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 مقاله پژوهشی

  يت اجتماعيحما ياز تئور يان: کاربرديدانشجو يارتباط يهامهارتنترنت و ياد به اياعت
  

  *۶پور، فاطمه ملک۵يبشارت، فرشته ۴يرمحمديشن ي، نسر۳يالهجه بنده ي، خد۲مقدم يکا خارقانيده ملي، س١انيريد بشيسع
  

  03/07/1401رش یخ پذیتار 15/07/1400افت یخ دریتار
 
 يدهچک

به لحاظ  انيست. دانشجوقرار داده ا ريتأثرا تحت  يارتباط يهامهارت ازجمله يزندگ يهامهارتشده است که اکثر  ريچنان فراگ نترنتيا :هدف و زمينهپيش
. پژوهش حاضر ترنت هستندنيبه ا ادياعت ازلحاظجامعه  ريپذبيآسگروه  کيخود هستند  يکه به دنبال گسترش شبکه ارتباط نترنتيآسان و روزانه به ا يدسترس
  صورت گرفت. ياجتماع تيحما يبر اساس تئور انيدانشجو يارتباط يهامهارتو  نترنتيه اب ادياعت نيب رابطه يبررس باهدف

 مورداستفاده. ابزار ه شدندوارد مطالع يتصادف طوربههمدان  يمختلف دانشگاه علوم پزشک يهاخوابگاهدانشجو از  ۳۲۳حاضر،  يفيمطالعه توص در ها:مواد و روش
با استفاده  هادادهبود.  انگي تنترنيبه ا اديشربورن و استوارت و پرسشنامه اعت ياجتماع تيبارتون، پرسشنامه حما يارتباط يهامهارتپرسشنامه استاندارد شامل 

  .انجام گرفتند يخط ونيو رگرس يهمبستگ بيضر يهاآزمونشدند و  ليوتحلهيتجز SPSS افزارنرماز 
 )±۳۴/۲( ياجتماعشبکه  يراب، ۹۶/۱۰۱ )±۷۹/۲۱( ياجتماع تيحما يبرا، ۴۸/۴۷) ±۷۱/۱۷( نترنتيبه ا ادينمرات اعت يبرا ار)يانحراف مع ±( نيانگيم ها:افتهي

 )=۱۸۹/۰r = - ،۰۰۱/۰p( ياررابطه معکوس و معناد يارتباط يهامهارتو  نترنتيبه ا ادياعت زانيم نيبود. ب ۴۳/۵۷ )±۶۳/۷( يارتباط يهامهارت يبراو  ۵۰/۱۲
  .فتايکاهش  ۳۸/۰متوسط  طوربه نترنتيبه ا ادياعت زانيم ينمره مهارت ارتباط کي شيبا افزا ،يخط ونيوجود داشت. بر اساس مدل رگرس

 يتيحما – ياخالت آموزشمد يو طراح يزيربرنامه ،انيدر دانشجو يارتباط يهامهارتو  نترنتيبه ا ادياعت نيبا توجه به رابطه معکوس ب :يريگجهينتبحث و 
 شد. هدخوا مؤثر ياجتماع يهاشبکه استفاده ازدر جهت  يارتباط يهامهارتو بهبود  نترنتيبه ا ادياز اعت يريموجب جلوگ نترنتياز ا حياستفاده صح يدر راستا

 دانشجو ،ياجتماع تيحما يتئور نترنت،يا ،يارتباط يهامهارت نترنت،يبه ا ادياعت ها:واژهديکل

  
  ۲۵۸-۲۶۸ ، ص۱۴۰۱ تير، ۱۵۳ درپي، پيچهارمشماره ، بيستممجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ۰۹۱۴۶۵۶۱۸۴۱: لفنت شماره ،همدان، دانشکده بهداشت يدانشگاه علوم پزشکهمدان،: آدرس مکاتبه

Email: fatemehmalekpour65@yahoo.com 

 
  مقدمه

 از توانيم كه است خنثي يلهيوسيك  خوديخودبهاينترنت 
در عرض  کهيطوربهاطالعات استفاده كرد  يوجوجست براي آن

 از دريايي به و شد وصل جهاني يدهکدهخيلي كوتاه به  زمانمدت
 گسترش با فناوري اين يافت، دست مختلف يهانهيزم در اطالعات

شخصي در ُبعد آموزش  كاربردهاي بر عالوه است توانسته خود سريع
و پژوهش نيز تحول ايجاد نمايد و موجب ارتقاء سطح دانش و توانايي 

 اطالعات به ارزان و سريع يابيدست طريق از هادانشگاهدانشجويان و 

                                                             
  رانيهمدان، همدان، ا يار، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي. دانش۱
  رانيران، تهران، ايا يار، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي. استاد۲
  رانيهمدان، همدان، ا يآموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکگروه . ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، ۳
 رانيهمدان، همدان، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک، يستي، گروه آمارزيستيارشد آمار ز .۴
  راني، ارشت، النيگ يدانشگاه علوم پزشک، ييماما – ي، دانشکده پرستاريار، گروه پرستاري. استاد۵
  (نويسنده مسئول) نرايهمدان، همدان، ا يدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکارتقا سالمت،  آموزش بهداشت و يتخصص يدکترا ي. دانشجو۶

 اينترنت به دسترسي انکاررقابليغ مزاياي از اين كه شود علمي
در سراسر جهان  سال ۱۵ باالي افراد از درصد ۱۴ . حدود)۱(است

 در اطالعات و فناوري وزارت گزارش به کننديماز اينترنت استفاده 
 برابر ۲۵ اينترنت از کنندگاناستفاده تعداد اخير سال ۴ طي ايران
 اينترنت از هم منزل در كاربران درصد از ۶۴ از بيش و است شده

 دانشجو و جوان قشر را کنندگاناستفاده بيشتر و کننديم استفاده
كه دارد از  ييهايخوب يهمهينترنت با . ا)۲(دهنديم كيلتش
 ژهيوبههم برخوردار است كه همگان  ييهايکاستو  هابيآس
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بدان واقف  و دولتمردان و اوليا و مربيان و والدين بايد گذاراناستيس
وارد شد اما از آن زمان تاکنون  رانيبه ا۱۳۷۳در سال  نترنتيا. باشند

در حال رشد است. تعداد کاربران  روزروزبه نترنتيتعداد کاربران ا
است  يو کاف دهينفر رس ارديليم۲از شيدر جهان به ب نترنتيفعال ا

 ۲۰۰۰در سال نترنتيکاربران ا ونيليم ۳۶۰ دد را با تعدادع نيا
 نيظرف يك دهه مشخص شود. بر ا رنتتا رشد اينت کرد سهيمقا

در  رارتبه اول نترنت يون کاربر ايليم ۹۲۲با داشتن  اياساس قاره آس
کاربر در مقام اول قرار  ونيليم۴۸۵ با داشتن نياست و چ برگرفته

 شده سبب آن يهاتيجذابفراوان اينترنت و  يکاربردها .)۴, ۳(دارد
 .)۴(به اينترنت ظهور كند اداعتي عنوانبه يادهيپد اخير يهاسال در

 ازحدشيباعتياد به اينترنت با عباراتي نظير اختالل ناشي از استفاده 
. شوديماز اينترنت تعريف  مارگونهيباز اينترنت يا استفاده نامعقول و 

 به اعتياد دارد نزديكي شباهت ديگر اعتيادهاي با اينترنت به اعتياد
جسمي و رواني  صورتبهوز شرايطي است كه در آن افراد بر معناي

. کنديم پيدا وابستگي مخدر يماده ژهيوبهبه يك نوع ماده خاص 
 يبندطبقهرفتار محور  يادهاياعت عنوانبه تياداع يامادهانواع غير 

رفتار محور  يادهاياعت جزء اينترنت به اعتياد بنابراين. شونديم
 همان اينترنت به اعتياد يانگ يگفته به. شوديممحسوب 

 .)۵(شوديمرا دارد كه در اعتياد به الكل و سيگار ديده  ييهايژگيو
اطالعات  يفناور يرساناطالع گاهيپا ارشبه گز يرانيد کاربران اتعدا

درصد ۴۷نفر است که ۵۰۰و  ونيليم ۳۶و ارتباطات در حال حاضر
گلدبرگ . )۶(دهنديم ليتشک را انهيکل خاورم در نترنتيکاربران ا از

ح اختالل اعتياد به اينترنت استفاده كرد و براي اولين بار از اصطال
افرادي كه به دنبال استفاده از  اتيخصوص ييشناساو  يمعرفبه 

رداخت و اعتياد به  اينترنت را پ دهنديماينترنت مشكالتي را نشان 
   .)۷(كرد يبندطبقهجزو اختالالت رواني 

 ۲۵تا  ۵اعتياد به اينترنت يك پديده جهاني با شيوع متفاوتي از 
بيشترين ميزان شيوع اعتياد به ). ۵است (درصد گزارش شده 

 ني. ااست) و قشر دانشجو الس ۱۵-۱۹در بين نوجوانان ( نترنتيا
قشر فعال و جوان  نيدر ب ياجتماع بيآس کي عنوانبهموضوع 

همانند  يعواق يوابستگک ي نتنتريبه ا ي، وابستگدرواقع .)۸, ۴(است
اد، ياعت نيا اگرچه.  تگر اسيد يهايوابستگو  ه مواد مخدرب ادياعت

 مشکالت ،يول درا ندار ييايميش يادهاياعت يمشکالت جسم
اد ياست. اصطالح اعت گريد يادهايهمانند اعت ،آن از يناش ياجتماع

و با  دهديمان نترنت را نشيبه ا يرفتار يوابستگ ينوعنترنت يا به
 حوصلهکم، ودنب ي، خجالتييگرادرون، يافسردگ: مانند ييهايژگيو

 يالفعش يرس، بت، احساس گرانيو عدم ارتباط با د ييهاتنو  بودن
 مشکالتنترنت ، يااد به ي. اعت)٩(شوديمن ييتع ياجتماعو اضطراب 

گران، يبا د يريگارتباطو عدم   ييمانند (احساس تنها يشناختروان
  .)٨(کنديمجاد يا يفرد يزندگدر  يشغلو  يدرس اضطراب)،

از:  اندعبارتافراد معتاد  يبرا تنترنياد به اياعت يدهاماياز پ
نترنت، يشتر در ايصرف زمان ب منظوربه يزندگر دادن سبک ييغت
ده گرفتن ي، ناديبه سالمت خود، کاهش روابط اجتماع يتوجهيب

از  يناش يو مشکالت مال يليخانواده و دوستان خود، مشکالت تحص
   .)٩(استنترنت يا يهانهيهز

اطالعات و  هااميآن پ لهيوسبهاست كه  يفرآيند ارتباط
 يهادهياتا اطالعات و  ميگذاريماحساسات خود را با ديگران در ميان 

از  يکيارتباط  درواقع .)۱۰(گردد ليبه عمل تبد افتهيانتقال
 يبرقرار ييتوانا .)۱۱(است يامروز يجامعه يابزارها نيترمهم

از افراد  يانسان است كه برخ يو اساس هيپا يهامهارتارتباط جزء 
برخوردار  يدر اين زمينه از مهارت بيشتر يننسبت به ساير

برخورد با مسائل  در يارتباط يهامهارتنداشتن  .)۱۰(هستند
از افراد در مواجهه با  ياري. بساست زابيآساز عوامل  يکي يزندگ

 ييارويرا هنگام رو هاآنامر  نيهم الزم را ندارند و ييمشکالت توانا
همچون  يمشکالت جادياو باعث  کنديم ريپذبيآسبا مشکالت 

 ينوعبه. اين قبيل مشكالت، شوديماضطراب و خشم  ،يافسردگ
. )۱۲(شوديمنيز محسوب  ياجتماع يهابيآساز  يريشه بسيار

با ديگران  يخوببهخود،  يهااز افراد در انجام فعاليت يبسيار اگرچه
 يهامهارتاز چه  کهنيا صي، اما قادر به تشخکننديمارتباط برقرار 

از  ياريبسو  )۱۳(استفاده کنند، نيستند يکارچه يبرا يارتباط
الزم را کسب نکردند و  يهامهارتنوجوانان در مواجهه با مشکالت، 

قرار  هيو تنب يمحبتيب ،يتوجهيبدسته از نوجوانان مورد  نيا معموًال
 يو سازش يعمل يهامهارت. )۱۴(دارند ينييپا فسنعزتو  رنديگيم

 موزشبه آ ازيو ن ست،ين يروزمره کاف يحل مشکالت زندگ يبرا
؛ شوديماحساس  يارتباط يهامهارت خصوصبه يزندگ يهامهارت
ها آماده مقابله با مشکالت و تنش يافراد را برا يارتباط يهامهارت

شده  ديتأکتوسط متخصصان  يآن بر بهبود زندگ ريتأثو  سازد؛يم
استخراج  ياجتماع يهاخواستهو  ازهاين ياز بررس هامهارت نياست. ا

  .)۱۶, ۱۵(دارد يفراوان ريتأث يزندگ تيفيک رو ب شوديم
است که به افراد کمک  يشبکه اجتماع کي ياجتماع حمايت

و مشكالت روزانه كنار  يزندگ يزااسترستا بتوانند با شرايط  کنديم
 هاآناز روابط که فرد در  يامجموعهبه  يشبکه اجتماع بيايند.

 ،يشاونديخو ،يخانوادگ يهاشبکه: ري، نظکنديمشرکت دارد اشاره 
. )۱۸, ۱۷(هاستآنکه شخص عضو  گريد ياجتماع يهاگروهو  يکار

 ژهيوبه ياجتماع مايتمختلف ح يهامؤلفهمطالعات نشان داده که 
دارد و باعث کاهش  يبر سالمت روان ينقش محافظت ،يحمايت عاطف

است که  ن نشان داده شدهيهمچن.)۱۹(شوديم در افراد يفشار روان
  .)٢٠(است رگذاريتأثنترنت يبه ا يوابستگ يبر رو يعوامل خانوادگ

ت و شغل اليسطح تحص توانديم رگذاريتأثن عوامل ياز ا يکي
ت و اليان سطح تحصيکه م انددادهمطالعات نشان  .ن باشديوالد
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نترنت در ياستفاده از ا زمانمدتن با زمان شروع و يشغل والد
  .)٢١(وجود دارد يريفرزندانشان ارتباط چشمگ

تحت  توانديم نترنتيگونه به ا اديمراجعه اعت نکهيتوجه به ا با
بر  انيفرد باشد و دانشجو يارتباط يهامهارتارتباطات و  ريتأث

و  هامساعدتاز انواع  تواننديم ياجتماع تيحما يتئور يمبنا
 يسطوح از روابط اجتماع نيا يو اطالعات يابزار ،يعاطف يهاکمک

 نياحساس شد؛ لذا ا يامطالعه نيبه انجام چن ازيبرخوردار شوند ن
 يارتباط يهامهارتبا  نترنتيبه ا ادياعترابطه  يبررس باهدفمطالعه 
همدان  يدانشگاه علوم پزشک يهاخوابگاهدختر ساکن  انيدانشجو

انجام  ٩٥ -٩٦ يليدر سال تحص ياجتماع تيحما يبر اساس تئور
 يارتباط يهامهارتجهت ارتقاء  يسبراهکار منا تا د،يگرد

  .ديفراهم نما نترنتياز ا ياستفاده کاربرد يدر راستا انيدانشجو
  

  مواد و روش کار
و  ياز نوع مقطع ،يليتحل -يفيتوص يامطالعهحاضر پژوهش 

دختر ساکن  انيدانشجو موردمطالعه تي. جمعبود يکاربرد
 يليتحص مساليهمدان که در ن يعلوم پزشکدانشگاه  يهاخوابگاه

 يهايهماهنگ. پــس از انجــام بودند ليمشغول به تحص ۹۶-۱۳۹۵
. ديآغاز گرد يبندطبقه يريگالزم، انتخاب نمونه با استفاده از نمونه

 تيپنج خوابگاه دخترانه با جمع يهمدان دارا يدانشگاه علوم پزشک
طبقه در نظر گرفته شد، حجم  کيکه هر خوابگاه  استنفر  ۱۲۵۰

آن خوابگاه  انيمتناسب با تعداد دانشجو صورتبهنمونه از هر خوابگاه 
 يفتصاد صورتبهالزم از هر خوابگاه  يها. نمونهدر نظر گرفته شد

 ياخالق نامهرضايتل يو تکم يمکاربه ه ليانتخاب و با ابراز تما
 به روش خود هاپرسشنامه ليتکم وارد مطالعه شدند، يآگاهانه کتب
صورت گرفت و در آخر  شدهانتخاب انيتوسط دانشجو يگزارش ده

وارد مطالعه  يتصادف صورتبهمختلف  يهاخوابگاهدانشجو از  ۳۲۳
سطح  جهت محاسبه حجم نمونه درح است که ي. الزم به توضشدند
حجم نمونه برابر ، = r -١٧/٠ و ٨٠/٠ ي، در توان آمار٠٥/٠ يخطا

حجم  زشيدرصد ر ٢٠نفر به دست آمد که با در نظر گرفتن  ٢٧٠با 
  لحاظ شد.نفر  ٣٢٣ نمونه
. ۲. ساکن خوابگاه بودن، ۱حاضر:  يمطالعهورود در  يارهايمع 

شرکت  ل بهي. تما۳همدان و  يان دختر دانشگاه علوم پزشکيدانشجو
خروج از مطالعه عبارت بودند  يارهاين معيدر مطالعه بود. همچن

ن مطالعه يدر ح) ٢ و مطالعه در شرکت ادامه به ليتما ) عدم١از:
ا يو  يروان يماري، بکنندهناتوان يجسم يماريدانشجو دچار ب

  ت شود.يمعلول
بخش بود. بخش  ۴ يحاو ياپرسشنامه، هاداده يآورجمعابزار 

مرتبط با  سؤاالتبخش دوم ، يانهيزمدموگرافيكي و  سؤاالت اول
پرسشنامه استاندارد  يگونه فارسبود.  يارتباط يهامهارتپرسشنامه 

Burton ن يدر نظر گرفته شد. ا يارتباط يهامهارتسنجش  يبرا
و  يداريشن ،يرا در سه سطح کالم يارتباط يهامهارت پرسشنامه
با  سؤاالتو  دهديمقرار  يموردبررس سؤال ۶با  هرکدامبازخورد 

در  پرسشنامه ييايو پا يي. رواباشديم کرتيل يانهيچندگز اسيمق
 سؤاالت، بخش سوم )۲۲(ه استقرار گرفت موردسنجش يمطالعه برات
و ساخت  يطراح بود. جهت ياجتماع تيپرسشنامه حما مرتبط با

 ،يعاطف تيکه شامل: حما ياجتماع تيحما کيتئور يهاريمتغ
 يو شبکه اجتماع يابيارز تي، حما ياطالعات تيحما ،يابزار تيحما

که در سال  MOS ياجتماع تياز نمونه پرسشنامه حما ،باشديم
 نيا و استوارت ساخته شده، استفاده شد. شربورنتوسط  ۱۹۹۱

 سؤال۷ ،يعاطف تيحما در خصوص سؤال۱۰پرسشنامه شامل 
 يابيارز تيحما سؤال ۳، يابزار تيحما سؤال ۵ ،ياطالعات تياحم
خود ابزار  کي اسيمق ني. اباشديم يشبکه اجتماع سؤال ۴و 

از  کيموافقت خود با هر  ايمخالفت  زانيم ياست و آزمودن يگزارش
 از،يامت ۱=  وقتچيه( يانهيگز ۵ کرتيل اسيمق کيعبارات را در 

 از،يامت ۴اوقات =  شتريب از،يامت ۳=  قاتاو يگاه از،يامت ۲=  ندرتبه
توسط  ييامحتو يي، روا)۲۳(سازديم) مشخص ازيامت ۵=  شهيهم

 ۳۰توسط   زيپرسشنامه ن يياينظر متخصصان آموزش بهداشت و پا
که در مطالعه حاضر  .شد نييتع موردپژوهش ينفر از جامعه آمار

در  کنندگانشرکتکه  يانمرهبر اساس  ذکرشدهت يحما يهامؤلفه
کسب کردند در نظر گرفته شد. بخش چهارم  سؤاالتپاسخ به 
مطالعه از پرسشنامه معتبر  نيدر ا بود. نترنتيبه ا ادياعت پرسشنامه
به  ادياعت نيي) جهت تع۱۹۹۸"(انگي نترنتيبه ا ادياعتاختالل "

 ن پرسشنامهي. در ا)۲۴(شد هاستفاد يسؤال ۲۰نمونه  نترنتيا
 ندرتبه از،يامت ۱=  وقتچيه( يانهيگز ۵ کرتيلاس يدر مق سؤاالت

 شهيهم از،يامت ۴اوقات =  شتريب از،يامت ۳=  قاتاو يگاه از،يامت ۲= 
و کمتر  ينمره مساو ياگر فرد که، شوديم يگذارنمره) ازيامت ۵= 
و اگر نمره  گرفتيمقرار  يکاربر عاد در گروه کرديمکسب ۴۹از 

 معرضدر گروه کاربر در  کرديمکسب  ۷۹تا  ۵۰از شتريو ب يمساو
در  کرديمکسب  ۱۰۰تا  ۸۰ نيب يانمرهو اگر  نترنتيبه ا يوابستگ

 ي. برا)۵, ۳(گرفتيمقرار  نترنتيگروه کاربر معتاد به ا
، ي، درصد فراوانيفراوان يفيتوص يهااز شاخص هاداده ليوتحلهيتجز

 يموردبررسف نمونه يجهت توصن و انحراف استاندارد يانگيم
 ونيمدل رگرسرسون و يپ ي، همبستگ Tپرداخته شد و از آزمون 

 يد. تمامياستفاده گرد موردنظرروابط  يبه بررس برازش شده يخط
و در سطح اطمينان  spssآماري  يهاافزارنرمها با استفاده از ليتحل
 عنوانبهن حفظ کرامت انساني يانجام گرفت. همچن درصد ۹۵

ت آگاهانه از تمام ين اصل اخالق در پژوهش، اخذ رضايتريادينب
 نيلبا مسئو يهماهنگت و يکنندگان در مطالعه، جلب رضاشرکت
حفظ محرمانه اطالعات همدان،  يدانشگاه علوم پزشک يهاخوابگاه
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 يدارامانتو  ياصول اخالق تيرعا، موردمطالعهدر رابطه با جامعه 
 ي، از مالحظات اخالقدر استفاده از منابع قيمراحل تحق يهيکلدر 

  .بودند موردنظرمطالعه 
 

  هاافتهي
نکه يابه علت دخترانه (خوابگاه  دانشجو از ۳۲۳در مطالعه حاضر 

شرفت ينده و پيت نسل آيبر ترب تواننديمو  باشنديمنده يمادران آ
. در همدان شرکت کردند يدانشگاه علوم پزشک )رگذارنديتأثجامعه 

و آمار  يفيق در قالب آمار توصيتحق يهاافتهيمطالعه حاضر 
 يارتباط يهامهارتنترنت و ياد به اياعت يجهت بررس ياستنباط
افزار نرم از با استفاده يت اجتماعيحما ياز تئور يان: کاربرديدانشجو
SPSS يکيدموگراف يهايژگيآورده شده است. در ابتدا و 
 ياوانع فريسه توزيو مقا يع فراوانيصورت جداول توزآموزان بهدانش

نترنت يات ارتباط به ي). در ادامه وضع۴تا  ۱ارائه شد (جداول  هاآن
 يهاآزمون صورتبهان يدانشجو يارتباط يهامهارتو ارتباط آن با 

 ).۶ و ۵جداول ( ديگردبرآورد  يونيمستقل و برازش رگرس يت يآمار
ان دختر يشتر دانشجويدهد که بينشان م ۱جدول ج ينتا

  بودند. ) درصد۹/۸۸مجرد ( موردپژوهش
 نيترمسنو  نيترجواننشان داد که  ۲ج جدول يدر ادامه نتا

ن يانگيساله بودند. م ۴۲و  ۱۸ب يبه ترت موردمطالعهدختر  يدانشجو
 )±۱۲/۳( ۶۳/۲۱ موردمطالعهان يدانشجو يار) سنيانحراف مع(±

ان ين معدل دانشجويشترين و بين کمتريبود. همچنسال 
معدل  ار)يانحراف مع(±ن يانگيبود. م ۲۰و  ۱۲ بيبه ترت يموردبررس

ف انحرا(±ن يانگيبود. م) ±۳۲/۱( ۹۹/۱۶ موردمطالعهان يدانشجو
) ±۸۵/۱( ۰۰/۵ موردمطالعهان يدانشجو خانوادهار) تعداد اعضاء يمع

  بود.
 يدانشگاه التيتحص انيدانشجو پدر التيسطح تحص نيشتريب 

 پلميد، انيمادران دانشجو التيسطح تحص نيشتريب و درصد۷/۳۸
درصد مربوط به نوع شغل پدران  نيشتريبود. ب درصد۵/۳۲

درصد  نيشتريب و درصد۳/۳۰آزاد شغل  موردپژوهش انيدانشجو
 دارخانه موردپژوهش انيمربوط به نوع شغل مادران دانشجو

 ،ياعاجتم تيحما نترنت،يبه ا ادياعت زانيم تيوضع بود. درصد۴/۴۲
مهارت  زانيو م يشبکه اجتماع ،يابزار تيحما ،يعاطف تيحما

  ت.آمده اس ۳در جدول  بيبه ترت موردمطالعه انيدانشجو يارتباط
ان يدانشجو درصد۱/۳۳آمده است  ۴که در جدول  طورهمان

 ن مطالعهينترنت قرار داشتند. در اياد به ايتحت مطالعه در معرض اعت
 انيدر دانشجو نترنتيبه ا ادياعت زانيم ار)ي(انحراف مع نيانگيم

 ۴۷/۴۴ )۵۶/۲۱متأهل ( انيدانشجو و در ۸۶/۴۷ )۱۷/۱۷( مجرد
-۱۰۰ن يب يانمرهن مطالعه ينترنت در اياد به اياز اعتيبود، بازه امت

در  نترنتيبه ا يوابستگ زانيحداقل و حداکثر مبود که  ۲۰
 ۵در ادامه، جدول بود.  ۹۴و  ۲۰ بيبه ترت موردمطالعه انيدانشجو

) اري(انحراف مع نيانگيممستقل نشان داد  ينشان داد که آزمون ت
 طوربه ۹۳/۱۰۰ )۱۰/۲۲( مجرد انيدر دانشجو ياجتماع تيحما
در  ياجتماع تي) حمااريانحراف مع( نيانگيمکمتر از  يداريمعن

 ازيبازه امت ،)=۰۰۷/۰p( است ۲۵/۱۱۰ )۲۴/۱۷متأهل ( انيدانشجو
بود  ۲۹-۱۴۵ نيب يانمرهمطالعه  نيدر از ين ياجتماع تيحما مؤلفه
 انيدر دانشجو ياجتماع تيحما زانيحداقل و حداکثر مکه 

 نيانگيم نيهمچنآمد.  دست به ۱۴۳و  ۳۹ بيبه ترت موردمطالعه
 )۶۳/۷( مجرد انيدر دانشجو ي) نمره مهارت ارتباطاري(انحراف مع

حداقل  نيهمچنبود،  ۱۴/۵۷ )۹۴/۷متأهل ( انيدانشجو و در ۴۷/۵۷
 بيبه ترت يموردبررس انيدر دانشجو يمهارت ارتباط زانيو حداکثر م

 )اريانحراف مع( نيانگيم نيو کمتر نيشتريب ده شد.يد ۸۴و  ۳۵
مربوط  بيبه ترت موردمطالعه انيدر دانشجو نترنتيبه ا ادياعت زانيم

 و ۶۵/۵۱ )۶۴/۱۷( پلميد التيتحص يبا پدر دارا انيبه دانشجو
 نيانگيم نيو کمتر نيشتريبن يبود، همچن ۷۴/۴۲ )۲۷/۱۸( سواديب
با مادر  انيمربوط به دانشجو نترنتيبه ااد ياعت زانيم )اريانحراف مع(

 ۶۷/۴۲ )۲۷/۱۸( سواديب و ۲۹/۵۰ )۰۲/۱۸( پلميد التيتحص يدارا
  .بود

 يطفعا تيحما نترنت،يبه ا ادياعت زانيم نيرابطه ب ۶در جدول 
 وهشموردپژ انيدانشجو يو مهارت ارتباط يشبکه اجتماع ،يو ابزار

 يرتباطاو مهارت  نترنتيبه ا ادياعت زانيم نيبنشان داده شده است. 
)۱۸۹/۰-r=( شتوجود دا دارمعنيمعکوس  يرابطه خط 
)۰۰۱/۰p= .(ارت مه نترنت،يبه ا ادياعت زانيم شيکه با افزا يطور

 تيحما زانيم نيب ني. همچنافتييممتوسط کاهش  طوربه يارتباط
 ياجتماع کهو نمره سازه شب) =۷۸۵/۰r( يابزار تيو حما يعاطف

)۲۵۶/۰r= (شتوجود دا دارمعني ميرابطه مستق )۰۰۱/۰p< .(
 )=۲۲۴/۰r( يو نمره سازه شبکه اجتماع يابزار تيحما نيب عالوهبه

  ده شد.ي) د>۰۰۱/۰p( دارمعني ميمستق يرابطه خط

 ٧ج جدول ينتا ،برازش شده يخط ونيبر اساس مدل رگرس
با ثابت ماندن  ينمره مهارت ارتباط کي شيافزاکه با  دهديمنشان 

 تيدر مدل و ثابت ماندن نمره حما کيدموگراف يرهايمتغ ريسا
کاهش  ٣٨/٠ اندازهبهمتوسط  طوربه نترنتيبه ا يوابستگ ،ياجتماع

  .ابدييم
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  ت تأهليوضع برحسب يموردبررسان يدانشجو يع فراوانيتوز :)۱جدول (
  يدرصد فراوان  يفراوان  ت تأهليوضع

  ۹/۸۸  ۲۸۷  مجرد

  ۱/۱۱  ۳۶  متأهل

  ۱۰۰  ۳۲۳  کل

  

  يک کميدموگراف يرهايمتغ برحسب موردپژوهشان يع دانشجويف توزيتوص :)۲جدول (
  استانداردانحراف   نيانگيم  حداکثر  حداقل  تعداد  ريمتغ

  ۱۲/۳  ۶۳/۲۱  ۴۲  ۱۸  ۳۲۳  سن

  ۳۲/۱  ۹۹/۱۶  ۲۰  ۱۲  ۳۲۳  معدل

  ۸۵/۱  ۵  ۱۲  ۱  ۳۲۳  خانواده يتعداد اعضا

  

  پژوهش يرهايمتغ ازنظرتحت مطالعه  انيدانشجو يهانمرهف يتوص :)۳جدول (
  انحراف استاندارد  نيانگيم  حداکثر  حداقل  تعداد  از)يحداکثر امت-ازيحداقل امت( ريمتغ
  ۷۱/۱۷  ۴۸/۴۷  ۹۴  ۲۰  ۳۲۳  )۲۰-۱۰۰نترنت (يبه ااد ياعت

  ۷۹/۲۱  ۹۶/۱۰۱  ۱۴۳  ۳۹  ۳۲۳  )۲۹-۱۴۵( ياجتماعت يحما
  ۵۴/۱۴  ۱۵/۶۱  ۸۵  ۱۷  ۳۲۳  )۱۷-۸۵( يعاطفت يحما
  ۶۴/۷  ۳۲/۲۸  ۴۰  ۸  ۳۲۳  )۸-۴۰( يابزارت يحما

  ۳۴/۲  ۵۰/۱۲  ۱۹  ۴  ۳۲۳  )۴-۲۰( يشبکه اجتماع
  ۶۳/۷  ۴۳/۵۷  ۸۴  ۳۵  ۳۲۳  )۱۸-۹۰( يمهارت ارتباط

  

  نترنتياد به ايزان اعتيم ازنظر موردپژوهشان يع دانشجويتوز :)۴جدول (
  يدرصد فراوان  يفراوان  نترنتياد به اياعت
  ۱/۶۱  ۱۹۷  يعاد

  ۱/۳۳  ۱۰۷  اديدر معرض اعت
  ۸/۵  ۱۹  نترنتيمعتاد به ا

  ۱۰۰  ۳۲۳  کل
  

ان يدانشجو يو مهارت ارتباط ي، شبکه اجتماعيو ابزار يت عاطفينترنت، حمايبه ا يزان وابستگيسه ميف و مقايتوص :)۵جدول (
  ت تأهليوضع زنظرا موردپژوهش

  ريمتغ
ت يوضع
  تأهل

 pvalue  آماره آزمون  انحراف استاندارد  نيانگيم  تعداد

  نترنتيبه ا يزان وابستگيم
  ۱۷/۱۷  ۸۶/۴۷  ۲۸۷  مجرد

۰۸/۱t= ۲۸۰/۰  
  ۵۶/۲۱  ۴۷/۴۴  ۳۶  متأهل
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  يت اجتماعيحما
  ۱۰/۲۲  ۹۳/۱۰۰  ۲۸۷  مجرد

۴۴/۲-t= ۰۱۵/۰  
  ۲۴/۱۷  ۲۵/۱۱۰  ۳۶  متأهل

  يت عاطفيحما
  ۶۹/۱۴  ۳۸/۶۰  ۲۸۷  مجرد

۶۹/۲-t=  ۰۰۷/۰  
  ۷۴/۱۱  ۲۵/۶۷  ۳۶  متأهل

  يت ابزاريحما
  ۷۷/۷  ۰۱/۲۸  ۲۸۷  مجرد

۰۷/۲-t=  ۰۳۹/۰  
  ۱۱/۶  ۸۱/۳۰  ۳۶  متأهل

  يشبکه اجتماع
  ۳۵/۲  ۵۴/۱۲  ۲۸۷  مجرد

۸۳/۰t=  ۴۰۹/۰  
  ۲۴/۲  ۱۹/۱۲  ۳۶  متأهل

  يمهارت ارتباط
  ۶۳/۷  ۴۷/۵۷  ۲۸۷  مجرد

۲۵/۰t= ۸۰۶/۰  
  ۰۴/۷  ۱۴/۵۷  ۳۶  متأهل

  

و مهارت  ي، شبکه اجتماعيو ابزار يت عاطفيحما يهاسازهنترنت و يبه ا يوابستگزان يم نيب رسونيپ همبستگي بيضرا :)۶جدول (
  موردپژوهشان يدانشجو يارتباط

  يمهارت ارتباط  يشبکه اجتماع  يت ابزاريحما  يت عاطفيحما  يت اجتماعيحما  نترنتياد به ايزان اعتيم  سازه
اد به يزان اعتيم
  نترنتيا

  
۰۳۲/۰-r= 

۵۶۴/۰p= 

۰۷۶/۰-r= 

۲۰۶/۰p= 

۰۴۲/۰r= 

۴۵۷/۰p=  
۰۰۳/۰r= 

۶۹۳/۰p= 

۱۸۹/۰-r= 

۰۰۱/۰p= 

     يت اجتماعيحما
۹۶۹/۰r= 

۰۰۱/۰p< 

۸۹۷/۰r= 

۰۰۱/۰p<  
۳۵۷/۰r= 

۰۰۱/۰p< 

۰۱۰/۰r= 

۸۵۸/۰p= 

        يت عاطفيحما
۷۸۵/۰r= 

۰۰۱/۰p<  
۲۵۶/۰r= 

۰۰۱/۰p<  
۰۰۱/۰r= 

۹۹۵/۰p= 

          يت ابزاريحما
۲۲۴/۰r= 

۰۰۱/۰p<  
۰۰۱/۰-r= 

۹۸۸/۰p= 

            يشبکه اجتماع
۰۹۷/۰r= 

۰۸۳/۰p= 
 

ان يدر دانشجونترنت يبه ا يو مهارت بر وابستگ يت اجتماعيک و حمايدموگراف يرهايمتغ يکنندگييشگويپ يبررس :)۷جدول (
  موردپژوهش

 يونيب رگرسيضر  استاندارد يخطا  يونيب رگرسيضر  ريمتغ
  استانداردشده

 pvalue  يآماره ت

 >۰۰۱/۰  ۳۹/۶  -----  ۵۰/۱۵  ۱۴/۹۹  عرض از مبدأ

  الت پدريتحص
  ۹۸۷/۰  -۰۱۶/۰  -۰۰۱/۰  ۴۱/۳  -۰۶/۰  سواديب

  ۸۸۹/۰  ۱۴۰/۰  ۰۰۹/۰  ۱۵/۳  ۴۴۸/۰  کليس
  ۰۹۳/۰  ۶۸/۱  ۱۱۳/۰  ۵۹/۲  ۳۶/۴  پلميد
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  ---  ---  ----  ---  ----  (مرجع) يالت دانشگاهيتحص
  الت مادريتحص

  ۰۶۳/۰  -۸۶/۱  -۱۴۳/۰  ۲۳/۳  -۱۶/۶  سواديب
  ۱۷۷/۰  -۳۵/۱  -۰۹۹/۰  ۲۳/۳  -۳۸/۴  کليس
  ۶۲۵/۰  -۵۰/۰  -۰۳۶/۰  ۷۷/۲  -۳۵/۱  پلميد

  ----  -----  ----  ---  ----  مرجع)( يدانشگاهالت يتحص
  يت اقتصاديوضع

  ۲۳۸/۰  ۱۸/۱  ۱۲/۰  ۵۳/۳  ۱۷/۴  خوب
  ۰۷۱/۰  ۸۱/۱  ۱۸/۰  ۴۳/۳  ۲۱/۶  متوسط

  ---  ----  ----  ----  ----  مرجع)نامطلوب (
  ۸۶۵/۰  -۱۶۷/۰  -۰۰۹/۰  ۰۴۵/۰  -۰۸۸/۰  يت اجتماعيحما

  ۰۰۳/۰  -۰۳/۳  -۱۶۳/۰  ۱۳/۰  -۳۸/۰  يمهارت ارتباط
۳۳۲/۰R= ۱۱۰/۰R2= ۰۷۹/۰R2= ۵۰۳/۳ افتهيليتعدF= ۰۰۱/۰p< 

  
 يريگجهينتبحث و 

است که به افراد کمک  يشبکه اجتماع کي ياجتماع حمايت
و مشكالت روزانه كنار  يزندگ يزااسترستا بتوانند با شرايط  کنديم

ممکن است رفتار و سالمت را  قياز سه طر يبيايند. حمايت اجتماع
که شخص به آن  يتحت تأثير قرار دهد، اولين مورد شبکه اجتماع

 يمحتواي روابط اجتماع ياجتماع مايتتعلق دارد، دومين جنبه از ح
عشق، اعتماد و  ،يمثل: همدرد ياست که شامل حمايت عاطف

ارائه پند و اندرز، اظهارنظر و  يعني ياطالعات تيمراقبت، حما
در روبرو شدن با مشکلش از آن استفاده  توانديمکه شخص  ياطالعات

 هک يکمک ملموس و خدمت کيعرضه  يفن اي يکند، حمايت ابزار
شبکه  درواقع. )۲۵(شوديمداده  ازمنديبه شخص ن ميمستق طوربه

شرکت دارد اشاره  هاآناز روابط که فرد در  يامجموعهبه  ياجتماع
 يهاگروهو  يکار ،يشاونديخو ،يخانوادگ يهاشبکه: ري، نظکنديم

  . )۲۶(هاستآنکه شخص عضو  گريد ياجتماع
 يمختلف حمايت اجتماع يهامؤلفهنشان داده که  مطالعات

دارد و باعث  يبر سالمت روان ينقش محافظت ،يحمايت عاطف ژهيوبه
   .)۲۷(شوديم در افراد يکاهش فشار روان
تحت  توانديمنترنت ياد گونه به اينکه مراجعه اعتيبا توجه به ا

 يتئور يفرد باشد و بر مبنا يارتباط يهامهارتارتباطات و  ريتأث
 و هامساعدتاز انواع  تواننديم انيدانشجو ياجتماع تيحما

 يسطوح از روابط اجتماع نيا يو اطالعات يابزار ،يعاطف يهاکمک
  ،احساس شد يامطالعه نيبه انجام چن ازيبرخوردار شوند ن

و  نترنتيبه ا ادياعت نيهدف از اين مطالعه بررسي رابطه بلذا 
علوم  يهاخوابگاهدختر ساکن  انيدانشجو يارتباط يهامهارت
-۹۶در سال  ياجتماع تيحما يتئور يهمدان بر مبنا يپزشک

 ،يانهيزمدموگرافيكي و  سؤاالتکه با استفاده از بود،  ۱۳۹۵
و  ياجتماع تيحماپرسشنامه  ،يارتباط يهامهارتپرسشنامه 
  .شد انجام نترنتيبه ا ادياعتپرسشنامه 

در  نترنتيبه ا ادياعت زانيم نيانگيمطالعه حاضر م در
 ج همسوينتا نيا بود،متأهل  انياز دانشجو شتريبمجرد  انيدانشجو

نفر از  ۸۰ يبر رو ۱۳۹۱-۱۳۹۲و همکاران در سال  لشگر آرا با
علوم پزشكي تهران  يهاخوابگاهدانشجويان دختر ساكن 

به علت داشتن اوقات آزاد بيشتر  توانديماين امر  البته .)۲۸(باشديم
افراد مجرد و درصد باالي سكونت افراد مجرد در خوابگاه و دسترسي 

  . به اينترنت پرسرعت باشد ترآسان
ن يالت والدين تحصيج مطالعه حاضر نشان داد که بيدر ادامه نتا

با وجود دارد که  يان ارتباط معنادارينترنت دانشجوياد به ايبا اعت
ان يارتباط م يبررسو همکاران با عنوان  يخ احمديش يمطالعه

و  ينترنت، افسردگيبه ا ين با وابستگيت و شغل والداليسطح تحص
 توانديمآن  علت .باشديمهمسو  آموزان شهر سنندج اضطراب دانش

حات يجهت انجام تفر کردهليتحصن يق فرزندان توسط والديبه تشو
  .)٢٩(فراغت باشدسالم مثل مطالعه و ورزش در اوقات 

 طوربه يمهارت ارتباط نترنت،يبه ا ادياعت زانيم شيبا افزا
 يخط ونيبر اساس مدل رگرس يبه عبارت افتييممتوسط کاهش 

با ثابت ماندن نمره  ينمره مهارت ارتباط کي شيشده، افزا برازش
 ۳۸/۰ اندازهبهمتوسط  طوربه نترنتيبه ا ادياعت ،ياجتماع تيحما

و  ياکرم يمطالعه جيموضوع همسو با نتا نيافت، اييکاهش م
 نترنتيبه ا اديبا اعت يارتباط يهامهارترابطه  يبررس همکاران
ج ي، نتا)۳۰(باشديمر سبزوا يدانشگاه علوم پزشک انيدانشجو
اد ياعتبا موضوع  ۲۰۱۷و همکاران در سال  ين انصاريحس يمطالعه
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 يرستانيدانش آموزان دب ين فرديب يارتباط يهامهارتنترنت و يبه ا
در  ين فرديب يارتباط يهامهارتنشان داد که با بهبود  زيشهر تبر

مطالعه ج ينتا. )٣١(ابدييمنترنت کاهش يبه ا يدانش آموزان، وابستگ
به  يوابستگن يو معکوس ب دارمعنيارتباط  دهندهنشانز ين ييآقا

از  يکي، )۳۲(است آموزاندانش يارتباط يهامهارتدر  نترنتيا
ان و غرق شدن در يعلل آن کاهش ارتباط فرد با اطراف نيترمهم
 ت است کهين موضوع قابل اهمين اي، همچنباشديم يمجاز يفضا

 ،ييشکوفا خود تحمل استرس، له،ئحل مس با نترنتيبه ا يوابستگ
 ،يهمدل ،يريپذانعطاف ، کنترل تکانه،يفرد نيروابط ب ،ييگراواقع

دور شدن از  ين فرد را براي. بنابرا)۳۳(عکس دارد  رابطه يخودابراز
، يت ابزاريحما، يت عاطفي. حماکنديمان آماده يط و اطرافيمح

هر  يدر ارتباط هستند به عبارت يبا شبکه اجتماع يت اجتماعيحما
ن يباشد نشان بر ا شدهاحاطه مؤثر يچه فرد توسط شبکه اجتماع

 يت اجتماعيو حما يت ابزاري، حمايت عاطفياست که از  حما
ان يتوسط اطراف توانديم هاتيحمان يبرخوردار است و ا يموردتوجه

 هايخوابگاه، هم هايهمکالسخانواده،  يوستان، اعضافرد مانند د
و همکاران، شنسا و  يج با مطالعه اکرمين نتايشده باشد. ا نيتأم

ان  سوک و يسو يمطالعه. در )۳۴, ۳۰(باشديمز همسو يهمکاران ن
ان ين دانشجويدر ب ۲۰۱۹که در سال  يهمکاران در کره جنوب

اد به تلفن هوشمند يان داد که اعتج نشيافت نتايانجام  يپرستار
ف يدر انجام وظا هاآن يتيريش استرس و کاهش خود مديموجب افزا

. )۳۵(گردديمبا همکاران خود  يارتباط يهامهارتو کاهش 
در  ۲۰۲۲ه در سال يا در ترکيکاجار و آلکا يمطالعهن در يهمچن

دانش  يسنت يهاير بازيتأثمداخله محور، با موضوع  يمطالعهک ي
، و سطح استرس ياجتماع يهامهارتنترنت، ياد به ايبر اعتآموزان 

 يهايباز يجابه يسنت يهايبازن کردن يگزيج نشان داد که جاينتا
و  يارتباط يهامهارتنترنت و ياد به اي، موجب کاهش اعتياانهيرا

 يريتأث هاآنبر استرس  يده وليدانش آموزان را بهبود بخش ياجتماع
لوپز و همکاران در سال  يمطالعه . در ادامه در)٣٦(نداشته است

ن ينترنت در بيمشکل استفاده از اا با موضوع يدر اسپان ٢٠٢١

ج نشان داد که ي، نتاياجتماع يهامهارتان و ارتباط آن با يدانشجو
 يهامهارتنترنت موجب کاهش ياستفاده مداوم از ا

و  ياحساس همدل يهامهارت، يمکالمه و سهولت اجتماع(ياجتماع
ان ي. دانشجو)٣٧(گردديم هاآنن ي) در بسکيمثبت، مقابله با ر

ل دور بودن از خانواده و جهت پر کردن اوقات يبه دل يخوابگاه
رار گرفته و موجب نترنت قياد به ايشتر در معرض اعتيفراغت خود ب

 در جامعه خواهد شد.   هاآن يارتباط يهامهارتکاهش 
به روش خود  هاداده يآورجمعن مطالعه يا يهاتيمحدوداز 
ت توسط يبود که جهت به حداقل رساندن عدم گزارش واقع يگزارش

ل پرسشنامه توسط فرد، اهداف يش از تکميمحقق پ کنندگانشرکت
 هادادهن مطالعه فقط ين در اي. همچنداديمح يمطالعه را کامل توض

در مطالعات  گردديمشنهاد يشد که پ يآورجمعان دختر ياز دانشجو
و  يت اجتماعيحما يهامؤلفهنترنت، ياد به ايزان اعتيت ميوضع يآت

 شود. يز بررسيان پسر نين دانشجويدر ب يارتباط يهامهارت
که با آگاه کردن  هاخوابگاه نيلئومس يعدم همکار نيهمچن
 د.يز حل گرديمسئله ن نيا ت انجام مطالعه،يخوابگاه از اهم نيمسئول

ج يمطالعه حاضر و نتا برحسبق، ين تحقيا يکاربرد يهاشنهاديپ از
ان واضح ينترنت در دانشجوياد به ايت موضوع اعتياهم شدهکسب
 يمجاز ينترنت و فضاياز حضور ا توانينمنکه يو با توجه به ا است

 يهايزيربرنامهکرد  يپوشچشمجوانان و نوجوانان  يدر زندگ
 يهامهارتو بهبود  نترنتيبه ا ادياز اعت يريشگيپبر  يمبتن يآموزش
 .باشديم يضرور يارتباط
  

  يتشکر و قدردان
 يشورا مصوب در يقاتياز طرح تحق شدهبرگرفتهن پژوهش يا

ته اخالق يکه در کم باشديمهمدان  يدانشگاه علوم پزشک يپژوهش
به  IR.UMSHA.REC.1396.530در پژوهش با شناسه اخالق 

 کنندهشرکتان محترم ياز تمام دانشجو لهيوسنيبدد. يب رسيتصو
ر و تشکر ينمودند، تقد ياريدر پژوهش که ما را در انجام مطالعه 

 .گردديم
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Original Article 

INTERNET ADDICTION AND COMMUNICATION SKILLS OF 
STUDENTS: AN APPLICATION OF SOCIAL SUPPORT THEORY 

 
Saeed Bashirian1, Seyedeh Melika Kharghani moghaddam2, KHadijeh Bandeh elahi3, Nasrin 

shirmohamadi4, Fereshteh Besharati5, Fatemeh Malekpour*6 
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Abstract 
Background & Aims: The Internet has become so pervasive that has affected most life skills, including 
communication skills. Because of easy and daily access to the Internet and need to seek to expand their 
communication network, students are a vulnerable group of the society to the internet addiction. The 
aim of this study was to investigate the relationship between internet addiction and students' 
communication skills based on social support theory. 
Materials & Methods: In the present descriptive study, 323 students from different dormitories of 
Hamadan University of Medical Sciences were participated randomly in the study. The questionnaires 
used included Barton Standard Communication Skills Questionnaire, Sherborne and Stewart Social 
Support Questionnaire, and Young Internet Addiction Questionnaire. The data were analyzed using 
SPSS software, and correlation coefficient and linear regression tests were performed. 
Results: Mean (±SD) scores were 47.48 (±17.71) for internet addiction, 101.96 (±21.79) for social 
support, 12.50 (±2.34) for social network, and 57.43 (±7.63) for communication skills. There was a 
significant inverse relationship between internet addiction and communication skills (r = -0.189, 
p=0.001). According to the linear regression model, with one-point increase in the communication skills 
score, the rate of internet addiction decreased by an average of 0.38. 
Conclusion: Due to the inverse relationship between Internet addiction and communication skills in the 
students, planning and designing educational-supportive interventions in order to use the internet 
correctly will prevent internet addiction and improve communication skills in using effective social 
networks. 
Keywords: Internet Addiction, Communication Skills, Internet, Social Support Theory, Student 
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