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Abstract
The purpose of this study was to determine the
role of self-compassion and social support in
predictiong internet addiction among university
students. Using multistage cluster sampling
method, 120 students (60 female and 60 male)
were selected from University of Tehran and they
were asked to complete Self-Compassion Scale
(SCS), Internet Addiction Questionnaire, and
Perceived Social Support Questionnaire. Results
of stepwise regression analysis demonstrated that
self-compassion and social support significantly
explain 0.758 percent of variance in internet
addiction (p<0.001). Additionally, the findings
also showed that self-compassion, predicting
0.719 percent of internet addiction (p<0.001), is
of more importance and power in this process.
Among
self-compassion
components,
mindfulness, self-judgment, and common
humanity significantly predicted 0.711 percent of
variance in internet addiction (p<0.001); among
these component, mindfulness demonstrated the
highest role in this process.
Keywords: internet addiction disorder, social
support, self-compassion, students.
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چکیده
هدف پژوهش بررسی نقش پیشبینییکننیدیی شیقق وی و
 این مطالعی. حمای اجتماعی ر اعتیا اینترنتی انشج یان ب
از نظر هدف جزء مطالعیا بنییا ی و از نظیر شیی ة ییر ووری
021  تعدا.  یک پژوهش ت صیقی از ن ع همبستگی ب،ا هها
 پسر) از بین انشج یان انشگاه تهران و01  وتر و01( انشج
با استقا ه از روش نم ن ییری و ش ای چندمرحل ای انتخاب و
، از ونهیا و اسیت شید کی پرسشینام هیای شیقق وی (نی
، ی، ییسییرو و ی،  بییاو،  حمایی اجتمییاعی (فلمینی،)2112
.) را تکمیی نماینیید0889 ، ) و اعتییا بی اینترنی (یانی0892
نتایج حاص از تحلی ریرسی ن یا بی ییا نشیان ا حمایی
1/859 اجتماعی و شقق وی بی طی ر معنیا اری تی ان تبییین
.)p< 1/110( رصیید از واری یانس اعتی یا ب ی اینترن ی را ارنیید
نین نشان ا کی مت ییر شیقق وی بیا پییشبینیی،یافت ها هم
 اهمی،)p<1/110(  رصد از واریانس اعتیا ب اینترن1/808
 ر میان مؤلق های شیقق. و قدر باالتری ر این فرایند ار
 قضاو ر م ر و و احساسا مشترک، ذهنویاهی، و
 رصد از وارییانس1/800 انسانی ب ط ر معنا اری قا ر ب تبیین
،) کیی از میییان ونهییاp< 1/110( اعتیییا بیی اینترنیی ب نیید
. ذهنویاهی باالترین اهمی را ر این فرایند نشان ا
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. انشج یان،لس زی
English.zandi@gmail.com : نویسندۀ مسؤول.*

96/12/14 :پذیرش

95/07/21 :وصول

نقش شفقت خود و حمایت اجتماعی ادراکشده در پیشبینی اعتیاد اینترنتی دانشجویا81 / ،

مقدمه
در سالهای اخیر ،رایانه بهطور عام و اینترنت بهطوور خوا
به عنوان وسایلی مؤثر در تسهیل ارتباطات و دستیابی آسوان و
سووریع بووه اطالعووات شووناخته شو انو ا اینترنووت اموورو ا
اصوولیتوورین نشووانههووای عصوور ج ی و محسوووم م ویشووود
(محمودی بختیاری و آدیبیگ)1811 ،ا علیرغو امتیا هوا و
قابلیتهای فراوان اینترنت ا قبیل جنبههای آمو شی و ارائوه
خ مات ارتبواطی و موواردی ا ایوندسوت ،اینترنوت امورو
مشکالت ج ی بسیاری ا جمله اعتیاد به اینترنت ایجاد کرد
استا
روان شناسان اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاد ا اینترنت
میدانن که مشکالت روانشناختی ،اجتمواعی ،درسوی و یوا
شغلی در ن گی فرد ایجاد میکن (گریفتث ،کاس ،بیلویکس
و پونتز)2016 ،1ا وابستگی رفتاری به اینترنت صور نظور ا
اینکه یک آسیب روانی یوا معضول اجتمواعی در نظور گرفتوه
شود ،پ ی ای است مزمن و عودکنن که با صو مات جو ی
جسمانی ،مالی ،خانوادگی ،اجتمواعی و روانوی همورا اسوت
(شووایق ،آ اد و بهرام وی)1811 ،ا اموورو اهمی وت اعتی واد بووه
اینترنت به علت آسیب های فراوان و گسترد آن ،برای جامعه
ک تر ا اعتیاد به مواد مخ ر نیست و یا الاقول در سوال هوای
آتی شای در مر یکی ا آسویب هوای اجتمواعی مهو قورار
گیردا مشکالتی که در رابطه با اعتیاد اینترنتی ایجاد مویشوود
متع دن که ا آن جمله میتوان به این موارد اشار کرد :غوذا
نخوردن ،ک خوابی ،حذ مان برای انجوام دیگور کارهوا و
پ ی آیی آسیبهای نوپ یو ی همووون نوموفوبیوا بوه معنوی
ترس ا ج ایی ا موبایول (پواویترا و مو هوکومار )2015 ،و
سن رم فومو 1بهمعنای ترس و اضطرام ا دست دادن اخبوار
و مطالب شبکه های اجتماعی (پر یبلیسکی ،مورایاما ،دیهن و
گل ول )2018 ،1و مشکالت توأم با آنها ا جمله خلق پایین
و رضایت ا ن گی ک و اعتیاد بوه الکول (ریووردن ،فلوت،
هانتر ،اسکار و کونر)2015 ،2ا همونین ،این مسولله انجوام
تکالیف آمو شی و روابط دوستانه و خانوادگی را نیوز تحوت
تأثیر قرار می ده (صانعی دهکردی)1817 ،ا افراد وابسته بوه
اینترنت به جای اینکه فنّاوری را بوه خو مت بگیرنو  ،اجوا
میدهنو تا فنّواوری بور آنهوا تسلط داشتوه باشو و عالئو

فیزیکی هموون وع هوای غوذایی نامرتوب ،فشوار روانوی،
چشمان خشک و بیاشک ،سردرد و کمردرد در آنهوا اواهر
میشود (سول ،شل و کلین)2002 ،8ا
مطالعووات علمووی مسوولله اعتیواد اینترنتووی را در جمعیوت
4
دانشجویی بسیار حائز اهمیت میداننو ا سوو ،کانوک و یووم
( )2009معتق ن اعتیاد به اینترنت در دانشجویان با مشکالتی
ا قبیل کاهش ارتباطوات میوان فوردی و افوزایش عصوبانیت،
پرخاشگری و هیجانات منفی همرا استا النهوا ،لی پینوگ و
ژائوووالن )2010( 5و همووینطووور حسوون اد  ،بیوو ختی و
دانش اد  )2012( 6نیوز بور ماهیوت اعتیوادآور و آسویب ای
وابستگی به اینترنت در دانشجویان تأکی داشتهانو ؛ بنوابراین،
با توجه به مشکالت ناشوی ا ایون اخوتالل در دانشوجویان،
بررسی ابعاد آن شایسته و بایسته مینمای ا
ایران یکی ا جووان تورین کشوورهای دنیاسوت و تعو اد
قابل توجهی دانشجو دارد و لذا اهمیت پیشگیری ا اعتیاد بوه
اینترنت در آن سطح قابل مالحظه ای بای داشته باش ا آمارهوا
نشان میده که ایران با  76/982/800نفر جمعیوت در سوال
 2010با  48/2درص میوزان ضوریب نفوو ،،بیشوترین میوزان
استفاد ا اینترنت را در خاورمیانه بوه خوود اختصوا داد
اسووت؛ همون وین ،در بووا مووانی  2000تووا 18/119 ،2010
درص رش کاربر داشته است (بیرامی ،موحو ی و موحو ی،
)1898ا با توجه به اهمیت نقوش دانشوجویان در پیشورفت و
تعالی جوامع ،طبیعی است که بررسی عوامل موؤثر در توأمین
سالمت جسمانی و روانشناختی این قشر ا اهمیت ویوژ ای
برخوردار باش (میر ائیان ،باعزت و خواکوور1890 ،؛ نو ی،
شهابی نژاد و برهوان)2017 ،7؛ یورا امورو اینترنوت بخوش
ج اییناپذیری ا نو گی رو مور دانشوجویان را بوه خوود
اختصا داد و در صورت استفاد افراطگونه ا آن ،عواقب
ناخوشاین ی برای فرد ،خانواد و جامعه رق میخوردا مانی
که بای در کانون گرم خانواد و در کنار یک یگر سوری شود،
صر فعالیت در فضای مجا ی میشود که نهتنها صومیمیت
و اعتماد اعضا را کمرنگ میکن  ،بلکه پیامو های تحصویلی،
شغلی و اجتماعی منفی نیز در پی خواهو داشوت و تبعوات
خطرناکی را میتوان برای فرد و جامعه رق بزن ا

2. Riordan, Flett, Hunter, Scarf & Conner
4. Seo, Kang, & Yom
6. Hassanzadeh, Beydokhti, & Daneshzadeh

1. Griffiths, Kuss, Billieux, & Pontes
3. Soule, Shell, & Kleen
5. Lan-hua, Li-ping, & Zhao-lan
7. Zandi, Shahabinejad, & Borhan
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در برخی پژوهش ها ،به عوامل موؤثر بور تمایول افراطوی

مالیمت خوود را بورای تغییورات نو گی ترغیوب نموود و

است؛ ا جمله این عوامل،

الگوهای رفتاری مضر و نامطلوم خوود را اصوال مویکنو ا

احساس تنهوایی (یون ،کوو ،یون ،چانوگ و چنوگ ،)2009 ،
ویژگیهای شخصیتی کاربران (عزیزی ،اسماعیلی ،اسوماعیلی

افراد خودشفقت ور دی گا حمایت گرانه ای نسبت بوه خوود
دارن که باعث کمتر ش ن احساس افسوردگی و اضوطرام و

 )2009و خودکارآم ی تحصیلی (اوداکی )2011 ،8میباشون ا

2009؛ مکبث و گوملی)2012 ،10ا

برای استفاد ا اینترنت اشار ش

1

و پی ا1894 ،؛ میرکورک ،ونو نانو ن ،ورمالسوت و گرسون،2
اخیراً برخی ا پژوهشگران خارجی به نقش احتمالی شوفقت

خود 4در پیشبینی اعتیاد به اینترنت اشار داشتهان (اسوکن ر
و آکین)2011 ،5ا شفقت خود را تجربهپذیری و تحوت توأثیر

قرار گرفتن ا رنج دیگران ،به گونوه ای کوه فورد مشوکالت و

افزایش رضایت آنها ا ن گی میشود (آلیک و سو یکی ،9
ا آنجاییکه افراد با شفقت خود باال احساس افسوردگی و
اضطرام پایینتور و رضوایت ا نو گی و بهزیسوتی روانوی
باالتری دارن و این ویژگیها با اعتیاد بوه اینترنوت ناسوا گار
است و در افراد وابسته به اینترنت افسردگی (ین ،ین ،چن،11
12

رنج های خود را قابل تحملتر ببین  ،تعریف کرد ان ا همونین

چن و کو ،)2007 ،احساس تنهایی (نوالوا و آنانو

این مفهوم به معنای صبور و مهربان بودن نسوبت بوه خوود و
داشتن درک غیرقضاوتگرانه در رابطه با خوود اسوت (نوف،6

کاهش احساس رضایت ا ن گی (کو و یون ،چون ،چون و
ین )2005 ،18و بهزیستی روانی و اجتماعی کمتور (گریفتوث،

سوه جوز اساسوی اسوت:

میشود ،میتوان گفت افورادی کوه بوه اینترنوت

)2008ا شفقت خوود دربردارنو

 )2008دی

،)2008 ،

 )1داشتن مهربوانی و درک صوحیح نسوبت بوه خوود بو ون

اعتیاد داشته باشن  ،احتماالً شفقت خوود کمتوری را گوزارش

دی گاهی قضاوتی و خودانتقادگر؛  )2داشتن این دیو گا کوه

کنن ا بهعالو  ،بر اسواس نظریوه درموان متمرکوز بور شوفقت

تجووارم فوورد جزئووی ا تجووارم همووه انسووانهاسووت؛

( ،)CFTافووراد بوورای جلوووگیری ا تجربووه احساسووات و

بهعبارتدیگر ،سایرین نیز چنین تجاربی را در نو گی خوود

هیجانات دردناک و افکار منفی و نیز برای مقابله با احسواس

دارن ؛  )8نگریستن به تجارم و احساسات خود بوه گونوه ای

شکست به سمت رفتارهای اعتیادآور گرایش مییابنو (نوف،

متعادل ب ون اینکه در آن ها بزرگنموایی شوود (نوف)2011 ،ا

)2008ا شفقت خود بوا گسوترش مهربوانی و عو م قضواوت

این جنبه های شفقت خود با یک یگر متفاوت بود و بوه طوور
متفاوتی تجربه می شون  ،اما به نظر می رسو کوه بوه گونوه ای

نسبت به خود به هنگام روبوهرو شو ن بوا مشوکل ،بوه افوراد
کمک میکن که حاالت عاطفی ناخوشاین خود را بوذیرن و

مکمل و دربرگیرن ة یک یگر نیز هستن ا بورای مثوال ،حالوت

همینطور آنها را تشویق میکن که مسلولیت وضوعیتهوای

پذیرا و با بودن ،هنآگاهی باعث کاهش قضواوت در موورد

احساسی و روانی خود را بوذیرنو و بوا رسوی ن بوه حالوت

خوووود موویشوووودا بوووا وجوووود اینکوووه داشوووتن احسووواس

پذیرش و توجه آگاهانه ،دیگر بوه رفتارهوای اعتیوادآور روی

خودشفقتور ی با این امر که فرد بهطور خشون و قضواوتی

نیاورن (رن ون )2006 ،ا

14

با خود رفتار کن در تناقض است ،اما جز ،هن آگاهانوه ایون

یکی دیگر ا عوامل مهمی که در بع محیطی میتوان بوا

انگاشوتن

اعتیاد به اینترنت مرتبط باش و نقش آن در پیشبینوی اعتیواد

کنو (پواولی و

اینترنتی در پژوهش های خارجی مورد بررسوی قورار گرفتوه،

مؤلفه ناار به این اسوت کوه فورد بوه جوای نادیو
نواقص خوود ،آنهوا را بوهوضوو مشواه

مکفرسون)2010 ،7ا عالو بر این ،فردی که به درستی به خود
شفقت بور د ،ا سالمتی و بهزیستی روانی باالتری برخوردار
است (کیونگ)2018 ،1ا این امر به این معناست کوه فورد بوا

2. Meerkerk, Van Den Eijneden., Vermulst, & Garretsen
4. self-compassion
6. Neff
8. Kyeong
10. MacBeth & Gumley
12. Nalwa & Anand
14. Rendon
16. Yang, Guan, Tang, Wang, & Cao

15

حمایت اجتماعی است (یانگ ،گوان ،تانگ ،وانگ و کوائو ،
2012؛ یانگ ،لو ،وانگ و ژائو)2014 ،16ا حمایت اجتماعی به
میوزان بورخوورداری ا محبت ،هموراهوی و توجوه اعضوای
1. Yen, Ko, Yen, Chang, & Cheng
3. Odaci
5. Iskender & Akin
7. Pauley & McPherson
9. Alicke & Sedikides
11. Chen
13. Ko, Yen, Chen, Chen, & Yen
15. Yang, Lu, Wang, & Zhao
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است (سوارافینو،1

خانواد  ،دوستان و سایر افراد تعریف ش

2

را های دیگری ا طریق استفاد ا اینترنوت برطور

کننو و

)2014ا بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی  ،ابعاد اصلی

به سمت استفاد مفرط ا اینترنت کشی

پیون اجتماعی عبارت ان ا  :دلبستگی و عالقوه بوه دیگوران،
تعه به خوانواد  ،شوغل و دوسوتان ،مشوغولیت و مشوارکت

همانطور که پیشتر ،کر آن رفت ،محققان علوم رفتواری
نقش شفقت خود و حمایت اجتماعی را بهصورت مستقل در

م اوم در فعالیت های نو گی ،کوار و خوانواد و اعتقواد بوه

پیشبینی اعتیاد اینترنتی مورد کاوش قرار داد ان ؛ اموا تعامول

ار شها و اصول اخالقی گرو یا جامعها ضعف در هر یوک

میان این دو عامل با یک یگر و نیوز بررسوی ترتیوب اهمیوت

ا این ابعاد میتوان موجب برو رفتارهای انحرافوی در فورد

آنها در فراین پیشبینی اعتیاد به اینترنت تاکنون مورد توجوه

شود؛ بنوابراین ،اگور اعتیواد بوه اینترنوت در مور رفتارهوای

محققان نبود استا این در حوالی اسوت کوه بوا عنایوت بوه

را ا منظور

ارتباطات نظری و منطقی هر یک ا این عاملها با اعتیواد بوه

انحرافی در نظر گرفته شود ،می توان ایون پ یو

شون ا

رویکرد کنتورل اجتمواعی هیرشوی تبیوین نموود (امیو وار و

اینترنت ،می توان در رابطه با پیون احتمالی شوفقت خوود بوا

صارمی)1811 ،ا همونین ،بر اساس نظریه شناختی-رفتواری،

حمایت اجتماعی و نیز نقاط اتصوال آنهوا در اثرگوذاری بور

شای بتوان گفت اعتقاد فرد به اینکه هویچکوس در بیورون ا
اینترنت ا او خوشش نمی آیو و او را موورد حمایوت قورار

اعتیاد اینترنتی به گمانه نی پرداختا نکته مهموی کوه دربوار
حمایت اجتماعی وجود دارد ،ادراک فرد ا آن استا به ایون

نمی ده  ،باعث گورایش اعتیادگونوة فورد بوه اینترنوت شوود

معن وی کووه درک فوورد ا مح ویط خووویش و می وزان حمای وت

(معی فر ،حبیب پور گتابی و گنجوی)1815 ،ا بوهعوالو  ،ایون

اجتماعی است که تعیینکنن تر اسوت ،هرچنو کوه واقعیوت

ا دی گا نظریات جامعهشناختی نیز قابل تبیین اسوت؛

وجود حمایت اجتماعی نیز مه اسوت (آلموی و همکواران،

بهعنوان نمونه ،بر اساس نظریة طورد اجتمواعی ،فراینو طورد

)2008ا ا این رو ،معنابخشی و واکنش شناختی فرد به تجربوه

ناشی ا محرومیت چن گانه ،گسست پیون های خوانوادگی و
روابط اجتماعی و نیز گ کردن هویت و ه

است (پیس،8

حمایت اجتماعی موجود میتوان نقش مهموی در رفتارهوای
آتی فرد داشته باش ا اگر فرد شفقت خود باالیی داشته باشو ،

)2001ا طرد اجتمواعی بوه عو م مشوارکت در فعالیوتهوای

نسبت به ادراک تنهایی و ع م وجود حمایت اجتماعی خوود

اجتماعی و گروهی ،ع م حضور در انجمنها ،ن اشتن رابطوه
با دیگران و احساس تنهایی منجر می شوود (نقو ی ،رضوایی

قضاوت و انتقاد بیرحمانهای نمیکن و آنها را تنها مخوتص
به خود نمیدان  ،بلکوه جزئوی ا تجربوه مشوترک انسوانهوا

در د و ن ی)1894 ،ا ا اینرو ،افراد ممکن است بورای پور

میشمارد و لذا احساس ناالیق بودن ا وی دور خواه شو ا

کردن این خألها به اینترنت روی آورن ا چنانکه اخیراً اکبوری

این افراد عالو بر احساس دوست داشوتن خوود ،نسوبت بوه

ردخانه و ن ی ( )1895طوی پژوهشوی نشوان داد انو کوه

دیگران ه احساس شفقت دارن و خودمحور نیستن (نوف،

پذیرش اعتیاد ا طریق حمایت اجتماعی قابلیوت پویشبینوی

2011؛ نف و پومیر )2018 ،؛ درواقع ،افراد بوا شوفقت خوود

دارد؛ بنابراین ،فردی که ا حمایت اجتماعی باالیی برخوردار

باال تعارضات بینشخصی خود را با در نظر گورفتن نیا هوای

نیست ،ممکن است در خطر انواع اعتیاد منجملوه وابسوتگی

خود و دیگران راحتتر حل میکنن (یارنل و نوف)2018 ،

پ ی

6

7

1

به اینترنت باش ا در این مینه ،گنوک و دوگان )2018( 4نیوز

و احتموواالً ا ایوون طریووق روی کیفیووت و کمیووت حمایووت

نشان دادنو انجوام فعالیوت هوایی بوه همورا موادر حمایوت
اجتماعی را افزایش داد و بر کاهش اعتیاد به اینترنوت موؤثر

اجتماعی واقعی خود نیز اثر میگذارن ا در غیر این صوورت،
فرد برای کاستن ا احساسات ناخوشواین بوه دلیول ن اشوتن

بود استا عالو بر این ،آیاس و هور وم ،)2018( 5نیز طوی

ارتباطات اجتماعی حمایتکنن

پژوهشی دریافتن وال ینی که به نیا های هیجانی فر ن انشان

آورد تووا درد خووود را فراموووش کن و و ی وا بووهسوووی سوورام

توجه نمیکردن بواعث مویش نو بوههوا نیا هایشوان را ا

ارتباطات مجا ی برای کسب حمایت اجتماعی گام برداردا

2. Hirschi
4. Gunuc & Dogan
6. Alemi
8. Yarnell

شای به فضای مجا ی روی

1. Sarafino
3. Peace
5. Ayas & Horzum
7. Pommier
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بر اساس دانش موجود ،تاکنون کمتر پژوهشی به بررسوی

قضوواوت در مووورد خووود ،احساسووات مشووترک انسووانی،

نقش توأمان شفقت خود و حمایت اجتمواعی در پویشبینوی

منزویسا ی، ،هونآگواهی و بزرگنموایی قورار مویگیرنو و

اعتیاد به اینترنت و نیز مقایسه اهمیت نسبی این دو عامول در
فراین پویش بینوی پرداختوه اسوت و در ایون حوو شوکا

کیفیت رابطه فرد با تجارم خود را میسونجن ؛ ماننو اینکوه
فرد تا چه ان ا نسبت به خوود مهربوان اسوت و چوه میوزان

بررسوی

تجارم خود را بهعنوان قسمتی ا تجارم دیگران میبینو و

در پیشبینی

اینکه به چه میزان ا بزرگنموایی تجوارم خوود صور نظور

اعتیاد به اینترنت دانشوجویان انجوام شو ا بوهمنظوور بررسوی

میکن ؛ بنابراین ،این مقیاس دی گا با داشوتن بوه مسوائل و

پژوهش ،فرضیههای یر مورد بررسی قرار گرفت:

کیفیت با آگاهی را مشوخص مویکنو ا نمور گوذاری آن در

مطالعاتی وجود دارد؛ لذا پژوهش حاضور بوا هو
نقش شفقت خود و حمایت اجتماعی ادراکش
ه

و شفقت خود اعتیاد اینترنتوی

1ا حمایت اجتماعی ادراکش
دانشجویان را پیشبینی میکنن ا
2ا حمایت اجتماعی ادراک ش

طیف پنجدرجهای لیکرت ،ا تقریباً هیچگا (نمر  )0تا تقریباً
همیشه (نمور  ،)4انجوام مویپوذیردا نوف ( )2008پایوایی و

اعتیاد اینترنتی دانشوجویان را

روایی باالیی را برای مقیاس موذکور گوزارش نموود اسوتا

پیشبینی میکن ا
8ا شفقت خود اعتیاد اینترنتی دانشجویان را پیشبینی میکن ا

پایایی کلی آن ا طریق روش آلفای کرونباخ  0/92به دسوت
آم و همونین هرک ام ا خرد مقیواس هوا نیوز ا همسوانی

4ا مؤلفه ،هنآگاهی اعتیاد اینترنتی دانشوجویان را پویشبینوی

درونی خوبی برخوردار بود انو ا آلفوای کرونبواخ در نسوخه

میکن ا

فارسی چنین گزارش شو

5ا مؤلفه قضاوت در مورد خود اعتیاد اینترنتی دانشوجویان را

قضاوت نسبت به خود  ،0/79اشتراکات انسوانی  ،0/14انوزوا

پیشبینی میکن ا

 ،0/15بهشوویاری  ،0/10همانن سووا ی افراطووی  0/18و کوول

6ا مؤلفه احساسات مشترک انسانی اعتیاد اینترنتی دانشجویان

مقیاس ( 0/76خسروی ،صادقی و یابن )1892 ،ا در تحقیوق

را پیشبینی میکن ا

حاضر ،پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ برابر بوا 0/17

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوهش ا نظور

بود که بیانگر پایایی مطلوم استا دو نمونوه ا گویوههوای

ش ویو گووردآوری داد هووا جووز مطالعووات توص ویفی ا نوووع
همبستگی استا جامعه آماری ایو ن پوژوهش شوامل کلیوه
دانشجوی ان دختر و پسر مشغول به تحصوی ل در دانشوگا
تهران بودا بر اساس فرمول پیشنهادی تاباخنیک و فی ل

1

اسوت :مهربوانی بوا خوود ،0/11

این ابزار عبارتان ا « :هنگوامی احسواس نواراحتی مویکون
نسبت به خودم بیرحمانه رفتوار مویکون » و «در سوختی بوا
خودم مهربان هست »ا
3

پرسشنامة اعتیاد به اینترنت  :این ابزار یکی ا معتبرترین
آ مونهای مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی اسوت کوه یانوگ

(  120 ،)2007دانشجو ( 60دختر و  60پسر) با میو انگی ن

( )1991آن را تهی وه ک ورد و شووامل  20موواد چن گزینووهای

سنی  21-17به صورت تصادف ی خوشوهای چن مرحلوه ای
انتخام و ا ای شان خواسته ش تا به ابزارهوای پوژوهش

برای هر فورد،

(بهن رت تا همیشه) استا نمرات بهدستآم

وی را در سه مینه طبقهبن ی میکن  :کاربر عوادی اینترنوت،

پاسخ دهن ا

کاربری که در اثر استفاد یاد دچار مشکالتی شو

ابزار سنجش
پرسشاانامة شاافقت خااود  :ایوون مقیوواس یووک ابووزار

کاربر معتاد که استفاد بیشا ح وی را وابسته کرد و نیا به
درمان داردا این مقیاس جنبه های مختلف اعتیاد به اینترنت را

خودگزارشدهی  26گویهای است که توسوط نوف ()2008

میسنج و تعیین میکن آیا استفاد بیشا ح ا اینترنت بور

بهمنظور سنجش میزان خودشفقتور ی ساخته شو اسوتا
سؤاالت موجود در آن در شش یرمقیاس مهربانی بوا خوود،

جنبههای مختلف ن گی فرد تأثیر دارد یوا خیور؟ (موارالی و

2

)2. Self-Compassion Scale (SCS
4. Murali & George

4

اسوت و

5

جووورج )2007 ،ا وی یوانتوو و مکمووران ( )2004روایوی
1. Tabakhnick, & Fidell
3. Internet Addiction Questionnaire
5. Widiato & McMoran
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صوری این پرسشنامه را بسیار بواال ،کور کورد انو ا علووی و

حمایت ادراک ش

همکاران ( )1819در پژوهش خود برای نسوخة فارسوی ایون

 0/78و  0/91به دست آورد ان ا حسینی نج انی ( )1875نیز

پرسشنامه پنج عامول صور موان بویشا حو در اینترنوت،
استفاد ا اینترنت برای کسوب آراموش روانوی ،برجسوتگی،

در مطالعووهای ضووریب همگووونی ی وا ضووریب اعتبووار مقی واس
حمایت اجتماعی را بهروش آلفای کرونباخ 0/611 ،و متوسط

استفاد مرضی ا چتروم و بیتوجهی به واوایف شوغلی و

روایی را با برآورد همبستگی درونی مواد پرسشنامه حمایوت

تحصیلی را استخراج نمود ان و عالو بر این ،سه نوع پایایی

اجتماعی 0/14 ،به دست آورد اسوتا بوهعوالو  ،لیوارجوانی

با آ مایی ( ،)r=0/79همسوانی درونوی ( )a=0/11و تنصویف

( )1875در مطالعهای ضریب همگونی این آ مون را در میوان

( )r=0/12را به دست آورد ان ا در تحقیق حاضر ،پایایی ایون

دانش آمو ان مقطع دبیرستانی با نمر گذاری  0و  ،1ا طریوق

ابزار بهروش آلفای کرونباخ برابور بوا  0/12بوود کوه بیوانگر

آلفای کرونباخ برابر  0/116بورآورد کورد انو ا همونوین ،در

پایووایی مطلوووم اسووتا دو نمونووه ا گویووههووای ای ون ابووزار

پژوهش آخون ی ( ،)1876اعتبار این مقیواس  0/65محاسوبه

عبارتان ا « :تا چه ان ا در اینترنت بودن را به بیرون رفتن

ش

استا در این تحقیق ،پایایی ایون ابوزار بوهروش آلفوای

با دیگران ترجیح می دهی ؟» و «چق ر بیشوتر ا آنووه قصو
داری در اینترنت میمانی ؟»ا

کرونباخ برابر با  0/17بود که بیانگر پایایی مطلوم استا دو
نمونووه ا گویووههووای ای ون ابووزار عبووارتان و ا « :بوورادران و

پرسشنامة حمایات اجتمااعی ادراکشاده :1پرسشونامة
حمایت اجتماعی که توسط فلمینگ ،باوم ،گیسورل و گوول

2

کلی ،خانواد و دوستان بوه ترتیوب ،0/17

خواهران ا من حمایت میکنن » و «کسی را نمیشناس کوه
به او اعتماد کن »ا

( )1912تهیه ش  ،دارای دو فورم کوتوا و بلنو اسوتا فورم

روش اجرا و تحلیل دادهها
در این پژوهش ،داد های حاصل ا اجرای آ مون پرسشونامه

استفاد قرار گرفتوه 25 ،مواد داردا شویو نمور گوذاری ایون

شفقت خود ،پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه حمایت
اجتماعی ادراکش با استفاد ا آ مون رگرسیون گامبوهگوام

بهجز ماد های شومار  21 ،20 ،11 ،17 ،16 ،15 ،7و  24کوه

تحلیل ش و تمام مراحل تجزیهوتحلیل داد هوا بوا نورمافوزار

بهصورت معکوس نمر گذاری میشون (پاسخ نادرسوت ()1
نمر میگیرد و پاسخ درسوت ( )0نمور مویگیورد) ،در بقیوه

 SPSS20به انجام رسی ا

کوتا آن شش ماد و فرم بلن آنکه در پژوهش حاضر موورد
مقیاس ،به صورت صفر ( )0و یک ( )1است؛ به این معنی که

ماد های پرسشنامه ،پاسخهای «نادرست» صفر نمور و پاسوخ
«درست» یک نمور مویگیوردا فلمینوگ و همکواران ()1916
ضریب پایایی فرم کوتا ایون مقیواس را بوا اسوتفاد ا روش
اجوورای مجو د 0/7،بوورآورد کوورد انو ا دان ،پوتووالز ،شووورد و
لین ستروم )1917( 8با استفاد ا روش تحلیل عاملی ،روایوی

مقیاس حمایت اجتماعی را برای هر یوک ا یرمقیواسهوای

یافتهها
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بوین اعتیواد بوه
اینترنت با شفقت خود و حمایوت اجتمواعی رابطوه منفوی و
معناداری وجود دارد ()p<0/01ا لذا ،بهمنظور پیشبینی اعتیاد
به اینترنت در دانشجویان ا روی حمایت اجتماعی و شفقت
خود ،ا آ مون رگرسیون به روش گامبهگام استفاد شو کوه
نتایج آن در ج ول  1آم

استا

جدول  .1نتایج آزمو ،رگرسیو ،چندگانه بهشیوۀ گامبهگام بهمنظور پیشبینی متغیر اعتیاد به اینترنت
منباااااا

SS

MS

df

F

P

R

R2

AR2

شفقت خاود و رگرسیون

17677/122

1181/911

2

112/970

0/001

0/170

0/751

0/754

حمایااااا ات باقیمان
اجتماعی
مجموع

5652/045

41/801

117

28829/167

-------

119

مدل

تغییرات

2. Fleming, Baum, Gisriel, & Gatchel

1. Perceived Social Support Questionnaire
3. Dunn, Putallaz, Sheppard, & Lindstrom

 / 86دانش و پژوهش در روا،شناسی کاربردی

نتایج تحلیل رگرسیون بهروش گامبوهگوام نشوان داد کوه
مؤلفههای شفقت خود و حمایت اجتماعی بهطور معنویداری

( R2= 758و  p<0/001و  78 = 112/970و )F2ا بنووابراین،
فرضیه اول مورد حمایت قرار گرفتا

توان تبیین  0/751ا واریوانس اعتیواد بوه اینترنوت را دارنو
جدول  .2ضرایب رگرسیو ،برای شفقت خود و حمایت اجتماعی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت
B

Beta

SE

T

P

شفقت خود

-1/591

-0/648

0/162

-0/792

0/001

حمایت اجتماعی

-1/818

-0/215

0/819

-4/885

0/001

متغیر

مطووابق جوو ول  ،2ضوورایب رگرسوویون بووا و نهووای
استان اردش بتا نشان می ده که یک انحورا معیوار تغییور

با توجه به اهمیت بواالی شوفقت خوود در ایون پویشبینوی،
بررسی نقش مؤلفههای آن می توان جالب توجوه باشو ا لوذا

ه مان در شفقت خود و حمایت اجتماعی بهترتیوب باعوث

به منظور پیش بینی اعتیاد به اینترنت ا روی مؤلفه های شفقت

معیار تغییور در اعتیواد بوه اینترنوت

خود ،ا آ مون رگرسیون بهروش گامبهگام اسوتفاد شو کوه

می شودا بنابراین ،موی تووان گفوت شوفقت خوود و حمایوت

نتایج آن در ج ول  8آم

استا مطابق یافتههوا ،مؤلفوههوای

اجتموواعی هریووک بووهتنهووایی نقووش منف وی و معن ویداری در
پیش بینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان دارن ()p< 0/001ا لذا

،هنآگاهی ،قضواوت در موورد خوود و احساسوات مشوترک
انسانی به طور معنیداری توان تبیین  0/711ا واریانس اعتیاد

فرضیههای  2و  8تأیی میگرددا

به اینترنت را دارن ( R2= 711و  p<0/001و 78 =456/455

 0/648و  0/215انحرا

و )F2ا
ج ول 8ا ضرایب رگرسیون برای خرد مقیاس شفقت خود در پیشبینی اعتیاد به اینترنت
متغیر

B

Beta

SE

T

P

مقدار ثابت

256//856

-----------

11/182

27/115

0/001

ذه آگاهی

-1/256

-0/519

0/162

-0/749

0/001

قضاوت در مورد خود

1/569

0/821

0/256

2/145

0/001

احساسات مشترک انسانی

-1/196

-0/211

0/125

-1/102

0/001

مطووابق جوو ول  ،8ضوورایب رگرسوویون بووا و نهووای

بحث و نتیجهگیری
بررسوی نقوش شوفقت خوود و حمایوت
پژوهش بوا هو

ه مان در ،هن آگاهی ،قضاوت در مورد خود و احساسوات
مشترک انسوانی بوهترتیوب باعوث  0/519و  0/821و 0/211

در پ ویشبین وی اعتی واد بووه اینترنووت در

استان اردش

انحرا

بتا نشان می ده که یک انحورا

معیوار تغییور

معیار تغییر در اعتیاد به اینترنت میشودا بهاینترتیب،

اجتموواعی ادراکش و

دانشجویان صورت گرفتا نتایج پژوهش نشان دادن شوفقت
خود و حمایت اجتماعی ادراکشو قوادر بوه تبیوین 0/751

م ویتوووان گفووت ،هوونآگوواهی ،قضوواوت در مووورد خووود و

درص ا واریانس اعتیاد به اینترنت هستن ا ب ین معنا کوه بوا

احساسات مشترک انسانی نقش معناداری در پیشبینی اعتیواد
بوووه اینترنوووت دانشوووجویان دارنوو ()p< 0/001ا بنوووابراین،

و شووفقت خووود در

دانشجویان ،استفاد افراطی آن ها ا اینترنت کاهش موییابو ا

فرضیههای  5 ،4و  6مورد تائی قرار میگیردا

این یافته با نتایج پژوهش اسکن ر و آکوین ( ،)2011یانوگ و

افووزایش حمای وت اجتموواعی ادراکش و

نقش شفقت خود و حمایت اجتماعی ادراکشده در پیشبینی اعتیاد اینترنتی دانشجویا87 / ،

همکاران ( ،)2012آیاس و هور وم ( ،)2018گنوک و دوگان

درگی ور رفتارهووای ناسووال م ویشووون کووه مشخصووه ویژگ وی

( )2018و هوستون ،کوپر و فورد )2002( 1همسوو اسوتا در

اشتراکات انسانی بهعنوان یرمؤلفهای ا شفقت خوود اسوت،

تبیین این یافته ،میتوان گفت به نظر میرس مانی که فرد ا
سوی اجتماع و خانواد حمایت مناسوبی دریافوت نمویکنو ،

ا تحریفووات شووناختی هموووون هویچکووس بووه موون اهمیوت
نمیده و ا من حمایت نمیکن و نمیتووان بوا هویچکوس

ممکن است دچار این تحریف شناختی شود که هیچکوس او

رودررو ارتباط خوبی برقرار کن  ،جلوگیری میکن و احتماالً

را دوست ن ارد و بوه او اهمیتوی نمویدهو و لوذا احسواس

برای فرار ا اینگونه افکار به استفاد اعتیادگونوه ا اینترنوت

بیار شی و پوچی نمایو و ناخودآگوا تورجیح دهو کوه در

پنا نمیبرن ا
یافتة دیگر پژوهش نشان داد که در فراینو پویشبینوی اعتیواد
اینترنتی دانشجویان ،نقش و اهمیوت نسوبی شوفقت خوود ا
حمایت اجتماعی باالتر است بهگونهای که با کاستن نقش آن
ا ای ون فراین و طووی آ مووون رگرس ویون گووامبووهگووام ،سووه
قابل توجهی به حمایت اجتماعی تعلق نمیگیردا با عنایت بوه
ایوون یافتووه و آنکووه نتووایج پووژوهشهووای پیشووین ،سووه
قابلمالحظهای را برای حمایت اجتماعی در فراین پیشبینوی
اعتیاد اینترنتی گزارش کرد ان  ،میتووان فرضویاتی را دربوار
اینکه در این فراین  ،احتماالً میزان پیشبینیکننو گی حمایوت
اجتماعی ادراکش تحت توأثیر میوزان شوفقت خوود باشو ،
مطر نمودا اگر فرد نسبت به ادراک تنهوایی و عو م وجوود
حمایت اجتماعی خود قضاوت و انتقاد بیرحمانهای نکنو و
این مسلله را تنها مختص به خود ن ان و آن را ا اشوتراکات
انسانی محسوم کن  ،احسواس نواالیق بوودن نخواهو کوردا
بهعالو  ،کسانی که شفقت خود پایینی دارن  ،حس هم لی و
هم ردی ،توانایی برقراری یوک ارتبواط خووم ،صومیمانه و
واقعووی بووا دیگووران را هوو ن ارنوو (ون در ون)2016 ،2ا
همانطور که نف و مکگی ( )2010نیز نشان داد ان  ،افرادی
که شفقت خود پایینی دارن  ،ا ارتباطات اجتمواعی ضوعیفی
نیوز برخوردارنو و شووای خودشووان مینووه را بوورای کوواهش
حمایت اجتماعی ا سوی خانواد و دوستان فراه میکننو ؛
و درنهای وت فوورد بوورای کاسووتن ا حووس رنووج و حوواالت و
احساسات ناراحتکنن در مواجهه با استرسهای ن گی ،به
دلیل ن اشتن ارتباطات اجتماعی حمایتکنن بوه اینترنوت و
فضای مجا ی جهت تسکین موقتی این حاالت و احساسات
روی میآوردا این در حالی است کوه افورادی کوه ا شوفقت
خود باالتری برخوردارن  ،نسبت به حاالت ناخوشواین خوود
حساس ان و با مشاه این احساسوات ،بوه طوور آگاهانوه ا
چش ان ا باالتری به تجربه خود موینگرنو و بورای مرتفوع

2. van der Ven

1. Houston, Cooper & Ford

اینترنت وقت خود را بگذران و به طریقی ا احساس پوچی
و کمبود عزت نفس رهایی یاب و با ایجاد روابط مجوا ی بوه
گریز ا این واقعیت بوردا دا شواه پژوهشی نیز حاکی ا آن
است که حمایت اجتماعی ا سوی خانواد نقش بسیار مهمی
در پیشبینی اعتیاد دارد (اکبوری ردخانوه و نو ی)1895 ،؛
بهگونهای که غنوای محویط عواطفی خوانواد  ،روابوط مثبوت
وال ین با فر ن ان ،داشتن سنگ صبوری در خانه ،درک ش ن
فر ن در منزل مانع خأل عاطفی او و درنتیجه جسوتوجووی
عاطفه توسط وی در محیط های مجوا ی موی شوودا خوانواد
منبع صمیمیت و محبت برای هور یوک ا اعضوا اسوتا اگور
خوانواد نقوش خوود را در حمایوت اجتمواعی ا فر نو ان
بهخوبی ایفا نکن و اعضای خانواد نتوانن تعوامالت گورم و
صمیمی برقرار سا ن  ،فرد احساس تنهایی عواطفی را تجربوه
خواه کرد (هومن ،اکبری ردخانه ،مرادی و نو ی)1895 ،
و برای برطر کردن خأل عاطفی خود و دستیابی به حمایت
عاطفی که ا محویط خوانواد بوه دسوت نیواورد بوه فضوای
مجا ی پنا میبرد و استفاد افراطی ا اینترنوت را بوهعنووان
یک راهکوار نادرسوت بورای حول مسولله در اولویوت قورار
می ده ا امی وار و صارمی ( )1811نیز در پژوهشی دریافتنو
کسانی که در روابط واقعی میان فردی توفیق چن انی ن ارنو ،
ا طریق اینترنت قادر میشون بیآنکه چهور خوود را بورمال
کنن  ،روابط گسترد ای را برقرار کنن و احساسات خویش را
برو دهن ؛ و ا این طریق درص د ارضای نیا به حمایوت و
محبت برآین ا
در تبیین نقش شفقت خود نیوز مویتووان گفوت افورادی کوه
نسبت به خود دلسو ی دارن  ،بهجوای قضواوت یوا انتقواد ا
کاستیها و بیکفایتی های خود و احساس بی ار ش بودن ،بوا
توجه و درک نسبت به خود رفتار میکننو و بوا اعتورا

بوه

ایونکه همه انسانهوا دارای نقص هستن  ،اشتبوا میکننو و

 / 88دانش و پژوهش در روا،شناسی کاربردی

(توووالکی ،میریگنووک ،ریوووارد ،دچیلوتووه و ل و نر )2015 ،2و
سن رم فومو 8و مشکالتی که با آن توأم است (ریوردن ،فلت،
هانتر ،اسکار و کونر ،)2015 ،4انجام اقو اماتی در راسوتای
پیشگیری ا اعتیاد به اینترنت بیشا پیش ضروری موینمایو ا
تالش برای افزایش حمایت اجتماعی که ا طریق خانواد هوا
و اطرافیان میسر میشود ،ممکن اسوت یکوی ا راهکارهوایی
باش که این آسیب نوپ ی را کاهش ده ا همونین ،پیشونهاد
میشود برای پیشگیری ا تب یلشو ن افوراد بوه کواربران در
معرض خطر یا معتاد ،برای آنان کالسهای آمو شی در مینة
پیشگیری ا اسوتفاد مفورط ا اینترنوت و نیوز کارگوا هوایی
در مینة برقراری ارتباط سال و تقویت ویژگی شوفقت خوود
برگزار گرددا همونوین ،اشواعه فرهنوگ اسوتفاد مناسوب ا
اینترنت و نیز پورورش تفکور انتقوادی کوه مزایوای آن بورای
دانشجویان مورد حمایت پوژوهشهوا اسوت (حواجحسوینی،
ن ی ،حسینی شبانان و م نی ،)2016 ،5میتواننو گوامهوای
مؤثری در این مینه محسوم شون ا
ا آنجووا کووه در پووژوهش حاضوور ،تووأثیرات جنسوویت
آ مودنیها مورد ار یابی قورار نگرفتوه اسوت ،در ایون راسوتا
پیشنهاد میشود تحقیقات آتی به بررسی نقوش تعو یلکننو ة
جنسیت در رابطة حمایت اجتماعی و شفقت خود بوا اعتیواد
اینترنتی بوردا ن ا بهعالو  ،با توجه بوه امکوان پیونو شوفقت
خود و حمایت اجتماعی در فراین پویش بینوی وابسوتگی بوه
اینترنت ،قابل توصیه است که پژوهشگران بوه بررسوی نقوش
واسطهای هر یک ا این متغیرهای پیشبین بوردا ن تا مینوه
ال م برای ارائه م لهای مفهومی و تجربی تسهیل گرددا قابل
،کر است که این پژوهش خالی ا محو ودیت نبوود اسوتا
مح ودیت این پژوهش مربووط بوه قلمورو مکوانی و موانی
مطالعه استا این مطالعه بر روی دانشجویان دانشوگا تهوران
صورت گرفته است و لذا در صورت تعموی دهوی یافتوه هوا،
میبایست جوانب احتیاط را رعایت کردا

نمودن این حاالت ،بهجای اجتنام و استفاد ا تسوکینهوای
موقتی ،بهطور سا ن و مفی با آنها روبهرو میشون ا
یافتههای مربووط بوه بررسوی نقوش پویش بینویکننو گی
مؤلفه های شفقت خوود در میوزان اعتیواد اینترنتوی نشوان داد
کاهش احساس اشتراک انسانی در پیشبینی افزایش اعتیاد بوه
اینترنت نقش داشتا میتوان گفت شای افرادی که با دیگران
احساس اشتراک انسوانی دارنو  ،بوا اعتورا بوه اینکوه هموه
انسانها اشتبا میکنن و درگیر رفتارهای ناسوال مویشوون ،
خود را همانطور که هستن میپذیرن و میتوانن با دیگوران
به طور هم النه در فضای واقعی ارتباط مناسب برقرار کنن و
به سومت ارتباطوات اعتیادگونوه در فضوای مجوا ی کشوی
نشون ا عالو بر این ،یافته دیگر پژوهش حاضر بیوانگر ایون
بود که مؤلفوه قضواوت خوود بوا اعتیواد بوه اینترنوت رابطوه
مستقیمی داردا بوه عبوارتی ،کسوانی کوه احساسوات منفوی و
بیار شی نسبت به خوود دارنو و دائو خوود را قضواوت و
سر نش میکنن با پنا بردن افراطی به اینترنت میخواهنو ا
این احساس ناخوشاین رهایی یابنو ا همونوین یافتوه دیگور
پژوهش حاضر نشان داد مؤلفه ،هنآگاهی میتوان اعتیاد بوه
اینترنت را پیشبینی کن و هر چه افراد ،هن آگوا تور باشون
اعتیاد به اینترنت کاهش مییاب ا این مؤلفوه نسوبت بوه سوایر
مؤلفه ها بیشترین سه را در تبیین اعتیواد بوه اینترنوت داشوته
استا در این مینه نتایج حاصل ا پژوهش تگزاریا)2015( 1
نیز نشان داد است که ،هنآگواهی یوک روش غیرتهواجمی،
بی ضرر و مقرونبهصرفه برای درمان اعتیاد استا ،هن آگاهی
منجر به آگاهی متعادل و روشن ا تجارم مان حال میشود
و به افراد کمک میکن با حضور در لحظوه و مشواه گوری
ب ون قضاوت ،هشویارانه بوه تماشوای خوود بنشوینن (نوف،
 )2009و بهجای قضاوت منفی و سر نش خود ،ا چش ان ا
بوواالتری بووه تجربووه خووویش بنگرن و و واقووعبووین شووون و
ب ینوسیله ا درگیر ش ن در رفتارهای اعتیادگونه پیشوگیری
میکن ا
درمجموع ،میتوان گفت امورو بوا توجوه بوه گسوترش منابع
استفاد ا اینترنت و پ ی آیی آسیب هوای ج یو ی همووون آخون ی ،اا()1876ا بررسی رابطة حمایت اجتماعی ادراکشو بوا
سووا گاری اجتموواعی دانووشآمووو ان شووهر تهوورانا پایواننام وة
نوموفوبیا و مشکالت توأم با آن ا جمله اختالل در خووام و
کارشناسی ارش (منتشرنش ) ،دانشگا تربیت م رسا
کاهش عملکورد تحصیلی ،سالمت روانی و بهوزیستی ،هنوی
2. Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotte & Ladner
4. Riordan, Flett, Hunter, Scarf & Conner

1. Teixeira
)3. Fear Of Missing Out (FOMO
5. Hajhosseini, Zandi, Hosseini-Shabanan, & Madani

نقش شفقت خود و حمایت اجتماعی ادراکشده در پیشبینی اعتیاد اینترنتی دانشجویا89 / ،
اکبری ردخانوه ،سا و نو ی ،سا ()1895ا پویشبینوی پوذیرش
اعتی واد دانشووجویان بوور اسوواس احساسووات خودکارآم و ی و

حمایوت اجتموواعی آنووانا دانووش و پووژوهش در روانشناسوی
کاربردی44-86 ،)2(17 ،ا
امی و وار ،اا و صووارمی ،عا()1811ا اعتی واد بووه اینترنووت :توص ویف،
سبب شناسی ،پیشگیری ،درمان و مقیاس های سنجش اخوتالل
اعتیاد به اینترنتا مشه  :انتشارات تمرینا

معی فر ،سا؛ حبیبپوور گتوابی ،کا و گنجوی ،اا ()1815ا مطالعوه
پ ی استفاد اعتیادی ا اینترنت در بین نوجوانوان و جوانوان
 15 -25سال شهر تهرانا نشریة جهانی رسانه24-1 ،)2(4 ،ا
میر ائی وان ،ما؛ بوواعزت،

ا و خوواکوور ،نا ()1890ا اعتی واد بووه

اینترنووت در ب وین دانشووجویان و تووأثیر آن بوور سووالمت روانا
فصلنامة فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،)1(2 ،
141-160ا

بیرامی ،ما؛ موح ی ،یا و موحو ی ،ما ()1898ا ارتبواط حمایوت
اجتماعی ادراک ش و احساس تنهایی اجتمواعی-عواطفی بوا

نق ی ،اا؛ رضایی در د  ،ما و ن ی ،ا ()1894ا بررسوی عوامول
اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد موفق در گرو (مطالعه مووردی:

اعتیووواد بوووه اینترنوووت در جامعوووة دانشوووجوییا شوووناخت
اجتماعی21-109 ،)6(8 ،ا
حسینی نج انی ،ما()1875ا بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و
سا گاری شخصی در نوجوانانا پایوانناموة کارشناسوی ارشو

مردان عضو  NAدر شهر نورآباد)ا فصلنامة توسوعة اجتمواعی،

روانشناسی (منتشرنش ) ،دانشگا تهران.
خسروی ،ا؛ صادقی ،ما و یابن  ،ما ()1892ا کفایت روانسنجی
مقیاس شفقت خودا روشها و م لهای روانشناختی،)18(8 ،
.59-47
شایق ،سا؛ آ اد ،ا و بهرامی ،ا ()1811ا بررسی اعتیاد به اینترنت
و رابطة آن با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان تهرانا مجلة
علمی پژوهشی اصول به اشت روانی151-149 ،)2(11 ،ا

صانعی دهکوردی ،سا ()1817ا بررسوی رابطوة سواد و چن گانوة
اضطرام اجتماعی ،ابرا وجود و احسواس تنهوایی بوا میوزان
استفاد ا اینترنت در دانشجویان دانشگا آ اد اسالمی واحو
اهوا ا پایاننامة کارشناسی ارشو روانشناسوی (منتشرنشو )،
دانشگا آ اد اسالمی واح اهوا ا
عزیووزی ،اا؛ اسووماعیلی ،سا؛ اسووماعیلی ،ما و پیوو ا ،نا ()1894ا
بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکوو
در دانش آمو ان دبیرستانیا نشوریة آموو ش پرسوتاری،)2(4 ،
77-61ا
علوی ،سا؛ اسالمی ،ما؛ مرآثوی ،ما؛ نجفوی ،ما؛ جنتویفورد ،ا و
رضاپور ،ا ()1819ا ویژگیهای روانسنجی آ مون اعتیاد بوه
اینترنت یانگا علوم رفتاری190-118 ،)4(8 ،ا
لیوارجووانی ،شا()1875ا بررس وی عمل وی بووودن ،اعتبووار ،روایووی و

هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ ،بوام ،گیسوریل و
گول در بین دانشآمو ان مقطع دبیرستانا پایاننامة کارشناسی
ارش روانشناسی (منتشرنش ) ،دانشگا عالمه طباطبایی.
محمووودی بختیوواری ،ما و آدیبیووگ ،آا ()1811ا تلفوون هموورا
بهعنوان رسانهای مکتوم :مطالعهای گفتمانی ا متون طنز پیام
کوتا فارسیا فصلنامة پوژوهش بوان و ادبیوات فارسوی،15 ،
191-175ا

21-7 ،)8(9ا
هومن ،عا؛ اکبری ردخانه ،سا؛ مرادی ،عا و ن ی ،سا ()1895ا
شیو های مواجهه با تعوارض در بوین والو ین دانوشآموو ان
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