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 در همراه تلفن به اعتياد با اجتماعي حمايت و تنهايي احساس تعيين ارتباط

   آموزاندانش

  1حسين جناابادي

  چكيده

دانـش  در اههمر تلفن به اعتياد با اجتماعي حمايت و تنهايي احساس رابطه بررسي هدف با حاضر ي مطالعه
 گيـري نمونـه  وهيشـ  بـه  كه بوده) رگرسيوني نوع از( همبستگي - توصيفي مطالعه اين .گرفت انجام آموزان

ي  پرسشنامه سه طريق از شهرخاش متوسطه چهارم پسرسال و دختر آموزدانش 250تعداد  ايطبقه – تصادفي
. گرفتنـد  قرار مطالعه مورد 1393 در سال اجتماعي حمايت و تنهايي احساس همراه، تلفن به اعتياد استاندارد

 21ر افـزا نـرم  كمـك  بـا  همزمـان  چندگانه رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب آمار از اسـتفاده با ها داده

SPSS تنهايي احساس متغير دو در آموزاندانش ه هاينمر انگينمي داد نشان هايافته. گرفتند قرار تحليل مورد 
 ضـريب  نتايج. دارد قرار 3 يعني نظري انگينيم از ترپايين اجتماعي حمايت متغير در و ترباال اينترنت به اعتياد و

 بين و )>001/0P( معنادار و مثبت رابطه همراه تلفن به اعتياد و تنهايي احساس بين كه داد نشان همبستگي

 تحليـل  نتـايج  . ددار وجـود )  >001/0P( معنـادار  و منفـي  رابطـه  همـراه  تلفـن  بـه  اعتيـاد  و اجتماعي حمايت

 مولفـه  بين از و اجتماعي و خانوادگي تنهايي هاي مولفه تنهايي، هاي مولفه بين از كه داد نشان نيز رگرسيون

. دارنـد  را انآمـوز دانش در همراه تلفن به اعتياد بيني پيش توان خانواده حمايت مولفه اجتماعي، حمايت هاي
 نوجـوان  بـا  والـدين  دوسـتانه  و حسـنه  روابط ايجاد ضرورت يجلسات طي مدارس در شودمي پيشنهاد بنابراين

 مـورد  را خـود  نوجوانـان  و شـوند  آگـاه  اينترنـت  از نوجوان رويه بي استفاده خطرهاي از والدين شود، مطرح

  . دهند قرار اطالعاتي و اي وسيله عاطفي، حمايت

  انآموزدانش همراه، تلفن به اعتياد اجتماعي، حمايت تنهايي،: هاي كليديواژه

                                                                                                                            
ن بلوچستا و ستانيس دانشگاه ،يتيترب علوم گروه يسشناروان اريدانش . نويسنده ي رابط:1

)hhjjeennaaaabbaaddii@@ppeedd..uussbb..aacc..ii rr(  

  24/11/94  تاريخ دريافت مقاله: 

 20/4/95 تاريخ پذيرش مقاله:  
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  مقدمه

عمو و همراه تلفن آوريهاي فن سريع رشد .گرددميبر  1980 سال به همراه تلفن از استفاده
 و توجه حتي كه شد سبب اينترنت شبكه به آن اتصال و جامعه اقشار تمام در آن يافتن ميت

 مراهه تلفن. گيرد قرار الشعاع تحت نيز شخصي كامپيوترهاي مثل جديدي هايوريافن مطالعه

 قبيل از مختلفي كاربردهاي بلكه باشدمين كاربران بين صوتي ارتباطي وسيله يك تنها امروزه

 آنالين، شكل به فيلم تماشاي فيلم، و عكس پيامك، دريافت و ارسال اينترنت، به دسترسي

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

 استفاده براي بااليي اي انگيزه تواندمي موارد نميه كه) 2006 ،1چاكرابورتي( باشدمي آن رديگ

 ورود نخستين سالهاي در اگرچه. باشد جوانان و نوجوانان خصوص به كاربران در همراه تلفن از

 وريفنا يا كار و كسب هايبنگاه ارشد، مديران براي خاصي ابزار عنوان به ايران، به همراه تلفن

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

 به و كرده نفوذ اجتماعي مختلف گروههاي انمي در بيشتر چه هر و شودمي تر همگاني و تر رايج

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

 كاربران تعداد 1389 سال پايان تا كه طوريه ب داشته اي فزاينده رشد ارتباطي وسيله اين از ريگي

 ). 1392، خيال و زاده مهدي( است رسيده ليونمي 73به
 تحرك از جديدي بعد آن، از استفاده كه ايگونه به دارد دنبال به را مزايايي همراه تلفن

 و محيطي جغرافياي شدن تروسيع به منجر كه نموده ادايج روندي در مستمر بطور را داوطلبانه
 شرايطي هر در را ارتباط وسيله، اين. است شده روزمره زندگي در اجتماعي تعامل شدن ترفردي

 است اين آن مثبت پيامدهاي ديگر از. نمايدمي برقرار امكانات بيشترين و هزينه كمترين با و

 يابي دوست به و كم را تنهايي احساس ايميل، و ماعياجت هايشبكه ايجاد با همراه تلفن كه
 همراه تلفن از خود دوستان و خانواده با ارتباط برقراري جهت افراد معموالً و كندمي كمك

                                                                                                                            
1. Chakraborty 
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 نام به ايپديده ظهور سبب آن از نامعقول و افراطي استفاده وجود، اين با. كنندمي استفاده
 اعتياد بروز سبب تواندمي همراه تلفن از افراد افراطي استفاده. است شده همراه تلفن به اعتياد

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

. نمايندمي قراريبي و اضطراب احساس ندارند را همراه تلفن به دسترسي كه مواقعي در و دهندمي
 همراه، تلفن از مفرط استفاده را نوجوانان در همراه تلفن به عتيادا و وابستگي اي نشانه از

 و مدرسه فعاليتهاي خوردن بهم همراه، تلفن از زياد استفاده اثر بر والدين با كردن پيدا مشكل
 آن از استفاده از ممانعت اثر در كوتاه پيام ارسال يا تلفني مكالمه به نياز احساس و شخصي

 غيرشاد غمگين، ناراحت، اغلب كنندمي استفاده همراه تلفن از شدت به كه نوجواناني. دانندمي
 همراه تلفن كوتاه پيام درباره مريكاآ در هاپژوهش هاييافته ).1392 سواري،( هستند خسته و

 كنندمي استفاده همراه تلفن كوتاه پيام از گونه اعتياد و افراطي طوربه كه جواناني دهدمي نشان
  ).2008 ،1آزوكي( دارند را اجتماعي اضطراب و تنهايي احساس تكانشگري، از يباالي سطح

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

 شوخي مرز گيرد،مي جان روح بي و خشك متون قالب در كه ناقصي ارتباطات. شودمي منجر

 جايگزين هرگز كه پيمايدمي را نادرستي و زيمآاغراق مسير و گيردمي هم در را جدي و

 و مجازي شناخت و نيست آشنايان و دوستان گروه انيم عاطفي و ميكال ارتباط براي مناسبي
 اين. باشد رابطه هايطرف درباره آگاهي براي خوبي معيار تواندمين آن از حاصل واقعي غير

 مختلف اقشار با مؤثر ارتباط طريق از و عملي طورهب را زندگي آداب يادگيري فرصت ارتباط

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

 گرايش سبب كه عواملي شناسايي رواين از ).2011 همكاران، و شهياد( گذاردمي تأثير افراد

 در كه نمايدمي ضروري شودمي همراه تلفن سمتبه وزآمدانش نوجوانان ويژهبه افراد افراطي

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

  .است شده پرداخته همراه تلفن به اعتياد در
 رضايت روابط حفظ و برقراري در كه افرادي و است اجتماعي ذاتي طوربه انسان ماهيت

 احتماال دارند، مشكل» داشتن تعلق نياز« برآوردن در نتيجه در و هستند ناتوان گراندي با بخش

 تنهايي احساس. دهدمي نشان تنهايي احساس با را خود كه كنندمي تجربه را تييممحرو حس

 و موقعيتي غالباً موقتي تنهايي احساس كه، اين وجود با. باشد موقتي يا مداوم است ممكن
). 2003 ،1پاكيوتي و آشر( است كننده نگران تنهاي مداوم احساس ست،ا عادي ايتجربه

 به كه دانست فردي بين روابط در محسوس ضعف و نارسايي توانمي را تنهايي احساس
 در تنهايي كنندمي بيان) 2007( همكاران و 2دان. شودمي منجر اجتماعي روابط از نارضايتي
 است همساالن با فردي بين هايارتباط ضعف و ينارساي دهنده نشان نوجوانان، و كودكان

 شناختي هوشياري را تنهايي. شودمي منجر ديگر كودكان با اجتماعي روابط از نارضايتيبه كه

 پوچي غمگيني، احساس به كه كنندمي توصيف 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 طهماسيان( اندكرده 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 عصبانيت اندوه، مانند مشاهده قابل رفتاري هاي مشكل با كه است
 نظير رفتارهايي در و دهد مي نشان اجتماعي روابط در را آرزوها و انتظارات بين خواني ناهم

 .)2004، 3الهاگين( يابد مي نمود ديگران با تماس از اجتناب
 تعارض بدون و اختياري اجتماعي گيري كناره يا تنهايي با كيفيت لحاظ از تنهايي احساس

                                                                                                                            
1. Asher   & Paquette  
2.  Dunn 
3. Elhageen  
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 بلكه نيست، مترادف( فيزيكي) بودن تنها با تنهايي احساس. ()2010 ،1استوكلي( است متفاوت

 و هچت). 2004 همكاران، و 2هوگز( است فردي بينيت ميمص نبود از فرد احساس به مربوط
 برد،مي سر به تنهايي در فرد كه زماني مدت دريافتند،) 1388 احدي، از نقل، 1984( باوم

 دلبستگي كيفيت و جدايي تهديد بلكه. نيست او در تنهايي احساس زانمي اساسي كننده تعيين

 در ديگر عبارت به. دارد مهم تقشي تنهايي احساس در شود،مي تجربه ناايمن افراد در كه
 دلبستگي چهره با مييمص عاطفي دلبستگي كيفيت از شخص ذهني احساس تنهايي، احساس

 هايتغيير از برخي هنگام تنهايي احساس بنابراين اردد ديگران نداشتن حضور از بيشتري بسيار تاثير
 طور به كههنگامي اما گردد،نمي تعبير ناسازگاري به و است رايج و عادي امري ناگهاني و سريع
 پيامدهاي تواندمي شود، مي زندگي طبيعي كاركردهاي و تكاليف در موفقيت مانع مزمن،

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

 آيد مي شمار به فرد اجتماعي  رواني كاركرد و روان سالمت براي تهديدي تنهايي، احساس
 .)2006 ،3گالون و هنريچ(

 هاي دوره از برخي در افراد همه بنابراين و است زندگي اساسي حقيقت يك تنهايي
 جنسي، سني، مرزهاي به محدود تنهايي. كنندمي تجربه متفاوت، شدت با را آن شان زندگي
 هايمشكل از يكي تنهايي احساس). 4،2000باروز و نتو( نيست خاص ميجس يا اقتصادي نژادي،
 درگير را او و سازد نامتعادل را فرد اجتماعي روابط تواند مي كه است نوجواني دوران شايع

 كه دهدمي نشان شواهد. )2007، انهمكار و دان( نمايد اجتماعي رواني و عاطفي هايمشكل
 ياد مهم مشكلي عنوان به تنهايي از دبيرستاني و راهنمايي انآموزدانش از درصد 66 از بيش

                                                                                                                            
1. Stoeckli 
2. Hughes 
3. Heinrich 
4. Neto & Barros 
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 بيشتر اند،كرده اظهار نيز )2008( همكاران و 2پيترسون). 1995 همكاران، و 1كلب( اندكرده

 احساس از اند،شده ارجاع اورهمش مراكز به آسيبي خود رفتارهاي دليل به كه آموزانيدانش

 ايجاد در بسياري عوامل كنندمي بيان) 1996( همكاران و 3كوچندرفر. اندبردهمي رنج تنهايي

 دسته دو به توانمي را عوامل اين كه دارند دخالت نوجوانان و كودكان در تنهايي احساس

 مدرسه به انتقال ي،خانوادگ يهامشكل و شدن عاشق قبيل از مدرسه محيط از خارج عوامل

 شدن طرد شامل نيز مدرسه محيط به مربوط عوامل و والدين، از يكي دادن دست از جديد،
 البته. دانست يابيدوست در مشكل و اجتماعي هاي مهارت در ضعف دليل به همساالن توسط
 نفس عزت و اضطراب كمرويي، مانند شخصيتب هايويژگي چنين هم كه كرد اضافه بايد

  .شوند نوجوانان و كودكان در تنهايي احساس به منجر توانندمي نيز پايين
 و هيجاني يهامشكل كه دهندمي نشان هاپژوهش تنهايي احساس پيامدهاي با رابطه در
 تجربه. شودمي مشاهده تنهايي احساس به مبتال نوجوانان و كودكان در فراواني ختيشناروان

 از گريز مخدر، مواد از استفاده و كشيدن سيگار انندم پرخطر رفتارهاي اضطراب، و تنيدگي
 پايين خود به حرمت و نانيماط پايين، ورزيجرات و رويي كم الكليسم، و افسردگي مدرسه،

 همكاران، و طهماسيان( است شده گزارش تنهايي احساس داراي نوجوانان و كودكان در

 هايبينيپيش و انتظارات با كه اين دليل به كنند،مي تجربه را تنهايي احساس كه افرادي ).1388
 الزم، اجتماعي مهارتهاي فقدان دليل به چنين هم و شوندمي شنود و گفت مسير وارد منفي

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

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

 با محيط كنترل و ها مهماني از بردن لذّت ها،گروه در شركت اجتماعي، هايفعاليت دادن
 از و نداشتني دوست حقير، ارزش، كم منفي، را خود چنين هم آنها هستند، مواجه مشكل

                                                                                                                            
1. Culb 
2. Peterson 
3. Kochenderfer  
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 و مدج). 1388 ،همكاران و ميسلي( دارند تريپايين نفس عزّت و دانندمي نااليق اجتماعي نظر
 علت ترين مهم بودن، ناخواسته و كسيبي تنهايي، احساس كه كنندمي بيان) 2008( همكاران

 معنادار رابطه از نيزحاكي پژوهش ها برخي. است نوجوانان در خودآسيبي رفتارهاي بروز

 مدرسه در كه است نوجواناني براي خصوص به تحصيل ترك خطر و اجتماعي انزواي تنهايي،

 احتمال كمتر كنندمي تنهايي احساس كه آموزانيدانش. ندارند پذيريتعلق حس اجتماع و

مي تحصيلي افت دچار نتيجه در و باشند مدارس در راهنمايي دريافت و جستجو در كه دارد
ود اجتماعي نظير حرمت خ -  رواني هايمشكل با تنهايي كه پذيرفت توانمي مجموع در. شوند

اضطراب، افسردگي،  نظير ي)سالمت روان(اجتماعي ضعيف،  هايايين، تعاملپايين، شايستگي پ
و پيشرفت  خواب يهامشكلنظير عملكرد ايمني و ، رفتارهاي خودكشي، سالمت جسماني

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

 به نسبت ايفزاينده عالقه 70 دهه اواسط از. است اجتماعي حمايت مطالعه اين ديگر متغير
 حمايت .خوردمي چشم به بيروني ايمقابله منبع يك عنوانبه اجتماعي حمايت نقش مطالعه

 كندمي فراهم را محسوسي و ختيشناروان منابع افراد براي هك است اجتماعي شبكه يك اجتماعي
 هب اجتماعي حمايت. بيايند كنار روزانه يهامشكل و زندگي زاياسترس شرايط با بتوانند تا
 تعريف افراد ساير و دوستان خانواده، اعضاي توجه و همراهي محبت، از برخوردي نيزام

 توسط كه است احساسي و اطالعاتي اي،وسيله هايمساعدت شامل اجتماعي حمايت. است شده

 ها،داده اطالعاتي حمايت پول، و غذا مانند مادي منابع ايوسيله حمايت. شودمي نيمتأ ديگران
. گيردميدربر را مقابل طرف درك و دادن تيماه همدلي، احساسي حمايت و عاتاطال آمار،
 محسوب اجتماعي حمايت دارد ديگران با فرد كه روابطي تمام كه است اين تأمل قابل نكته

 عنوان به را ها آن فرد كه آن مگر نيستند، اجتماعي حمايت منبع روابط ديگر بيان به. شوندمين

                                                                                                                            
1. Heinrich  & Gullone 
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 با اجتماعي روابط ضمن در. كند ادراك خود نياز رفع براي مناسب يا دسترس در منبعي
 ديگران؛ سوي از پيشنهادها اطالعات، آوردن دست به براي فرد آمادگي قبيل از هاييويژگي

 و ديگران به نسبت نانيماط و امنيت احساس ديگران؛ كمك روي كردن حساب توانايي
 اجتماعي حمايت افزايش مشترك؛ دلبستگي و افعمن بر مبتني روابط آنان؛ با باز روابط داشتن

 ). 1392 سابقي، و جناآبادي( دارد دنبال به را
 حمايت صورت دو به اجتماعي حمايت اجتماعي، حمايت نهيمز در موجود هايهمطالع در

 دريافت اجتماعي حمايت در. گيردمي قرار مطالعه مورد شده ادراك و شده دريافت اجتماعي

 اجتماعي حمايت در و است تأكيد مورد فرد توسط شده كسب هاييتحما زانيم شده،
 نياز مورد و ضروري مواقع در هاحمايت بودن دسترس در از فرد هايارزيابي شده، ادراك
 سالمت روي اجتماعي حمايت ارائه كه اندنموده ادعا محققين ).2010،گيولكت( شودمي بررسي
 نوعي و زندگي كيفيت ارتقاي باعث و داشته مثبتي ثراتا اقتصادي و اجتماعي فيزيكي، رواني،
 اجتماعي حمايت از كه كساني). 2010 رفيعي، و رامبد( شودمي زندگي به نسبت خوب احساس

 آنان ديگران شود،مي داده تمياه آنها به دارد، دوستشان كسي كنندمي احساس برخوردارند،
 هايسازمان يا دوستان خانواده، اجتماعي شبكه از بخشي را خود و شمارندمي محترم افرادي را

 باشد نياز هنگام جانبه دو خدمات و معنوي مادي، هايكمك منبع تواندمي كه دانندمي اجتماعي
 كنند ايستادگي زندگي فشارزاي رخدادهاي با رويارويي در بود خواهند قادر بهتر نتيجه در و
 يا افسردگي از كمتري هاينشانه و نمايند مقابله آنها با مؤثرتري طوربه ،)2002، 1سارافينو(

 چون هم اجتماعي حمايت واقع در ).2002، 2كارترايت 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 هاييشيوه

                                                                                                                            
1. Sarafino  
2. Bradley  & Cartwright 
3. Jesse 
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 بهبود منظور به ديگران سوي از بازخورد ارائه و اطالعات ارائه رساني؛ ياري دادن؛ قلب

). 1384 همكاران، و پورخشي( دهد كاهش و تعديل را فشاررواني نامطلوب اثرات عملكرد،
 محسوب استرس منبع يك خود خودي به اجتماعي حمايت فقدان كه كرد يادآوري بايد چنينهم

 ).1392 سابقي، و جناآبادي از نقلبه ؛ 1390 آزاد، و آزادي( شودمي
 حمايت از و كنندمي تنهايي احساس كه نوجواناني كه گفت ناتومي فوق مطالب به توجه با

 اين در. دارند قرار همراه تلفن به اعتياد خطر معرض در نيستند برخوردار مناسبي اجتماعي
 اين و دارند بيشتري گرايش اينترنتي اجتماعي هايشبكه از استفاده به نوجواناني چنين رتصو

 در غفلت اجتماعي، روابط كاهش روان،سالمت كاهش قبيل از هايي مشكل بروز كه مسأله
 اين براي. شودمي موجب را تحصيالت و شغل خانواده، به مربوط هايمسؤليت دادن انجام

 نداشتن حضور خط، بر گمناميِ. كندمي فراهم آرماني، اجتماعي محيط يك اينترنت نوجوانان،

 تعامل تا دهد مي اجازه تنها كاربران به هاتماس نبودن واقعي و رو در رو و ديگران فيزيكي

 خود و صميميت خودافشايي، زدايي بازداري اينترنتي ارتباطات. كنند كنترل را خود اجتماعي
 اجتماعي هايمهارت بهبود و ممارست براي ايعرصه چنينهم و ندكمي تسهيل را گريعرضه

 تنها افراد به اجتماعي، اضطراب كاهش با تركيب در خط، بر تسهيالت اينگونه. كندمي فراهم
 عنوان به را اينترنت تنها افراد از برخي عالوه به. كنند عرضه ترآرماني را خود تا دهدمي اجازه

 برندمي كار به تنهايي احساس با مرتبط منفي احساسات و سترسا كاهش براي فراري راه

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

 به آنها براي بسياري رواني و روحي هاي مشكل كه نوجوانان ميان در همراه تلفن به اعتياد
 يا گرايش در اجتماعي حمايت و تنهايي احساس نقش ررسيب دنبال به مطالعه اين دارد همراه
 اعتيادآور و افراطي استفاده به خاش شهرستان متوسطه چهارم پايه آموزاندانش گرايش عدم

                                                                                                                            
1. Morahan-Martin  & Schumacher  
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 رو اين از مطالعه، مركز در همراه تلفن دادن قرار با حاضر مطالعه. گرفت انجام همراه تلفن
 غفلت مورد اجتماعي زندگي مختلف هاينهيمز در يلموبا تاثير ارزيابي امروزه كه دارد تمياه

 واقعيت اين از و كرده توجه شخصي رايانه و اينترنت به اغلب پردازاننظريه و گرفته قرار

 هايفناوري و رايانه با مقايسه در دنيا سراسر مردم از بيشتري اقشار امروزه كه اندكرده پوشيچشم
 سبك اجتماعي، زندگي در قويتري تاثير بنابراين و كنندمي استفاده همراه تلفن از اينترنتي

 به پاسخگويي پي در حاضر مطالعه شد مطرح مفاهيم به توجه با .دارد مردم رفتار و زندگي
 آموزاندانش همراه تلفن به اعتياد در اجتماعي حمايت و تنهايي احساس آيا كه است سؤال اين

  ؟دارند نقش خاش شهرستان متوسطه چهارم پايه

  روش

 تحقيق. ها داده گردآوري شيوه و هدف :گيردمي قرار نظردم بعد دو از حاضر پژوهش

 سنجش كه پژوهش، اصلي هدف به توجه با چنين، هم. باشدمي كاربردي هدف نظر از حاضر

 بين ارتباط لحاظ به است، همراه تلفن به اعتياد با اجتماعي حمايت و تنهايي احساس رابطه
  .آيدمي شمار به) رگرسيوني نوع از( همبستگي - توصيفي وهشپژ اين متغيرها،

 متوسطه چهارم پايه آموزاندانش كليه مطالعه اين ، نمونه و روش نمونه گيري:جامعه

 )پسر نفر 200 و دختر نفر 350( نفر 550 حجم به 93-94 تحصيلي سال در خاش شهرستان
 نفر 227 تعداد كوكران گيرينمونه لفرمو اساس بر و تصادفي گيرينمونه شيوه به كه بودند

 اضافه نمونه حجم به نفر 33 هاآزمودني افت احتمال با كه شدند انتخاب نمونه عنوان به

  در .گرفتند قرار مطالعه مورد متوسطه چهارم پايه آموزدانش 260 مجموع در يعني گرديد
 : دش استفاده اطالعات آوري جمع جهت زير پرسشنامه سه از مطالعه اين

 است سؤالي 17 خودگزارشي، ابزار يك MPAI: همراه تلفن به اعتياد مقياس )الف

 پنج ليكرت مقياس اساس بر ابزار ينا .يافت گسترش )2007( لونگ توسط بار نخستين براي كه

 )هرگز1از ( آن گذارينمره و است شده تنظيم) هرگز و بندرت، گاهي، اغلب، شه،يمه( ايگزينه
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حق و نادري. كرد گزارش 9/0 باالي كرونباخ آلفاي با را آن پايايي لونگ. باشديم )شهيمه 5( تا
 ضرايب كه پرداختند همراه تلفن به اعتياد مقياس اعتباريابي به بار نخستين براي )1388( شناس

 .آمد دست به 57/0 تنصيف روش به و 80/0 كرونباخ آلفاي روش به آن پايايي

 و توماسو دي عاطفي -اجتماعي تنهايي حساسا مقياسي هشد كوتاه فرم) ب

 پنج( رمانتيك تنهايي احساس زيرمقياس سه و گويه 15 شامل مقياس اين ):2004 همكاران،

 اي گزينه 5 طيف گويه هر مقابل در .است) گويه پنج( اجتماعي و) گويه پنج( خانوادگي ،)گويه

 14 هاي گويه جز به ها گويه تمامي .دارد رقرا )5 ه(نمر موافقم كامال تا) 1 نمره( مخالفم كامال از

 اين ابعاد از يك هر در بيشتر نمره كسب و شوند مي گذاري نمره معكوس ه يشيو به 15 و

 آلفاي ضريب مقياس اين مؤلفان .است بعد آن در بيشتر تنهايي احساس ه يدهند نشان مقياس،

 دارد حكايت مقياس مناسب دروني همساني از كه اند كرده گزارش9/0 تا 087/0 بين را كرونباخ

 ). 1390 ،ميسلي و جوكار(

 اين  ):1988( نهمكارا و زيمت شده ادراك اجتماعي حمايت چندبعدي مقياس) ج

مي مهم ديگرانِ و دوستان خانواده، منبع سه در را اجتماعي حمايت بسندگي از ادراكات مقياس
 مخالف كامال از اي درجه هفت يفط يك روي بر سئوال هر كه است سئوال 12 داري و سنجد

مي) موافقم كامال7ً) تا (مخالفم كامال1ً( از آن گذاري نمره و شودمي بندي درجه موافق كامالً تا
 هايگروه از يكي به اجتماعي، حمايت منابع اساس بر سئوال چهار هر مقياس، اين در. باشد

 )1392( سابقي و جناآبادي مطالعه در .است شده منتسب مهم، ديگرانِ و دوستان خانواده، عاملي
 مهم، ديگران گانه سه ابعاد و شده ادراك اجتماعي حمايت كلي عامل كرونباخ آلفاي ضرايب

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

 دو رب مبتني تحقيق اطالعات و ها داده تحليل و تجزيه جهت استفاده مورد آماري هايروش

 انحراف و انگينيم درصد، فراواني، از هاداده توصيفي بررسي در. است استنباطي و توصيفي روش
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 رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب استنباطي آمار از تحقيق فرضيات بررسي براي و معيار

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

  نتايج

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

 250 نهايتا و شد گذاشته كنار اطالعات نقص علت به پرسشنامه 10 كه گرفتند قرار مطالعه مورد

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

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

 وضعيت به بردن پي براي .بودند بازنشسته يا بيكار والد دو هر داراي درصد 2/23 و شاغل والد

 1 جدول در آن نتايج كه شد استفاده معيار انحراف و انگينمي از تحقيق متغيرهاي توصيفي
  .است شده گزارش

 پژوهش متغيرهاي توصيفي گزارش. 1جدول

 SD )5(از  M متغير

 739/0 53/3 همراه تلفن به اعتياد

 838/0 51/3 رمانتيك تنهايي

 718/0 84/3 خانوادگي تنهايي

 807/0 53/3 اجتماعي تنهايي

 769/0 63/3 كلي تنهايي

 665/0 12/2 خانواده حمايت

 747/0 62/2 دوستان حمايت

 617/0 23/2 مهم ديگران حمايت

 545/0 32/2 كلي حمايت

 
 همراه تلفن به اعتياد با تنهايي احساس بين ايرابطه چه پژوهش اول سوال به پاسخگويي براي

 در آن نتايج كه شد استفاده همزمان رگرسيون تحليل و پيرسون همبستگي ضريب از دارد؟ وجود
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 .است شده گزارش 3 و 2 هاي جدول

 همراه تلفن  به اعتياد با آن هاي لفهمؤ و ييتنها احساس همبستگي ضرايب. 2جدول

 متغير
 همراه تلفن به اعتياد

R Sig 
 000/0 624/0 رمانتيك تنهايي

 000/0 639/0 خانوادگي تنهايي

 000/0 656/0 اجتماعي تنهايي

 000/0 655/0 كلي تنهايي

 

 به اعتياد با آن لفهؤم سه و تنهايي احساس بين كه گفت توانمي 2 جدول هاي يافته اساس بر

 افزايش با معناست اين به كه دارد وجود معناداري مثبت رابطه انآموزدانش در همراه تلفن

 كه داشت خواهند همراه تلفن سمت به بيشتري گرايش آنها ان،آموزدانش در تنهايي احساس

 هاي لفهؤم اساس بر همراه تلفن به اعتياد بيني پيش براي. دهدمي افزايش را وريافن اين به اعتياد

 .است شده گزارش 3 جدول در آن نتايج كه شد استفاده همزمان رگرسيون از تنهايي احساس

  تنهايي احساس هاي لفهؤم پايه بر  همراه تلفن به اعتياد بيني پيش براي رگرسيون تحليل خالصه . 3جدول

 

 استاندارد ضرايب استاندارد غير ضرايب

T Sig 
B 

Std. 
Error 

Beta 

 رمانتيك 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 . عنادار استم 000/0است كه در سطح   905/64برابر با  Fبر اساس جدول فوق، مقدار 
شود كه مدل ميشود و پذيرفته ميرد  99/0نان باالي ميبا اط» رگرسيون معنادار نيست«فرض صفر 
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بر اساس مدل رگرسيون، مهمترين عوامل موثر  .رگرسيون خطي از برازش مطلوب برخوردار است
ت عبارتند از تنهايي ميهلفه هاي احساس تنهايي، به ترتيب اؤم يانمبر اعتياد به تلفن همراه، از 

دهد ضريب بتا به ازاي يك واحد ميچنين ضرايب بتا نشان هم .اجتماعي و تنهايي خانوادگي
واحد، به ازاي يك واحد افزايش در  544/0افزايش در تنهايي اجتماعي، اعتياد به تلفن همراه را  

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

 تلفن به اعتياد با اجتماعي حمايت بين اي رابطه چه پژوهش دوم سوال به پاسخگويي براي

 نتايج كه شد استفاده همزمان رگرسيون تحليل و پيرسون همبستگي ضريب از دارد؟ وجود همراه

 .است شده گزارش 5 و 4 هاي جدول در آن

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

 متغير
 همراه تلفن به اعتياد

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 كلي حمايت

 

 اعتياد با آن مولفه سه و اجتماعي حمايت بين كه گفت توانمي 4 جدول هاي يافته اساس بر

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

 و دوستان خانواده، طرف از كمتري اجتماعي حمايت مورد كه بكنند احساس انآموزدانش
 به اعتياد اين كه داشت خواهند همراه تلفن سمت به بيشتري گرايش گيرندمي قرار مهم ديگران

 هاي مولفه اساس بر همراه تلفن  به اعتياد بيني پيش براي .دهدمي فزايشا را آوري فن اين

 .است شده گزارش 5 جدول در آن نتايج كه شد استفاده همزمان رگرسيون از اجتماعي حمايت
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 حمايت هاي لفهؤم پايه بر  همراه تلفن به اعتياد بيني پيش براي رگرسيون تحليل خالصه. 5 جدول

  اجتماعي

  
 استاندارد ضرايب استاندارد رغي ضرايب

T P 
B Std. Error Beta 

   خانواده حمايت
 دوستان حمايت

 مهم ديگران حمايت

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  

بنـابراين  . معنـادار اسـت   000/0است كه در سـطح   526/17برابر با   Fردا، مق5بر اساس جدول 
شود كه مـدل  ميشود و پذيرفته ميرد  99/0نان باالي ميبا اط» رگرسيون معنادار نيست«فرض صفر 

ترين عامل مـوثر   بر اساس مدل رگرسيون، مهم. رگرسيون خطي از برازش مطلوب برخوردار است
لفه هاي حمايت اجتماعي، حمايت خانواده اسـت بـه طـوري كـه     ؤميان ماز  بر اعتياد به تلفن همراه،

واحـد   382/0ضريب بتا به ازاي يك واحد كاهش در حمايت خـانواده، اعتيـاد بـه تلفـن همـراه را       
  دهدميافزايش 

  گيريبحث و نتيجه

 نـان،نوجوا بـين در آن روزافـزون رواج بخصـوص و همـراه تلفـن از اسـتفاده گير چشـم رشد

 هـاي تلفـن مخـرب اثـرات مـورد در كارشناسان، از بسياري بين در را فزايندهاي هاينگراني

 ايجـاد از و شده گزارش گسترده بسيار همراه تلفن مخرب اثرات ت.اس كرده ايجاد همـراه

 پيامـدهاي حتي و ختيشناروان اثرات تا گرفته كاربران در همراه تلفن به اعتياد و وابستگي

 تلفـن از مفـرط اسـتفاده كـه دهـدمـي نشـان هاد. پژوهشگيربرمي در را فيزيكي و جسمي

 اين .شود مي كاربران روزمرگي موجب شديد مواقع در و شده وابستگي نوعي موجب همـراه،

 مـي دركـاربران اعتيـاد نـوعي بـه منجـر نتيجـه در و شده تبديل عادت به تدريج به نيز وابستگي

 رايانه بازيهاي غيراخالقي، رابطه پرخوري، الكل، مخدر، مـواد بـه اعتيـاد ماننـد درسـت كـه شـود
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 بر موثر عوامل شناسايي رو اين از). 1393 همكاران، و عطادخت( اسـت مخـرب اينترنت و اي

 و تنهايي احساس رابطه بررسي هدف با حاضر مطالعه كه نمايدمي ضروري همراه تلفن به اعتياد
 .گرفت انجام خاش شهر چهارم پايه انآموزدانش در همراه تلفن به اعتياد با اجتماعي مايتح

 متغير دو در انآموزدانش ه هاينمر انگينمي كه داد نشان مطالعه اين توصيفي هاي يافته

 يرمتغ در آنها ه  هاينمر انگينمي و باشدمي نظري انگينمي از باالتر همراه تلفن به اعتياد و تنهايي

 مطالعه مورد انآموزدانش معناست اين به كه است نظري انگينمي از تر پايين اجتماعي حمايت

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

 اين به هتوج لزوم بر و بوده كننده نگران اي يافته چنين كه دارند همراه تلفن از استفاده به زيادي

مي داللت بررسي مورد انآموزدانش وضعيت ارتقاء براي مناسب هايلهمداخ طراحي و مسئله
 رابطه همراه تلفن به اعتياد و تنهايي احساس بين كه بود اين مطالعه اين تبييني هاييافته ازد. كن

 و خانوادگي يتنهاي لفهؤم دو كه داد نشان رگرسيون نتايج چنين هم .دارد وجود معناداري مثبت
 احساس مثبت رابطه( يافته اين .دارند را همراه تلفن به اعتياد بيني پيش توان اجتماعي تنهايي

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

 ،)2007( 1مايالرا ،)2008(آزوكي ،)1388(شناس حق و نادري ،)1390( شهبازي و مقدم باقياني
2روتنبرگر

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

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

 يرونيب اسناد و شرم خجالت، پايين، نفس عزت گرايي، درون پرخاشگري، تكانشگري، مثل

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

 اجتماعي اضطراب تنهايي، احساس تلفني، مكالمات تا داشتند كوتاه پيام ارسال به بيشتري تمايل

1كاوساكي ،2005 ،3لينگ( دادند گزارش را بيشتري اجتماعي هاي مشكل ساير و
 همكاران، و 

                                                                                                                            
1. Laramie 
2. Rotenberg  
3. Ling 
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 صادقيان . است همراه تلفن به تعميم قابل نيز اينترنت درباره موجود پژوهشي هاييافته ).2006

 با تعامل براي آنان انگيزه دارند زياد اشتغال اينترنـت بـه كه زماني افراد دارد مي اظهار) 1384(

استرس بهتجر با نتيجه در كنند،مي خانواده با صحبت صرف را كمتري زمان و شده كم ديگران
2دل. كنندمي بيشتري تنهايي و افسردگي احساس بيشتر هاي

 اينترنت كه است معتقد نيز ) 2001( 

 تالش و كندمي تقويت را تحركي كم و شده جسمي تنبلي سبب ديگر هايتكنولوژي همانند

 نجربهم ميتواند نتيجه در و ميدهد كـاهش واقعـي دنيـاي در را ديگـران بـا روابط برقراري براي
 و اجتماعي آشفتگي رنجورخويي،روان ويژگي) 2007( 3تي و هاردي. شود اجتماعي انزواي
 به معتاد افراد كه است معتقد و داند مي اينترنت به معتاد افراد ويژگيهاي از را هيجاني تنهايي

 عياجتما هايشبكه طريق از اجتماعي حمايت كسب آنهـا هـدف و بـوده برونگـرا كمتـر اينترنت

 واسطه به ولي ببرند رنج هيجاني تنهايي افزايش از است ممكن اينترنت كاربران. هستند اينترنتي

 كنندمي احساس را كمتري تنهايي شودمي ايجاد اينترنت طريق از مجازي جوامع در كه اوقاتي

 هك رسيدند نتيجه اين به) 1388 شناس، حق و نادري از نقل به( يتري و لينگ). 2001 مودي،(
 روابط ارتقاء و حفظ جهت افراد ي انگيزه خاطر به حدي تا همراه تلفن از افراطي استفاده علت

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

. ودشمي كاربر تنهايي احساس گسترش سبب نيز خود نوبه به اينترنت فضاي در گذار و گشت
 ارتباطات و جامعه از را ها انسان اينترنت، از حد از بيش استفاده كنندمي اظهار همكاران و كرات

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

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

 ضعيف و ساختگي كه برخطي، روابط انتصاب با اغلب كاربران زيرا باشدمي اينترنت از استفاده

                                                                                                                            
1. Kawasaki 
2. Dell  
3. Hardie & Tee  
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 چمنـي .)1388، همكاران و ميسلي از نقل به( دهندمي بها كمتر زندگي واقعي روابط به است،

 برقراري جيحتر نيز و اجتماعي فعاليتهاي كاهش را اينترنت از حد از بيش استفاده پيامـد) 1385(

 .كند مي عنوان واقعي ارتباط جاي به مجـازي ارتبـاط

 همراه تلفن به اعتياد و اجتماعي حمايت بين كه بود اين مطالعه اين تبييني هاييافته ديگر از    

 از حمايت عدم لفهؤم كه داد نشان رگرسيون نتايج همچنين .دارد وجود معناداري منفي رابطه

 اجتماعي حمايت منفي رابطه( يافته اين .دارند را همراه تلفن به اعتياد بينيپيش توان خانواده طرف

 ،)1393( همكاران و ميبيرا )، 1393( همكاران و منصوريان هاي يافته با )همراه تلفن به اعتياد و
 همكاران و لي)، 2007( تي و هاردي)، 2002( همكاران و كرات )،1393( ياوري نعيم و صالحي

 پژوهشي هاييافته يافته، اين با رابطه در. است خوانهم) 2006( همكاران و 1مونتهدي)، 2007(
 به ورود براي اي وسيله همراه تلفن زيرا است همراه تلفن به تعميم قابل نيز اينترنت درباره موجود

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

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

 انجام خانواده اعضاي با نوجوان كه مشتركي هايفعاليت چنين هم و خانواده اجتماعي حمايت

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

 امر اين به اعتياد آن تبع به و اينترنت با كار به كمتري گرايش نوجوان نتيجه در باشد، بيشتر  ...و

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

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

 خانه، در صبوري سنگ داشتن فرزندان، با اوليا مؤثر و مثبت روابط خانواده، عاطفي محيط غناي

 نتيجه در و جوان عاطفي خأل مانع آن، نظاير و منزل در جوان شدن دهميفه و شدن درك

 اينترنتي كاربر هرچه .دشومي چت جمله از مجازي هاي محيط در وي توسط عاطفه جستجوي

                                                                                                                            
1. Dimonte 
2. Gunuc  
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 كه شد خواهد باعث احتماالً شود مي واقع پذيرش مورد بيشتر اينترنت طمحي در كه كند احساس

 گروهي مناظره و بحث وارد بيشتر كاربران هرچه چنين هم و شود واقع مؤثر خانواده ارزشهاي بر

 كمتر و شوند مي اينترنتى تعاملي محيطهاي با خود موضوعات كردن مطرح باعث احتماال شوند،

 مي فرد نزد خانواده ارزشهاي شدن اهميت كم باعث و كنند مي مطرح هخانواد با را خود مسائل

 و والدين بين سازنده و مناسب متقابل هاى كنش چنانچه كه صورتي در. )1389 كفاشي،( شود
 نيارهاى ارضاى داشته؛ خود خانواده با مناسبى ارتباط نوجوانان، و جوانان شود برقرار فرزندان

 كمتر و بگذارد ميان در خانواده اعضاى با را خود هاي مشكل نموده؛ پيگيرى خانواده در را خود

 و مفرط وابستگى از ناشى هاىآسيب دچار كمتر و كرده پيدا گرايش اينترنتى كاذب ارتباطات به
1يانگ تحقيق). 1393 ياوري، نعيم و صالحي( شوندمي اينترنت از نادرست استفاده

 همكاران و 

 نوع افراد، آوري تاب سطح روزمره، زندگي فشارهاي كه است نتيجه ينا كننده بيان نيز ) 2012(

 به فرد گرايش بر تأثيرگذار عوامل مهمترين جمله از د فر طرف از شده ادراك اجتماعي حمايت

 مشكل دچار را افراد روزانه هاياسترس چقدر هر كه نحوي به هستند؛ اينترنت به اعتياد سمت

 برخوردار صحيح اجتماعي حمايت يك از و مناسب فردي بين طهراب يك از فرد چه چنان كند،

 به اعتياد به گرايش و قضيه اين عكس اما .دارد مجازي فضاي از استفاده به گرايش كمتر باشد،

 را الزم اجتماعي حمايت و صحيح فردي بين رابطه يك فرد كه افتدمي اتفاق زماني اينترنت

 نقش اجتماعي حمايت ادراك براي منبعي عنوان به انوادهخ اگر پذيرفت توانمي. نباشد نداشته

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

 تأمين خانواده جانب از كه عاطفي، حمايت به دستيابي و خود عاطفي خالء كردن پر براي نتيجه

 چنان ديگر طرف از .برد خواهد پناه اينترنت از افراطي استفاده و برخط هايمحيط به است، نشده
 در فرد اجتماعي حمايت ادراك براي قوي منبعي عنوان 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 كاهش رغم به آيند،
 استفاده به فرد دادن سوق براي منبعي خود اجتماعي، هاي شبكه و دوستان گروه ديگر عبارت به

 تنهايي احساس با ايمقابله ايشيوه عنوان به تنها اينترنت بنابراين، .هستند اينترنت از بيشتر

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

  ).1388 همكاران، و ميسلي(
 و تنهـايي  احسـاس  همـراه،  تلفـن  بـه  مفـرط  وابسـتگي  انگينيـ م داد نشان مطالعه اين نهايت در
 رابطـه  يكـديگر  بـا  متغير سه اين و نيست مطلوب بررسي مورد انآموزدانش در اجتماعي حمايت

 نباشد برخوردار نيز خانواده كافي حمايت از و بكند بيشتري تنهايي احساس فرد هرچه يعني دارند

 ايفـا  خـوبي  بـه  را خود نقش اجتماعي حمايت منابع اگر. شودمي بيشتر او در همراه تلفن به اعتياد

 و خـود  عـاطفي  خـالء  كردن پر براي نتيجه در و كرد خواهد تجربه را تنهايي احساس فرد نكنند،
 پنـاه  مجـازي  فضـاي  و اينترنـت  همـراه،  تلفـن  از افراطـي  اسـتفاده  به اجتماعي حمايت به دستيابي

 توانـد مـي  مطالعـه  مورد انآموزدانش در آينده سال كنكور آزمون براي آمادگي تهالب. برد خواهد

 كـه  شـود مـي  سبب آن در موفقيت براي تالش و كنكور استرس. باشد داشته نقش ها يافته اين در

 كنـد  احساس وي كه شود سبب خود نوبه به نيز احساسي چنين و كند تنهايي احساس آموزدانش

 در شـود مـي  پيشـنهاد  بنـابراين  .نيسـت  برخـوردار  خـود  خـانواده  ويـژه  به اجتماعي حمايت از كه

 و شـود  مطـرح  نوجـوان  بـا  والـدين  دوسـتانه  و حسـنه  روابط ايجاد ضرورت جلساتي طي مدارس
 نمايـد مـي  ضـروري  چنين هم. شوند آگاه اينترنت از نوجوان رويه بي استفاده خطرهاي از والدين

 نماينـد  سپري خود فرزندان با را بيشتري وقت زندگي، و كاري هايمشغله وجود با هاخانواده كه

 ميـزان  و نحـوه  بـر  نظـارت  يـا  و دهنـد  قـرار  اطالعاتي و ايوسيله عاطفي، حمايت مورد را آنها و

 ساير به چنين هم. كنند جلوگيري آن منفي پيامدهاي بروز از خود فرزندان همراه تلفن از استفاده

) همـراه  تلفـن  عـادي  و معتـاد  كـاربران ( اي مقايسـه  صـورت  به اي همطالع چنين انجام پژوهشگران
 چهـارم  پايـه  انآمـوز دانـش  از محـدود  اي نمونه روي بر مطالعه اين حال هر به. گرددمي پيشنهاد
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. كنـد  صـادر  نوجـوان  هـاي  گـروه  تمامي براي كلي حكمي تواند نمي و است شده انجام متوسطه
  .نمود احتياط بايد نتايج مميتع در پس

 منابع

مجله ي  .دانشجويان دلبستگي سبكهاي با نفس عزت و تنهايي احساس رابطه). 1388( بتول احدي،
  .95-112)، 1( 5 ختي،شناروان مطالعات

 با اينترنت به اعتياد بين رابطه). 1393( فرشته مومني،و  فاطمه صالحي، سيمين؛ حسينيان الناز؛ انسرودي

 و خانواده .ميشادكا و بعدي چند شده ادراك جتماعيا حمايت والدين، با نوجوان تعارض

 .77-94، 20،پژوهش

 دانشجويان بين در همراه تلفن از استفاده الگوي ). 1390( حسن شهبازي،و  حسين محمد ،مقدم باقياني

 رسانه، جهاني ي مجله .1389 سال در يزد پزشكي علوم دانشگاه هايخوابگاه در ساكن سرپ و دختر
6   )11 ،(15-2. 

 زندگي از رضايت انمي رابطه بررسي). 1384( احمد باغيان،و  دميح پيروي، عباس؛ ،رودسري پوربخشي
  .145-152)، 28( 7 رواني، بهداشت اصول .دانشجويان در روان بهداشت با اجتماعي حمايت و
 و شده ادراك اجتماعي حمايت ارتباط). 1393( معصومه موحدي،و  يزدان موحدي،؛ منصور ،ميبيرا

)، 2( 3 اجتماعي، شناخت .دانشجويي ي جامعه در اينترنت به اعتياد با عاطفي اجتماعي تنهايي احساس
121-109. 

 دانشجويان غربت احساس با اجتماعي حمايت رابطه). 1392( فرامرز سابقي،و  حسين ،جناآبادي
  .33-41)، 4( 5 ،زابل پزشكي علوم دانشگاه ي مجله .جديدالورود

 . 22-35)، 29-30( 8 رواني، بهداشت اصول . مجله ييزد در اينترنت به اعتياد). 1385(  اميررضا چمني،

 2 فرهنگي، تحقيقات .همراه تلفن و جوانان فرهنگ). 1388( وحيد زاده، ولي و سعيد محمد ذكايي،
)7 ،(152-119. 
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 نقش ررسي: بزندگي در اينترنتي ارتباطات). 1388( روشنك پور، نيك و بهرام جوكار،؛ عظيمه سليمي،

- 102)، 3(5 ختي،شناروان مطالعات .اينترنت از استفاده در تنهايي احساس و اجتماعي حمايت ادراك
81. 

 پژوهش .همراه تلفن به اعتياد با خانوادگي روابط و رواني سالمت رابطه بررسي). 1392( كريم سواري،

  . 1-14)، 10( 3 اجتماعي، شناسي روان هاي

 ).4(4 نما، الكترونيكي مجله .نوجوانان و كودكان بر اينترنت و كامپيوتر تاثير). 1384( عفت صادقيان،

 و اينترنت به اعتياد با خانوادگى عوامل بين رابطه بررسى). 1393( دمحم ياوري، نعيم و عصمت صالحي،
 .39-62)، 20( 8 زن، پليس مطالعات .مجله ييزد شهر جوانان بين در آن از ناشى هاى آسيب

 خوداثرمندي غيرمستقيم و مستقيم اثر ).1388( بهرام ،پور صدق صالح و آسيه اناري، ؛كارينه ،طهماسيان 

 .93-97)، 2( 3 رفتاري، علوممجله  .نوجوانان تنهايي احساس در اجتماعي

 همراه تلفن كاربري نوع و زا آسيب استفاده ).1393( عيسي محمدي،و  ويدا، فر حميدي؛ اكبر عطادخت،

 شناسي روان . مجله يپيشرفت انگيزش و تحصيلي عملكرد با آن رابطه و بيرستانيد انآموزدانش در

  . 122-136)، 2(3 مدرسه،
 .57-78)، 3(2 اجتماعى، پژوهش خانواده، هاى ارزش بر اينترنت تاثير بررسى ). 1389( مجيد كفاشى،

 با همراه تلفن به بستگيوا رابطه). 1393( مرضيه لطيفي،و  زهره ادب، ؛مهناز، صلحي ؛مرتضي منصوريان،

 . 1-8)، 120(21 رازي، پزشكي علوم مجله دانشجويان، در اجتماعي حمايت و تنهايي احساس

 مطالعات ايراني انجمن فصلنامه اجتماعي، روابط همراه، تلفن ).1392( زهرا خيال،و  شراره زاده،مهدي

 .99-117)، 32( 9 ارتباطات، و فرهنگي
 همراه تلفن از استفاده ميزان با تنهايي احساس و تكانشگري رابطه). 1388( يبافر شناس،حقو  فرح نادري،

 . 111-121)، 12( 4 سي،شناروان در نو هاي يافته .دانشجويان در
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On the relationship between loneliness and social support 
and cell phone addiction among students 

H. Hjenaabadi1 

Abstract 

The present study aimed to examine the relationship between loneliness and 
social support and addiction to cell phone among students. This was a 
descriptive-correlational study in which 250 male and female fourth grade high 
school students studying in Khash in January 2015 were selected using 
stratified random sampling and were assessed applying three standard 
questionnaires of Mobile Phone Addiction, Loneliness, and Social Support. To 
analyze the collected data, the Pearson correlation coefficient and simultaneous 
multiple regression analysis were applied using SPSS version 21. The results 
indicated that the mean scores of students, considering loneliness and cell 
phone addiction, were higher than the theoretical mean and regarding social 
support, their mean was lower than the theoretical mean which was considered 
3. The results of correlation coefficient demonstrated that there was a 
significant positive relationship between loneliness and cell phone addiction 
(P<0.001) and there was a negative significant correlation between social 
support and cell phone addiction (P<0.001). The results of regression analysis 
revealed that among components of loneliness, family and social loneliness and 
among components of social support, family support were the best predictors of 
students’ addiction to cell phone. Therefore, it is recommended that schools 
hold some sessions through which the necessity of creating friendly and 
intimate relations with teenagers be raised and parents become aware of the risks 
of teenagers’ indiscriminate use of the Internet. Additionally, it is suggested that 
families, despite their various work and life concerns, spend more time with their 
children and support them by all means. 

Keywords: Cell phone addiction, loneliness, social support, students 
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