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 چکيده
اساس اضطراب  بینی گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی بروهش حاضر پیشهدف از پژ

در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان بود. روش پژوهش حاضر 

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  022های آن را توصیفی از نوع همبستگی بود و آزمودنی

گیری در دسترس انجام شد. ابزارهای به روش نمونه انتخاب گروه نمونهدادند. اهواز تشکیل می

ابتدا  های اجتماعی مجازی بودند.اضطراب و گرایش به شبکه ها شامل مقیاسگردآوری داده

معرفی شده است. هم چنین برای  نمونه، روش و ابزار پژوهش انتخاب روش آماری، جامعه

ضریب آلفای کرونباخ برای هر بدست آوردن میزان همسانی درونی سواالت پرسشنامه ها، 

توصیفی و  آماری آزمون های نیز پرسشنامه بطور جداگانه محاسبه گردیده است در نهایت

ها برای تحلیل داده است. شده تشریح داده ها تجزیه و تحلیل جهت استنباطی استفاده شده

ررسی منظور ب . بهاستفاده شد عالوه بر استفاده از همبستگی ساده، از رگرسیون چند متغیری

( ECSاضطراب و گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی اینریچ )متغیرهای پژوهش از مقیاس

ار یانحراف از معیانگین، م ی،فراوانیفی شامل در سطح آمار توص پژوهش یهااستفاده شد. داده

و ضریب همبستگی تحلیل شد، عالوه بر این به منظور بررسی پنج فرضیه مورد پژوهش داده 

مورد  SPSSبه کمک نرم افزار ا به روش تحلیل همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون ه

 .قرار گرفت یلو تحل جزیهت

 گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی، اضطراب : يديکل واژگان
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  2 رضا برنامحمد ،  1 معصومه بيرانوند
 .واحد اهواز، ایران رشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،دانشجوی کارشناسی ا 1
 .عضو هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی اهواز، اهواز، ایران 0

  
 

 نام نویسنده مسئول:

 معصومه بيرانوند

 

 هاي اجتماعی مجازياضطراب با گرایش به شبکه بررسی رابطه 
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 مقدمه
ای به طول تمامی تاریخ بشر برخوردار است)بیانی، گودرزی، گردد، در عین حال از پیشینهی شایع عصر ما تلقی میگرچه اضطراب پدیده

مفهوم اضطراب را با  0مفهوم اضطراب را در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح کرد. هورنای 1(. آدلر1831بیانی و کوچکی، 

 اضطراب را در مقوله عوامل ناخودآگاه شخصی و جمعی قرار داد. فروم نیازهای نابهنجاری که محصول تجارب گذشته فرد است پیوند داد. یونگ

(. 1833، ترجمه سید محمدی، 0222، 8ای جامعه و نیازهای انسان بررسی کرده است )شولتز و شولتزهاضطراب را در رابطه با مجموعه واکنش

های مختلف زندگی متفاوت دانست ولی هسته اضطراب را به با مطرح کردن هشت مرحله مهم در زندگی، علت اضطراب را در دوره 4اریکسون

اضطراب را حاصل تضاد بین مفهومی  2کند. راجرزمقابل تشکیل اعتماد تجربه میاعتمادی را در سال اول کودکی مربوط ساخت که کودک بی

اضطراب شکاف میان  1اضطراب را با تفکر غیرمنطقی و غیرعقالنی مربوط کرد. به نظر پرز 6دانست. الیسکه فرد از خودش و تجربیاتش دارد می

، 0221داند )پروچاسکا و نورکراس، های متقاطع و حالت طرد و آلودگی میهاضطراب انسان را زاده محاور 3حال و آینده است، در حالی که برن

ی همزمان عوامل اجتماعی، سالمت و بیماری نتیجه-روانی-( معتقد است در مدل زیستی1330) 3اینگل(. 1831ترجمه سید محمدی، 

ن آن را تواچنین حالتی اغلب مشکل است ولی می شود. وصفبیولوژیکی، روانشناختی و اجتماعی است. اضطراب باعث تجارب ناخوشایند می

شود . تنش، پریشانی و شود و دیگر تظاهراتی که در جسم دیده میتحت دو مقوله مورد بحث قرار داد؛ یکی آن چیزی که در مغز حس می

نبع اضطراب رهایی یابد، یا از آن فرار کند شود. لذا، فرد باید کاری انجام دهد که یا از مپیش بینی وقوع حوادث ناگوار، باعث بی قراری فرد می

در این پژوهش به دنبال بررسی این خواهیم بود که آیا اضطراب، گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی (. 1832)خوشنویسان و افروز، 

 کنند؟بینی میپیش

 

 . روش کار1
ای رشد و پیشرفت کرده طوری که روی روابط افراد و نهاد خانواده شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی در دهه اخیر به طور فزآینده

 یشبکه ها نیب نیکند و در ا یم دایجمع معنا پ انیاست. وجود ما در م یاجتماعموجودی که انسان،  میدان یهمه متاثیر گذاشته است. 

های اجتماعی . رسانه شبکهسترس تر کرده استما در د یماست که جهان را برا یدستاورد ها نیاز بهتر یکی ی و دنیای مجازیاجتماع

شود و در محیط اجتماعی منتشر و ای توسط کاربران آن انجام میهایی هستند که امور تولید محتوای ویدئو، صدا، متن و یا چندرسانهرسانه

ما  یزندگ نفکیبه جزء ال ای مجازیی و دنیاجتماع یشبکه ها(. 0223شوند )استین فیلد و همکاران، بین همتایان به اشتراک گزارده می

، گروه ها و میشو یجهان مطلع م عیاخبار و وقا نیدتری، از جدمیدر ارتباط هست کمانیدوستان دور و نزد باآنها  قیاند، ما از طرشده لیتبد

و در واقع با همه جهان  میکنیم دایپ دی، دوستان جدمیریگیم ادی، میکنیم دی، خرمیکنیم ی، بازمیکن یمورد عالقمان را دنبال م یتشکل ها

 ایرسانه ها در سراسر دن نیاز پرمخاطب تر یکیبه عنوان  یاجتماع یتوان از شبکه ها یم نیمتنوع و نو یرسانه ها انیاز م. میدر ارتباط هست

نفوذ اعضاء آن به سرعت  بیشبکه ها ضر نیافراد به ا یدسترس لیهمراه هوشمند و تسه یتلفن ها یکرد که به خصوص با رشد فن آور ادی

افراد با شکل  انیشکل گرفت و روابط م یمجاز یدر فضا یاز زندگ یدیشکل جد ،یمجاز یاجتماع یبا آمدن شبکه ها است. شیدر حال افزا

 زین یتمشکال نهایاما در کنار همه ا میرا منکر شو یاجتماع یمنحصر به فرد رسانه ها یها یژگیآن و و دیفوا میانتو ینم د.آن تفاوت کر یسنت

 باشد.های اجتماعی میلذا ما تالش خواهیم کرد که متوجه شویم چه متغیرهایی موجب باالرفتن گرایش نوجوانان به شبکه وجود دارد.

 

 .تعریف مفهومی اضطراب2
جسمی  هایحساساحساس منتشر بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم و همراه با دلواپسی است که با یک یا چند نوع از ااضطراب یک  

اشد بقراری و میل برای حرکت از عالئم شایع میگردد:  مانند خالی شدن سر، تنگی قفسه سینه، طپش قلب، تعریق، سردرد، بیهمراه می

 .(1831؛ ترجمه رضاعی، 0221سادوک،  )کاپالن و

                                                           
1- Adler 
2- Hormey 
3- Schultz, & Schultz 
4- Erikson 
5- Rogers 
6- Ellis 
7- Perls 
8- Bern 
9- Engel 
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 کند.( کسب می1311) 1ای است که فرد از مقیاس اضطراب زانگاضطراب نمره: اضطرابتعریف عملياتی 

 

 .تعاریف اضطراب2-1
مشخصه وجود اضطراب، احساس منتشر بسیار ناخوشایند و اغلب مهم همراه با دلواپسی است و اغلب با عالئم دستگاه اتونوم همراه 

ستن و ایستادن مشخص قراری که با عدم توانایی برای نشگردد، مثل: تنگی نفس، طپش قلب، تعریق، سردرد، ناراحتی مختصر معده و بیمی

 (.1831، ترجمه رضاعی، 0221شود )کاپالن و سادوک، می

وجود ترس آشکار و مستمر که مفرط یا غیر منطقی است و با حضور یا انتظار مواجه با یک شی یا موقعیت مشخص ظاهری شد و قرار 

شود و ممکن است ازموقعیت هراس آور اجتناب راب میگرفتن در معرض محرک هراس آور تقریباً همیشه بالفاصله منجر به بروز واکنش اضط

(. اضطراب، نوعی احساس فراگیر آگاهانه بسیار ناخوشایند و اغلب 1830شود و یا به اضطراب و پریشانی شدیدتحمل شود )فرقانی رئیسی، 

(. 1363گردد )هیلگارد، و ... همراه میقراری، تکرار ادرار مبهم است که با یک یا چند احساس جسمی مانند تپش قلب، تعریق، سردرد و بی

کند )اتیکسون، هیلگارد، دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده میاضطراب یک عالمت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می

 (. 1363بم، هوکسماو اسمیت، 

با ترس پیوند دارد، موضوع اضطراب )مانند خطری مبهم یا یک حالت نگرانی و دلشوره که »کند: گونه تعریف میهیلگارد اضطراب را این

 (. 1833تر از موضوع ترس )مانند یک حیوان وحشی( است )اتیکسون و همکاران، رویدار احتمالی ناگوار( معموالً نامشخص و غیراختصاصی

شود که با پریشانی، وحشت مبهم اطالق میاضطراب معموالً به یک حالت هیجانی ناخوشایند »نماید: اضطراب را چنین تعریف می 0ربر

(. اضطراب حالتی مبهم و نامعلوم است و یک احساس تعمیم یافته از رنج و ناراحتی 1810)درتاج و سلکی، « باشدو هراس و تشویق همراه می

 (.1832نقل از حسینی،  به 1818باشد که با ترس و هراس همراه است و فرد غالب قادر به توضیح و تفسیر آن نیست )جمالزاده، می

 

 تاریخچه اضطراب.3
 تاریخ اضطراب به اندازه تاریخ عمر انسان برروی کره زمین است در آثار مصریان باستان نیز از اضطراب سخن به میان آمده است واژه 

anxiety مشتق از کلمه التین انکسیوسanxius کار گرفته شده است )بک، امری به معنای بی قرار و پریشان به  1302های است که در سال

ی اضطراب ( به نام دهه1332) 8ی هشتاد با توجه به میزان اضطراب و اختالالت اضطرابی از سوی توماس و ماسر(. دهه1332و گرین برگ، 

الالت ی را از سایر اختگردد. فروید اختالالت اضطرابشناسی مرضی تعریف اضطراب به کارهای زیگموند فروید برمینامگذاری شده است. در روان

 توصیف کرد. « جامع روانپزشکی»تظاهرات اتونومیک و رفتاری اضطراب را در کتاب  1323روانی مجزا کرد. کراپلین از سال 

ای به طول تمامی تاریخ بشر برخوردار است )بیانی، گودرزی، گردد، در عین حال از پیشینهی شایع عصر ما تلقی میگرچه اضطراب پدیده

گرفت وبرای  angestرا ابداع کرد و آن را از واژه « 4نوروز اضطراب»(. تقریباً یک قرن پیش، زیگموند فروید اصطالح 1831نی و کوچکی، بیا

او از  دانست که به اعتقادترکیبی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و عاطفه منفی به کار برد. وی اضطراب را تظاهری از تظاهرات ناخودآگاه می

، 6های روانی شد )کنرلیهایی برای نوروز اضطراب مطرح کرد که باعث تمایز اضطراب از سایر اختاللشود. او ویژگیمهار شده ناشی می 2لیبیدو

 (.1830، ترجمه مبینی، 1332

ی نابهنجاری که مفهوم اضطراب را با نیازها 3مفهوم اضطراب را در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح کرد. هورنای 1آدلر 

اضطراب را در رابطه  اضطراب را در مقوله عوامل ناخودآگاه شخصی و جمعی قرار داد. فروم محصول تجارب گذشته فرد است پیوند داد. یونگ

 (.1833، ترجمه سید محمدی، 0222، 3های جامعه و نیازهای انسان بررسی کرده است )شولتز و شولتزبا مجموعه واکنش

 

 

 

                                                           
1- Zung 
2- Reber 
3- Tomas, & Muster  
4- nervous anxiety 
5- libido 
6- Kennerly 
7- Adler 
8- Hormey 
9- Schultz, & Schultz 
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 اختالالت اضطرابی. شيوع 4
ترین طبقات اختالالت روانی هستند. در مطالعه ملی ابتالی همزمان گزارش شده است که از هر چهار نفر اختالالت اضطرابی از شایع

 درصد است. زنان با شیوع مادام 1/11ها یکی واجد مالک تشخیصی الاقل یک اختالل اضطرابی است و میزان شیوع دوازده ماهه این اختالل

درصد، بیشتر ممکن است دچار یک اختالل اضطرابی شوند. درست با افزایش  0/13درصد در مقایسه با مردان با شیوع مادام العمر  82/2العمر 

درصد،  12-12شود که شود. در کشورهای اروپایی و امریکایی تخمین زده میاقتصادی از شیوع اختالالت اضطرابی کاسته می -طبقه اجتماعی

 (. 0221درصد تخمین زده شده است )کاپالن و سادوک،  %0-1/4یوع در تمام عمر باشد. شیوع اضطراب در جمعیت انگلستان و آمریکا میزان ش

 

 . علل اضطراب4-1
تواند ناشی از یک وضعیت روحی اجتماعی، فیزیکی، زیست شناختی، اختالالت طبی، اثرات جانبی داروها طبق بیان راجرز، اضطراب می

 ناتوانی فرد در مقابله در فشارهای -های ناخودآگاهاجتماعی شامل: حاالت درونی فرد و انگیزه -ترکیبی از این موارد باشد. فاکتورهای روانیو یا 

های عاطفی، تغییرات احساس جدایی یا طرد شدن، احساس فقدان یا از دست دادن حمایت -محیطی مانند: کار، ازدواج و مباالت بازرگانی

ی یا حوادث غیرمنتظره و خطرناک از قبیل: حوادث طبیعی مثل: زلزله، استرس ناشی از یک بیماری طبی، استرس ناشی از داروها، ناگهان

میز آافکار و عقاید غیرمنطقی و اغراق -ها و ترس والدیناسترس ناشی از مصرف مواد مخدر، یادگیری در منزل و محیط مثل یادگیری اضطراب

 (.1832ها مثل: اضطراب امتحان که همراه با افکار و عقاید غلوآمیز است )نقل از مشاک، ود در موقعیتدر مورد خطرات موج

 

 . عالئم اختالالت اضطرابی4-2

، شوند. این عناصر چهارگانه از یکدیگر مستقل نیستندعالئم اضطراب به چهار گروه شناختی، عاطفی، رفتاری و فیزیولویکی تقسیم می

ت های خطرزا اسهای تطابقی در موقعیتباشد و عملکرد اصلی این عالئم، به وجود آوردن پاسخها با کل ارگانیزم هماهنگ میبلکه عملکرد آن

 (.1332)بک، 

ادراکی )مانند احساس غیرواقعی و گوش به زنگ بودن( مشکالت تفکر )مانند حواس  -شامل مشکالت حسی عالئم شناختی: -الف

 آوردن مطالب، اشکال در تمرکز(. پرتی و اشکال در به خاطر

 شود. نفس زدن میشامل بی حوصلگی، ناآرامی، تنش، زودرنجی، مضطرب بودن، ترس، ناآرامی و نفس عالئم عاطفی: -ب

 شود. : شامل بازداری، پرش، اجتناب، اشتغال کالمی، ناهماهنگی و ناآرامی میعالئم رفتاري-ج

عروقی )مانند تپش قلبی، یا کاهش فشار خون و ضعف(، اشکال تنفسی مانند -مل: عالئم قلبیعالئم فیزیوژیکی: شاعالئم فيزیکی:  -د

ای )مانند درد روده-ایها و لرزش، عالئم معدهتنفس سریع و سطحی و احساس خفگی، عالئم عصبی عضالت مانند، اسپاسم، افزایش بازتاب

شود. اضطراب اغلب بر تفکر، ادراک و یادگیری نیز اثر ق، برافروختگی چهره( میشکم، تهوع، اسهال و سوزش معده(، عالئم پوستی )مانند تعری

کند. عالیم هیجانی )گزینش انتخابی بعضی وقایع گذارد. )سردرگمی( و افراد را دچار تحریف در زمان، مکان، و حتی معنا و اهمیت وقایع میمی

 (. 1832، سیدمحمدی، 0221و چیزها و توجه نکردن به بقیه امور( )کاپالن سادوک، 

 

 هاي اضطراب. نظریه5

 (1الف: دیدگاه روان پویایی)روانکاوي
شود. در نظریه روانکاوی از های ناخودآگاه نسبت داده میهای درونی و تکانهدر دیدگاه روان پویایی علت اختالالت اضطرابی به تعارض

، و اضطراب نهاد یا 4، اضطراب جدایی8، اضطراب اختگی0اضطراب فرامن شود:لحاظ ماهیت ترسناک، اضطراب به چهار طبقه عمده تقسیم می

آیند. در روانکاوی در مورد منبع و ماهیت ها در جریان دوران رشد در زمانهای مختلفی به وجود میتکانه، اعتقاد براین است که این اضطراب

کند. ابط اولیه کودک و مادر و انتقال اضطراب مادر به کودک تأکید می( روی رو1328) 2اضطراب، اختالف عقیده وجود دارد. برای نمونه سالیوان

 (.0221دهد )کاپالن و سادوک،( بروز اضطراب را به فرآیندهای مربوط به ضربه تولد نسبت می1311زانک )

                                                           
1-.psychoanalysis theory 
2-.super ego anxiety 
3- castration anxiety 
4- separation anxiety 
5- Sulivan 
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رد. عقده ممکن است معتقد است بین تمایل خودآگاه و عقده با مجموعه افکار خودآگاه که بارعاطفی دارند، تعارض وجود دایونگ: 

ماری سازد. اضطراب فقط یک بیهای قبلی را غیرانطباقی میشهای زندگی باشد که نگرمربوط به مشکالت دوران کودکی یا تغییر در موقعیت

 (.0221باشد )نومیا به نقل از کاپالن و سادوک، نیست، بلکه کوشش برای تطابق نیز می

            

 ب: نظریه وجودي
شناختی ، اضطراب وجودی از لحاظ نظری عامل ساختاری پایدار و متداولی در بین بزرگساالن بوده که با عالئم روان1وجودی در نظریه

 "0شهامت بودن"( در اثری از خود با نام 1320و نیز مسایل و مشکالت هویتی مرتبط است. نظریه اضطراب وجودی اولین بار توسط پل تیلیش )

پوچی -0 8مرگ و سرنوشت و تقدیر -1نظریه وی این است که شخص خواهان درک سه موضوع مهم در زندگی است: ارائه شد. مفهوم مرکزی

شود. اولین موضوع مربوط به تهدید ؛ که رویارویی با این سه بعد باعث تجربه اضطراب وجودی می2گناه و محکوم سازی -8و 4و بی معنایی

 باشد که فرد می« بودن»

د وجو« پایان نهایی»هست. دومین موضوع در مورد هراس از این است که هیچ « عدم و نیستی»ه عبارتی تهدید به محکوم به مرگ یا ب

نداشته باشد و بنابراین هیچ چیز مهم نهایی در زندگی که به بودن و وجود فرد معنا بدهد نیست. سومین موضوع شامل درک تهدید هویت 

شناختی و تیلیشی اضطراب یک ویژگی هستی 3راجری 1(. از دیدگاه هستی شناسی0226، 6استیکلاخالقی و معنوی فرد است )برمن، ویمز و 

روبروست. در شکل مطلق « احتمال عدم»باشد. بشر با یک تهدید اساسی حقیقت و ساختار هستی می3است زیرا این شرط ضروری و همایند

 (.0222، 12شود )هندریکستهدید می« بودن»آن او با فقدان 

خواهیم بدانیم که گیری خود به زندگی، میشود. ما در جهتپیشامد دیگر وجود انسان است که موجب اضطراب می 11معنایید بیتهدی

دهیم. این معنی خاص ممکن است برای یک نفر عشق، برای دیگران مسایل جنسی، و برای دیگران ایمان باشد. داری انجام میچه کار معنی

 شود که آیا اصالً خود زندگی معنایی دارد.یت وجود خود را زیر سؤال ببریم، مسئله این میاما وقتی که صادقانه اهم

 

 گراییج: نظریه انسان
داند. فهمی، میشود؛ هسته مرکزی شخصیت فرد را خودگرایی محسوب میشناسی انسان(؛ که مانند مزلو از رهبران روان1323راجرز )

. دهدحقق خود را به احساس شخصی احترام به خود و ادراک پذیرش اجتماعی توسط دیگران ارتباط میراجرز توانایی عمل فهم خویشتن و ت

 طبق نظر راجرز، سازگاری مطلوب، چیزی است که او آن را کمال فرد نامیده است. بدین ترتیب، اضطراب، مربوط به ناراحتی، پریشانی یا تنشی

 شود.ها برسد، ناشی میهایی که دوست دارد به آنفرد و آرمان است که از ناهماهنگی بین ادراک واقعی خویشتن

 

 د: نظریه رفتار گرایان

شناختی مبتنی بر این باور است که افسردگی، اضطراب و خشم از افکار منفی مخدوش و خطا در این جا و اکنون نشئت  -رفتار درمانی

شروع به رقابت نمود. « تحلیل روانی»با روان درمانی به شکل « رفتار درمانی»، شکل جدیدی از روان درمانی با نام 1322گیرند. در دههمی

دار خود را به سرعت و به طور مستقیم بیاموزند و نیازی ها و رفتار مسئلهتوانند راه اصالح احساساشخاص می»رفتار درمانی براین باور بود که 

. های خود سخن بگویدروانپزشک بنشینند و به روش تداعی آزاد از گذشتهبه این نیست که بیمار روی صندلی مخصوص بیماران در مطب 

ترسیدند، به خودشان کمک توانند با در معرض قرار دادن خود با آن چه از آن میها به این نتیجه رسیدند که اشخاص مضطرب اغلب میآن

لف های مختکند. متخصصان رفتار درمانی انواعی از روشیدا میگیرد. بهبودی پترسد قرار میکنند. وقتی بیمار در معرض چیزی که از آن می

کند. با سه نوع در معرض ها در حال حاضر نقش بسیار مهمی در درمان بیماران اضطرابی ایفا میدر معرض قرار دادن را ابداع کردند. این روش

شناختی و در معرض قرار دادن میان فردی )آمن و روث،  قرار دادن اساسی روبرو هستیم: در معرض قراردادن کالسیک، در معرض قرار دادن
                                                           

1- existansalism 
2- the courage to be 
3- death and fate 
4-.emptiness and meaninglessness  
5-.guilt and condamnation  
6- Berman, Weems, & Stickle. 
7- onlological 
8- Rogerian 
9- necessary and concomitant 
10-.Hendrix 
11-.meaninglessness 
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(. همچنین طبق این نظریه اضطراب بک واکنش شرطی در مقابل محرک محیطی خاص است و نیز 1833، ترجمه فهامی و همکاران، 0228

ست واکنش درونی اضطراب را یاد های اضطرابی از والدین خود، ممکن ادر نظریه یادگیری اجتماعی فرض براین است که فرد با تقلید واکنش

کسب شده و در نتیجه خطر محیطی واقعی یا خطری  8، و یا جانشینی0، یادگیری عامل1بگیرد. در نتیجه اضطراب از طریق یادگیری کالسیک

 (.0222، 4آید )کیتلسون، کان، رنه گارب و دینک مایرخیالی پدید می

 

 اضطراب 5ه:  نظریه شناختی
ختی، برداشت و تجزیه و تحلیل فرد از رویدادها و مشکالت به عنوان بروز اضطراب معرفی شده است و اشتباهاتی های شنادر نظریه  

های متفاوتی را در نظر های مختلف جنبهگردد. هرچند نظریهدهی استرس و اضطراب میکه فرد نسبت به خطرهای موجود دارد باعث شکل

ند. کیده براین است که اضطراب معموالً در اثر عملکرد نادرست و اشتباه ناشی از ادراک خطر بروز میهای شناختی، عقگیرند، اما در نظریهمی

 های مفصل و بازسازی الگوهای غلط و غیرمنطقی تفکر، در بروز اضطراب مؤثر هستند. به عالوه تجزیه و تحلیل

لت اضطراب است. به عبارت دیگر، از آن جهت احساس اضطراب الگوی در معرض قرار گرفتن: مبتنی بر این نقطه نظر است که اجتناب ع 

ا از سوار روید و یکنید. به کوه نمیها بترسید، احتماالً از نردبان دوری میکنید، اگر از بلندیترسید اجتناب و دوری میکنید زیرا از آنچه میمی

گیرید. براساس این نظریه به محض اینکه این اجتناب مردم فاصله میکنید. اگر خجالتی هستید، از ای خودداری میشدن از آسانسورهای شیشه

 کنید. ترسید روبرو شوید، بر هراستان غلبه میکردن را رها کنید و با تحولی که از آن می

ها است. اشخاص مستعد اضطراب تقریبا علت همه اضطراب« خوب ظاهر شدن»الگوی احساس پنهان: مبتنی براین نظریه است که 

کنند. وقتی احساس خواهند دیگران را راضی کنند. از این رو، احساساتی مانند خشم را پنهان مییشه مهر طلب و تایید طلب هستند. میهم

هید دخواهید کسی را ناراحت کرده باشید. به قدری این کار را به سرعت انجام میکنید زیرا نمیکنید مسائلتان را زیرفرش جارو میناراحتی می

های منفی در جامه مبدل به شکل اضطراب، نگرانی، هراس و یا احساس کنید. در این زمان احساستی متوجه نیستید این کار را میکه ح

کند حل ای که شما را ناراحت میهای پنهان را آشکار کنید و آنها را در معرض دید قرار دهید و مسئلهشود. وقتی احساسوحشت خود نما می

(. همچنین در دیدگاه شناختی عنوان شده که الگوهای 1832، ترجمه قراچی داغی، 0226رود )برنز، غلب اضطرابتان از بین میو فصل نمایید، ا

بیماران مبتال به اختالل اضطرابی میزان خطر و   6CBTتفکر اشتباهی با رفتارهای غیرانطباقی و اختالالت هیجانی همراه هستند. طبق مدل

احتمال آسیب دیدن را در یک موقعیت خاص بیش از حد تخمین زده و توانایی خود را برای کنار آمدن با تهدیدهای ادراک شده را بیش از 

 (.0226، 1کنند )گیلیام، کانر و شلینحد که ارزیابی می
 

 نتایج  -6
معرفی شده است. هم چنین برای بدست آوردن میزان همسانی درونی  نمونه، روش و ابزار پژوهش انتخاب روش آماری، ابتدا جامعه

توصیفی  آماری آزمون های نیز سواالت پرسشنامه ها، ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه بطور جداگانه محاسبه گردیده است در نهایت

است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی خواهد بود. در این  شده تشریح ده هادا تجزیه و تحلیل جهت و استنباطی استفاده شده

پژوهش پژوهشگر به دنبال بررسی رابطه ساده و چندگانه بین متغیرهای پیش بین با متغیر مالک است. جامعه آماری مورد مطالعه در این 

مشغول به تحصیل می باشند.  1832-1836است که در سال  تحقیقات خوزستانمطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

گیری در دسترس انتخاب نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان است که به روش نمونه 022نمونه تحقیق نیز 

 شوند.می

 

 

                                                           
classical learning  -1 

operant learninig -2 

Vicarious -3 

Kittleson, Kane Rennegarbe, & Denkmire -4 

cognitive theory -5 

cognitive behavior therapy -6 

Gilliam, Kanner, & Sheline -7 

http://www.psyj.ir/


 93 -13، ص 4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
 فراوانی و درصد وضعيت جنسيت -1جدول 

 )فراوانیدرصد (فراوانی جنسيت

 )%2/83(13 مرد

 )%2/62(101 زن

 )%122(022 کل

 

( حاضر %122تفر ) 022از  دهد.در نمونه تحقیق را نشان میوضعیت جنسیت  های مربوط بهتوزیع فراوانی یافته-1 افته های جدولی 

 باشند. ( زن می%2/62نفر ) 101( مرد و %2/83نفر ) 13در نمونه تحقیق 

 انحراف معيار، کمترین و بيشترین متغير سنميانگين، -2جدول 

 بيشترین کمترین انحراف معيار ميانگين سن

 84 04 26/6 31/01 مرد

 80 00 13/2 22/02 زن

 86 00 32/6 61/06 کل

 

نفر  022در . میانگین و انحراف معیار سن دهددر نمونه پژوهش را نشان می سنمربوط به  میانگین و انحراف معیار -0 های جدولافتهی

بدست آمد  22/02±13/2و در زنان  31/01±26/6بدست آمد. همچنین میانگین و انحراف در مردان  61/06±32/6حاضر در نمونه پژوهش 

 باشد.دهنده میانگین سنی باالتر مردان نمونه تحقیق میکه نشان

 فراوانی و درصد وضعيت تأهل-3جدول 

 )درصد فراوانی(فراوانی وضعيت

 )%10(144 مجرد

 )%03(26 متأهل

 )%122(022 کل

 

( حاضر در %122تفر ) 022از  در نمونه تحقیق را نشان می دهد.وضعیت تأهل  های مربوط بهتوزیع فراوانی یافته-8افته های جدولی 

 باشند. ( متأهل می%03نفر ) 26( مجرد و %10نفر ) 144نمونه تحقیق 

 فراوانی و درصد وضعيت شغلی -4جدول 

 )درصد فراوانی(فراوانی وضعيت

 )%2/03(23 شاغل

 )%2/12(141 بيکار

 )%122(022 کل

 

( حاضر در %122تفر ) 022از  در نمونه تحقیق را نشان می دهد.وضعیت شغلی  های مربوط بهتوزیع فراوانی یافته -4 افته های جدولی 

 باشند.( بیکار می%2/12نفر ) 141( شاغل و %2/03نفر ) 23نمونه تحقیق 

 

 هاي اجتماعی مجازيپرسشنامه گرایش به شبکه

ای همچون واتس اپ، تگرام، اینستاگرام و ... تهیه شده است. های اجتماعیاین پرسشنامه به منظور بررسی میزان گرایش فرد به شبکه

در نهایت نمرات کل فرد با هم جمع شده  شود.گذاری مینمره 2تا  1سؤال است که هر سؤال در یک طیف لیکرت از  02این پرسشنامه دارای 
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کسب کند، کاربر دارای  83تا  02های مجازی فردی است که نمره گیرد. کاربر عادی شبکهو بر طبق آن فرد در یکی از این سه طبقه قرار می

های اجتماعی مجازی فردی بکهکسب کند و کاربر دارای اعتیاد شدید به ش 63تا  42های مجازی فردی است که نمره اعتیاد خفیف به شبکه

نفر از اعضای هیأت علمی قرار گرفت و روای آن مورد تأیید  2کسب کند. به منظور تأیید روایی، پرسشنامه در اختیار  122تا  12است که نمره 

 34/2زمایی، ضریب پایایی آن حدود نفر از دانشجویان قرار گرفت و با استفاده از روش بازآ 02قرار گرفت و به منظور پایایی آن ابتدا در اختیار 

 گزارش شد. 30/2(. در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ تحقیق 1832محاسبه گردید )امامی ریزی، 

 

 1(SASمقياس خودگزارشی اضطراب زانگ )
جام ترس، انسی نشانگان عاطفی )تشویش، عصبانیت، توسط زانگ ارائه شده است. این مقیاس در برگیرنده 1311این مقیاس در سال 

قراری، تپش ها، و دردهای بدنی، ضعف و خستگی پذیری زودرس، ناآرامی و بیروانی، وحشت و هراس، بیم از آینده( و جسمی )لرزش، ناراحتی

 دهی این مقیاسخوابی( اضطراب است. چهارچوب پاسخقلب، گیجی و منگی، ضعف و سستی، تکرر ادرار، تنگی نفس، تهوع و استفراغ، بی

دامنه  44تا 02است. نمره  02-32است. دامنه نمره در این مقیاس بین  4تا همیشه یا اغلب اوقات = 1ای از اصالً یا خیلی کم=درجه 2رت لیک

ای متشکل سطوح اضطراب خیلی شدید است. زانگ این مقیاس را بر روی نمونه 32تا  12سطوح متوسط اضطراب نمره  23تا  42بهنجار نمره 

 66/2کلینیکی برای کل نمونه  -اجرایی و اجرای -گیری همبستگی میان نسخه خودکار برد. اندازهغیر بیمار به 848پزشکی و روانبیمار  002از

دانشجو انجام شد نتایج بیانگر ضریب  222ای متشکل از ( در نمونه1311بود. در مطالعه دیگر که توسط زانگ و همکاران ) 14/2و برای بیماران 

سنجی های روان( ویژگی1832؛ به نقل از بایمانی، 0223) 0بیل(. رامیرز و الکن1832بود )به نقل از نوراله،  34/2شیوه کرونباخ برابر با پایایی به 

 یچنین گزارش کردند: پایایی مقیاس به شیوه همسانهای ذهنی اینای از افراد بزرگسال دارای ناتواناییمقیاس اضطراب زانگ را در مورد نمونه

و مقیاس اضطراب  PIMRA  44/2، با زیرمقیاس42/2ماندگی ذهنی یابی ترس بزرگساالن دارای عقبو نرخ همبستگی با زمینه 32/2درونی 

را برای پایایی این مقیاس گزارش کرده است.  13/2( در بررسی خود آلفای کرونباخ 1831دست آمد. حسین ثابت )به 82/2 8مانیفست تیلور

دست آمد. در این پژوهش نیز به 12/2 4دار بود. بعالوه همگرایی این آزمون با آزمون اضطراب همیلتوناعتبار قوی و معنیهمچنین  ضریب 

 گزارش شد. 31/2آلفای کرونباخ تحقیق 

ها نامهنسخه از هر یک از پرسش 022تعداد های اجتماعی مجازی های اضطراب و گرایش به شبکهپس از تعیین موضوع و تهیه پرسشنامه

ها اقدام به تجزیه آوری دادهگیری در دسترس به دست آمد. پس از جمعبه وسیله روش نمونهکه  استنفر  022تهیه شد. حجم نمونه پژوهش 

 ها شدو تحلیل داده

 هاي اضطراب، و گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداکثر نمره-5جدول 

 حداکثر حداقل استاندارد انحراف نیانگیم تعداد ریمتغ

 12 03 03/3 20/24 022 اضطراب

 36 42 31/18 10/62 022 گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی
 

مربوط به نمونه  نمره های اضطراب و گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی، کمترین و بیشترین معیارمیانگین، انحراف  -2جدول 

 تحقیق را نشان می دهد.

( و گرایش به شبکه های 03/3و  20/24میانگین و انحراف معیار نمره های اضطراب ) مشاهده می شود 2همان طور که از جدول 

 ( می باشد.31/18و  10/62اجتماعی مجازی )

 نتایج آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش -6جدول 

 متغیر
 آزمون کولموگروف

Z داریسطح معنی 

 08/2 11/2 اضطراب

 82/2 86/2 گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی

                                                           
1- The Zung Self-Rating Anxiety Scale 
2- Ramirez, & Lakenbill 
3- taylor manifest  
4- Hamilton 
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(، و گرایش به 08/2) 11/2داری( به ترتیب برای متغیرهای اضطراب )و سطح معنی Zمشاهده می شود نمره  6که در جدول  گونههمان

باشد، لذا تخطی از دار نمیها معنیآن  Z( به دست آمد، که این بیانگر این موضوع است که نمره 82/2) 86/2شبکه های اجتماعی مجازی 

 ها قابل مشاهده نیست.نرمال بودن داده

 

 چندگانه یخط هم

 د.کنن یم نییرا تب مالک ریاز متغ یکسانی انسی، آنها وار32/2داشته باشند، مثالً  ییباال یهمبستگ گریکدیبا  نیب شیپ ریاگر دو متغ

نامند. این پدیدۀ مهمی است که در آزمون های تحلیل چند متغیری باید از آن اجتناب کرد )گیلز،  یچندگانه م یرا همخط تیوضع نیا

استفاده می شود. آماره تحمل، نسبتی از واریانس کل  (VIF) 0و عامل تورم واریانس 1آماره تحمل (. جهت بررسی هم خطی چندگانه، از0220

است که به وسیله متغیرهای دیگر تبیین نمی شوند و از طریق فرمول
2

R - 1  ،تر از کمهای تحمل (. ارزش 0212محاسبه می شود )کالین

ست. دیگر مشکالت هم خطی چندگانه آن است که همبستگی باالی متغیرهای پیش بین ا بین متغیرها خطی چندگانه نشان دهنده هم 12/2

، بدین معنی که ارزش های این متغیرها از مطالعه ای به مطالعه دیگر نوسان بسیار زیادی دارد. خطای استاندارد ضرایب آنها را افزایش می دهد

)1(شناخته می شود و از طریق فرمول  (VIF) این پدیده به عنوان عامل تورم واریانس

1

2
R  محاسبه می شود. ارزش های عامل تورم

(. در پژوهش حاضر، هم خطی 0212؛ کالین، 0223؛ فیلد 0220نشان دهنده این است که آن متغیر اضافی است )گیلز،  12واریانس بزرگتر از 

نتایج بررسی هم خطی چندگانه را  1( مورد بررسی قرار گرفت. جدولVIFامل تورم واریانس )چندگانه متغیرها با استفاده از آماره تحمل و ع

  گزارش می کند.

 نتایج بررسی هم خطی چندگانه متغيرهاي پژوهش-7جدول 

 متغیرها
 شاخص های هم خطی چندگانه

 عامل تورم واریانس آماره تحمل

 266/1 383/2 اضطراب

 

( می باشند. 266/1)و  383/2مشاهده می شود آماره تحمل )و عامل تورم واریانس( به ترتیب برای اضطراب  1که در جدول  گونه همان

خطی هستند و نشان دهنده عدم وجود هم 12/2که ارزش های تحمل به دست آمده برای متغیرها، باالی  دهند ینشان م 1مندرجات جدول 

هستند و این نشان می دهد  12مل تورم واریانس به دست آمده برای متغیرها کوچکتر از چندگانه بین متغیرها می باشند. همچنین مقدار عا

 که بین متغیرها، هم خطی چندگانه وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1- tolerance  

2- variance inflation factor (VIF) 
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 نتيجه گيري
 مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه احساس تنهایی، افسردگی و اضطراب با گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان

جامعه آماری مورد مطالعه در این مطالعه کلیه باشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می

. نمونه پژوهش مشغول به تحصیل می باشند 1832-1836است که در سال  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

اضطراب و گیری در دسترس انتخاب شدند. در مطالعه حاضر به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از مقیاسنفر به روش نمونه 022به حجم 

انحراف از یانگین، م ی،فراوانیفی شامل در سطح آمار توص پژوهش یها( استفاده شد. دادهECSگرایش به شبکه های اجتماعی مجازی اینریچ )

حلیل شد، عالوه بر این به منظور بررسی پنج فرضیه مورد پژوهش داده ها به روش تحلیل همبستگی گشتاوری یار و ضریب همبستگی تمع

 .قرار گرفت یلو تحل جزیهمورد ت SPSSبه کمک نرم افزار پیرسون و رگرسیون 

 

 اضطراب با گرایش به شبکه هاي اجتماعی مجازي رابطه دارد.
معنادار می باشد. این  P≤21/2می باشد که در سطح  =82/2rشبکه های اجتماعی مجازی ضریب همبستگی بین اضطراب و گرایش به 

گرایش به با اضطراب اند بین ( که به نوعی نشان داده1838( و طیوری و همکاران )0210های جاللی پور و همکاران )یافته با نتایج پژوهش

 باشد.ان میخوارتباط معناداری وجود دارد، همشبکه های اجتماعی مجازی 

حالت نگرانی و دلشوره که با ترس پیوند دارد، موضوع اضطراب )مانند خطری مبهم یا یک »کند: گونه تعریف میهیلگارد اضطراب را این

(. 1833تر از موضوع ترس )مانند یک حیوان وحشی( است )اتیکسون و همکاران، رویدار احتمالی ناگوار( معموالً نامشخص و غیراختصاصی

شناختی و اجتماعی ی همزمان عوامل بیولوژیکی، رواناجتماعی، سالمت و بیماری نتیجه-روانی-( معتقد است در مدل زیستی1330گل )این

توان آن را تحت دو مقوله مورد بحث قرار داد؛ شود. وصف چنین حالتی اغلب مشکل است ولی میاست. اضطراب باعث تجارب ناخوشایند می

شود. تنش، پریشانی و پیش بینی وقوع حوادث ناگوار، باعث شود و دیگر تظاهراتی که در جسم دیده میغز حس مییکی آن چیزی که در م

(. فضای 1832شود. لذا، فرد باید کاری انجام دهد که یا از منبع اضطراب رهایی یابد، یا از آن فرار کند )خوشنویسان و افروز، بی قراری فرد می

پرتی از اضطراب های دنیای تواند از آن برای حواسمی تواند در آن احساس رهایی کند. فضایی است که فرد میمجازی، جایی است که فرد 

 واقعی استفاده کند.

 

 پيشنهادات
. استفاده از مطالعات طولی می تواند اطالعات مفیدتری ها در یک مقطع زمانی خاص به دست آمداین پژوهش از نوع مقطعی بوده و داده

 دهد. را بدست

پیشنهاد می شود که پژوهشگران، در پژوهش های بعدی اثر عوامل مداخله گر از جمله بافت خانوادگی، معیشتی، فرهنگی، معنوی و  -

 مذهبی و... را کنترل نمایند و یا اثر آن را مورد سنجش قرار دهند.

ثیرگذار وارد مدل شود و اثر آن مورد سنجش قرار پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی، عامل جنسیت به عنوان یک عامل اصلی تا -

 گیرد.

های مکمل از جمله مصاحبه برای . استفاده از روشدر این پژوهش استفاده از ابزار خودسنجی برای سنجش متغیرها استفاده شد -

 .تر کمک کندتواند به ارزیابی دقیقسنجش این متغیرها می

 

 تشکر و قدردانی 

وزستان و دانشگاه ازاد اسالمی واحد جهت همکاری در به اتمام رسیدن و همکاری این مقاله تشکر و قدردانی می از سازمان آب و برق خ

 گردد.
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