لونگ. باشدمي (شهیمه 5) تا

 ضرايب که پرداختند همراه تلفن به اعتیاد مقیاس اعتباريابي به بار نخستین براي (1388) شناس

 .آمد دست به 57/0 تنصیف روش به و 80/0 کرونباخ آلفاي روش به آن پايايي

 اين (:2004 همكاران، و توماسو دي عاطفي -اجتماعي تنهايي احساس مقیاسي هشد کوتاه فرم( ب

 پنج) خانوادگي ،(گويه پنج) رمانتی  تنهايي احساس قیاسزيرم سه و گويه 15 شامل مقیاس

 نمره) مخالفم کامال از اي گزينه 5 طیف گويه هر مقابل در .است( گويه پنج) اجتماعي و( گويه

 ه يشیو به 15 و 14 هاي گويه جز به ها گويه تمامي .دارد قرار (5 ه)نمر موافقم کامال تا( 1

ه دهند نشان مقیاس، اين ابعاد از ي  هر در بیشتر مرهن کسب و شوند مي گذاري نمره معكوس

 087/0 بین را کرونباخ آلفاي ضريب مقیاس اين مؤلفان .است بعد آن در بیشتر تنهايي احساس ي

 ،ميسلی و جوکار) دارد حكايت مقیاس مناسب دروني همساني از که اند کرده گزارش9/0 تا

1390 .) 

 مقیاس اين  (:1988) نهمكارا و زيمت شده راکاد اجتماعي حمايت چندبعدي مقیاس( ج

 و سنجدمي مهم ديگران   و دوستان خانواده، منبع سه در را اجتماعي حمايت بسندگي از ادراکات

 کامالً  تا مخالف کامال از اي درجه هفت طیف ي  روي بر سئوال هر که است سئوال 12 داري

 در. باشدمي( موافقم کامالً 7( تا )مخالفم الً کام1) از آن گذاري نمره و شودمي بندي درجه موافق

 عاملي هايگروه از يكي به اجتماعي، حمايت منابع اساس بر سئوال چهار هر مقیاس، اين

 (1392) سابقي و جناآبادي مطالعه در .است شده منتسب مهم، ديگران  و دوستان خانواده،

 مهم، ديگران گانه سه ابعاد و شده ادراک اجتماعي حمايت کلي عامل کرونباخ آلفاي ضرايب

  .آمد بدست 867/0 ،0707/0 ،732/0 ،736/0 ترتیب به دوستان و خانواده

 دو بر مبتني تحقیق اطالعات و ها داده تحلیل و تجزيه جهت استفاده مورد آماري هايروش

 رافانح و انگینیم درصد، فراواني، از هاداده توصیفي بررسي در. است استنباطي و توصیفي روش
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 رگرسیون و پیرسون همبستگي ضريب استنباطي آمار از تحقیق فرضیات بررسي براي و معیار

 .شد استفاده 21SPSS آماري افزار نرم از استفاده با همزمان چندگانه

 نتايج

 پرسشنامه طريق از خاش شهر متوسطه چهارم پايه آموزدانش 260 تعداد حاضر مطالعه در

 250 نهايتا و شد گذاشته کنار اطالعات نقص علت به پرسشنامه 10 هک گرفتند قرار مطالعه مورد

 از .بودند پسر درصد4/36 و دختر درصد 6/63 تعداد اين از که گرفت قرار تحلیل مورد پرسشنامه

 ت  داراي درصد2/49 ،(آزاد يا دولتي) شاغل والد دو هر داراي درصد6/27 والدين اشتغال نظر

 وضعیت به بردن پي براي .بودند بازنشسته يا بیكار والد دو هر ايدار درصد 2/23 و شاغل والد

 1 جدول در آن نتايج که شد استفاده معیار انحراف و انگینمی از تحقیق متغیرهاي توصیفي

 .است شده گزارش
 پژوهش متغیرهاي توصیفي گزارش. 1جدول

 SD (5)از  M متغیر

 739/0 53/3 همراه تلفن به اعتیاد

 838/0 51/3 ی رمانت تنهايي

 718/0 84/3 خانوادگي تنهايي

 807/0 53/3 اجتماعي تنهايي

 769/0 63/3 کلي تنهايي

 665/0 12/2 خانواده حمايت

 747/0 62/2 دوستان حمايت

 617/0 23/2 مهم ديگران حمايت

 545/0 32/2 کلي حمايت

 

 همراه تلفن به اعتیاد با تنهايي احساس بین ايرابطه چه پژوهش اول سوال به پاسخگويي براي

 در آن نتايج که شد استفاده همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگي ضريب از دارد؟ وجود
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 .است شده گزارش 3 و 2 هاي جدول

 همراه تلفن  به اعتیاد با آن هاي لفهمؤ و تنهايي احساس همبستگي ضرايب. 2جدول

 متغیر
 همراه تلفن به اعتیاد

R Sig 

 000/0 624/0 مانتی ر تنهايي

 000/0 639/0 خانوادگي تنهايي

 000/0 656/0 اجتماعي تنهايي

 000/0 655/0 کلي تنهايي

 

 به اعتیاد با آن لفهؤم سه و تنهايي احساس بین که گفت توانمي 2 جدول هاي يافته اساس بر

 افزايش با ستمعنا اين به که دارد وجود معناداري مثبت رابطه انآموزدانش در همراه تلفن

 که داشت خواهند همراه تلفن سمت به بیشتري گرايش آنها ان،آموزدانش در تنهايي احساس

 هاي لفهؤم اساس بر همراه تلفن به اعتیاد بیني پیش براي. دهدمي افزايش را وريافن اين به اعتیاد

 .است دهش گزارش 3 جدول در آن نتايج که شد استفاده همزمان رگرسیون از تنهايي احساس

  تنهايي احساس هاي لفهؤم پايه بر  همراه تلفن به اعتیاد بیني پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه . 3جدول

 

 استاندارد ضرايب استاندارد غیر ضرايب

T Sig 
B 

Std. 

Error 
Beta 

 رمانتی  تنهايي

 خانوادگي تنهايي

 اجتماعي تنهايي

144/0 

301/0 

498/0 

151/0 

135/0 

148/0 

163/0 

292/0 

544/0 

953/0 

22/2 

73/3 

342/0 

027/0 

001/0 

Sig=0/000  F= 64/905  R= 0/665  R2=    0/442          

 

بنابراين . معنادار است 000/0است که در سطح   905/64برابر با  Fبر اساس جدول فوق، مقدار 

شود که مدل ميذيرفته شود و پميرد  99/0نان باالي میبا اط« رگرسیون معنادار نیست»فرض صفر 



 آموزاناحساس تنهايي و حمايت اجتماعي با اعتیاد به تلقن همراه در دانش

20 

بر اساس مدل رگرسیون، مهمترين عوامل موثر  .رگرسیون خطي از برازش مطلوب برخوردار است

ت عبارتند از تنهايي میلفه هاي احساس تنهايي، به ترتیب اهؤم یانمبر اعتیاد به تلفن همراه، از 

به ازاي ي  واحد  دهد ضريب بتاميچنین ضرايب بتا نشان هم .اجتماعي و تنهايي خانوادگي

واحد، به ازاي ي  واحد افزايش در  544/0افزايش در تنهايي اجتماعي، اعتیاد به تلفن همراه را  

  .دهدميواحد افزايش  292/0تنهايي خانوادگي، اعتیاد به تلفن همراه را  

 تلفن به اعتیاد با اجتماعي حمايت بین اي رابطه چه پژوهش دوم سوال به پاسخگويي براي

 نتايج که شد استفاده همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگي ضريب از دارد؟ وجود مراهه

 .است شده گزارش 5 و 4 هاي جدول در آن

 همراه تلفن  به اعتیاد با آن هاي لفهؤم و  اجتماعي حمايت همبستگي ضرايب. 4 جدول

 متغیر
 همراه تلفن به اعتیاد

R Sig 

 000/0 -417/0 خانواده حمايت

 000/0 -333/0 دوستان حمايت

 001/0 -208/0 مهم ديگران حمايت

 000/0 -4/0 کلي حمايت

 

 اعتیاد با آن مولفه سه و اجتماعي حمايت بین که گفت توانمي 4 جدول هاي يافته اساس بر

 هرچه معناست اين به که دارد وجود معناداري منفي رابطه انآموزدانش در همراه تلفن به

 و دوستان خانواده، طرف از کمتري اجتماعي حمايت مورد که بكنند احساس انآموزدانش

 به اعتیاد اين که داشت خواهند همراه تلفن سمت به بیشتري گرايش گیرندمي قرار مهم ديگران

 هاي مولفه اساس بر همراه تلفن  به اعتیاد بیني پیش براي .دهدمي افزايش را آوري فن اين

 .است شده گزارش 5 جدول در آن نتايج که شد استفاده همزمان رسیونرگ از اجتماعي حمايت

 

 



  Journal of school psychology, winter  2016                                     1395شناسي مدرسه، زمستان رواني مجله     
                 
 Vol.5, No.4/7-30                                                                                7-4/30ي ، شماره5ي دوره       

21 

  اجتماعي حمايت هاي لفهؤم پايه بر  همراه تلفن به اعتیاد بیني پیش براي رگرسیون تحلیل خالصه. 5 جدول

  
 استاندارد ضرايب استاندارد غیر ضرايب

T P 
B Std. Error Beta 

  خانواده حمايت

 دوستان حمايت

 مهم ديگران تحماي

424/0- 

016/0- 

068/0- 

117/0 

098/0 

077/0 

382/0- 

016/0- 

879/0- 

61/3- 

16/0- 

879/0- 

000/0 

873/0 

380/0 

Sig=0/000  F= 17/526R= 0/42  R2=0/176  

بنشابراين . معنشادار اسشت 000/0است که در سشطح  526/17برابر با   Fر، مقدا5بر اساس جدول 

شود که مشدل ميشود و پذيرفته ميرد  99/0نان باالي میبا اط« ر نیسترگرسیون معنادا»فرض صفر 

ترين عامل مشوثر  بر اساس مدل رگرسیون، مهم. رگرسیون خطي از برازش مطلوب برخوردار است

لفه هاي حمايت اجتماعي، حمايت خانواده اسشت بشه طشوري کشه ؤمیان مبر اعتیاد به تلفن همراه، از 

واحشد  382/0کاهش در حمايت خشانواده، اعتیشاد بشه تلفشن همشراه را   ضريب بتا به ازاي ي  واحد

 دهدميافزايش 

 گیريبحث و نتیجه

 نوجوانشان، بشین در آن روزافشزون رواج بخصشوص و همشراه تلفشن از اسشتفاده گیر چششم رشد

 شايه تلفشن مخشرب اثشرات مشورد در کارشناسان، از بسیاري بین در را فزايندهاي هاينگراني

 ايجشاد از و شده گزارش گسترده بسیار همراه تلفن مخرب اثرات ت.اس کرده ايجاد همشراه

 پیامشدهاي حتي و ختيشناروان اثرات تا گرفته کاربران در همراه تلفن به اعتیاد و وابستگي

 تلفشن از مفشرط اسشتفاده کشه دهشدمشي نششان هاد. پژوهشگیربرمي در را فیزيكي و جسمي

 اين .شود مي کاربران روزمرگي موجب شديد مواقع در و شده وابستگي نوعي موجب اه،همشر

 مشي درکشاربران اعتیشاد نشوعي بشه منجشر نتیجشه در و شده تبديل عادت به تدريج به نیز وابستگي

 رايانه بازيهاي غیراخالقي، رابطه پرخوري، الكل، مخدر، مشواد بشه اعتیشاد ماننشد درسشت کشه ششود
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 بر موثر عوامل شناسايي رو اين از(. 1393 همكاران، و عطادخت) اسشت مخشرب اينترنت و اي

 و تنهايي احساس رابطه بررسي هدف با حاضر مطالعه که نمايدمي ضروري همراه تلفن به اعتیاد

 .گرفت انجام خاش شهر چهارم پايه انآموزدانش در همراه تلفن به اعتیاد با اجتماعي حمايت

 متغیر دو در انآموزدانش ه هاينمر انگینمی که داد نشان مطالعه اين توصیفي هاي هيافت

 متغیر در آنها ه  هاينمر انگینمی و باشدمي نظري انگینمی از باالتر همراه تلفن به اعتیاد و تنهايي

 مطالعه مورد انآموزدانش معناست اين به که است نظري انگینمی از تر پايین اجتماعي حمايت

 گرايش و باشندمين برخوردار مطلوبي اجتماعي حمايت از کنند،مي زيادي نسبتا تنهايي احساس

 اين به توجه لزوم بر و بوده کننده نگران اي يافته چنین که دارند همراه تلفن از استفاده به زيادي

مي داللت بررسي مورد انآموزدانش وضعیت ارتقاء براي مناسب هايلهمداخ طراحي و مسئله

 رابطه همراه تلفن به اعتیاد و تنهايي احساس بین که بود اين مطالعه اين تبییني هاييافته ازد. کن

 و خانوادگي تنهايي لفهؤم دو که داد نشان رگرسیون نتايج چنین هم .دارد وجود معناداري مثبت

 احساس مثبت طهراب) يافته اين .دارند را همراه تلفن به اعتیاد بیني پیش توان اجتماعي تنهايي

 (،1392) سواري (،1393) همكاران و منصوريان هاي يافته با (همراه تلفن به اعتیاد و تنهايي

 ،(2007) 1الراماي ،(2008)آزوکي ،(1388)شناس حق و نادري ،(1390) شهبازي و مقدم باقیاني

 باعث گونه داعتیا شكل به همراه تلفن از استفاده. است خوان هم (2004) همكاران و 2روتنبرگر

 ختيشناروان هايويژگي برخي با تنهايي احساس .شودمي افراد در تنهايي احساس و گیري گوشه

 بیروني اسناد و شرم خجالت، پايین، نفس عزت گرايي، درون پرخاشگري، تكانشگري، مثل

 که افرادي دهدمي نشان متعدد مطالعات (.2004 همكاران، و روتنبرگر) است مرتبط ها موفقیت

 اجتماعي اضطراب تنهايي، احساس تلفني، مكالمات تا داشتند کوتاه پیام ارسال به بیشتري تمايل

 همكاران، و 1کاوساکي ،2005 ،3لینگ) دادند گزارش را بیشتري اجتماعي هاي مشكل ساير و

                                                                                                                            
1. Laramie 

2. Rotenberg  

3. Ling 
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 نصادقیا . است همراه تلفن به تعمیم قابل نیز اينترنت درباره موجود پژوهشي هاييافته (.2006

 با تعامل براي آنان انگیزه دارند زياد اشتغال اينترنشت بشه که زماني افراد دارد مي اظهار( 1384)

استرس تجربه با نتیجه در کنند،مي خانواده با صحبت صرف را کمتري زمان و شده کم ديگران

 اينترنت که است معتقد نیز ( 2001) 2دل. کنندمي بیشتري تنهايي و افسردگي احساس بیشتر هاي

 تالش و کندمي تقويت را تحرکي کم و شده جسمي تنبلي سبب ديگر هايتكنولوژي همانند

 منجربه میتواند نتیجه در و میدهد کشاهش واقعشي دنیشاي در را ديگشران بشا روابط برقراري براي

 و اجتماعي آشفتگي رنجورخويي،روان ويژگي( 2007) 3تي و هاردي. شود اجتماعي انزواي

 به معتاد افراد که است معتقد و داند مي اينترنت به معتاد افراد ويژگیهاي از را هیجاني اييتنه

 اجتماعي هايشبكه طريق از اجتماعي حمايت کسب آنهشا هشدف و بشوده برونگشرا کمتشر اينترنت

 سطهوا به ولي ببرند رنج هیجاني تنهايي افزايش از است ممكن اينترنت کاربران. هستند اينترنتي

 کنندمي احساس را کمتري تنهايي شودمي ايجاد اينترنت طريق از مجازي جوامع در که اوقاتي

 که رسیدند نتیجه اين به( 1388 شناس، حق و نادري از نقل به) يتري و لینگ(. 2001 مودي،)

 روابط ارتقاء و حفظ جهت افراد ي انگیزه خاطر به حدي تا همراه تلفن از افراطي استفاده علت

 منظور به همراه تلفن از زياد استفاده که شد متذکر بايد البته. است تنهايي احساس رفع و اجتماعي

. شودمي کاربر تنهايي احساس گسترش سبب نیز خود نوبه به اينترنت فضاي در گذار و گشت

 ارتباطات و جامعه از را ها انسان اينترنت، از حد از بیش استفاده کنندمي اظهار همكاران و کرات

 تواند مي افراد زندگي بر تسلط و اجتماعي هاي تعامل حذف با و کند مي دور واقعي اجتماعي

 هايفراورده از يكي تنهايي احساس. آورد فراهم را افسردگي نهايت در و تنهايي احساس موجبات

 ضعیف و ساختگي که برخطي، روابط انتصاب با اغلب کاربران زيرا باشدمي اينترنت از استفاده

                                                                                                                            
1. Kawasaki 

2. Dell  

3. Hardie & Tee  
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 چمنشي .(1388، همكاران و ميسلی از نقل به) دهندمي بها کمتر زندگي واقعي روابط به است،

 برقراري ترجیح نیز و اجتماعي فعالیتهاي کاهش را اينترنت از حد از بیش استفاده پیامشد( 1385)

 .کند مي عنوان واقعي ارتباط جاي به مجشازي ارتبشاط

 همراه تلفن به اعتیاد و اجتماعي حمايت بین که بود اين مطالعه اين نيتبیی هاييافته ديگر از    

 از حمايت عدم لفهؤم که داد نشان رگرسیون نتايج همچنین .دارد وجود معناداري منفي رابطه

 اجتماعي حمايت منفي رابطه) يافته اين .دارند را همراه تلفن به اعتیاد بینيپیش توان خانواده طرف

 ،(1393) همكاران و ميبیرا (، 1393) همكاران و منصوريان هاي يافته با (همراه فنتل به اعتیاد و

 همكاران و لي(، 2007) تي و هاردي(، 2002) همكاران و کرات (،1393) ياوري نعیم و صالحي

 پژوهشي هاييافته يافته، اين با رابطه در. است خوانهم( 2006) همكاران و 1ديمونته(، 2007)

 به ورود براي اي وسیله همراه تلفن زيرا است همراه تلفن به تعمیم قابل نیز اينترنت رهدربا موجود

 بین داد نشان( 2013) همكاران و 2گونش پژوهش نتايج. است شده نوجوانان در مجازي دنیاي

 اندازه هر يعني. دارد وجود معناداري منفي رابطه نوجوانان اينترنت به اعتیاد و اجتماعي حمايت

 انجام خانواده اعضاي با نوجوان که مشترکي هايفعالیت چنین هم و خانواده اجتماعي تحماي

 هم اتفاق به خانه از بیرون در اوقات گذران خريد، خوردن، غذا تلويزيون، تماشاي مانند دهدمي

 امر اين به اعتیاد آن تبع به و اينترنت با کار به کمتري گرايش نوجوان نتیجه در باشد، بیشتر  ...و

 بین که دريافت خود مطالعه در(. 1393 انسرودي، از نقل به؛ 1389 منطقي) بالعكس و دارد

 که طوري به دارد؛ وجود رابطه ها، روم چت به گرايش و خانواده محیط در عاطفي خألهاي

 خانه، در صبوري سنگ داشتن فرزندان، با اولیا مؤثر و مثبت روابط خانواده، عاطفي محیط غناي

 نتیجه در و جوان عاطفي خأل مانع آن، نظاير و منزل در جوان شدن دهمیفه و دنش درک

 اينترنتي کاربر هرچه .دشومي چت جمله از مجازي هاي محیط در وي توسط عاطفه جستجوي

                                                                                                                            
1. Dimonte 

2. Gunuc  
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 که شد خواهد باعث احتماالً  شود مي واقع پذيرش مورد بیشتر اينترنت محیط در که کند احساس

 گروهي مناظره و بحث وارد بیشتر کاربران هرچه چنین هم و شود واقع رمؤث خانواده ارزشهاي بر

 کمتر و شوند مي اينترنتى تعاملي محیطهاي با خود موضوعات کردن مطرح باعث احتماال شوند،

 مي فرد نزد خانواده ارزشهاي شدن اهمیت کم باعث و کنند مي مطرح خانواده با را خود مسائل

 و والدين بین سازنده و مناسب متقابل هاى کنش چنانچه که تيصور در. (1389 کفاشي،) شود

 نیارهاى ارضاى داشته؛ خود خانواده با مناسبى ارتباط نوجوانان، و جوانان شود برقرار فرزندان

 کمتر و بگذارد میان در خانواده اعضاى با را خود هاي مشكل نموده؛ پیگیرى خانواده در را خود

 و مفرط وابستگى از ناشى هاىآسیب دچار کمتر و کرده پیدا گرايش اينترنتى کاذب ارتباطات به

 همكاران و 1يانگ تحقیق(. 1393 ياوري، نعیم و صالحي) شوندمي اينترنت از نادرست استفاده

 نوع افراد، آوري تاب سطح روزمره، زندگي فشارهاي که است نتیجه اين کننده بیان نیز ( 2012)

 به فرد گرايش بر تأثیرگذار عوامل مهمترين جمله از د فر طرف زا شده ادراک اجتماعي حمايت

 مشكل دچار را افراد روزانه هاياسترس چقدر هر که نحوي به هستند؛ اينترنت به اعتیاد سمت

 برخوردار صحیح اجتماعي حمايت ي  از و مناسب فردي بین رابطه ي  از فرد چه چنان کند،

 به اعتیاد به گرايش و قضیه اين عكس اما .دارد مجازي ايفض از استفاده به گرايش کمتر باشد،

 را الزم اجتماعي حمايت و صحیح فردي بین رابطه ي  فرد که افتدمي اتفاق زماني اينترنت

 نقش اجتماعي حمايت ادراک براي منبعي عنوان به خانواده اگر پذيرفت توانمي. نباشد نداشته

 در و کرد؛ خواهد تجربه را خانوادگي عاطفي تنهايي احساس فرد نكند، ايفا خوبي به را خود

 تأمین خانواده جانب از که عاطفي، حمايت به دستیابي و خود عاطفي خالء کردن پر براي نتیجه

 چنان ديگر طرف از .برد خواهد پناه اينترنت از افراطي استفاده و برخط هايمحیط به است، نشده

 در فرد اجتماعي حمايت ادراک براي قوي منبعي نعنوا به اجتماعي هاي شبكه و دوستان چه

                                                                                                                            
1. Yang 
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 .يابد مي گرايش اينترنت از افراطي استفاده به فرد اجتماعي، تنهايي احساس کاهش رغم به آيند،

 استفاده به فرد دادن سوق براي منبعي خود اجتماعي، هاي شبكه و دوستان گروه ديگر عبارت به

 تنهايي احساس با ايمقابله ايشیوه عنوان به تنها نتاينتر بنابراين، .هستند اينترنت از بیشتر

 اجتماعي تنهايي احساس نه کند مي عمل خانواده جانب از شده ايجاد عاطفي خالء و خانوادگي

 (.1388 همكاران، و ميسلی)

 و تنهشايي احسشاس همشراه، تلفشن بشه مفشرط وابسشتگي انگینیشم داد نشان مطالعه اين نهايت در

 رابطشه يكشديگر بشا متغیر سه اين و نیست مطلوب بررسي مورد انآموزدانش در اجتماعي حمايت

 نباشد برخوردار نیز خانواده کافي حمايت از و بكند بیشتري تنهايي احساس فرد هرچه يعني دارند

 ايفشا خشوبي بشه را خود نقش اجتماعي حمايت منابع اگر. شودمي بیشتر او در همراه تلفن به اعتیاد

 و خشود عشاطفي خشالء کردن پر براي نتیجه در و کرد خواهد تجربه را تنهايي ساساح فرد نكنند،

 پنشاه مجشازي فضشاي و اينترنشت همشراه، تلفشن از افراطشي اسشتفاده به اجتماعي حمايت به دستیابي

 توانشدمشي مطالعشه مورد انآموزدانش در آينده سال کنكور آزمون براي آمادگي البته. برد خواهد

 کشه ششودمشي سبب آن در موفقیت براي تالش و کنكور استرس. باشد داشته نقش اه يافته اين در

 کنشد احساس وي که شود سبب خود نوبه به نیز احساسي چنین و کند تنهايي احساس آموزدانش

 در ششودمشي پیششنهاد بنشابراين .نیسشت برخشوردار خشود خشانواده ويشژه به اجتماعي حمايت از که

 و ششود مطشرح نوجشوان بشا والشدين دوسشتانه و حسشنه روابط جاداي ضرورت جلساتي طي مدارس

 نمايشدمشي ضشروري چنین هم. شوند آگاه اينترنت از نوجوان رويه بي استفاده خطرهاي از والدين

 نماينشد سپري خود فرزندان با را بیشتري وقت زندگي، و کاري هايمشغله وجود با هاخانواده که

 میشزان و نحشوه بشر نظشارت يشا و دهنشد قشرار اطالعاتي و ايلهوسی عاطفي، حمايت مورد را آنها و

 ساير به چنین هم. کنند جلوگیري آن منفي پیامدهاي بروز از خود فرزندان همراه تلفن از استفاده

( همشراه تلفشن عشادي و معتشاد کشاربران) اي مقايسشه صشورت به اي مطالعه چنین انجام پژوهشگران

 چهشارم پايشه انآمشوزدانش از محشدود اي نمونشه روي بر مطالعه اين حال هر به. گرددمي پیشنهاد
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. کنشد صشادر نوجشوان هشاي گشروه تمامي براي کلي حكمي تواند نمي و است شده انجام متوسطه

 .نمود احتیاط بايد نتايج ممیتع در پس

 منابع

له ي مج .دانشجويان دلبستگي سبكهاي با نفس عزت و تنهايي احساس رابطه(. 1388) بتول احدي،

 .95-112(، 1) 5 ختي،شناروان مطالعات
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(، 2) 3 اجتماعي، شناخت .دانشجويي ي جامعه در اينترنت به اعتیاد با عاطفي اجتماعي تنهايي احساس

121-109. 

 دانشجويان غربت احساس با اجتماعي حمايت رابطه(. 1392) فرامرز سابقي،و  حسین جناآبادي،
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 2 فرهنگي، تحقیقات .همراه تلفن و جوانان فرهنگ(. 1388) وحید زاده، ولي و سعید محمد ذکايي،

(7 ،)152-119. 
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 نقش ررسي: بزندگي در اينترنتي ارتباطات(. 1388) روشن  پور، نی  و بهرام جوکار،؛ عظیمه سلیمي،
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 . 122-136(، 2)3 مدرسه،
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