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Abstract 
The harmful effects of problem usage of mobile phones are expanding drastically, and factors 
such as a sense of loneliness and social anxiety can lead to excessive dependence on them 
and adverse consequences. In this work, we attempted to investigate the relationship between 
a sense of loneliness and fear of negative evaluation (FNE) of social anxiety in students 
excessively using mobile phones. It was a descriptive-analytical study conducted on 282 
students of the Farhangian University of Zabol (140 females and 142 males) selected through 
randomized cluster sampling. Research tools were the UCLA Loneliness Scale (Russell, 
1978), Fear of Negative Evaluation Scale (Leary, 1983), and Mobile Phone Problem Usage 
Scale (MPPUS; Bianchi & Phillips, 2005). Data were analyzed using Pearson's correlation 
coefficient formula and regression analysis. The sense of loneliness and fear of negative 
evaluation respectively predicted 32% (P<0.01; Beta = 0.566) and 22% (P<0.01; Beta = 
0.472) of the variance of problem usage of mobile phones. In general, the results showed that 
a sense of loneliness and social anxiety lead to dependence on mobile phones and problem 
usage of them. 

Keywords: Fear of negative social evaluation, Loneliness, Problematic mobile phone use, 
Students. 
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ارتباط احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفادۀ 

 زا از تلفن همراه در دانشجویانآسیب

  2، طاهره راحت دهمرده 1علی عرب

 نشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانشناسی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دا. استادیار، گروه روان1

 زابل، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد زابل، شناسی تربیتی، . کارشناسی ارشد روان2

 (21/10/1399؛ تاریخ پذیرش: 07/05/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

توانند موجب اس تنهایی و اضطراب اجتماعی میشدت در حال گسترش است، و عوامل بسیاری مانند احسزا از تلفن همراه بهاستفادۀ آسیب
زا از آن شوند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفادۀ وابستگی و استفادۀ مشکل

شجویان دانشگاه فرهنگیان همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمامی دان -زا از تلفن همراه در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفیآسیب
ای انتخاب شدند. ابزار به کار گیری تصادفی خوشهدانشجوی پسر( با روش نمونه 142دانشجوی دختر و  140نفر ) 282شهر زاهدان بود. 

زا ۀ آسیب( و مقیاس استفاد1983(، مقیاس ترس از ارزیابی منفی اجتماعی لری )1978اند از پرسشنامۀ احساس تنهایی راسل )رفته عبارت
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. (. تجزیه و تحلیل داده2005و فیلیپس ) بیانچیاز تلفن همراه 

و  Beta=566/0بینی کند )زا از تلفن همراه را پیشدرصد از واریانس استفادۀ آسیب 32طبق نتایج، احساس تنهایی توانست به میزان 
01/0>P زا از تلفن همراه را تبیین کند درصد از واریانس استفادۀ آسیب 22(. همچنین، وجود ترس از ارزیابی منفی توانست به میزان

(472/0  =Beta  01/0و>Pبه طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی می .) توانند موجب وابستگی به
 زا از آن شوند.لتلفن همراه و استفاده مشک

 زا از تلفن همراه، ترس از ارزیابی منفی اجتماعی، دانشجویان.احساس تنهایی، استفادۀ آسیب واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های ابزارهای ارتباطی و استفاده از آن در سراسر جهان به سرعت در حال گسترش است. تلفن

یل ارائة خدمات مختلف مانند گرفتن عکس، های هوشمند، به دلویژه نسل جدید تلفنهمراه، به 

ترین های اجتماعی، تماشای ویدئو و ... به یکی از مهمبازی، استفاده از اینترنت، اتصال به شبکه

، 2017(. در سراسر جهان در سال 2013، 1اند )تان، پاموک و داندرابزارهای ارتباطی تبدیل شده

میلیارد نفر در سال  87/2رود به یلیارد نفر بود و انتظار میم 32/2های هوشمند، میزان استفاده از تلفن

تواند نیازهای افراد را که استفاده عادی از تلفن همراه می(. در حالی2019، 2برسد )شوکات 2020

توانند تواند با مشکل مواجه شود، به این دلیل که افراد نمیمرتفع سازد، با این حال استفاده از آن می

(. تحقیقات 2015، 3تلفن همراه را مطابق با نیازهای خود محدود کنند )بهاردواج و آشوکاستفاده از 

شان به تلفن همراه خود نیستند و استفادۀ دهند که افراد لزومًا متوجه سطح وابستگینیز نشان می

رفتار های (. از مشخصه2014، 4بیش از حد، تبدیل به نوعی اعتیاد شده است )رابرتز، یایا و مانولیس

های دیگر و بروز آسیب جسمی، ذهنی، اجتماعی و از دست دادن اعتیادآور، بازداری از انجام فعالیت

، توجه بیش از حد و تعهد غیرقابل کنترل به 5کنترل بر رفتار است. بنابراین، اعتیاد به تلفن همراه

های خاصی رای نشانه(. به طور کل، اعتیاد به تلفن همراه دا2017، 6تلفن همراه است )لی و چای

های روزانه، بخش، از دست دادن کنترل، تأثیر منفی بر فعالیتهای لذتمانند تداخل مکرر با فعالیت

شدن با تلفن همراه است در اوقات درگیرن 8)مثالً افزایش زمان استفاده( و ترک 7عالئم تحمل

ای با رفتارهای ور فزایندهبه ط 10زا از تلفن همراه(. استفادۀ آسیب2017و همکاران،  9دایکک)
                                                           
1. Tan, Pamuk & Dönder 

2. Shoukat 

3. Bhardwaj & Ashok 

4. Roberts, Yaya & Manolis  

5. Internet addiction  

6. Lee & Chae 

7. Tolerance 

8. Withdrawal 

9. Dikeç 

10. Problematic mobile phone use 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813038238#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813038238#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813038238#!
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25595966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yaya%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25595966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manolis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25595966
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2136557027_K-O_Lee?_sg=lHcoCeKOcUdJLtUy-Xi5gx1NTjFwmeVoeQPPVkCEMoLGqBXN58fqe4vde-MdYWBY0fph6U0.yFPdW2jnRAX0VqO5oKfMTZtlsWSf4hBSiC54FxyDaZdXdm8SjQ0rU6imeLx12z3nz0ehAu-7n8yc67p8bjzjhQ
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ساز مربوط به رسان سالمتی مرتبط است. وجود اتصال به اینترنت، تسهیل رفتارهای مشکلآسیب

ساز، الگوهای ناسازگاری در استفاده از این دستگاه کند. این رفتارهای مشکلاینترنت را آشکار می

های ویدئویی، دغدغة جنسی، ، بازی1مارآورند؛ مانند: رفتارهایی با محتوای جنسی، قرا به وجود می

در فضای  2گیریایمیل و ارسال پیامک بیش از حد، ایجاد و اشاعة تصاویر مستهجن، تهدید یا باج

 (. 2012، 3اینترنت )دیکسون

کننده از تلفن همراه، به عنوان دهند جوانان به عنوان بیشترین گروه استفادهمطالعات نشان می

، 4اند )دایاپوگلو، کاوورماکی و کارامانتیاد به این تکنولوژی شناخته شدهگروه در معرض خطر اع

، 5(. عوامل بسیاری در اعتیاد به تلفن همراه نقش دارند. سطح باالی استرس، غم و اندوه، تنهایی2016

به عنوان یکی  6اضطراب و خستگی ممکن است موجب اعتیاد به تلفن همراه شوند. احساس تنهایی

تواند در گرایش افراد به استفاده از تلفن همراه تأثیرگذار باشد )اقبال و ن عوامل، میتریاز مهم

شده در روابط افراد از (. تنهایی به عنوان کمبود ادراک1395؛ جناآبادی و شیرانی، 2016، 7نوردیان

(. تنهایی به احساس 2014، 8بسیاری جهات چه کمی و چه کیفی تعریف شده است )بیان و لئونگ

دهد که بین تمایل افراد به داشتن سطح مطلوبی از شود و زمانی رخ میناخوشایند ذهنی منجر می

و  9کنند، تعارض ایجاد شود )مانها در واقعیت ادراک میدار و آنچه که آنروابط اجتماعی معنا

فن همراه را زا از تل(. مطالعات نیز ارتباط مثبت بین احساس تنهایی با استفادۀ آسیب2017همکاران، 

( در بررسی ارتباط احساس تنهایی با 1395اند. جناآبادی و شیرانی )در بزرگساالن جوان تأیید کرده

آموزان شهرستان خاش، ارتباط مثبت بین تنهایی با اعتیاد به تلفن همراه اعتیاد به تلفن همراه در دانش

دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد، ارتباط  از ای( نیز در نمونه1394را تأیید کردند. منشئی و همکاران )

                                                           
1. Gambling 

2. Black mail 

3. Dickson 

4. Dayapoğlu, Kavurmaci & Karaman 

5. Lonely 

6. Loneliness 

7. Iqbal & Nurdiani 

8. Bian & Leung 

9. Mann 
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( در 2017دایکک و همکاران ) کردند.بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن همراه را مثبت گزارش 

آموزان دبیرستانی نشان ای از دانشبررسی ارتباط اعتیاد به گوشی تلفن همراه با تنهایی در نمونه

آموزانی تلفن همراه ارتباط معناداری وجود دارد و دانش دادند که بین احساس تنهایی با استفاده از

کنند، در معرض خطر اعتیاد به تلفن همراه هستند. دایاپوگلو و که احساس تنهایی بیشتری می

ای ای با هدف بررسی ارتباط استفاده از تلفن همراه با تنهایی در نمونه( نیز در مطالعه2016همکاران )

زا از نتیجه دست یافتند که بین احساس تنهایی و استفادۀ آسیببه این  از دانشجویان کشور ترکیه

( نیز نشان دادند 2016و همکاران ) 1تلفن همراه ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. اِنز دارکین

های تلفن همراه در جوانان همراه است. تان، پاموک و داندر احساس تنهایی با خطر اعتیاد به گوشی

ای نشان دادند ررسی ارتباط بین تنهایی با استفاده از تلفن همراه در دانشجویان ترکیه( در ب2013)

زا از تلفن همراه ارتباط مثبت وجود دارد. در حقیقت ارتباط بین احساس تنهایی با استفادۀ آسیب

بین احساس تنهایی و استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که افراد برای رفع احساس تنهایی 

مدت، استفادۀ مفرط از آن، خود موجب آورند و در طوالنیبه استفاده از تلفن همراه خود روی می

های اجتماعی شود که افراد از جامعه و ارتباط واقعی فاصله بگیرند، انزواطلب شوند و اولویتمی

 (. 1396زاده، پرنده و رحمتی نجارکالئی، نظیر تحصیل و اشتغال را رها کنند )رضوی

 2ی از عوامل دیگری که در گرایش افراد به استفاده از تلفن همراه نقش دارد، اضطراب اجتماعییک

( اضطراب اجتماعی موجب افزایش استفاده از تلفن همراه خواهد 2007) 3است. به اعتقاد رید و رید

است.  5های بارز اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی(. یکی از مشخصه2017، 4شد )پوگ

اضطراب »( به عنوان 1969) 6بار توسط واتسون و فرندترس از ارزیابی منفی برای اولین اختارس

                                                           
1. Enez Darcin 

2. Social anxiety 

3. Reid & Reid 

4. Pugh 

5. Fear of negative evaluation 

6. Watson & Friend 

https://www.tandfonline.com/author/Enez+Darcin%2C+Asli
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reid%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17594267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reid%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17594267
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این امر که دیگران، فرد  انتظار و یمنف یهایابیارز نیا از یناش ینگران گران،ید یهایابیارز درمورد

های ارزیابی(. این افراد، 2018، 1تعریف شده است )دوگان« را به طور منفی ارزیابی خواهند کرد

(. ترس از ارزیابی منفی 2014و همکاران،  2های اجتماعی دارند )واندر مولنناسازگارانه از موقعیت

شود که فرد بیش از حد نسبت به ارزیابی و نظرات منفی دیگران حساس شده و تمایل موجب می

(. مطالعات 2013مکاران، و ه 3ها جلوگیری کند )کارابلوتبه انجام رفتارهایی دارد تا از این ارزیابی

معدودی در بررسی ارتباط بین اضطراب اجتماعی با استفاده از تلفن همراه در داخل کشور وجود 

 از ناشی شناسیای با هدف بررسی آسیب( در مطالعه1389زاده و رضایی )دارد. برای نمونه حسن

راب اجتماعی و اعتیاد به تلفن و ارتباطات در دانشجویان نشان داد بین اضط کاربرد فناوری اطالعات

( در 1394همراه و پیامک رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. طبق نتایج پژوهش پوراکبران )

ای بر روی جوانان شهرستان تربت حیدریه، میزان اضطراب باالتر با افزایش استفاده از گوشی مطالعه

خارج از کشور ارتباط بین اضطراب  هایهمراه در ارتباط بود. با این حال، بسیاری از پژوهش

و همکاران،  5؛ ها2009و همکاران،  4اند )ازوئهزا از تلفن همراه را تأیید کردهاجتماعی و استفاده آسیب

زا ( در بررسی ارتباط بین اضطراب اجتماعی و استفادۀ آسیب2018) 6(. اِلهای، تیامیو و ویکز2008

ان آمریکایی، نشان دادند ارتباط معناداری بین اضطراب ای از دانشجویاز تلفن همراه در نمونه

( در بررسی 2018و همکاران ) 7اجتماعی با شدت استفاده از تلفن همراه وجود دارد. وولنیویسز

ارتباط ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به تلفن همراه نشان دادند که ترس از ارزیابی منفی به شدت 

خود به این  ( در مطالعه2016مراه ارتباط دارد. اِنز دارکین و همکاران )زا از تلفن هبا استفاده آسیب

کنندۀ معناداری برای اعتیاد به تلفن همراه است. بینینتیجه دست یافتند که اضطراب اجتماعی پیش

( در پژوهشی بر روی دانشجویان در چین به این نتیجه دست یافتند که ارتباط 2014بیان و لئونگ )

                                                           
1. Doğan 

2. Van der Molen  

3. Karabulut  

4. Ezoe 

5. Ha 

6. Elhai, Tiamiyu & Weeks 

7. Wolniewicz 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Karabulut%2C+E.+O.%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolniewicz%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28982630
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بتی بین اضطراب، اعتماد به نفس پایین و خجالت با اعتیاد به تلفن همراه وجود دارد. مث معنادار و

( نشان داد که افراد با اضطراب اجتماعی باال، استفاده از پیامک و 2007) نتایج پژوهش رید و رید

تر برای تماس تلفنی را به ارتباط چهره به چهره ترجیح داده و تلفن همراه را به عنوان یک رسانه بر

 کنند.برقراری ارتباط مؤثر و صمیمی با دیگران ارزیابی می

دهند که تنهایی و شده در زمینة پژوهش حاضر نشان میهای انجامبه طور کلی نتایج پژوهش

زا از تلفن همراه را افزایش توانند گرایش افراد به استفادۀ مشکلترس از ارزیابی منفی اجتماعی می

مطالعات معدودی در داخل کشور در زمینه ارتباط اضطراب و ترس از ارزیابی  دهند. با این حال،

تر، نتایج دقیق ةپژوهش حاضر جهت ارائاعتیاد به تلفن همراه وجود دارد. بنابراین منفی اجتماعی با 

زا از تلفن با هدف بررسی ارتباط احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفاده آسیب

 در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زاهدان انجام پذیرفت.  همراه

 پژوهش  شناسیروش

دختر و پسر . جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان بودهمبستگی  -، توصیفیحاضر روش پژوهش

ها بودند، که تعداد تقریبی آن 1398-99مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان زاهدان در سال تحصیلی 

 جامعة موردنظر،تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که برای  برای د.نفر بو 1100حدود 

ای انتخاب شدند و به گیری تصادفی خوشهبه شیوۀ نمونه. این تعداد نفر برآورد شد 285تعداد 

های احساس تنهایی، ترس از ها از پرسشنامهآوری دادههای تحقیق پاسخ دادند. برای جمعپرسشنامه

زا از تلفن همراه استفاده شد. شیوۀ انتخاب نمونه به منفی اجتماعی و مقیاس استفادۀ آسیب ارزیابی

های تحصیلی در این ترتیب بود که پس از اخذ مجوز از دانشگاه فرهنگیان زاهدان، هر یک از رشته

به  های خارجی دانشگاه فرهنگیان زاهدان،های آموزشی ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبانگروه

های تحصیلی صورت یک خوشه در نظر گرفته شدند، در مرحلة بعد چند کالس از هر یک از رشته

به شیوۀ تصادفی انتخاب شدند و پژوهشگر با مراجعه به هر کالس و ارائة توضیحات الزم به 

ها اطمینان داده صورت شفاهی به آنه ب ،های تحقیق را توزیع کرد. همچنیندانشجویان، پرسشنامه

کننده با رضایت آگاهانه هایشان کامالً محرمانه خواهد ماند، بدین ترتیب افراد شرکتشد که پاسخ
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دانشجوی  140نفر ) 282ها، پژوهش شرکت کردند. حجم نهایی نمونه پس از ریزش پرسشنامهدر 

 های زیر استفاده شد.دانشجوی پسر( بودند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه 142دختر و 

توسط راسل، پیال و  1: آزمون احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیااحساس تنهایی ةسشنامپرالف( 

ای سؤال دارد که بر حسب مقیاس لیکرت چهار درجه 20( ساخته شد. این مقیاس 1978) 2فرگوسن

شوند. گذاری میگذاری شده و برخی سؤاالت به طور معکوس نمرهنمره«( اغلب» 4تا « هرگز» 1)

 شدت بیشتر کنندۀبیان است. نمرۀ باالتر، 20و حداقل نمرۀ  80این مقیاس  از حاصل نمرۀ حداکثر

( ضریب آلفای کرونباخ 2007) 3(. هانیون1395است )نوروزی پرشکوه و همکاران،  تنهایی احساس

(. در 1391فرد، را برای آن گزارش نموده است )روحانی و علیزاده 89/0و ضریب بازآزمایی  88/0

گزارش شد )حسینی، شاهقلیان و  75/0ینی و همکاران آلفای کرونباخ این مقیاس پژوهش حس

(. در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی سؤاالت پرسشنامة احساس تنهایی 1395عبدالهی، 

 گزارش شد. 77/0از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب 

( 1983) 5لری این مقیاس توسط هکوتا ةنسخ: 4کوتاه فرم -منفی ارزیابی از ترس مقیاس ب(

= 1)از  ایدرجهپنجگذاری آن به طریق لیکرت . نمرهاست پرسش 12 دارایتدوین شد. این مقیاس 

شیوۀ اجرا نیز به صورت خود  است.( کندمی صدق همیشه تقریباً= 5 تا کندنمی صدق هرگز

( وجود ترس 12و  11، 9، 8، 6 ،5، 3، 1سؤال )سؤاالت  8دهی بود. در این مقیاس، از طریق گزارش

( نبود ترس و 10و  7، 4، 2سؤال )سؤاالت  4و نگرانی دربارۀ ارزیابی منفی دیگران و از طریق 

شود. در نسخة ایرانی این مقیاس، نقطة برش ذکر گیری مینگرانی دربارۀ ارزیابی منفی دیگران اندازه

گزارش  ترس و اضطراب تجربه باالتر سطوح ۀدهندنشان، 35از  باالتر نمراتنشده بود، اما کسب 

بازآزمون پس از چهار  -( و پایایی آزمونα= 96/0( همسانی درونی )1983لری ) ةدر مطالع. شد

همسانی درونی برای  ،(1387) ی و همکارانشکر پژوهش( باال به دست آمد. در r= 87/0هفته )

                                                           
1. University of California Los Angeles Loneliness Scale (UCLA)  
2. Russell, Peplau & Ferguson 

3. Hanyun 

4. Fear of Negative Evaluation Scale-Brief Form 

5. Leary 
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( مقبول بود. α= 47/0ذاری شدۀ منفی )گ( و برای عامل نمرهα= 87/0گذاری شدۀ مثبت )عامل نمره

(. ضریب 1387، و همکاران )شکری آمد دست به 65/0 تا 28/0 بین کل -پرسش هایهمبستگی

و برای نبود  88/0آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر برای وجود ترس از ارزیابی منفی 

 دست آمد.ه ب 78/0ترس از ارزیابی منفی 

( 2005و فیلیپس ) بیانچی توسط ایماده 27 مقیاسزا از تلفن همراه: این سیباستفادۀ آ ج( مقیاس

 از لیکرتطیف  طبق بر گذارینمرهشیوۀ . است شده طراحی همراه به تلفن اعتیاد ارزیابی منظور به

 1؛ تحملمهم عامل چهار از مقیاسپذیرد. این )کامالً صحیح( صورت می 10)کامالً غلط( تا  1

 3(؛ فرار از واقعیت21و  20، 19، 12، 11، 7، 3، 1) 2(؛ ترک26و  24، 23، 17، 16، 01، 6)سواالت 

 شده تشکیل( 27، 25، 14، 13، 8)سؤاالت  4( و پیامدهای منفی زندگی22و  18، 15، 9، 5، 4، 2)

در نظر گرفته شد و کسب نمرات باالتر بیانگر شدت در  150. نقطة برش این پرسشنامه، است

 نفری 324نمونة  با خود پژوهش در (2005) فیلیپس و بیانچیزا از تلفن همراه بود. لاستفادۀ مشک

 و است برخوردار مناسبی روایی و پایایی از همراه تلفن از استفاده مشکل مقیاس کهد دادن نشان

( میزان همسانی 1391) و همکاران د. در پژوهش شایقیانکردنگزارش  93/0کرونباخ مقیاس را  آلفای

دست آمد. ه ب 90/0و  65/0، 85/0، 76/0، 75/0 ،نی برای هر عامل و کل پرسشنامه به ترتیبدرو

های تحمل، ترک، فرار از واقعیت ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر برای مؤلفه

 گزارش شد. 86/0و  77/0، 86/0، 85/0و پیامدهای منفی زندگی به ترتیب 

میانگین و )و با استفاده از آمار توصیفی  SPSS23افزار نرم ةه وسیلهای گردآوری شده بداده

 و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون( تحلیل شد.  )انحراف معیار

 ی پژوهشهایافته

بود.  60/20 ±89/1سال با میانگین  18-24سنی دانشجویان شرکت کننده محدودۀ در پژوهش حاضر 

                                                           
1. Tolerance 

2. Withdrawal 

3. Escapism 

4. Negative life consequences 
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به دست آمد. همچنین میانگین متغیر ترس از ارزیابی  33/57 ±54/17احساس تنهایی  میانگین متغیر

و نبود  50/22 ±17/8های وجود ترس از ارزیابی منفی و میانگین مؤلفه 76/34 ±12/5منفی اجتماعی 

 94/52زا از تلفن همراه آسیب ۀگزارش شد. میانگین متغیر استفاد 27/12 ±19/4ترس از ارزیابی منفی 

بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون  ةدست آمد. به منظور بررسی رابطه ب ±76/127

 ، گزارش شده است.1استفاده شد که نتایج در جدول 
 

 زا از تلفن همراههای استفادۀ آسیب. ضرایب همبستگی بین احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با مؤلفه1جدول 

 فرار از واقعیت رکت تحمل متغیرها
پیامدهای 
 منفی زندگی

زا استفادة آسیب
 از تلفن همراه

 56/0** 53/0** 48/0** 52/0** 52/0** احساس تنهایی
 47/0** 40/0** 48/0** 49/0** 34/0** وجود ترس از ارزیابی منفی
 -40/0** -33/0** -42/0** -43/0** -28/0** نبود ترس از ارزیابی منفی

 42/0** 36/0** 41/0** 44/0** 30/0** ابی منفی اجتماعی کلترس از ارزی
**=P<0/01 

زا استفادۀ آسیب نمرۀ کلی دهد بین احساس تنهایی باهمبستگی پیرسون نشان می نتایج جدول

ارتباط مستقیم و تحمل، ترک، فرار از واقعیت و پیامدهای منفی زندگی های مؤلفهو از تلفن همراه 

دهد با افزایش نمرۀ احساس تنهایی در دانشجویان، استفادۀ . این یافته نشان میمعنادار وجود دارد

زا از تلفن همراه نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. همچنین بین ترس از ارزیابی منفی آسیب

و زا از تلفن همراه استفادۀ آسیب نمرۀ کلی اجتماعی کل و مؤلفه وجود ترس از ارزیابی منفی با

ارتباط مستقیم و معنادار و بین  تحمل، ترک، فرار از واقعیت و پیامدهای منفی زندگی هایمؤلفه

تحمل، های مؤلفهو زا از تلفن همراه استفادۀ آسیب نمرۀ کلی نبود ترس از ارزیابی منفی با ةمؤلف

شان گزارش شد. این یافته نارتباط معکوس و معنادار  ترک، فرار از واقعیت و پیامدهای منفی زندگی

زا از تلفن همراه افزایش و با نبود دهد با افزایش ترس از ارزیابی منفی اجتماعی، استفادۀ آسیبمی

 (.P<01/0یابد )زا از تلفن همراه کاهش میترس از ارزیابی منفی، استفادۀ آسیب
 

 هاییزا از تلفن همراه از روی احساس تنکلی استفاده آسیب ۀهمزمان نمرنتایج رگرسیون  .2جدول 

 R 𝑹𝟐 B Std.Error Beta t Sig متغیر

 001/0 488/11 566/0 149/0 708/1 32/0 56/0 احساس تنهایی
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زا از تلفن همراه از روی احساس تنهایی آسیب ۀنمرۀ کلی استفاد بینیپیش برای 2طبق جدول 

تغیر مستقل، دارای از آنجا که احساس تنهایی به عنوان ماز رگرسیون به شیوۀ همزمان استفاده شد. 

شود، برای ورود آن به معادلة رگرسیون از شیوۀ مقیاس نیست و نمرۀ کلی آن در نظر گرفته میخرده

زا از تلفن درصد از واریانس استفادۀ آسیب 32نتایج نشان داد احساس تنهایی همزمان استفاده شد. 

ن مدل رگرسیون )برازش مدل(، بودبررسی مناسب برای. تحلیل واریانس، کندمیهمراه را تبیین 

964/131=F   0001/0و =Sig بینی مناسبی توان نتیجه گرفت مدل از کیفیت پیشگزارش شد، که می

( Sig= 001/0و  Beta=566/0احساس تنهایی با مقادیر ) ،طور کلیه برخوردار است و برازش دارد. ب

 شد. زا از تلفن همراه گزارشآسیب ۀمثبت استفاد ۀکنندبینیپیش
 

 های ترس از ارزیابی منفی اجتماعیزا از تلفن همراه از روی مؤلفه. نتایج رگرسیون گام به گام نمرۀ کلی استفادۀ آسیب3جدول 

 R 𝑹𝟐 B Std.Error Beta t Sig متغیر

 001/0 951/8 472/0 341/0 057/3 22/0 47/0 وجود ترس از ارزیابی منفی

های ترس زا از تلفن همراه از روی مؤلفهرۀ کلی استفادۀ آسیبنم بینیپیش برای 3طبق جدول 

داد که مؤلفة وجود  نشان نتایج و گردید از ارزیابی منفی اجتماعی، از رگرسیون گام به گام استفاده

تبیین زا از تلفن همراه را درصد از واریانس استفادۀ آسیب 22ترس از ارزیابی منفی توانست به میزان 

و  F=951/39بودن مدل رگرسیون )برازش مدل(، ل واریانس، جهت بررسی مناسبد. تحلیکنمی

0001/0 =Sig بینی مناسبی برخوردار است توان نتیجه گرفت مدل از کیفیت پیشگزارش شد، که می

( Sig= 001/0و  Beta= 472/0)با مقادیر طور کلی وجود ترس از ارزیابی منفی ه و برازش دارد. ب

نبود ترس از ارزیابی منفی قادر به  زا از تلفن همراه گزارش شد.مثبت استفاده آسیب ۀکنندبینیپیش

 (.P>05/0زا از تلفن همراه نبود )بینی نمرۀ کلی استفادۀ آسیبپیش

 گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفادۀ 

زا همراه در دانشجویان بود که نتایج نشان داد بین احساس تنهایی با استفادۀ آسیب زا از تلفنآسیب
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های تحمل، ترک، فرار از واقعیت و پیامدهای منفی زندگی رابطه مثبت و از تلفن همراه و مؤلفه

زا درصد واریانس استفادۀ آسیب 32احساس تنهایی توانست به میزان  ،دار وجود دارد. همچنینامعن

دهند با افزایش شدت احساس تنهایی نتایج نشان می ،د. به عبارت دیگرکنبینی تلفن همراه را پیش از

یابد. نتایج پژوهش حاضر همسو با در دانشجویان، مدت زمان استفاده از تلفن همراه افزایش می

کاران (، دایکک و هم1394(، منشئی و همکاران )1395های جناآبادی و شیرانی )های پژوهشیافته

و  ،(2016(، اِنز دارکین و همکاران )2016(، دایاپوگلو و همکاران )2016(، اقبال و نوردیان )2017)

( ارتباط مثبت 1395جناآبادی و شیرانی )برای نمونه نتایج پژوهش ( است. 2013تان و همکاران )

نیز در پژوهش خود به ( 2017د. دایکک و همکاران )کربین تنهایی با اعتیاد به تلفن همراه را تأیید 

کنند، در معرض خطر اعتیاد آموزانی که احساس تنهایی بیشتری میدانش این نتیجه دست یافتند که

 به تلفن همراه هستند.

به  ییدانشجونظر قرار داد که دوران  تبیین یافتة پژوهش حاضر ابتدا باید این نکته را مددر 

احساس ، به خودی خود موجب افزایش هاقیم آندوری از خانواده و کمترشدن حمایت مستواسطة 

خصوص دانشجویانی که به دور ه دانشجویان، ب ،در حقیقت. شودمیتنهایی، افسردگی و اضطراب 

خود در شهر دیگری مشغول به تحصیل هستند، ممکن است دچار احساس شک،  ۀاز خانواد

با ورود به دانشگاه در اند که ها نیز به این نکته اشاره کردهپژوهشسردرگمی و اضطراب شوند. 

د شوخود نسبت به روابط گذشته با خانواده، دوستان و ... تقویت می ۀدانشجویان نیاز به ارزیابی دوبار

های خود را متفاوت از دیگران دیده ویژگی دانشجودرستی شکل نگیرد، یند ارزیابی بهااین فر اگرو 

، و همکاران خطی؛ خوش1390)حیدری و مکتبی،  کندر میو خود را تنها و به دور از افراد دیگر تصو

دو نوع تنهایی وجود دارد، تنهایی هیجانی و تنهایی اند، طور که پژوهشگران ذکر کرده همان (.1394

که  آید، در حالیمی دیدفقدان روابط صمیمانه در زندگی فرد پ ةاجتماعی. تنهایی هیجانی در نتیج

برای رفع  دانشجویان نیزتوجه واقع نشدن و در حاشیه ماندن است. تنهایی اجتماعی حاصل مورد 

استفاده از این ابزار شاید موجب افزایش تنهایی  زیراآورند، به استفاده از تلفن همراه روی می تنهایی

آوری دهد. تلفن همراه مهمترین فنهیجانی شود، اما به میزان زیادی تنهایی اجتماعی را کاهش می

ای فرد شده اجتماعی فرد را در بستر شبکه ةضمن ایجاد خلوت مستقل فردی، رابط فردی است که
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به افراد این فرصت را  و آوردو امکان خوداظهاری هویتی و فردگرایی را فراهم می کندمیمعنادار 

خیلی دهد که دیگر نگران مورد توجه قرار نگرفتن و در حاشیه ماندن توسط دیگران نباشند و می

)نادری و د کنناستفاده  تلفن همراهتر برای رفع احساس تنهایی و انزوا از به شکل گستردهراحت و 

های تلفن همراه یکی دیگر از دالیل احتمالی برای اینکه افراد تنها بیشتر به گوشی(. 1388شناس، حق

ه خودی خود طور ذکر شده است که افراد تنها ب شوند و استفادۀ بیشتری از آن دارند، اینوابسته می

دهند و تمایل دارند از طریق به برقراری ارتباطات چهره به چهره با دیگران تمایل کمتری نشان می

 های هوشمند ارتباط برقرارهای اجتماعی بر روی گوشیهای کاربردی شبکهپیام کوتاه یا سایر برنامه

 (.2014)بیان و لئونگ،  کنند

ی از این بود که بین نبود ترس از ارزیابی منفی های پژوهش حاضر حاکیکی دیگر از یافته

های آن ارتباط منفی و معنادار و بین وجود ترس زا از تلفن همراه و مؤلفهاجتماعی با استفادۀ آسیب

وجود  ،دار وجود دارد. همچنینزا از تلفن همراه رابطه مثبت و معنیاز ارزیابی منفی با استفادۀ آسیب

بینی زا از تلفن همراه را پیشدرصد واریانس استفادۀ آسیب 22نست به میزان ترس از ارزیابی منفی توا

دهند که با افزایش شدت ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان، نماید. به عبارت دیگر نتایج نشان می

های های پژوهشیابد. نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتهاستفاده از تلفن همراه نیز افزایش می

(، وولنیویسز و همکاران 2018(، اِلهای و همکاران )1389زاده و رضایی )(، حسن1394ان )پوراکبر

. در تبیین احتمالی ارتباط ( است2014لئونگ )بیان و و (، 2014(، اِنز دارکین و همکاران )2018)

که استفاده طور بیان کرد  توان اینزا از تلفن همراه میترس از ارزیابی منفی اجتماعی با استفادۀ آسیب

در دسترس افراد قرار  ،کندکه اینترنت فراهم می را های هوشمند، محیطی مشابه با آنچهاز تلفن

هایی مانند ارتباطات کالمی هستند، های هوشمند نه تنها دارای کارکردها و ویژگیدهند. گوشیمی

های اجتماعی ردی از شبکههای دیگری مانند پیام کوتاه )مانند واتساپ، وی چت( که کارکبلکه برنامه

حتی  ،دهد بدون ارتباط چهره به چهرهآورند، دارند. این کارکردها به افراد اجازه میرا فراهم می

های هوشمند به بدون صدا با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند. عالوه بر این سایر کارکردهای گوشی

دهند اطالعات دهند و یا به افراد اجازه میمی ها مانند بازی راافراد امکان دسترسی به انواع سرگرمی

دست آورند و دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با دیگران ه خود را از طریق گشت و گذار در اینترنت ب
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این امر به افردی که ترس از ارزیابی منفی اجتماعی  (.2018، وولنیویسز و همکاران) نداشته باشند

ها سر بزند که امکان شرمساری عملی در دنیای واقعی از آن کنند ممکن استیا تصور می ،دارند

هایی های ناراحت کننده و مکانکند تا نیازی به قرارگیری در موقعیتها را فراهم آورد، کمک میآن

های تلفن همراه و رسد این افراد به گوشیکه عموم مردم حضور دارند، نباشد. در نتیجه به نظر می

طور ه (. ب2014د )بیان و لئونگ، کننوابسته شوند و استفادۀ بیشتری از آن  محیط مجازی آن بیشتر

های جسمی ناشی از تحریک تواند ترس و یا نگرانی از بروز نشانهمحیط مجازی تلفن همراه می ،کلی

کاهش دهد. برقراری ارتباط از طریق  ،های اصلی اضطراب اجتماعی هستندکه نشانه را فیزیولوژیکی

هوشمند، فرصتی برای بیان آزاد احساسات و رفتار بدون فشار را برای افراد با اضطراب های گوشی

( گزارش کرد که افرادی که احساس 2009) 1طوری که پایرسه آورد. باجتماعی باال فراهم می

های کردن با دیگران بصورت چهره به چهره دارند از پیام متنی و شبکهناراحتی بیشتری در صحبت

 (. 2016د )ِانز دارکین و همکاران، کننتلفن همراه برای برقراری ارتباط، استفادۀ بیشتری میاجتماعی 

گیری محدود به دانشجویان رو بود که از آن جمله نمونههایی روبهمطالعة حاضر با محدودیت

شجویان مطالعات آتی، دان شودپیشنهاد می ،مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان زاهدان بود. بنابراین

ارتباط ترس از ارزیابی منفی اجتماعی با  ةها را نیز مورد هدف قرار دهند. در زمینسایر دانشگاه

تر تحلیل دقیق برای زا از تلفن همراه، مطالعات معدودی در داخل کشور وجود دارد، کهاستفادۀ آسیب

. با کنندشتر بررسی د مطالعات آتی این موضوع را بیشواین موضوع در داخل کشور، پیشنهاد می

میانگین احساس تنهایی و ترس از ارزیابی منفی اجتماعی در دانشجویان  ،شدهتوجه به نتایج گزارش

وجودآورنده احساس تنهایی و اضطراب شناسایی عوامل به ،متوسط رو به باال گزارش شد، بنابراین

 ،برخوردار است. همچنین راهکارها و مداخالت الزم، از اهمیت بسزایی ةدر دانشجویان و ارائ

زا از تلفن همراه نیز در حد متوسطی گزارش شد که ضروری است فرهنگ میانگین استفادۀ آسیب

استفاده از این تکنولوژی ارتباطی و استفادۀ صحیح از آن به دانشجویان آموزش داده شود تا شاهد 

 های مرتبط در این حوزه باشیم.کاهش آسیب

                                                           

1. Pierce 
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