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چکیده

اجتماعی نقش دارد به گونه اي که اضطراب اجتماعی، احساس -اعتیاد اینترنتی با ایجاد نوعی حالت اجباربراي استفاده ازاینترنت دراضطراب، پریشانی و کاهش عملکرد روانی

جامعه آماري دانشجویان دانشگاه ایالم .باشدیهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و اضطراب اجتماعی مدر پی داشته باشد.تنهایی و دیگر عواطف منفی را می تواند 

گزیده شدند. ابزار باروش نمونه گیري خوشه اي مرحله اي بر13/2یارسال و انحراف مع21یپسر) بامیانگین سن140دختر،160نفر (300بودند که از میان آن ها تعداد 

نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداروجود نتایج بودند.(IAT)) و پرسشنامه اعتیاداینترنتی یانگ SPINپژوهش، سیاهه فوبیاي اجتماعی (

پژوهش حاضر نشان دادکه بین اعتیاد به اینترنت داري وجود داشت.انان و مردان تفاوت معنداد، همچنین دراعتیاد به اینترنت وهمچنین در اضطراب اجتماعی بین میانگین نمرات ز

ی رسد.واضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد. براي تعمیم بیشتر نتایج، انجام پژوهش با گستره ي سنی و نمونه هاي آماري گسترده تر الزم به نظر م

یاداینترنتیاضطراب اجتماعی؛ اینترنت؛ اعتها:کلیدواژه

عین ایجاد نوعی انزوا و فاصله، در اضطراب اجتماعی یا فوبیاي اجتماعی در

است که چیزي بگوید یا برگیرنده نگرانی فرد از نوع نگاه و نظر دیگران در این مورد

اند که گیرشناسی نشان دادهمطالعات اخیر همه. کاري انجام دهد که خجالت آور باشد

تا 4/2اي از ی در جمعیت عمومی در طول عمر داراي دامنهشیوع اضطراب اجتماع

جنسیتی در شیوع فوبیاي اجتماعی بیشتر به يهاتفاوتهمچنیناست. درصد16

اکارتورك،تر است (این اشاره دارند که اضطراب اجتماعی در میان زنان شایع

2008 .(

هاي لفهمؤصفات شخصیتی و ، که عوامل ژنتیکیانددادهنشان هاپژوهش

که چگونگی کنندیمرفتاري مختلفی در اضطراب اجتماعی نقش بازي -شناختی

برایند این عوامل در پیش بینی بروز و شدت این اختالل مورد توجه است 

که پژوهشگران در سبب شناختی این ییهامؤلفه). یکی از 2005،(استارسویچ

احتمال قوي اساس بیولوژیک بازداري رفتاري بوده که به اندنمودهاختالل مطرح 

که فرد در شودیمدادن یا رفتار کردن شناخته پاسخازداشته، بعنوان الگوي 

ناآشنا یا چالش برانگیز عالیم اضطراب، درماندگی یا در هم ریختگی را يهاتیموقع

). تحقیقات بیانگر این است که بازداري 2005، همکاران(برگس و دهدیمنشان 

(استارسویچ، پیوسته با اضطراب اجتماعی رابطه داردطوربهمواقع اکثررفتاري در

يهاتیموقعنیز به عنوان بازداري در پاسخ به ییکمروگریدسوي ). از2005

نظر بهباشدیماجتماعی جدید، در سبب شناختی اضطراب اجتماعی نیز مطرح 

ري به عنوان مکان دارد که کمرویی و بازداري رفتاا) 2006(هافمن و همکاران

کمرویی و زیادارتباط .عوامل خطر ابتال به اختالل اضطراب اجتماعی مطرح باشند

معینی میان افراد کمرو و بیماران يهاشباهتاختالل اضطراب اجتماعی باعث ایجاد 

همچنین ).2004(استین و همکاران، استمبتال به اختالل اضطراب اجتماعی شده

ماعی ممکن است با احساس خشم به دیگران و ادراك اجتاضطرابشواهدبر اساس 

). در این تحقیقات 2010(دووال و همکاران، این خشم در دیگران مربوط باشد

اضطراب اجتماعی همبستگی مثبتی با خشم و همبستگی مثبتی با احساس خصومت 

). بیماران داراي اضطراب اجتماعی 2000به طرف دیگري دارد (گیلبرت و میلز، 

، سطوح باالتري از خشم را گزارش ماریبریغر، در مقایسه با گروه کنترل فراگی

اندبودهبین اضطراب اجتماعی و خشم هاارتباطنشانگر برخی يهاپژوهش. اندنموده

اختالل .)2002، اروین و همکاران، 2000(به عنوان مثال، گیلبرت و میلز، 

همراه با اختالل اضطراب اجتماعی اختالل خلقی نیترعیشاافسردگی عمده به عنوان 

با دو برابر ،همبودي اختالل اضطراب اجتماعی و اختالل افسردگی اساسی.باشدیم

خطر بیشتر، جهت ابتال به وابستگی الکل و افزایش خطر خودکشی که به بستري 

دربامداقه دیگر طرف). از2009اسمیت، و(باکنررابطه دارد،انجامدیمشدن 

با شرميرابطهکه مطالعات شودیماضطراب اجتماعی مشخص درموثرعوامل

نیادر).2002(چاویرا واستین، اندداشتهاجتماعی را بیان اضطرابواضطراب 

احساس اضطراب اجتماعی با در تحقیقی دریافتند )2000(زگیلبرت و میلخصوص 

) در این 1998(کالركونمرات باال در شرم همبستگی دارد. بیتس وافسردگی

يرواریزنجاضطراب اجتماعی و شرم با هم پیوستگی کهکنندیمخصوص عنوان 

با توجه به تبعات این اختالل و میزان شیوع آن در جامعه ).2000دارند (گیلبرت، 

(مویترا و جلب کرده استاین اختالل توجه متخصصین سالمت عمومی را به 

متأثرراگوناگونی اضطراب اجتماعی ). با توجه به اینکه عوامل2008همکاران، 

حضور بهمنجرخاص دوران دانشجویی که ، همچنین با التفات به شرایط سازندیم

به عنوان یک مشکل اضطراب اجتماعی، به نظر وجود گرددیمموثر فرد در اجتماع 

حال با توجه ي اجتماعی آنان دارد. هايتوانمنددر دانشجویان آثار منفی مضاعفی بر 

اساسی این است که چه نوع رابطه يمسئلهتمهیدات یاد شده در تحقیق حاضر به

افسردگی، کمرویی، خشم، سیستم بازداري رفتاري و شرم با اضطراب ،اي بین

اجتماعی در نمونه دانشجویی ایرانی وجود دارد؟ دیگر اینکه این متغیرها تا چه حد 

تبیین با توجه به جنسیتیاد شدهنمونهرا درواریانس اضطراب اجتماعیتوانندیم

د؟مون

روش

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

تحقیق حاضر در بر جامعه آماري .تهمبستگی بوده اسپژوهش حاضر از نوع 

دومه در نیم سال شاهد تهران بوده کدانشجویان دختر دانشگاه يهیکلگیرنده 

نگاهی به .اندبودهدر این دانشگاه مشغول به تحصیل 89-90تحصیلی 

همبستگی در مورد فوبیاي اجتماعی، بیانگر نمونه هاي متنوعی است هايپژوهش

گیلبرت ؛نفر1998،155ه (گیلبرت، مرتبط با متغیر یاد شدکه با توجه به تحقیقات

ي نمونه گیري خوشه اي ) در تحقیق حاضر بر اساس شیوهنفر2000،109، میلزو 

براي این پژوهش دعوت شد. در این پژوهش نفر 235با احتساب نرخ ریزش از 

آمار توصیفی از آزمون آماري همبستگی پیرسون و تحلیل استفاده ازعالوه بر

رگرسیون چند متغیره خطی استفاده شد. براي تعیین رابطه میان برخی از متغیرها از 

روش همبستگی پیرسون و نیز براي تعیین میزان واریانس متغیر اضطراب اجتماعی 

اساس متغیرهاي پیش بین از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.بر
ابزار

و): این ابزار نخستین بار توسط کانور SPIN(اجتماعیاضطرابمقیاس

یک مزبورابزار) به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. 2000(همکاران

)، ماده6(سعی ترماده اي است که داراي سه مقیاس فر17مقیاس خود سنجی 

. حسنوند عموزاده و باشدیمماده) 4ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (7اجتناب (

ي غیر بالینی در ایران روایی و اعتبار این مقیاس را نمونهر د) 1386(نهمکارا

روایی همزمان و 75/0بدست آوردند. آلفاي کرونباخ مربوط به کل شرکت کنندگان 

،(CEQ)ي خطاي شناختی پرسشنامهي آن با رابطهبر اساسSPINپرسشنامه 

58/0، 35/0به ترتیب SCL–90–Rي عزت نفس و با اضطراب فوبیک پرسشنامه

مقیاس تجدید - . باشدیمروایی مناسب آزمون واعتبارآمده که بیانگر بدست7/0و
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مقیاس تجدید نظر شده کمرویی چک و : (ARCBS)نظر شده کمرویی چک و باس 

که براساس مقیاس لیکرتی ،باشدیمگویه 14این مقیاس داراي : (ARCBS)باس 

. همسانی درونی آن در مطالعات شودیممخالفم پاسخ داده کامالًتاموافقم،کامالًاز 

گزارش شده است. مرادي منش و نیک 76/0و 79/0، 84/0، 58/0غیر ایرانی 

ارزیابی مناسب هاي ایرانینمونهدرراآن روان سنجی يهایژگیو) 1385(تبخ

:سومین فرم تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی براي شرممقیاس- .اندنموده

سناریو بوده که 16) شامل 2002) (تانجنی و درینگ، TOSCA-3(ساالنبزرگ

. سنجدیمماده)، را 16سناریوهاي در برگیرنده ماده مستعد بودن به احساس شرم (

) 5(د) تا به احتمال زیا1(زهرگز درجه اي لیکرتی ا5مقیاس هر ماده بر روي یک

) و تانجنی و درینگ 1966ي تانجنی و همکاران (مطالعه. در شودیمدرجه بندي 

و، 74/0، 69/0ي شرم و گناه بین دانشجویان هااسیمق) آلفاي کرونباخ 2002(

) 1384(مکارانهوروشنزینآن نیز متناسب گزارش شده است. در ایران اعتبار

ي هاسنجشمقیاس - . اندنمودهمناسب ارزیابی راآني روان سنجی هایژگیو

مقیاس شامل این:)1994و وایت،کارورBAS/BIS؛ بازداري/فعال سازي رفتاري

آیتم 13شامل BASآیتم و مقیاس 7شامل BIS. مقیاس باشدیمآیتم 24

. هر آیتم مقیاس باشدیمافی انحرسؤاالتآیتم آن نیز شامل 4که باشدیم

BAS/BIS درجه اي از نوع لیکرت درجه بندي شده است که نمره 4در یک مقیاس

که نمرات باالتر نشان باشدیم» موافقمکامالً«بیانگر 4و نمره » موافقم«بیانگر 1

گزارش BIS ،74/0. همسانی درونی مقیاس باشندیمباالتر يهاتیحساسدهنده 

) 1385.در ایران مجارشین وبخشی پور (1994ور و وایت، کار)شده است

حالت بیان ت مقیاس صف-. اندنمودهمناسب ارزیابی راآني روان سنجی هایژگیو

ماده بوده که با استفاده از یک 57يدارا، STAXI-2):مقیاس STAXI-2خشم (

داراي  سه بخش حالت STAXI-2. گرددیمبخشی، درجه بندي 4مقیاس لیکرت 

حاضر از بخش پژوهشدر، باشدیمخشم، صفت خشم و بیان خشم و کنترل خشم 

عبارت بوده و بیان خشم و کنترل خشم را 32که داراي STAXI-2سوم مقیاس 

در نمونه هاي غیر ایرانی داراي STAXI-2استفاده شده است. کندیماندازه گیري 

همکارانوده و در نمونه ایرانی اصغري مقدم و ي روان سنجی مناسبی بهایژگیو

-مقیاس افسردگی-. اندنمودهمناسب ارزیابی راآني روان سنجی هایژگیو) 1387(

براي سنجش عالئم -21DASS): فرم کوتاه مقیاس DASS-21(استرس-اضطراب

عواطف منفی (افسردگی، اضطراب، استرس) تشکیل شده است. مقیاس افسردگی، 

درجه اي (بین 4پرسشنامه است که از یک مقیاس 7سترس داراي اضطراب و ا

مقیاس افسردگی خردهازبه پژوهش حاضر، توجهبا. شودیمصفر تا سه) درجه بندي 

. مطالعات مختلف نشان داده است که خرده شودیماستفاده DASS-21مقیاس 

لوي باند، لوي باند و (تي روان سنجی مطلوبی اسهایژگیوداراي DASSمقیاس 

دییتاراDASS). در ایران نتایج تحلیل عامل اکتشافی، ساختار سه عاملی 1995

ي آن از طریق بررسی ضرایب همسانی درونی و ضرایب هااسیمقاعتبارکرد. 

بازآزمایی تایید شد. روایی سازه هم مورد تایید قرار گرفته است (اصغري مقدم و 

).1387همکاران، 

نتایج

دهد که میزان رابطه اضطراب نشان می1ایج مندرج در جدول نگاهی به نت

فسردگی به ترتیب برابر ا،ازداري، کمروییب،اجتماعی با شاخص بیان خشم، شرم

که در مقایسه با مقادیر باشدیم361/0، 424/0،699/0، 363/0، 190/0

ب بحرانی ضریب همبستگی معنادار است. بنابراین  وجود رابطه مثبت بین اضطرا

شود. براساس نتایج فسردگی تأیید میا،ازداري، کمروییب،اجتماعی با خشم، شرم

به ترتیب برابر با SEتعدیل شده و R ،R2 ،R2زانیمبدست آمده در گروه زنان 

باشد. بنابراین متغیرهاي مستقل قادرند می55/6، 551/0، 558/0، 747/0

هاي پژوهش تبیین در آزمودنیدرصد واریانس اضطراب اجتماعی را55نزدیک به 

کنند.

1جدول

شرکت در با فوبیاي اجتماعی نتایج مربوط به همبستگی بین متغیرهاي پژوهش 

دخترکنندگان

شاخص  

مقیاس
RpN

190/000/0335شاخص بیان خشم

363/000/0335شرم

424/000/0335بازداري

699/000/0335کمرویی

361/000/0335افسردگی

2جدول 

تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون متغیرهاي متعدد و اضطراب اجتماعی در شرکت 

کنندگان زن

منبع 

تغییرات

درجه 

آزادي

مجموع 

مجذورات

میانگین 

مجذورات
F

سطح 

معناداري

553/1781370/356298/82001/0رگرسیون

32925/1412593/42باقیمانده

مشاهده شده، ناشی از تحلیل واریانس Fدهد که نشان می2جدول نگاهی به 

باشد. این امر بدین معناست که رگرسیون، در مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار می

.درابطه خطی بین متغیرها وجود دار

3جدول 

نتایج مربوط به رگرسیون چند متغیر همزمان در شرکت کنندگان دختر

BSEBBetatمتغیر
سطح 

معناداري

323/0088/0148/0665/3افسردگی
*

001/0

/.009*109/0042/0106/0610/2شرم

322/0087/0151/0692/3بازداري
*

001/0

716/0051/0576/0165/14کمرویی
*

001/0

شاخص بیان 

خشم
005/0-040/0005/0-124/0-901/0

اي مربوط به متغیرهاي افسردگی، شرم، دهد که بتنشان می3نتایج مندرج جدول 

باشند. به بازداري، و کمرویی در بین دیگر متغیرها در رگرسیون همزمان، معنادار می

دیگر سخن تغییر یک واحد بر روي انحراف معیار مربوط به متغیرهاي، افسردگی، 

تواند میزان اضطراب اجتماعی در زنان را به ترتیب شرم، بازداري و کمرویی می

تغییر دهد. 576/0و151/0، 106/0، 148/0

بحث

اضطراب مختلف، بسیاري از عوامل مؤثر را در بروز اختالل يهاپژوهش

عوامل ژنتیکی و محیطی را ياند، این عوامل دو گسترهشناسایی کردهاجتماعی 

یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که .)2005اند (استارسویچ، مدنظر قرار داده

. گی، خشم، شرم، کمرویی و بازداري رفتاري با اضطراب اجتماعی ارتباط دارندافسرد

بین اضطراب اجتماعی و خشم در کهداردنتایج مشاهده شده بر این نکته اشاره 

هاي دووال و افتهیباین یافته ا. تي تحقیق، رابطه مثبت وجود داشته اسهایآزمودن

که فرد دچار اختالل اضطراب اجتماعی ماهنگی دارد. از آنجاییه) 2010همکاران (

تردید نسبت به تواندیم، این امر باشدیمنسبت به کفایت شخصی خویش نامطمئن 

را بارز کند. از دیگر یافته اندشدهتوانایی در حل مسائلی که منجر به خشم دروي 



91اردیبهشت ماه 28و 27–دانشگاه گیالن مجموعه مقاالت ششمین سمینار سراسري بهداشت روانی دانشجویان         

. به طور کلی شرم با باشدیمهاي تحقیق رابطه مثبت شرم با اضطراب اجتماعی 

هاآني شخصیتی یا عادت داشتن به یک رفتار ویژه که دیگران هایژگیواکاتی از ادر

مرتبط است. شودیمرا نامطلوب دانسته و منجر به طرد یا کنار گذاشته شدن فرد 

و)؛ بیرچ وود 2002(همکارانلبرتیگويهاپژوهشنتایج مطالعه حاضر با نتایج 

اب اجتماعی و بازداري رفتاري در . بین اضطرباشدیمهمسو ) 2006(همکاران

) 2005ي تحقیق، رابطه مثبت وجود داشته است. مارشال و همکاران (هایآزمودن

ي زابیآسمدل نوروبیولوژیکی بازداري رفتاري را مطرح نمودند که با توجه به ماهیت 

، ضربانرندیگیمي چالش برانگیز قرار هاتیموقعبازداري رفتاري، زمانی که افراد در 

) بازداري 2005. استارسویچ (شودیمقلب باال و تغییر پذیري ضربان قلب زیاد 

. همچنین دیگر داندیمرفتاري را از عوامل اصلی ابتال به اختالل اضطراب اجتماعی 

ي مثبت میان کمرویی و اضطراب اجتماعی رابطهیافته پژوهش به بیان وجود 

ه وجود رابطه بین کمرویی و اضطراب ) ب2004هافمن و همکاران (مثالً. پردازدیم

) کمرویی را از عوامل 2005و در همین راستا رابین (اندداشتهاجتماعی تاکید 

پژوهش وجود رابطه افتهیگرید. از کندیمخطرزاي اختالل اضطراب اجتماعی مطرح 

) عنوان 2008ویترا و همکاران (م. باشدیممثبت بین افسردگی و اضطراب اجتماعی 

. باشدیماختالل خلقی همراه با اضطراب اجتماعی نیترعیشاکه افسردگی رنددایم

داده که بین افسردگی اساسی و اضطراب نشانزین) 2005(زتحقیقات گارسیا لوپ

ي داشت که به شرح ذیل هاتیمحدوداجتماعی ارتباط وجود دارد. پژوهش حاضر 

دانشجویان دانشگاه شاهد ) نمونه گیري تحقیق حاضر تنها در گستره 1:باشدیم

) 2.سازدیممتمرکز بوده است، این امر تعمیم نتایج تحقیق را با محدودیت مواجه 

ویژگی علمی، ممکن است در سنجش متغیرها با نیعدري مورد استفاده، ابزارها

محدودیت مواجه بوده باشد، بویژه متغیر وابسته تحقیق، یعنی اضطراب اجتماعی، که 

ي تحقیق هاتیمحدودنه شناسی را در برگرفته است. متناسب با بیشتر نوعی نشا

گسترده سطحدری مشابه، نجام پژوهشا) 1گرددیمپیشنهاد هاي ذیل ارائه 

) 2با توجه به گسترش نمونه هاي دانشجویی در دانشگاه هاي مختلف.دانشجویان 

راي دستیابی ساخت و اعتباریابی ابزارهایی مناسب براي ارزیابی اضطراب اجتماعی ب

. ترقیدقبه نتایج 
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