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چکیده :پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری ارتباط بین عواطف و اعتیاد به اینترنت با میانجیگری
احساس تنهایی در دانشجویان مهندسی صورت پذیرفت .روش مطالعه ،همبستگی و جامعه آماری
تمامی دانشجویان دانشکده فنی-مهندسی دانشگاه زابل در سال تحصیلی  98-99بودند (حدود 1300
نفر) .تعداد  297نفر با استفاده از حجم نمونه مناسب برای پژوهشهای ساختاری و روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب و پرسشنامههای اعتیاد به اینترنت یانگ ( ،)IATاحساس تنهایی ( )SLFSو
عاطفه مثبت و منفی ( )PANASرا تکمیل نمودند .دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار اسپیاساس
و لیزرل و همچنین شاخصهای آمار توصیفی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود دارد
( .)p>0.001بهعالوه ،شاخصهای کلی الگوی پیشنهادی تصحیحشده ،حا کی از برازش خوب الگو بود
( .)CFI = 1.00 ،AGFI = 0.97 ،GFI = 1.00 ،RSMEA = 0.03 ،χ2/df= 1.38با توجه به یافتههای حاصل از
تحلیل ساختاری پژوهش ،آموزش استفاده مناسب از اینترنت و همچنین چگونگی کنار آمدن با احساس
تنهایی و بهرهگیری از عواطف مثبت به دانشجویان مهندسی ضروری است.
واژ گان کلیدی :اینترنت ،اعتیاد به اینترنت ،عاطفه ،احساس تنهایی
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1.مقدمه
ظهور اینترنت در کنار تمام مزایای خود ،مشکالت عمدهای را ایجاد کرده و جامعه جهانی را از منظر تبعات
منفـی آن نگـران سـاخته اسـت ( .)Derevensky, 2020بهعبارتـی ،ارتباطـات از طریـق اینترنـت ،ضمـن دارا
بـودن اثـرات مثبـت ،تأثیـرات مخربـی بـر کارکرد خانواده ( ،)Li at al., 2018کنـش تحصیلی ()Li et al., 2019
و عملکرد روزانه افراد بههمراه داشته است ( .)Salicetia, 2015اعتیاد به اینترنت 1به استفاده بیشازحد فرد
از اینترنت در زندگی اطالق میگردد ( .)Zhang et al., 2020برخی پژوهشگران نیز آن را نوعی اختالل رفتاری
میداننـد ،بهگونـهای کـه فـرد را دچـار نوعـی وابسـتگی روانـی کـرده و در انجـام کارهای روزانه وی مشـکالتی را
ایجـاد مینمایـد ( .)Seok et al., 2018حجـم روبهرشـد تحقیقـات صورتگرفتـه حا کی از این اسـت که اعتیاد
بـه اینترنـت ،نوعـی اختلال روانشـناختی-اجتماعی محسـوب ()Zhang et al., 2020; Di et al., 2019
و منطبـق بـا راهنمـای تشـخیصی و آمـاری اختاللهـای روانـی در مجموعـه اختلال کنتـرل تکانـه معرفـی
گردیـده اسـت (.)Chou, 2018
رشـد روزافـزون اسـتفاده از اینترنـت و پیامدهـای منفـی روانـی کـه بههمـراه دارد ،آن را بهعنـوان یکـی
از مهمتریـن اعتیادهـای رفتـاری قلمـداد کـرده اسـت ( )Yao et al., 2020و در مطالعـات متعـدد ،ارتبـاط
بیـن اعتیـاد بـه اینترنـت بـا اسـترس ( ،)Samaha et al., 2019; Chen et al., 2017اضطـراب و افسـردگی
( ،)Seki et al., 2019; Li al., 2016تنیدگـی تحصیلـی ( )Jun & Choi, 2015و اضطـراب اجتماعـی
( )Yücens & Üzer, 2018; Lai et al., 2015و احسـاس تنهایـی (؛Shi et al., 2017; Yao Zhong, 2014

 )Rajabzadeh et al.,2016; Zarbakhsh-Bahri et al., 2012تأییـد شـده اسـت.
هـر چنـد تاثیـر ّفنـاوری اینترنـت میتوانـد عامـل اساسـی در رشـد آموزشـی و پژوهشـی یـک دانشـگاه
باشـد ( )Manti Moheb, & Zolghadr, 2011; Shabani Nia, &Tavakolpour, 2006و گسـترش
اینترنـت راههـای جدیـدی بـرای انتقـال اطالعـات فراهـم کـرده اسـت ( .)Bbaee, 2003لیکـن میـزان
اسـتفاده از اینترنـت در بیـن دانشـجویان کشـورهای مختلـف جهـان شـیوع گسـتردهای داشـته

(Di et

 )al., 2019; Tang et al., 2018; Anand et al., 2018; Chern & Huang, 2018و در دهـۀ اخیـر ایـران
نیـز شـاهد رشـد چشـمگیری در ایـن زمینـه بـوده اسـت ( .)Abdolpour et al., 2019نتایـج پژوهشهـای
انجامشـده داخلـی ،حکایـت از میـزان شـیوع بـاالی اعتیـاد بـه اینترنـت در بیـن دانشـجویان دارد
( )Ebrahimi et al., 2018; Dosti Irani et al., 2017; Khatib Zanjani & Agah Harris, 2014و در زمینـه
پیامدهـای منفـی ناشـی از اعتیـاد بـه اینترنـت دانشـجویان هشـدار داده شـده اسـت ( .)Lin et al., 2019لـذا
یکـی از راههـای مقابلـه بـا تأثیـرات و پیامدهـای منفـی اسـتفاده از اینترنـت ،شناسـایی عوامـل روانشـناختی
و رفتـاری مرتبـط بـا آن اسـت کـه میتوانـد بـر وسـعت مشـکالت ناشـی از آن دامـن بزنـد (.)Gao et al., 2020
1- Internet addiction

یزیزع هموصعم 45

در همیـن راسـتا ،عواطـف 1بهعنـوان یکـی از جنبههـای رفتاری ،نقش مهمی در تمامـی ابعاد زندگی دارد
کـه بیشـترین تأثیـر آن ،شـفاف سـاختن افـکار و وا کنشهـای افـراد اسـت و به دو دسـته عاطفه مثبـت و منفی
تقسـیم میشـوند ( .)Pinto et al., 2016به باور روانشناسـان ،عواطف نه تنها بر محتوای شـناخت و رفتار،
بلکـه بـر فراینـد شـناخت ،یعنـی چگونگی تفکـر و عمل نیز تأثیرگذار هسـتند (.)Fielder, 2019
عاطفـه مثبـت نشـاندهندۀ تعاملات لذتبخـش فـرد بـا محیـط اسـت کـه بـه تبـع آن ،فـرد احسـاس
فعالبـودن و شورواشـتیاق دارد .بهعبارتـی ،عاطفـه مثبـت بـه فعالیـت اجتماعـی و رضایتمنـدی و فراوانـی
رویدادهـای مطلـوب مربـوط میشـود ( .)Pinquart, 2018بهزعـم برخـی از صاحبنظـران ،ثبـات هیجانـی
بـه عنـوان نشـانهای از عاطفـه مثبـت ،رابطـه منفـی بـا اسـتفاده از فضـای مجـازی و بـه تبـع آن ،بـا اعتیـاد بـه
اینترنـت دارد؛ درحالیکـه عاطفـه منفـی حا کـی از تعاملات منفـی با محیط و آشـفتگی ذهنی سـطح باال برای
فـرد بـوده و بـا اسـترسها و فراوانـی رویدادهـای نامطلـوب مرتبـط اسـت ( .)Lepart et al., 2020درنتیجـه
چنیـن افـرادی ،بهدلیـل ناتوانـی خـود بـرای تحمـل هیجانهـای منفی بـا دوری از روابط اجتماعی به سـمت
فضـای مجـازی و اسـتفاده بیرویـه از اینترنـت گرایـش مییابنـد ( .)Longstreet et al., 2019در واقـع ،افـراد
احسـاس تنهایـی ناشـی از آن را بهواسـطه
بـا عاطفـه منفـی میتواننـد سـختیهای تعامـل بـا دنیـای واقعـی و
ِ

ارتبـاط مجـازی جبـران کننـد ( .)Nie et al., 2016لـذا افـرادی کـه عاطفـه منفی دارند ،با اسـتفاده بیشازحد
از اینترنـت و دوری از روابـط بـا اطرافیـان ،نسـبت بـه افـراد دارای عاطفـه مثبـت ،احسـاس تنهایـی بیشـتری
دارند.
بـه نظـر میرسـد احسـاس تنهایـی ،2کـه ناشـی از وجـود عاطفـه منفـی در برخـی از دانشـجویان اسـت،
تأثیـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیمی بـر میـزان اسـتفاده آنهـا از اینترنـت داشـته باشـد .هیجانـات منفـی نقـش
مهمـی بـر افزایـش احسـاس تنهایـی در افـراد داشـته ( )Smith et al., 2019و پیشـینه تجربـی نیـز تاثیـر کاهش
روابط بین فردی و حمایت اجتماعی ادرا کشـده را در گرایش بزرگسـاالن و دانشـجویان به سـمت اعتیاد به
اینترنـت گـزارش کردهانـد (.)Karaer & Akdemir, 2019; Lei et al., 2018; Mo et al., 2018
ّفنـاوری 3بـا جایگزیـن کـردن ارتباطـات مجـازی بـه جـای روابـط چهرهبهچهـره ،بهویـژه در دهـۀ
اخیـر ،احسـاس تنهایـی را بیـن دانشـجویان فرا گیـر کـرده اسـت ( .)Jaradat, 2020احسـاس تنهایـی حـس
ناخوشـایندی اسـت کـه افـراد بههنـگام درک فاصلـه بیـن روابـط اجتماعـی مطلـوب و موجـود تجربـه
میکننـد ( .)Deka, 2017عدمدلبسـتگی بـه دیگـران بههنـگام مواجهـه بـا مشـکالت و برخـورداری از عاطفـه
منفـی منجـر بـه احسـاس تنهایـی در افـراد مـی شـود ( )Karababa, 2020و طبـق سـوابق تجربـی ،احسـاس
تنهایـی ،نقـش واسـطهای درخصـوص ارتبـاط متغیرهـای روانشـناختی بـا اعتیـاد بـه اینترنـت دارد .در یـک

2- Loneliness

 -3فناوری برابرنهاد فارسی واژه تکنولوژی است.

1- Emotions
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یگـری احسـاس تنهایـی تأییـد
مطالعـه ،ارتبـاط بیـن عملکـرد خانـواده و میـزان اسـتفاده از اینترنـت بـا میانج 
( )Shi et al., 2017و در پژوهشـی دیگـر ،میـزان احسـاس تنهایـی باالیـی در بیـن کاربـران توییتـر گـزارش
گردیـده اسـت (.)Mahoney et al., 2019
در مجمـوع ،مبانـی پژوهـش حا کـی از ایـن امـر اسـت کـه بـه اقتضـای ماهیـت رشـته فنی-مهندسـی
اعتیـاد بـه اینترنـت در بیـن دانشـجویان ایـن گـروه چشـمگیر بـوده و نیازمنـد بررسـی عوامـل روانشـناختی
مرتبـط اسـت .طبـق بررسـیهای نظـری ،وجـود عواطـف مثبـت و منفـی کـه وابسـتگی بـه اینترنـت را بههمراه
دارد ،ناشـی از تعـدادی متغیرهـای روانشناسـی واسـطهای اسـت کـه احسـاس تنهایـی بهدلیـل وجـود
ارتباطـات مجـازی ،میتوانـد ایـن رابطـه را تحـت تأثیـر قـرار دهـد .بنابرایـن بـا عنایت بـه مبانی نظری ،بررسـی
تحقیقـات مرتبـط بـا موضـوع و همچنیـن ،عواقـب منفـی مربـوط بـه اسـتفاده بیـش از حـد اینترنـت ،ضـرورت
َ
بررسـی روابـط علـی بیـن سـازههای روانشـناختی و اعتیـاد بـه اینترنـت را نشـان میدهـد .از سـوی دیگـر،
ا کثـر مطالعـات انجامشـده پیرامـون اعتیـاد بـه اینترنـت در بیـن دانشـجویان گـروه علـوم پزشـکی و سـایر
رشـتهها صـورت پذیرفتـه و ایـن موضـوع ،علیرغـم اهمیـت آن در دانشـجویان فنی-مهندسـی ،مورد بررسـی
قـرار نگرفتـه اسـت .لـذا مطالعـه حاضـر ،بـا مـدل همبسـتگی و بـا هـدف تحلیـل سـاختاری عواطف و احسـاس
تنهایـی دانشـجویان گـروه فنی-مهندسـی بـا اعتیـاد بـه اینترنـت در قالـب الگـوی تحلیـل مسـیر انجـام و ایـن
سـؤال اساسـی مطرح گردید که آیا احسـاس تنهایی دانشـجویان در ارتباط بین عواطف و اعتیاد به اینترنت
نقـش میانجیگـری دارد؟
2.روش تحقیق
پژوهـش حاضـر از حیـث هـدف کاربـردی و از منظـر روش ،همبسـتگی اسـت .جامعـۀ آمـاری شـامل کلیـه
دانشـجویان دانشـکدۀ فنـی مهندسـی (بـا  5گروه آموزشـی برق ،عمـران ،مکانیک ،کامپیوتر 1و نقشـهبرداری)
دانشـگاه زابـل در سـال تحصیلـی  98-99بـود (حـدود  1300نفـر) .حجـم نمونـه در ایـن پژوهـش بـا نظـر
متخصصـان تحلیـل سـاختاری کـه حداقـل حجـم نمونـه مـورد نیـاز در مطالعـات تحلیـل مسـیر را  200نفـر
( )Kareshki, 2012ذکـر کردهانـد .بـا عنایـت بـه روش نمونهگیـری تصادفـی طبقـهای و بـا توجـه بـه گـروه
آموزشـی تعـداد  297نفـر انتخـاب شـدند ،بهاینصـورت کـه پرسـشنامهها در دانشـکده مذکـور بهطـور
تصادفـی و بـا توجـه بـه گـروه آموزشـی در اختیـار دانشـجویان عالقهمنـد بـه شـرکت در پژوهـش قـرار گرفـت.
در نهایـت بـا حـذف پرسـشنامههای ناقـص ،تعـداد  278پرسـشنامه جمـعآوری و دادههـای حاصـل بـا
شـاخصهای آمـار توصیفـی و تحلیـل مسـیر مـورد تجزیـه و تحلیـل شـد.
گـردآوری دادههـا بـا ابزارهـای زیـر صـورت گرفـت :آزمـون اعتیـاد بـه اینترنـت ( :)IATپرسـشنامه مذکـور
 -1رایانه برابرنهاد فارسی واژه کامپیوتر است.
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یانـگ جهـت سـنجش میـزان وابسـتگی افـراد بـه کار بـا اینترنـت در  20گویـه و بـا طیـف  5درجـهای لیکـرت
(بندرت= ،1گاهی اوقات= ،2اغلب= ،3بیشـتر اوقات= 4و همیشـه= )5تدوین شـده اسـت (.)Young, 1998
ایـن ابـزار دارای شـش زیرمقیـاس بـارز بـودن ،اسـتفاده مفـرط ،اهمـالکاری ،انتظـار ،فقـدان کنتـرل و غفلـت
از زندگـی اجتماعـی اسـت .حداقـل امتیـاز کسبشـده در ایـن پرسـشنامه  20و حدا کثـر  100اسـت کـه در سـه
سـطح اعتیـاد بـه اینترنـت خفیـف ( ،)39-20اعتیـاد به اینترنت متوسـط ( )69-40و اعتیاد به اینترنت شـدید
( )100-70قرار میگیرد ( .)Ahmadi et al., 2012روایی پرسـشنامه مذکور در مطالعات داخلی احراز و آلفای
کرونبـاخ  0.88بهدسـت آمـده اسـت ( .)Qasemzadeh et al., 2007روایـی محتوایـی ایـن پرسـشنامه در
مطالعـات هنجاریابـی داخلـی با اسـتفاده از نظرات صاحبنظران بررسـی شـده اسـت .پایایـی نیز در پژوهش
حاضـر بـا توجـه بـه ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای کل مقیـاس  0.86حاصـل گردیـد .مقیـاس عاطفـۀ مثبـت و
منفـی ( :)PANASایـن مقیـاس جهـت سـنجش عاطفـۀ مثبـت و منفی طراحی و  20احسـاس مطر حشـده در
قالـب کلمـات بـا 10احسـاس مثبـت و  10احسـاس منفـی میسـنجد ( .)Watson, 1988کلمـات در مقیـاس 5
درجـهای لیکـرت (بسـیار کـم یـا هیـچ ،کـم ،متوسـط ،زیـاد تـا خیلـی زیـاد) تنظیـم شـده اسـت .روایی ایـن ابزار
در مطالعـه داخلـی تأییـد شـده و ضریـب پایایـی براسـاس آلفـای کرونبـاخ بـرای ایـن مقیـاس  0/85گـزارش
شـده اسـت ( .)Sohrabi, & Hosseini, 2002در مطالعـه حاضـر ،پایایـی ایـن پرسـشنامه بـا ضریـب آلفـای
کرونبـاخ بـرای عاطفـه منفـی  0.68و بـرای عاطفـه مثبـت  0.73بهدسـت آمـد.
مقیـاس احسـاس تنهایـی :پرسـشنامۀ مذکـور بـا هـدف سـنجش میـزان احسـاس تنهایـی اسـت
( .)Asher et al., 1984ایـن پرسـشنامه  24سـؤال دارد کـه  16گویـه آن مربـوط بـه هـدف اصلـی ابـزار و 8
گزینـه دیگـر انحرافـی اسـت .خردهمقیاسهـای ایـن ابـزار شـامل تنهایـی عاطفـی و تنهایـی اجتماعـی بـوده
ً
ً
و در طیـف  5درجـهای لیکـرت (کاملا همینطـور اسـت :نمـره  5تـا اصلا اینطـور نیسـت :نمـره  )1تنظیـم
شـده اسـت .در مطالعـات هنجاریابـی ایـن ابـزار ،روایـی سـازه مقیـاس احسـاس تنهایـی ( )SLFSبـا روش
تحلیـل عاملـی و روایـی همگـرا تأییـد و ضریب آلفـای کرونباخ برای کل مقیـاس  ،0/84تنهایی عاطفی 0/82
و تنهایـی اجتماعـی  0/71گـزارش گردیـده اسـت ( .)Rezaei et al., 2013در مطالعـه حاضـر ،پایایـی ایـن
پرسـشنامه بـا ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای کل مقیـاس  0.75حاصـل گردیـد.
3.یافتهها
در جـدول  1ویژگیهـای جمعیتشـناختی پژوهـش ارائـه شـده اسـت .بـر اسـاس اطالعـات منـدرج در جدول
مذکـور از بیـن  278نفـری کـه بهعنـوان نمونـه در این پژوهش شـرکت داشـتند 83 ،نفر دختـر (29.86درصد)
و  195نفـر پسـر (70.14درصـد) هسـتند .همچنیـن تعـداد  48دانشـجو در گـروه عمـران (17.26درصـد)53 ،
دانشـجو در گـروه مکانیـک (19.06درصـد)  78 ،دانشـجو در گـروه بـرق (28.07درصـد) 49 ،دانشـجو در گـروه
کامپیوتـر (17.63درصـد) و  50دانشـجو در گـروه نقشـهبرداری (17.98درصـد) هسـتند.
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جدول .1ویژ گیهای جمعیتشناختی ()N= 278

فراوانی

درصد

متغیرها
دختر

83

29.86

پسر

195

70.14

عمران

48

17.26

مکانیک

53

19.06

برق

78

28.07

رایانه

49

17.63

نقشهبرداری

50

17.98

جنسیت

گروه آموزشی

در جـدول  2شـاخصهای آمـار توصیفـی (میانگیـن و انحراف معیار) نمـرات آزمودنیها در عاطفه منفی،
عاطفـه مثبـت ،احسـاس تنهایـی و اعتیـاد بـه اینترنـت ارائـه شـده اسـت .براسـاس نتایـج منـدرج در ایـن
جـدول ،بـه ترتیـب میانگیـن و انحرافمعیـار عاطفـه منفـی  ،33/94± 7/09عاطفـه مثبـت ،22/58±5/97
احسـاس تنهایـی  65/33±21/08و اعتیـاد بـه اینترنـت  80/03±11/04اسـت .نتایـج ضریـب همبسـتگی
پیرسـون نیـز در جـدول  2نشـان میدهـد بیـن تمامـی متغیرهـای پژوهـش رابطـه معنـادار وجـود دارد
(.)p > 0/001
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش

متغیر

ضرایب همبستگی

شاخص های توصیفی

2

3

میانگین

انحرافمعیار

1

 .1عاطفه منفی

33/94

7/09

1

 .2عاطفه مثبت

22/58

5/97

٭٭٭-0/23

1

 .3احساس تنهایی

65/33

21/08

٭٭٭0/31

٭٭٭-0/38

1

 .4اعتیاد به اینترنت

80/03

11/04

٭٭٭0/25

٭٭٭-0/39

٭٭٭0/50

4

1
=p > 0/001٭٭٭

از آنجایـی کـه هـدف اصلـی ایـن پژوهـش ،بررسـی اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم عواطـف و احسـاس
ّ
تنهایـی بـر اعتیـاد بـه اینترنـت اسـت ،روابـط علی بین این متغیرها در قالب الگویی ترسـیم گردیـد (نمودار .)1
بـرای بررسـی بـرازش ایـن الگـو از روش تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـد .براسـاس ایـن الگـو عواطف منفـی و مثبت
بهعنـوان متغیرهـای بـرونزا ،احسـاس تنهایـی بهعنـوان متغیـر میانجـی و اعتیـاد بـه اینترنت بهعنـوان متغیر
درونزا هسـتند.
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عاطفه منفی
اعتیاد به اینترنت

احساس تنهایی
عاطفه مثبت
نمودار  .1الگوی پیشنهادی اعتیاد به اینترنت

برازندگـی الگـوی پیشـنهادی اولیـه (نمـودار  )1براسـاس شـاخص مجـذور خـیدو ،شـاخص برازندگـی
تطبیقـی ( ،)CFIشـاخص نیکویـی بـرازش ( ،)GFIشـاخص نیکویـی بـرازش تعدیلشـده ( )AGFIو ریشـۀ
خطـای میانگیـن مجـذورات تقریـب ( )RMSEAمورد بررسـی قـرار گرفت .بهمنظور برازش الگو ضروری اسـت
کـه شـاخصهای فـوق اسـتانداردهای الزم را داشـته باشـند .چنانچـه شـاخص  χ2/dfکوچکتـر از  3باشـد،
مقـدار  RSMEAاز 0/1

کوچکتـر و بـه صفـر نزدیکتـر باشـد و همچنیـن شـاخصهای بـرازش GFI، AGFI

و CFIبـه یـک نزدیکتـر باشـند ،بیانگـر آن اسـت کـه الگـوی پیشـنهادی تأییـد شـده اسـت .بهدلیـل اینکـه
شـاخصهای کلـی حا کـی از عـدم بـرازش الگـوی پیشـنهادی اولیـه بـود (نمـودار  ،)2لـذا تصمیـم بـر آن شـد تـا
ً
اصالحاتـی روی الگـوی اولیـه صـورت گیـرد و مجـددا بـرازش آن مـورد بررسـی قـرار گیـرد.
برازندگـی الگـوی پیشـنهادی اولیـه (نمـودار  )1براسـاس شـاخص مجـذور خـی دو ،شـاخص برازندگـی
تطبیقـی ( ،)CFIشـاخص نیکویـی بـرازش ( ،)GFIشـاخص نیکویـی بـرازش تعدیلشـده ( )AGFIو ریشـۀ
خطـای میانگیـن مجـذورات تقریـب ( )RMSEAمورد بررسـی قـرار گرفت .بهمنظور برازش الگو ضروری اسـت
کـه شـاخصهای فـوق اسـتانداردهای الزم را داشـته باشـند .چنانچـه شـاخص  χ2/dfکوچکتـر از  3باشـد،
مقـدار  RSMEAاز 0/1

کوچکتـر و بـه صفـر نزدیکتـر باشـد و همچنیـن شـاخصهای بـرازش GFI ،AGFI

و  CFIبـه یـک نزدیکتـر باشـند ،بیانگـر آن اسـت کـه الگـوی پیشـنهادی تأییـد شـده اسـت (شـرمله-انگل،
موسـبرا گر و مولـر .)2003 ،بهدلیـل اینکـه شـاخصهای کلـی حا کـی از عد مبـرازش الگـوی پیشـنهادی اولیـه
ً
بـود (نمـودار  ،)2تصمیـم بـر آن شـد تـا اصالحاتـی روی الگـوی اولیـه صـورت گیـرد و مجـددا بـرازش آن مـورد
بررسـی قـرار گیـرد.
عاطفه منفی
اعتیاد به اینترنت

احساس تنهایی
عاطفه مثبت
نمودار .2الگوی برازش نایافته

در ایـن مرحلـه ،بـرای بـرازش بهتـر الگـوی اولیـه ،تصحیـح صـورت گرفـت تـا در نهایـت الگـوی منـدرج در
نمـودار  3بـا بـرازش خـوب مـورد تأییـد قـرار گرفـت .در واقـع مسـیر خطچیـن در نمـودار 2،کـه ضریـب مسـیر
آن ضعیـف بـود و از لحـاظ آمـاری نیـز معنـادار نبـود و بـرازش الگـو را دچـار اشـکال کـرده بـود ،از الگـو حـذف
ً
شـد و مجـددا بـرازش الگـو مـورد بررسـی قـرار گرفـت .شـاخصهای کلـی الگـوی پیشـنهادی تصحیحشـده،
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اسـتانداردهای مـورد نظـر را داشـت (جـدول  )3و مقادیـر آنهـا حا کـی از بـرازش خـوب ایـن الگـو بـود
(.)CFI = 1/00 ،AGFI = 0/97 ،GFI = 1/00 ،RSMEA= 0/03 ،χ2/df= 1/38
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش الگوی پیشنهادی
χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

1/38

0/03

1/00

0/97

1/00
عاطفه منفی

(0.23 )4.05
اعتیاد به اینترنت

(0.44 )7.93

احساس تنهایی
(-0.23 )-4.12

(-0.34 )-6.04
عاطفه مثبت

نمودار  .3الگوی تعدیلشده و تأییدشدۀ نهایی

در نمـودار  ،3مقادیـر ضریـب مسـیر و  tمتناظـر بـا آنهـا بـرای هـر یـک از مسـیرهای علـی از متغیرهـای
بـرونزا بـه متغیـر میانجـی و درونزا و از متغیـر میانجـی بـه متغیـر درونزا نیـز وجـود دارد .ایـن ضرایـب ،قدرت
نسـبی هـر مسـیر را نشـان میدهـد .براسـاس اطالعـات ارائهشـده در نمـودار  ،3ضریـب مسـیر عاطفـه منفـی
بـه احسـاس تنهایـی  ،0/23ضریـب مسـیر مثبـت و ضعیفـی اسـت امـا براسـاس آزمـون آمـاری  tمعنـادار اسـت
( .)t=4/05، p> 0/05عاطفـه مثبـت بـه احسـاس تنهایـی  -0/34اسـت کـه ضریـب مسـیر منفـی و متوسـطی
اسـت و براسـاس آزمـون آمـاری  tمعنـادار اسـت ( .)t=-6/04،p> 0/05ضریـب مسـیر عاطفـه مثبـت بـه اعتیـاد
بـه اینترنـت  -0/23اسـت کـه ضریـب مسـیر منفـی و ضعیفی اسـت .اما براسـاس آزمون آماری  tمعنادار اسـت
( .)t=-4/12،p> 0/05ضریـب مسـیر احسـاس تنهایـی بـه اعتیـاد بـه اینترنـت 0/44اسـت کـه ضریـب مسـیر
مثبـت و متوسـطی اسـت و براسـاس آزمـون آمـاری  tهـم معنـادار اسـت (.)t=7/93،p> 0/05
جدول  :4ضرایب مسیر اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کل در الگوی تأییدشده

متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

بر اعتیاد به اینترنت از:

واریانس تبیینشده
0/31

عاطفه منفی

-

0/10

0/10

عاطفه مثبت

-0/23

-0/06

-0/29

احساس تنهایی

0/44

-

0/44
0/19

بر احساس تنهایی از:
عاطفه منفی

0/23

-

0/23

عاطفه مثبت

-0/34

-

-0/34
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در جـدول  4ضرایـب اثرهـای مسـتقیم ،غیرمسـتقیم و کل متغیرهـای پژوهـش آورده شـده اسـت.
همانطـور کـه در ایـن جـدول مشـاهده میشـود ،یکـی از متغیرهـای بـرونزا یعنـی عاطفـه مثبـت ،بـر متغیـر
درونزا یعنـی اعتیـاد بـه اینترنـت ،هـم اثـر مسـتقیم و هـم غیرمسـتقیم دارد امـا دیگـر متغیـر بـرونزا ،یعنـی
عاطفـه منفـی ،فقـط اثـر غیرمسـتقیم بـر اعتیـاد بـه اینترنـت دارد .بهعبارتدیگـر نتایـج جـدول فـوق بیانگر آن
اسـت کـه احسـاس تنهایـی بـرای رابطـه هـر دو متغیر برونزا با اعتیـاد به اینترنت نقـش میانجیگر معنیداری
ایفـا کـرده اسـت .امـا از بیـن دو متغیـر بـرونزا ،عاطفـه مثبـت اثـر قویتـری بـر اعتیـاد بـه اینترنـت داشـتهاند.
همچنیـن نتایـج منـدرج در جـدول فـوق نشـان میدهـد  31درصـد از واریانـس نمـرات اعتیـاد بـه اینترنـت
از طریـق دو متغیـر بـرونزا و یـک متغیـر میانجـی یعنـی عاطفـه منفـی ،عاطفـه مثبـت و احسـاس تنهایـی و
19درصـد از واریانـس نمـرات احسـاس تنهایـی ازطریـق عاطفـه منفـی و عاطفـه مثبـت تبییـن شـده اسـت.
4.بحث
با توجه به شـیوع اسـتفاده از اینترنت و خطرات وابسـتگی به اسـتفاده بیش از حد آن ،مطالعه حاضر با هدف
تحلیل سـاختاری عواطف و احسـاس تنهایی دانشـجویان با اعتیاد به اینترنت ،در قالب الگوی تحلیل مسـیر
انجـام و مـدل پژوهـش مـورد تأییـد قـرار گرفـت .اولیـن نتیجـه همبسـتگی نشـان داد کـه بیـن عاطفـه منفـی بـا
اعتیـاد بـه اینترنـت مثبـت و معنـادار وجـود دارد ،در حالـی کـه عاطفـه مثبـت بـا اعتیاد بـه اینترنـت رابطه منفی
و معنـاداری را نشـان داد .همسـو بـا یافتـه حاضـر ،نتایـج مطالعـه ای حا کـی از ایـن بـود کـه دشـواری در تنظیـم
هیجـان منجـر بـه شـیوع اسـتفاده از اینترنـت و اعتیـاد بـه آن میگـردد (.)Abdolpour et al, 2019
بـه اعتقـاد برخـی از پژوهشـگران ،عاطفـه منفـی یـک عامل پیشبینیکننـدۀ قوی برای وقوع نشـانههای
افسـردگی و دوری از تعاملات اجتماعـی اسـت و میتوانـد بـر میـزان اعتیـاد بـه اینترنـت در دانشـجویان
تأثیرگـذار باشـد .در مقابـل ،عواطـف مثبـت میتواننـد بـه عنـوان سـپر روانشـناختی عمل کـرده و فرایندهای
مرتبـط بـا وابسـتگیها را در دانشـجویان تسـهیل کننـد ( .)Longstreet et al., 2019منطبـق بـا مبانـی نظـری
و بـا توجـه بـه اینکـه عواطـف بـر محتـوای و فراینـد شـناخت دخیـل اسـت ( ،)Fielder, 2019لـذا عاطفـه منفـی
بهطـور قطـع میتوانـد تفکـر و عمـل افـراد را از حیـث وابسـتگی و عـادت بـه فعالیتهـا را تحـت تأثیـر خـود
قـرار دهـد .افـراد بـا عاطفـه مثبـت بـه فعالیتهـای اجتماعـی راغـب هسـتند و لـذا ارتبـاط چهرهبهچهـره را بـه
ارتباطـات مجـازی ترجیـح میدهنـد ،در نتیجـه شـیوع اینترنـت در ایـن افـراد کمتـر خواهـد بـود .در مقابـل،
افـراد بـا عاطفـه منفـی بـا دوری از روابـط اجتماعـی ،بـه ارتباطـات مجـازی و اسـتفاده بیرویـه از اینترنـت
گرایـش مییابنـد (.)Longstreet et al., 2019
از سـوی دیگـر ،ادرا ک و شـناخت عواطـف خـود و سـایرین ،عامـل کلیـدی در ارتباطـات اجتماعـی بـوده
و بـه علـت اهمیـت تظاهـرات چهـرهای عواطـف در برقـراری روابـط اجتماعـی ،مشـهود اسـت کـه نقـص در ایـن
توانمنـدی ،بـه میـزان قابلتوجهـی بـر کیفیـت ارتباطـات تأثیرگـذار خواهـد بـود ( .)Mo et al., 2019بـر همیـن
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اسـاس ،افـراد دارای عاطفـه منفـی بـا ناتوانـی در شـناخت عواطـف ،مشـکالتی را در روابـط بیـن شـخصی تجربـه
خواهنـد کـرد .بهعبارتـی ،عدمتوانمنـدی فـرد جهـت همدلـی بـا دیگـران ،روابـط بیـن فـردی و صمیمیـت بـا
اطرافیـان را تحـت تأثیـر قـرار داده و بـا افزایـش میـزان اسـتفاده از فضـای مجـازی ،اعتیـاد بـه اینترنـت را بههمـراه
خواهـد داشـت ( .)Karaer et al., 2019در مقابـل ،دانشـجویانی کـه بـا بهرهمنـدی از عاطفـه مثبـت ،تعاملات
لذتبخشـی را بـا دیگـران تجربـه میکننـد و بـا فعال بـودن در محیط یادگیری به فعالیت اجتماعـی میپردازند،
بـا دوری نسـبی از ارتباطـات مجـازی ،کمتـر بـه اینترنـت وابسـته میشـوند (.)Yücens et al., 2018
نتیجـه دیگـر پژوهـش ،حا کـی از ارتبـاط مثبـت و معنـادار بیـن احسـاس تنهایـی و اعتیـاد بـه اینترنـت
دانشـجویان بـود .همخـوان بـا یافتـه حاضـر ،ارتبـاط مثبـت بیـن احسـاس تنهایـی و اعتیـاد بـه اینترنـت در
مطالعـات مشـابهی گـزارش شـده اسـت ( Rajabzadeh et al, 2016؛ )Shi et al., 2017; Yao et al., 2014
و مطالعـات طولـی حا کـی از میـزان احسـاس تنهایـی بـاال در بیـن کاربـران دنیـای مجـازی بـوده اسـت
( .)Mahoney et al., 2019امـروزهّ ،فنـاوری بـا جایگزیـن کـردن ارتباطـات مجـازی بـه جـای روابـط
چهرهبهچهـره ،احسـاس تنهایـی را بهویـژه در بیـن دانشـجویان فرا گیـر کـرده (.)Jaradat et al., 2020
صمیمیـت ،محبـت و اعتمـاد از عوامـل مهـم و تأثیرگـذار بیـن دوسـتان و اعضـای خانـواده اسـت کـه درصورت
عدمبرقـراری ارتبـاط مناسـب و ایجـاد فاصلـه ،فضـای اینترنـت بهعنـوان یکـی از بهتریـن جایگزینهـای در
دسـترس بـرای ایـن کمبـود خواهـد بـود ( .)Karababa, 2020بـه بیـان دیگـر ،احسـاس تنهایـی زمانـی ایجـاد
میگـردد کـه میـان روابـط بیـن فـردی مطلـوب و روابطـی کنونی فرد ،شـکاف وجود داشـته باشـد و افـراد برای
پـر کـردن ایـن خلاء ،بـه فضـای مجـازی روی میآورنـد (.)Deka, 2017
یافتـه اصلـی پژوهـش نیـز نشـان داده اسـت کـه متغیـر میانجـی احسـاس تنهایـی ،توانسـت بـه مقـدار
قابلتوجهـی واریانـس وابسـتگی بـه اینترنـت را از طریـق عاطفـه منفـی پیشبینـی کنـد .در واقـع ،عاطفـه
منفـی بهصـورت غیرمسـتقیم و از طریـق احسـاس تنهایـی میتوانـد اعتیـاد بـه اینترنـت دانشـجویان را تحـت
تأثیـر قـرار دهـد .طبـق پژوهشهـای تجربـی صورتگرفتـه ،نقـش میانجیگـری احسـاس تنهایـی در ارتبـاط
متغیرهـای روانشـناختی بـا اعتیـاد بـه اینترنـت تأییـد شـده اسـت .یـک پژوهـش ارتبـاط بیـن عملکـرد
یگـری احسـاس تنهایـی نشـان داد (.)Shi et al., 2017
خانـواده و میـزان اسـتفاده از اینترنـت را بـا میانج 
طبـق مبانـی نظـری ،عدمدلبسـتگی بـه دیگـران به هنـگام مواجهه با مشـکالت و برخـورداری از عاطفه منفی
منجـر بـه احسـاس تنهایـی در افـراد مـی شـود ( .)Karababa, 2020لـذا افـراد بـا عاطفـه منفـی ،از مـراودات
اجتماعـی دوری کـرده و بـا تجربـه احسـاس تنهایـی بیشـتر ،تمایـل دارنـد تـا سـختیها و کمبودهـای تعامـل
بـا دنیـای واقعـی و احسـاس تنهایـی ناشـی از آن را بـه واسـطه ارتبـاط مجـازی جبـران کننـد و در نتیجـه،
اسـتفاده فزاینـدهای از اینترنـت خواهنـد داشـت ( .)Nie et al., 2016در واقـع ،نداشـتن عاطفـه مثبـت بـا
عدممهارتهـای کافـی اجتماعـی و افزایـش احسـاس تنهایـی همـراه اسـت کـه ایـن امـر منجـر بـه افزایـش
یگـردد (.)Smith et al., 2019
میـزان وابسـتگی بـه اینترنـت در دانشـجویان م 
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نتیجهگیری5.
در نهایـت بایـد یـادآور شـد کـه بـا توجـه بـه گسـتردگی فضـای مجـازی و شـیوع اسـتفاده از اینترنـت در بیـن
 تحلیل سـاختاری متغیرهای روانشـناختی مرتبط با اعتیاد به اینترنت از تلویحات،دانشـجویان مهندسـی
 پیشـگیرانه و،پژوهش حاضر بوده و میتواند حامل پیشـنهادات کاربردی در خصوص راهکارهای آموزشـی
 لـذا بـا توجه بـه یافتههای پژوهـش و ارتباط.افزایـش مهارتهـای اجتماعـی دانشـجویان مـورد بررسـی باشـد
 توصیـه میگردد مرا کز مشـاوره در دانشـگاهها،مثبـت اعتیـاد بـه اینترنـت بـا عاطفـه منفـی و احسـاس تنهایی
 آمـوزش اسـتفاده صحیـح از،بـا برگـزاری دورههـای آموزشـی در راسـتای ایجـاد عواطـف مثبـت در دانشـجویان
 شـایان ذکر اسـت. از وابسـتگی بیـش از حـد بـه اینترنـت جلوگیـری نمایند،اینترنـت و تقویـت روابـط همدالنـه
کـه اسـتفاده از ابزارهـای خودگزارشدهـی بـا سـوگیری در یافتههـای نهایـی و محـدود شـدن جامعـه آماری به
مهندسـی دانشـگاه زابـل از جملـه محدودیتهـای پژوهـش حاضر میباشـد که-دانشـجویان دانشـکده فنی
.الزم اسـت تـا تعمیمدهـی در نتایـج بااحتیـاط انجام شـود
سپاسگزاری6.
مطالعـۀ حاضـر بـا تأییـد و همـکاری دانشـگاه زابـل صـورت گرفتـه اسـت و پژوهشـگر از کلیـه دانشـجویان
. سپاسـگزاری مینمایـد،مهندسـی ایـن دانشـگاه کـه در انجـام پژوهـش همـکاری داشـتند-دانشـکده فنی
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 دکترای روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد و استادیار:معصومه عزیزیW
 گـروه علـم اطالعـات و دانششناسـی در،دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی
 حـوزه شـناخت و هیجـان، عالقـه پژوهشـی ایشـان.دانشـگاه زابـل مـی باشـد
رفتاری مـی باشـد-بـوده و عالقـه منـد بـه رویکـرد درمانـی شـناختی

