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 چکيده

 گفته ینترنتا از استفاده تمایل کنترل در ناتوانی یا حد از بیش یاستفاده به اینترنت به اعتیاد

 یکی عنوان به آوری تاب. است همراه اعتیاد دیگر انواع مشابه هایینشانه و عالئم با که شودمی

 ظرفیت شناسیروان در. است شده توجه آینده خطرساز عوامل درمقابل محافظتی عوامل از

متغییر بعدی راهبرد . اند نامیده آوری تاب را فجایع و استرس با سازگاری برای افراد مثبت

 فزایشا منظوربه رفتاری و شناختی هایکوشش عنوانبه استرس های مقابله ای میباشد که با

 زارساست شرایط منفی پیامدهای از پیشگیری برای هاییتالش یا و محیط با فرد سازگاری

له راهبرد های مقاب تاب اوری، پرسشنامه مورد استفاده اعتیاد به اینترنت، است. شده توصیف

جان  و موس و گراس و دیودسون،  بیلینگز و ای و نظم جویی هیجانی به ترتیب یانگ، کونور

نین کند. همچی افراد در اعتیاد به اینترنت کاهش پیدا میمیباشد. با افزایش تاب آوری، نمره

ای مسئله مدار با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد، بدین بین راهبرد مقابله

کمتری  یکنند، نمرهمقابله با استرس استفاده میمعنی که افرادی که از این راهبرد در شرایط 

آورند. همچنین بین راهبرد هیجان مدار با اعتیاد به اینترنت در اعتیاد به اینترنت به دست می

رابطه منفی معناداری وجود دارد، یعنی افرادی که در شرایط استرس زا این راهبرد را به کار 

 آورند.اینترنت به دست میگیرند، نمرات باالتری در اعتیاد به می

راهبرد های مقابله ای و نظم  ،ب اوریتا، اعتیاد به اینترنت واژگان کليدی:

 .جویی هیجانی
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 3کشاورز سميه، 2عبدالجواد احمدی ،1مهربانی صبور صبا

 .قزوین ،دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1
 .قزوین ،دانشگاه بین المللی امام خمینی نشناسی دانشکده علوم اجتماعیادانشیار گروه رو 2
 .قزوین ،خمینی امام المللی بین دانشگاه دانشکده علوم اجتماعی روانشناسی گروه استادیار 3

 

  نام نویسنده مسئول:

 مهربانی صبور صبا

 ابلهمق راهبردهای آوری، تاب نقش اینترنت به پيش بينی اعتياد

بين دانش آموزان پایه هشتم  هيجانی جویی نظم و استرس با

 شهر هشتگرد

 4/12/1331 تاریخ دریافت:

 11/2/1333 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
ی اعتیادی از اینترنت )مثل دانلود ای گسترده است که شامل بازی اینترنتی و سایر اشکال استفاده، سازه1اعتیاد به اینترنت

شود. شیوع این اختالل، از یک های اجتماعی و خرید آنالین اعتیادی( میهای مربوط به شبکهاز سایت ی افراطیاعتیادی، استفاده

درصد گزارش شده است. این تفاوت احتماال به دلیل میزان متغیر دسترسی به اینترنت در کشورهای مختلف،  7/31درصد تا 

(. شیوع بیشتر 2114و همکاران،  2است )هو، ژانگ، تسانگ، توه، پانتعاریف متعدد اعتیاد به اینترنت و ابزارهای تشخیصی متفاوت 

 نوعی عنوان به که اینترنت به اعتیاد (.2111،  3این اختالل در پسران گزارش شده است )وادلین، اسلود، هلستروم و نیلسون

 بسا چه و 1331 سال در اگرچه شود،می شناخته اینترنت، از استفاده با مرتبط های تکانه کنترل در ناتوانی با و رفتاری وابستگی

 یک ،2113 سال در روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای پنجم ینسخه انتشار زمان تا بود، شده توصیف آن، از پیش

 بازی اختالل عنوان با البته DSM-5سوم  بخش در اینترنت به اعتیاد جایدهی. نبود رسمی، تشخیصی های مالک دارای اختالل

عوامل گوناگونی (. 2113)انجمن روانپزشکی آمریکا،  دارد اشاره اینترنت به مربوط اعتیادی رفتارهای از یکی به فقط که اینترنتی

ی از کدر گرایش افراد به اینترنت نقش دارند. یکی از این عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت، تاب آوری است. تاب آوری به عنوان ی

مثبت افراد برای سازگاری با استرس و  تشناسی ظرفیاست. در روان شدهتوجه  ندهقابل عوامل خطرساز آیعوامل محافظتی درم

بررسی  گوناگونی هادگاهی است که از دیادهیچآوری سازه پی(. تاب1331 ،)خباز، بهجتی و ناصری انددهینامآوری را تاب عفجای

و آن را نبود مشکالت روان شناختی در پاسخ  نگرندیمسازه  امدبرخی از پژوهشگران تاب آوری را به عنوان پی کهشده است. درحالی

ا نشان زا راسترس دادبا روی عتاب آوری تمرکز دارند که سازگاری سری ندبر فرای شتریب گران. دیدانندمی زا بی آسیدادهابه روی

نش ها واکو فالکت دادهایروکه به خوبی در مقابل  دهدی فرد ربط میتی شخصیهایژگویتاب آوری را به  زسوم نی دگاهید. دهدمی

آوری پایین و مقابله غیر منطقی با مسایل موجب (. تاب2112و همکاران،  4، وبر، پرینسیپ، شنیدر، بارثستر)می دهدنشان می

وع اختالالت روانی را در سطح جامعه به دنبال می آورد. روی آوردن افراد به فساد و انحراف شده و مشکالت تربیتی فرزندان و شی

 (.1334افراد تاب آور، احساس نا امیدی و تنهایی کمتری دارند و در برابر مشکالت تحمل خوبی از خود نشان می دهند )ناعمی، 

می )بهادری خسروشاهی و هاش یکی دیگر از متغیرهایی که با اعتیاد به اینترنت در ارتباط است، راهبردهای مقابله با استرس است

رخی ب .روان را متاثر کند م وستواند بهداشت ج(. امروزه استرس، بخش انکار ناپذیر زندگی روزانه است که می1331نصرت آباد، 

 ،چنانچه به نحو مطلوبی اداره نشود، پیامدهای نامطلوب رنج های آدمی در رابطه است وترس با غالب بیماریسبر این باورند که ا

چگونگی واکنش ما  ها به خودی خود عامل بیماری نیستند بلکه،ت. استرسگزاف را در پی خواهد داش هایبیماری و صرف هزینه

زا، معموال به حدی برای فرد ناراحت کننده رویدادهای استرس های ناشی ازی هیجانتجربه. شودبه آنهاست که موجب بیماری می

سوی دیگر، استرس در زندگی امروزی امری اجتناب ناپذیر  ت. ازترس را به دنبال خواهند داشسابا  است که اقدامات کنار آمدن

به  های منحصر به فردیکنند با اتخاذ شیوهعی میسکنند و در نتیجه ترس را تجربه میسمختلفی ا هایت و افراد به روشسا

افزایش سازگاری فرد با محیط و یا  ختی و رفتاری به منظورناشهای ترس به عنوان کوششسمقابله با آن بپردازند. مقابله با ا

متغیر دیگری که (. 1314، 2نالزاروس و فولکم) توصیف شده است زاسهایی برای پیشگیری از پیامدهای منفی شرایط استرتالش

(. در میان متغیرهای روان 1334با اعتیاد به اینترنت در ارتباط است، تنظیم هیجانی است )امیری، سپهریان آذر و ناصری تمرین، 

شناختی گوناگون که بر اختالل اعتیاد به اینترت تاثیر دارند، برخی مطالعات نقش تفاوت های فردی در تنظیم هیجانی مانند 

نظم اند. این تمرکز بر خودتکانشگری، جستجوی تازگی، حساسیت به تقویت و توانایی تنظیم هیجانی را مورد بررسی قرار داده

ای هاشی از این واقعیت است که اعتیاد به اینترنت به عنوان نوعی اعتیاد مفهوم سازی شده و نشان داده شده است که تفاوتجویی ن

فردی در تنظیم هیجان نقش مهمی در شکل گیری و تداوم رفتارهای اعتیادی دارد. به بیان دیگر تنظیم هیجان نقشی محوری 

تواند به عنوان شکل خاصی از (. از این نظر اعتیاد به اینترنت می2111، 1ن و دیمیترویسدر بازداری رفتارهای اعتیادی دارد )کا
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با توجه به گسترش و فراگیر  (.2111، 7راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه محسوب گردد )اسپادا، النگستون، نیکسویک و مونتا

اعتیاد به اینترنت در بسیاری از جوامع صنعتی و پیشرفته مورد شدن استفاده از اینترنت در نوجوانان و با عنایت به اینکه مسئله 

 تواند بهداشت روانی و جسمانیبحث و بررسی بوده، به نظر می رسد با افزایش روز افزون استفاده از اینترنت در ایران، این امر می

نت باشیم. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده و در آینده شاهد معضالت ناشی از اعتیاد به اینتر

 نقش تاب آوری، راهبردهای مقابله با استرس و تنظیم هیجانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت انجام خواهد شد.

 

 جامعه مورد پژوهش
 .بود آموزدانش 321 حدودا شامل که هشتگرد شهر مدارس هشتم مقطع آموزاندانش کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه

 

 گيرینمونه و روش نمونه
نفر از افراد جامعه آماری بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله  141نمونه آماری در این مطالعه شامل 

ی نمونه گیری خوشه ای است. در این روش عناصر نمونه اصلی طی ای، شکل گسترده یافتهمونه گیری مرحلهای انتخاب شد. ن

 رسهمدای، ابتدا چند گیری خوشهتوان در مثال نمونهی دیگر. مثال مییعنی انتخاب نمونه از نمونه ،شوندمرحله انتخاب می چند

را معین و پس از آن عناصر نمونه را از هر کالس هشتم چند  مدرسهبرگزید و سپس از بین هر شهر هشتگرد را به طور تصادفی از 

رد. به طور کلی باید گفت در روش نمونه گیری مرحله ای، در هر مرحله یک شرط بر روی اعضای واحد به طور تصادفی انتخاب ک

 .جامعه گذاشته می شود و به این طریق نمونه مورد نظر را انتخاب می کنند

 121با توجه به اینکه طرح پژوهش همبستگی است و چهار متغیر در پژوهش وجود دارد، با استفاده از فرمول پلنت تعداد 

آموزان شهر هشتگرد نفر از دانش 141کند. برای جلوگیری از ریزش با افت آزمودنی ها، تعداد نفر برای حجم نمونه کفایت می

 مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 ابزار پژوهش
 پرسشنامه اعتياد به اینترنت

مکاران ه است که توسط یانگ وسوال  21این مقیاس شامل ( ساخته شد. 1331) یانگ توسط آزمون اعتیاد به اینترنت 

گیری اعتیاد بندی لیکرت برای اندازهدرجه ای بر اساستهیه و اعتباریابی شده است. این مقیاس یک ارزیابی خودسنجی بیست ماده

( 1ره (، به ندرت )نم2)نمره گاهی (، 3)نمره  معموالً(، 4)نمره  اغلب(، 2ه )نمره بندی آن به صورت همیش. درجهاستبه اینترنت 

به اینترنت  که هر چه نمره فرد بیشتر باشد وابستگی و اعتیاد او است 111 تا 1 . دامنه نمرات این آزمون از( است1نمره هرگز )و 

 -13تا  1نمرات  -1. بندی شده است تقسیم بیشتر ارزیابی خواهد شد. میزان اعتیاد به اینترنت بر اساس نمرات به چهار طبقه

 شدید است. - 111تا  11نمرات  -4متوسط و  -73تا  21نمرات  -3خفیف،  - 43تا  21نمرات  -2معمولی، 

 نوع پایایی را اعالم کردند. در پژوهش خود برای نسخه فارسی این پرسش نامه دو( 2111) مراصی، جنتی و اسالم علوی،

 دادند. گزارش  32/1و  12/1تیب تر ، بهاخها پایایی این پرسشنامه را به روش تنصیف و آلفای کرونبآن

 

 پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون

حوزه تاب آوری تهیه کردند.  1373 -1331( با مرور منابع پژوهشی 2113آوری را کونور و دیویدسون ) پرسشنامه تاب

اولیه، بیماران سنجی این مقیاس در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های های روانبررسی ویژگی

سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه 

الینی و های بآور از غیرتاب آور در گروهکنندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب

                                                           
7 Spada, Langston, Nikčević, & Moneta 
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های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید. پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون ی بوده و می تواند در موقعیتغیربالین

درست= کامالً ناد )عبارت دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر )کامالً نادرست( تا پنج )همیشه درست( نمره گذاری می شو 22

 (. 4همیشه درست=  ،3درست= اغلب ، 2گاهی درست=  ،1به ندرت=  ،1

قرار دارد. نمرات باالتر بیانگر تاب آوری بیشتر آزمودنی است. نتایج تحلیل عاملی  111تا  1بنابراین طیف نمرات آزمون بین 

رل روابط ایمن، کنت عامل: تصور شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و 2حاکی از آنند که این آزمون دارای 

زیرمقیاس تحمل عاطفه ، 11 -11 -12 -11 -17 -23 -24 -22زیرمقیاس تصور از شایستگی فردی: است.  تأثیرات معنویو 

 -22زیرمقیاس کنترل: ، 1 -2 -4 -2 -1یرمقیاس پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن: ، ز1 -7 -14 -12 -11 -13 -21منفی: 

 .3 -3زیرمقیاس تأثیرات معنوی: و  13 -21

اند. همچنین ضریب پایایی حاصل از روش گزارش کرده 13/1دیویدسون ضریب آلفای کرونباخ مقیاس تاب آوری را کونور و 

( هنجاریابی شده است. وی برای 1314این مقیاس در ایران توسط محمدی ) .بوده است 17/1هفته ای  4بازآزمایی در یک فاصله 

 .را گزارش کرده است 13/1روش آلفای کرونباخ بهره گرفته و ضریب پایایی  تعیین پایایی مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون از

برای بدست آوردن امتیاز  سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف است 22ین پرسشنامه دارای ا

 هر چه این. را خواهد داشت 111ا ت 1کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. این امتیاز دامنه ای از 

می باشد.  21پرسشنامه امتیاز  تر باشد، بیانگر میزان تاب آوری بیشتر فرد پاسخ دهنده خواهد و برعکس. نقطه برش اینالامتیاز با

شدت  همان میزان باشد، به 21 نشانگر افراد دارای تاب آوری خواهد بود و هرچه این امتیاز باالتر از 21به عبارتی، نمره باالتر از 

 س.تر خواهد بود و برعکتاب آوری فرد نیز باال

 

 ای بيلينگز و موسپرسشنامه راهبردهای مقابله

( ساخته شد که در پی دستیابی به روش آسان و معتبر برای 1311توسط بیلینگز و موس ) پرسشنامه راهبردهای مقابله

دهندگان خواسته شد یک بحران شخصی یا یک مورد مطالعه قرار دادند. از پاسخهای مقابله، مقطعی از بزرگساالن را ارزیابی پاسخ

ماده پرسشنامه  13اند، اند در نظر آورند و با توجه به اینکه چگونه با آن رویداد درگیر شدهتازگی تجربه کردهزا را که بهحادثه استرس

ه روایی صوری به مطالعه رفتاری فعال، شناختی فعال و اجتماعی های مقابله با توجه بتکمیل کنند. پاسخ خیر /صورت بلی را به

گزارش شده است. با اینکه هیچ  11/1تا  44/1در این مورد اعتبارهای همسانی درونی برای سه خرده مقیاس از  تقسیم شد.

بینی عناداری قدرت پیشطور مداری بین شدت و رویداد زندگی با مقابله به دست نیامد، اما نظرات مقابله بههمبستگی معنی

ای در گروهی از بیماران افسرده دنبال کار خود را با بررسی رفتارهای مقابله 1314سطوح استرس را افزایش داد. آن دو در سال 

برحسب  ای بکار بردند.نقطه 4خیر یک مقیاس لیکرت  /جای بلی ماده افزایش دادند و به 32ای را به های مقابلهتعداد پاسخ کردند.

ماده مربوط  2ای مشخص شد: نوع راهبرد مقابله 2گیرد. در این پرسشنامه جدید نمره به پاسخ فرد تعلق می 3تا  1این انتخاب 

ماده  11(، 1، 1، 3ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسئله ) 3(، 31، 23، 11، 2، 1به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی )

ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب  4(، 31، 27، 21، 13، 17، 12، 13، 12، 11، 7، 2رکز بر هیجان )مربوط به مقابله متم

، 22، 21، 14ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکالت ) 3( و 11، 11، 3، 4حمایت اجتماعی )

های راهبرد مسئله مدار یا راهبرد شناختی و حل مسئله زیر مقیاسهای ارزیابی ( است. خرده مقیاس32، 21، 21، 22، 24، 23

های راهبرد هیجان مدار یا راهبرد های مهار هیجانی، جسمانی کردن و حمایت اجتماعی زیر مقیاسای فعال و خرده مقیاسمقابله

، 31/1برای خرده مقیاس حل مسئله  گزارش شده است و 73/1دهند. ضریب پایایی بازآزمایی آن ای انفعالی را تشکیل میمقابله

، برای مقابله مبتنی بر جسمانی کردن 11/1، برای مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی 12/1برای مقابله مبتنی بر مهار هیجانی 

حاصل شده است. اعتبار همسانی درونی این پرسشنامه از  31/1و برای مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی  31/1مشکالت 

 (.1371گزارش شده است )حسینی قدمگاهی،  11/1تا  41/1

 

 

http://www.psyj.ir/


 44 -12، ص  2311 ، بهار12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 پرسشنامه نظم جویی هيجانی گراس و جان

 گویه 11پرسشنامه  است. این شده تدوین (2113جان ) و گراس توسط هیجان تنظیم راهبردهای گیریاندازه منظور به

 مقیاس یک در کنندگان شرکت .باشد می گویه 4 با سرکوبی و گویه 1 با مجدد ارزیابی مقیاس خرده دو بر مشتمل داشته که

 جان و گراس پژوهش در. دهندمی پاسخ( 7 نمره با)موافقم  شدت به تا( 1 نمره با)مخالفم  شدت به از ای درجه 7 لیکرت

 برای را درونی همبستگی وینگرهوتس و کاریمن. است آمده دست به 1/ 73 سرکوبی و 73/1 مجدد ارزیابی برای درونی همبستگی

 و 13/1 مجدد را ارزیابی برای کرونباخ آلفای مقدار حسینی ایران در. کردند گزارش 73/1 سرکوبی برای و 13/1 مجدد ارزیابی

 (. 1332آورد )بیگدلی و همکاران،  دست به 73/1 سرکوبی را

 

 هاروش تحليل داده
های آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار( و در بخش آمار استنباطی ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 اسبر اسبینی هر یک از متغیرهای مالک به منظور بررسی همبستگی بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون، برای پیش

 تحلیل گردید. 24نسخه  Spssفزار ااستفاده شد. نتایج پژوهش به وسیله نرم زمانهمبین از رگرسیون متغیرهای پیش

 . ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش1جدول 

 کشيدگی چولگی انحراف استاندارد ميانگين مولفه ها متغير

 -23/1 12/1 21/11 44/42 اعتیاد به اینترنت اعتیاد به اینترنت

 تاب آوری

 -13/1 -11/1 11/1 24/11 تصور شایستگی فردی

 11/1 12/1 22/2 14/14 عاطفه منفیتحمل 

 -11/1 12/1 27/4 12/12 نروابط ایمو  پذیرش مثبت تغییر

 -21/1 -41/1 42/3 44/7 کنترل

 -17/1 -23/1 41/2 12/2 تأثیرات معنوی

راهبردهای مقابله 

 با استرس

 -12/1 31/1 31/2 12/13 راهبرد مسئله مدار

 -21/1 11/1 31/3 21/11 راهبرد هیجان مدار

نظم جویی 

 هیجانی

 -73/1 14/1 71/4 31/21 ارزیابی مجدد

 22/1 -41/1 71/3 13/17 سرکوب

 

شود، میانگین مربوط به متغیرهای پژوهش به همراه انحراف استاندارد، چولگی و مشاهده می 1همانطور که در جدول 

( قرار دارد و این نشان از قابل قبول بودن این -2، 2مقدار آماره چولگی و کشیدگی در بازه ) کشیدگی آنها نمایش داده شده است.

 باشد.های این متغیر میمقادیر برای نرمال بودن داده

 اعتياد به اینترنتماتریس همبستگی بين تاب آوری با  2جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغير 

       - تصور شایستگی فردی 1

      - **13/1 عاطفه منفیتحمل  2

     - **11/1 **73/1 روابط ایمنو  پذیرش مثبت تغییر 3

    - **27/1 **23/1 **72/1 کنترل 4

   - 13/1 **21/1 **31/1 **23/1 تأثیرات معنوی 5
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  - **41/1 **71/1 **17/1 **12/1 **33/1 تاب آوری 6

 - **-21/1 11/1 ** -31/1 * -11/1 -17/1 ** -33/1 اعتیاد به اینترنت 7

 * (p<15/1و )یک دامنه،  ** (p<11/1)دو دامنه، 

 

آوری به جز تحمل عاطفه منفی و تاثیرات معنوی با اعتیاد به اینترنت های تابی مولفهدهد که بین کلیهنشان می 2جدول 

 د.کنافراد در اعتیاد به اینترنت کاهش پیدا میی رابطه منفی معناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش تاب آوری، نمره

 اعتياد به اینترنتماتریس همبستگی بين راهبردهای مقابله با استرس با  3جدول 

 3 2 1 متغير 

   - راهبرد مقابله ای مسئله مدار 1

  - **-23/1 راهبرد هیجان مدار 2

 - **21/1 ** -43/1 اعتیاد به اینترنت 3

 * (p<15/1و )یک دامنه،  ** (p<11/1)دو دامنه، 

 

ای مسئله مدار با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد، بدین دهد که بین راهبرد مقابلهنشان می 3جدول 

ی کمتری در اعتیاد به اینترنت به دست کنند، نمرهمعنی که افرادی که از این راهبرد در شرایط مقابله با استرس استفاده می

آورند. همچنین بین راهبرد هیجان مدار با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری وجود دارد، یعنی افرادی که در شرایط می

 آورند.گیرند، نمرات باالتری در اعتیاد به اینترنت به دست میاسترس زا این راهبرد را به کار می

 به اینترنت اعتيادماتریس همبستگی بين نظم جویی هيجانی با  4جدول 

 4 3 2 1 متغير 

    - ارزیابی مجدد 1

   - **32/1 سرکوب 2

  - **33/1 **44/1 نظم جویی هیجانی )کل( 3

 - **-42/1 -11/1 -13/1 اعتیاد به اینترنت 4

 * (p<15/1و )یک دامنه،  ** (p<11/1)دو دامنه، 

 

اینترنت رابطه منفی معناداری وجود دارد، یعنی هر اندازه دهد که بین نظم جویی هیجانی با اعتیاد به نشان می 4جدول 

 آورند.افراد نمره ی باالتری در تنظیم هیجان خود بگیرند، نمرات کمتری در اعتیاد به اینترنت به دست می

جویی  نظم و ایمقابله راهبردهای آوری، پذیر بودن اعتیاد به اینترنت، از طریق تاببینیبه منظور بررسی قابلیت پیش

 هیجانی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.

 پردازیم:حال به بررسی جداول مربوط به تحلیل رگرسیون می

 خالصه نتایج تحليل رگرسيون 5جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

1 

 114/4141 4 731/13334 رگرسیون

 432/133 132 117/11131 باقیمانده 111/1 723/34

  133 243/31221 کل
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 متغیر دهدمی نشان است، دار معنی 12/1 از کوچکتر خطای سطح در که F آمده دست به مقدار 2 جدول نتایج اساس بر

 .دهد توضیح را وابسته متغیر واریانس و تغییرات میزان که است قادر و بوده برخوردار تبیین قدرت از مستقل

 نظم جویی هيجانی و ایمقابله راهبردهای آوری، اعتياد به اینترنت بر اساس تاب. تحليل رگرسيون 6جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t sig R 2R 
 بتا SE بتا

 111/1 121/7  121/1 422/23 مقدار ثابت

21/1 71/1 

 117/1 -322/1 -131/1 127/1 -172/1 تاب آوری

 112/1 -127/3 -231/1 221/1 -712/1 راهبرد مسئله مدار

 111/1 214/7 413/1 113/1 122/1 راهبرد هیجان مدار

 112/1 -131/3 -217/1 131/1 -413/1 نظم جویی هیجانی

 

بوده و  12/1یا  11/1تر از باشد، سطح خطای آن نیز کوچک 33/2تر از عدد برای متغیری بزرگ tهرگاه قدر مطلق آماره 

 داری در تبیین تغییرات متغیر مالک داشت.در نتیجه خواهیم گفت که متغیر مورد نظر تأثیر آماری معنی

بین راهبردهای مسئله مدار، هیجان مدار و نظم جویی شناختی متغیرهای پیشتوان گفت که می1های جدول  بر اساس یافته

 .بینی نماینددرصد از متغیر مالک یعنی اعتیاد به اینرنت را پیش 21توانستند 

 

 نتيجه گيری
ین ب هیجانی جویی نظم و باسترس مقابله راهبردهای آوری، تاب نقش اینترنت به هدف پژوهش حاضر  پیش بینی اعتیاد

پایه هشتم شهر هشتگرد میباشد.از انجا که استفاده از اینترنت تاثیر مستقیمی بر کل متغیرای ذکرشده داردو به دانش آموزان 

نوعی  استفاده بیش از حد از اینترنت نتیجه ی زیان باری بر تاب اوری و هوش هیجانی دانش اموزان دارد و موجب باالرفتن 

ی افراد در اعتیاد به اینترنت کاهش ه تحلیل داده ها با افزایش تاب آوری، نمرهاسترس بیش از حد دانش اموزان میشود.با توجه ب

ای مسئله مدار با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد، بدین معنی که کند. همچنین بین راهبرد مقابلهپیدا می

ورند. آی کمتری در اعتیاد به اینترنت به دست می، نمرهکنندافرادی که از این راهبرد در شرایط مقابله با استرس استفاده می

همچنین بین راهبرد هیجان مدار با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری وجود دارد، یعنی افرادی که در شرایط استرس زا این 

( در پژوهش خود تحت عنوان 1337یفی )شرآورند. مامگیرند، نمرات باالتری در اعتیاد به اینترنت به دست میراهبرد را به کار می

 تجمعی هایویژگی و ایمقابله راهبردهای خانواده، ارتباطی الگوی داوطلبانه، هایفعالیت اساس بر اعتیاد آمادگی بینیپیش

 وجود معناداری منفی رابطه اعتیاد آمادگی با مدار مسئله ایمقابله راهبرد جوانان به این نتیجه دست یافت که بین در شناختی

 ار اعتیاد آمادگی توانستند راهبرد دو این و داشت معناداری مثبت رابطه اعتیاد آمادگی با مدار هیجان ایمقابله راهبرد و داشت

 سرسختی میان ( در پژوهش خود تحت عنوان رابطۀ1337چوبچیان لنگرودی و زربخش ) .کنند بینیپیش معناداری صورتبه

 آموزان به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای دانش در اعتیاد به گرایش با هیجانی تنظیم و ای مقابله یهاسبک شناختی،روان

 عنادارم رابطه اعتیاد، به گرایش با ای مقابله راهبردهای متغیر از جسمانی مهار مؤلفه و هیجانی تنظیم و روانشناختی سرسختی

محمدی،  .کنند آموزان را تبییندر دانش اعتیاد به گرایش اند توانسته سازگارانه هیجان تنظیم و سرسختی متغیر دو و  داشتند

بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس خودکارآمدی ( در پژوهش خود تحت عنوان پیش1331سهرابی، تترونتن و محمدپور انجردی )

یافتند که بین اعتیاد به اینترنت و خودکارآمدی عمومی، دشواری در تنظیم هیجان و تاب آوری در دانشجویان به این نتیجه دست 

رنت بینی اعتیاد به اینتعمومی، دشواری تنظیم هیجان و تاب آوری رابطه معنادار وجود داشت. همچنین این سه متغیر قادر به پیش

  بودند.
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