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 چکيده

پنداره و تنظیم هیجانی مادران با شدت عالیم اعتیاد    خودبررسی رابطه بین هدف از پژوهش حاضر،  

- 1399آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی  به اینترنت در میان دانش
  شامل  جامعه آماری در این پژوهش وهمبستگی    -توصیفیاز نوع پژوهش حاضر  بوده است.  1398

تعداد    برای محاسبه  ها بوده استبه همراه مادران آنآموزان دختر متوسطه دوم شهر شیراز  کلیه دانش

گردآوری    مادر انتخاب شد. 200آموز و  دانش  200محدودیت در اجرا   نمونه انتخابی به دلیل ابزار 
پژوهش   در این  تنظیم هیجانی  پرسشنامه   (،1989) هریس-پرسشنامه خودپنداره پیرزاطالعات 

( بوده است.  2004نیکولز و نیکی )اینترنت    ( و پرسشنامه شدت عالئم به2006) گرانفسکی و کرایچ

آزمون همبستگی پیرسون و  از    25ورژن    spss  افزار های پژوهش، توسط نرمهبرای تجزیه و تحلیل داد

خوپنداره  بین  های پژوهش نتایج نشان داد که  پس از تجزیه و تحلیل داده.  شداستفاده    آزمون رگرسیون
تنظیم  بین  اما   .نداشت  معناداری وجود رابطه هافرزندان آن با شدت عالئم اعتیاد به اینترنت  مادران

   .داشترابطه معناداری وجود  فرزندان  با شدت عالئم اعتیاد به اینترنت    نی مادرانهیجا

 خودپنداره، تنظیم هیجانی، شدت عالیم اعتیاد به اینترنت.  واژگان کليدی:
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 سکينه پروانه

 واحد فسا  یدانشگاه ازاد اسالم  یعموم یارشد روان شناس یکارشناس
 

   نویسنده مسئول:نام 

 سکينه پروانه

بررسی رابطه بين خودپنداره و تنظيم هيجانی مادران با شدت عالیم 

اعتياد به اینترنت در ميان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم 

 شهر شيراز  
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 مقدمه
بشر است که یکی از قابل پیشرفتهترین رسانهدسترس اینترنت، از دستاوردهای اخیر  های تکنولوژی ترینها در جهان و از 

به انواع می  نوین ارتباطی است و دسترسی  منابع اطالعاتی را فراهم  برخالف کاربردهای مثبت اینترنت، وجود  .  سازدمتنوعی از 

به خود جلب کرده است که اینترنت در   آور ناشی از آن در میان بعضی از کاربران، توجه همگانزیان رفتارهای افراطی و عوارض را 

به  کشور ما نیز از این همراه داشته است، اعتیاد به استفاده از آن   قاعده جدا نیست. یکی از مهمترین مشکالتی که اینترنت با خود 
اختالل عملکردی شده و با حاالت  اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب پزشکی آمریکا،نجمن روانا. است

باشد، تعریف کرده و برای تشخیص طولناخوشایند درونی در   آن، هفت مالك ارائه کرده است )حداقل   یک دوره دوماهه همراه 

به ماه(: تحمل؛ عالیم ترك؛ زمان استفاده از اینترنت بیش از  سه معیار در طول دو طول انجامد؛   آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد 
بابرای کنترل رفتار؛ صرف وقت قابل توجه   تمایل مداوم های اجتماعی، شغلی و تفریحی اینترنت؛ کاهش فعالیت  برای امور مرتبط 

با وجود آگاهی از آثار منفی  در اثر و  در واقع اعتیاد به اینترنت، یک اختالل کنترل تکانهآن.   استفاده از اینترنت؛ تداوم استفاده 

اینترنت است که منجر به ناسازگارانه استفاده از  بالینی قابل توجه میناراحتی یا اخت  الگوی  شناختی،  روان  شود و مشکالتالل 

 خودپندارۀ بخش دو شامل را برخی محققان خودپنداره  (.1394)طیوری و همکاران،   کنددرسی و شغلی در زندگی فرد ایجاد می

اعتقادمی غیرعلمی خودپندارۀ و علمی به  هر خودپندارۀ آنها، دانند.   شده تشکیل متعددی ویژۀ مفاهیم از شخص عمومی 

شیرالی  مانند است تریویژه مجزا و هایخودپنداره از متشکل نیز علمیغیر خودپندارۀ  (.1393نیا و رجبی،است)خجسته مهر، 

به با و ارتباط فیزیکی ظاهر فیزیکی، توانایی خودپندارۀ اجزای   دارای (، خودپنداره1986)  1شاولسون و بایرن نظر همساالن. 
دانند.خودپنداره را ادراك  می فرد هر خودپندارۀ اصلی از اجزای را ظاهری و اجتماعی تحصیلی، هایتوانایی است. آنان مستقلی

و کنندهبینیداند و یکی از بهترین پیشهای زندگی میها و چالششخصی فرد از خودکارآمدی در موضوع ها برای پیشرفت افراد 

 زندگی در که است مهمی از موضوعات یکی خودپنداره  (.1392رایند یادگیری می باشد)مرادی،  گذار در فعوامل بسیار مهم و تاثیر

 خود از مختلف هایموقعیت در فرد هر که دارد. رفتاری بسزایی تأثیر او سرنوشت در و کندمی ایفا را نقش مهمی انسان ۀروزمر

از   اعم خود وجود کل به فرد اگر دارد. خود وجود کل از که وی است پنداری و تصور تأثیر تحت مستقیم طور به دهد،می نشان

داشته تصور جسمی، و ذهنی هایتوانایی و ظاهری هایویژگی رفتارش  و اعمال مجموعة در منفی برداشت این باشد، منفی 

 خود را از الزم سازگاری نتواند کننده، محروم های موقعیت با در رویارویی یا دیگران با تعامل در وی شود.می موجب و منعکس

 روی را تأثیر بیشترین خانوادگی، ، حمایت(1987) 2(.از نظر هالتر و هارپر1392دهد)لطفی، محمدی، سهرابی و باقرزاده،   نشان

اشت )خجسته  د خواهند تریمثبت خودپنداره افراد باشد، ترمطلوب (، هر چه عملکرد خانواده1380خودپنداره دارد. به نظر گلچین)

و همکاران، کابات زین   (.1393مهر  وجود دارد.  مستقیمی  هیجانی رابطه  تنظیم  است میان خودپنداره و   3مطالعات نشان داده 

پرورش2003)  های هیجانی(، گسترهطرحواره قالب هیجانی )در هایپاسخ تنظیم و های بالقوه برای تحملظرفیت (، نشان داد 

)مراقبه نشسته، مراقبه  های درمانی مانند ذهن آگاهیدهد. برخی روش افزایش شناختیروان آشفتگی هنگام در را هاآن رفتاری

مشفق( و های  درمان از کمی عداد. شودمی بیماران افسرده در هیجانی تنظیمات تغییر موجب  ...پایش بدن، یوگا، مراقبه ذهن 

های آزمایی کار در اندتوانسته درمانی شناخت و فردی بین درمانیروان دیالکتیک، رفتاردرمانی، رفتاردرمانی هایبالینی مانند مهارت
 هایهای درمانی به این دلیل مفید است که توانایی کاهش واکنشبرسانند.استفاده از روش اثبات به را خود اثرمندی بالینی، تصادفی

های  دهد مهارتدارد.مطالعات گسترده نشان می را خودتنظیمی رفتارهای افزایش و عالیم افسردگی و ذهنی نشخوار منفی، هیجانی

بعدی زندگی پیشتنظیم هیجانی، وضعیت سالمت روانی فرد را در دوره (. مدیریت هیجانات به  2013،  4)آلدائو  کندبینی میهای 
وا بیرونی است که مسئولیت کنترل، ارزیابی و تفسیر  یافتن کنشمنزله فرایندهای درونی و  عاطفی فرد را در مسیر تحقق  های 

تنظیم هیجانات می نقص در  و هر گونه اشکال و  عهده دارد  بر  و اهداف او  چون اضطراب  برابر اختالالت روانی  فرد را در  تواند 

می آموزش آموزبه دانش هاخانواده وسیله به ضد اجتماعی و ناپسند رفتارهای از بسیاری. پذیر سازدافسردگی آسیب شود. داده 
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در تحقیقات مختلفی گزارش شده  .گیرد صورت شدن اجتماعی فرآیند شودمی سعی ...و اینترنت تلویزیون، از استفاده با معموالً

به وجود آید. به طوری که  ندارند که باعث شده در زندگی روزمره آنها اختالالتی  برخی کاربران اینترنت، الگوی مصرف خاصی 
پیامد  هایگزارش زمینه  اعتیاد به زیادی در  دارد.  وجود  تحصیلی افراد  روابط خانوادگی، شغلی و  مصرف اینترنت در  های سوء 

بیش از حد از دیگر آسیب های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری تحت عنوان اینترنت یا استفاده 

شود. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ختالل اعتیاد به اینترنت نام برده میاعتیاد مجازی و مشهورتر از آن با عنوان ا

با شدت عالیم اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوم هیجانی مادران    شهر  خودپنداره و تنظیم 
 می باشد.  1398-1399شیراز در سال تحصیلی  

 

 تحقيقمبانی نظری   
به ویژه   عادی مورد توجه قرار گرفته است. متفکران  خودپنداره در طول تاریخ بشری از دیدگاه فلسفه، دانشمندان و نیز افراد 

 شناختی منحصر به انسان است. پنداره است و تجربه رواندر قرن حاضر، بر این باورند که صرفا انسان دارای تجربه خود
 به جامعه افراد دیگر با ارتباط و اجتماعی تجارب از طریق تدریج به که است اجتماعی رشد مهم هایجنبه از پنداره یکیخود

 خودپنداره دارد. بنابراین مشخصی اجتماعی فرهنگی منبع کند، کمک گرفتن خودپنداره شکل به که ایتجربه آید. هردست می

با رابطة اثر بر   (.2010)وینبرگ،  کندتعیین می مختلف هایموقعیت در را فرد عملکرد و است قابل تغییر پیوسته محیط شخص 
جامعه  قبول مورد و مؤثر عضو را خود که طوری به کنند،ارزشی می بی و کفایتیبی احساس ،دارند پایینی که خودپندارۀ افرادی

پندار فرد از شخصیت خود تا   نیستند. روزمره زندگی در استرس اضطراب و کاهش یا تحمل برای درونی منابع دارای و دانندنمی

کند. اگر تصور از خود متعادل و مثبت باشد، شخص دارای سالمت روانی است. اندازه زیادی تصور او را درباره محیطش تعیین می

لحاظ روانی فردی ناسالم تلقی می بی است و این شود. خودپنداره اکتسابرعکس اگر خودپنداره شخص منفی و نامتعادل باشد، از 
نکته برای کسانی که مسئول پرورش فرد یا کودك در اوان زندگی هستند، به ویژه خانواده و والدین اهمیت دارد. واکنش دیگران، 

(.  5،2001)ریکاردز آیدسازی از عوامل موثر دیگر در رشد خودپنداره به حساب میهای اجتماعی و هماننددر مقایسه با دیگران نقش

عنوان یک کل روان  خودپنداره از سایرین تاثیر میبه  فرد  ویژه فرد وادراك  خود  بر ادراك  شناخت شناختی،  گذارد. همچنین، 
می تنظیم  به محیط را  نگرش نسبت  تحصیلی و  پیشرفت  تشکیل اجتماعی،  درباره خودش  فرد را  کند. خودپنداره، دید جامع 

فردی را در وضعیتی قرار دهیم که کامال .دهدمی باشد و نتیجه این توصیف، کلماتی چون   اگر  در توصیف خویش آزاد و دقیق 

آید. خودپنداره ثابت و تغییرناپذیر نیست  ها باشد، چکیده خودپنداره او بدست میو مانند این"مسئول"، "سخت کوش" ،"باهوش"
و تفسیر دیگران از آن تجربه شکل می برطبق نظریه مقایسه ابلکه با تجربه افراد  جتماعی، عملکرد مناسب درون یک گروه گیرد. 

در حالت دوم خودپنداره علت پیشرفت    (.1390، )کریم زاده گذاردمقایسه اجتماعی، خصوصا در فضای محیط برمفهوم خود اثر می

پیامد پیشرفت است و پیشرفت به عنوان علت و تعیینتلقی می  کننده اصلی خودپنداره شود. طبق مدل رشد مهارت، خودپنداره 

برای افزایش خودپنداره تاکید می بر دخالت صریح واجتناب ضمنی  است. در مدل خودافزایی خودپنداره  شود. زیرا که با مطرح 
ها در پیشرفت تاکید افزایش خودپنداره، پیشرفت نیز افزایش خواهد یافت. برعکس مدل رشد مهارت بر افزایش دادن و رشد مهارت

نتیجه گرفته میهمسانی  دارد. طبق نظریه خود تحصیلی پایین از موقعیتخود  با مفهوم  تواند مفهوم  هایی که میشود که افراد 

های دهند.بر پایه بسیاری از نظریهکنند و کوشش کمتری برای خوب بودن در مدرسه انجام میخود آنها را تغییر دهد اجتناب می
های افراد پیرامون فرد مانند والدین و آموزگاران سازی باورها و گرایش نوین، خود هم آموختنی است و هم ساختنی. خود با دورنی

های بسیاری نشان پژوهش  .(1396)زمانی،   شودگیری باورها در نتیجه تعامل فرد با محیط ساخته میشود و با شکلآموخته می

شداده در  جوانی(  تا  فرزندان)از کودکی  با  عاطفی والدین  روابط  مثبت  کیفیت  که  آنان تاثیر  کلاند  خودپنداره مناسب  گیری 

ارزشمندی دارد. میان خودپنداره والدین و فرزندان رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین عدم همانندی میان خودپنداره والدین به 
فرزند با خودپنداره  پدر و گونه منفی  بود. خودپنداره  م مرتبط  به گونه قدرتمندی  پسرانشان  دخترو  با خودپنداره  رتبط  مادر 

بودند.گرچه رابطه نامطلوب میان والدین و فرزندان، به گونه کلی تاثیرات منفی در پی دارد، تاثیرات منفی رابطه نامطلوب با مادر 
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گذرانند و در نتیجه تاثیر بیش از تاثیرات منفی ناشی از وجود این گونه روابط با پدر است؛ زیرا کودکان زمان بیشتری را با مادر می

توان گفت رفتار اجتماعی کودکان بیشتر متاثر از رفتاری است که از مادر خود مشاهده پذیرند. همچنین میز وی میبیشتری ا
برای فراهم آوردن فضایی برای شکلکرده به گونه موفق  )مهاجر،  گیری و توسعه تعریف خود دخترانشان، موثر هستنداند. مادران 

شود  ای از راهکارهای شناختی گفته میتوجه پژوهشگران را جلب کرده، به مجموعه موضوع تنظیم هیجانی که به تازگی  (.1393

از آن میکه افراد  یا حفظ هیجانات خود استفاده  تضعیف و  برای تقویت،  بر ها  فرایند نظارت  هیجانی را می توان  کنند. تنظیم 

تحریک کنندهداده ها را فرایندهای درونی و ( مدیریت هیجان2006) گارنفسکی و کرایج. ها دانستی هیجانی و کنترل آنهای 
نظر گرفته بر عهده اند که کنترل، سنجش و ارزیابی و تغییر واکنشبیرونی در  تحقق اهداف وی  به منظور  فرد را  های احساسی 

رونی است که دارند. تنظیم هیجان بعد درونی حاالت واکنش های هیجانی است.مدیریت هیجانات به منزله فرایندهای درونی و بی

بر عهده دارد و هر گونه اشکال و  یافتن اهداف او  عاطفی فرد را در مسیر تحقق  مسئولیت کنترل، ارزیابی و تفسیر واکنش های 
برابر اختالالت روانی چون اضطراب و افسردگی آسیب پذیر سازدنقص در تنظیم هیجانات می ها از  تنظیم هیجان. تواند فرد را در 

در ناپذیری با زندگی انسان مرتبط است. شناختبه طور جداییها،  طریق شناخت به ما  یا فرایندهای شناختی ممکن است  ها 

آنها یا احساسات ما کمک کند، تا ما روی هیجانمدیریت و تنظیم هیجان یا توسط  باشیم و  ها درهم شکسته ها کنترل داشته 

ها به افراد کمک ها. راهبردهای تنظیم شناختی هیجانفشارآور یا بعد از وقوع آننشویم، برای مثال در حین تجربه تهدید یا وقایع  
پیشرفت یا بروز اختاللها و هیجانکنند تا برانگیختگیمی با رشد،  نمایند. این شیوه تنظیم  های روانی رابطه های منفی را تنظیم 

منطق ت به دلیل کمبود اطالعات، برداشت اشتباه یا اعتقادات بیمستقیم دارد.بنابراین، در نتیجه ارزیابی شناختی نادرست از موقعی

ای گزیند. بدین ترتیب با انتخاب راهبرد مقابلهزا بر میو نادرست، فرد راهبرد شناختی خود را برای روبه رو شدن با موقعیت تنیدگی
مقابله از  بر افزایش استفاده  اثرگذار استهای سازگاکارآمد ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری  سالمت روان  بر ارتقای    رانه عالوه 

پژوهش در مورد تنظیم هیجان منجر به ظهور رویکردهایی در زمینه وحدت یا جدایی دو    (.1389زاده نساجی و همکاران،  )قاسم

نظمپدیده هیجان و تنظیم هیجان شده است. گروهی عنوان می دو مفهوم  دهنده است و این که این کنند که هیجان بطور ذاتی 
برگیرنده  توانند مجزا شوند.گروهی دیگر ادعا مینمی یکی در  دارد که  پدیده اشاره  به دو  به طور ضمنی  کنند که این اصطالح 

با تولید هیجان و دیگری شامل مجموعهفرایند ای گسترده از فرایندها است که به دنبال هیجان فراخوانده شده ظاهر های مرتبط 

درگیر مدیریت  عاملی، مقاله کولیا سوء مدیریت هیجان تولید شده، میشده و  همکاران   6گردند. سردمداران این مدل دو  و 

اند که در ابتدا هیجان تولید شده را در نظر گرفته و ( است که در آن رویکردهای پژوهشی تشویق به اتخاذ این موضع شده2014)
های  گردد. یکی از فرضنجر به تغییر حالت هیجانی فرا خوانده شده میسپس به این موضوع بپردازند که چگونه فرایند تنظیمی م

است که هیجانآن بودن این دو سازه این  مورد مجزا  میها در  به این که چگونه تنظیم  بسته  مختلف  ها  تأثیرات  شوند دارای 

برجسته شامل پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنام مهم و  ریزی، ارزیابی مثبت، به منظری  ههستند.این راهبردهای 
توضیح مختصر هر  .  باشندآمیز کردن و دیگران را مقصر دانستن میدیگر نگاه کردن، خود را مقصر دانستن، نشخوار فکری، فاجعه

با ذکر نمونه است، که به   7 راهبرد دیگر تمرکز مجدد مثبتاز هر کدام، در ادامه آمده است.   ای رفتارکدام از این راهبردها همراه 

به عنوان . کننده استزا و تهدیدآیند، شاد و مثبت به جای فکر کردن در مورد رویدادهای استرسمعنای داشتن تفکرات خوش

به چیزهایی بهتر از آنچه که تجربه کرده است، فکر کند و از این طریق تالش   ناگوار،  مثال فرد در عوض فکر کردن به آن اتفاق 
تفکر درباره اینکه چه کار باید انجام    (.1395)یوسفی،    آن تجربه ناگوار را به نحو موثرتری کنترل و هدایت نمایددارد تا بتواند تنش  

به عنوان مثال وقتی فرد .  دارد  8ریزیتوانم با تجربه رخ داده رفتار کنم، حکایت از راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهدهم و چگونه می

ریزی  کند در حال استفاده از راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهتواند انجام دهد، فکرمیکارهای خوبی که میاندیشد که به  با خود می
فرد به این مسئله فکر می. است با شرایط پیشکند که چگونه میدر این راهبرد،  آمده به بهترین نحو کنار بیاید و شرایط را  تواند 

است که عبارت است از تفکر درباره اهدافی که به رویدادهای  9 برد دیگر ارزیابی مثبتیک راه.  ای تغییر دهدبه نحو مثبت و بهینه
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7 positive refocusing 
8 refocus on planning 
9 positive reappraisal 
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تواند ابعاد آمده میکند که از شرایط پیشبخشند. به عنوان مثال شخص به این فکر میمنفی، جهت رشد شخصی معنای مثبت می

به عنوامثبتی را نیز در برداشته باشد و به این ابعاد مثبت می ن عواملی جهت رشد. یکی از متغیرهایی که نوجوانان در زندگی توان 
باشد. نحوه برخورد افراد با رویدادها و مسایل دانشگاهی و تحصیلی شوند مسایل تحصیلی و دانشگاهی آنان میخود با آن روبرو می

نحوهمی مختلف  ه عبارت دیگر افراد با استراتژینمایند تاثیر پذیرد، بای که افراد هیجانات خود را تنظیم و کنترل میتواند از  های 

ای سازگاریافته یا ناسازگارانه به مسایل و رخدادهای تحصیلی خود پاسخ دهند. سازگاری تحصیلی توانند به گونهتنظیم هیجانی می

مثبت تنظ  راهبردهای  از  هیجان رابطه دارد. استفاده  شناختی تنظیم  با راهبردهای  هیجانات با یکی از متغیرهایی است که  یم 
  (.1390)سامانی و صادقی، سازگاری تحصیلی رابطه مثبت و استفاده از راهبردهای منفی آن با سازگاری تحصیلی رابطه منفی دارد

گذارند. از جمله یکی از عوامل وجود  کند میای بر هیجاناتی که فرد تجربه میراهبردهای شناختی تنظیم هیجان اثر قابل مالحظه

نابجا از راهبردهای تنظیم هیجانی میاختالل در ن کننده آسیب روانی بینیباشد، که به قول متخصصین، پیشظم هیجانی، استفاده 
های بین فردی و انزوای اجتماعی، ( و عامل کلیدی و مهمی در پیدایش اضطراب و افسردگی، حساسیت2015)آبوت،    فرد در آینده

با غیرسازگارانه تنظیم هیجانی )مقصر دانستن خود، نشخوار بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه می  شد.استفاده از راهبردهای 

بزرگساالن دچار اختالل روانی شایع رابطه فکری و مصیبت بارتلقی کردن( در  نوع راهبرد تنظیم هیجانی با افسردگی  تر است و 

باز ارزدارد. نشخوار فکری، فاجعه به عنوان معتبرترین پیشآمیز دانستن، مقصر دانستن خود، فقدان  های بینی کنندهیابی مثبت، 
معرفی شده و خشم  استرس  اضطراب،  مانند افسردگی،  با هیجانات منفی،  معکوس  با ارزیابی مثبت رابطه  اند.همچنین فقدان 

)کاظمی،  دانستن خود   استفاده از راهبردهای منفی تنظیم هیجانات مانند مصیبت بار تلقی کردن، مقصر  (.1391افسردگی دارد 

(. فاجعه بار خواندن، نشخوار فکری و سرزنش دیگران با 2011)گارنفسکی و کرایچ،   شودو نشخوار فکری سببب بروز اضطراب می
کنند و نشخوار فکری بیشتری خشم و خصومت و حساسیت بین فردی ارتباط دارد. افرادی که بیشتر حوادث را فاجعه بار تلقی می

به صورت زودرنجی بیشتربه مشکالت هیجانی مبتال میدارند،  شوند. استفاده زیاد از راهبرد فاجعه بار تلقی کردن، در برخی از افراد 

یا غمگینی و در افراد دیگر به صورت استرس و اضطراب   به صورت افسردگی  برخی از افراد  نسبت به اطرافیان، در  و حساسیت 
می عدهنشان داده  به اینترنت و شبکه احساس خشم و خصومت می  ای نیز دچارشود.  نامحدود دستیابی  شوند رشد تدریجی و 

میلیون نفر روزانه به اینترنتی  9ـ   15های ارتباط اجتماعی و روابط میان فردی را تغییرداده است. طبق یک برآورد جهانی، شیوه

نگاری،  هرزه  زنی،  های گپیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاقاعت. شودبه تعداد آنها افزوده می  25/0دسترسی دارند، که هر سه ماه 

شود. همچون دیگر اعتیادها، این نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزوی  و خریدهای اینترنتی می برخطقمار 
نهایتاًتوانند موجب تخریب سازد. اعتیادهای رفتاری، همچون اعتیاد به شبکه اینترنت، میمی و   روح  سالمت، روابط، احساسات و 

ای در مقیاس محور محققان اعتیاد اینترنتی را با عالیم اعتیاد مشابه با اختالالت کنترل تکانه  (.1389زاده،  )تقی  روان فرد گردند

تعریف اعتیاد اینترنتی DSM-IVمتصل کردند و اشکال گوناگونی از    DSMیک  برای  بنا نهادن معیاری  برای  بکار گرفتند  را 
بعنوان یک اختالل کنترل تکانه مثل اختالل درمان رفتاری شناختی  اختالالت وسواسی  برای  ای ثابت شده که درمانی مؤثری 

باشد. درمان شناختیـ  رفتاری همچنین در درمان استعمال مواد مخدر، اختالت عاطفی انفجاری متناوب، قمار مرضی و موکنی می

شناسی استفاده  آید. مدل علتشناختی قبلی به وجود میگسترش اعتیاد به اینترنت، با شرایط روان است و اختالالت خوردن مؤثر

مرضی از اینترنت )استفاده کردن رویکرد شناختی ـ رفتاری( پیشنهاد شد. فرض اصلی این مدل این بود استفاده مرضی اینترنت  
شناخت با رفتارهای آمیخته شدهاز  یا پاسخ  های مشکل زا همراه  میبودند، که  یا شدت آن را افزایش  های انطباقی حفظ  کند 

 . شدگرفت ناشی میمی

 

 سوابق پژوهش 
با هدف بررسی1396) زمانی کارآمدی بین   و هیجانی تنظیم پریشانی، تحمل هایمهارت آموزش تأثیر ( در پژوهش خود 

بر به این نتیجه رسید که  اختالل هاینشانه فردی   و هیجانی تنظیم پریشانی، )تحمل  آزمایشی گروه  3هر   بیمارانافسردگی 
بهبود  به منجر دیالکتیکی رفتاردرمانی داد شان نتایج داشتند. همچنین درمان بعد از قابل توجهی بین فردی( بهبودی کارآمدی

 آمده دست به نتایج به توجه شود. بامی  سازگاری اختالل به مبتالیان در افسردگی فیزیکی و شناختی عاطفی، عالئم قابل توجه
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 در دیالکتیک رفتاردرمانی قالب در بین فردی و کارآمدی هیجانی تنظیم پریشانی، تحمل هایمهارت آموزش رسدمی نظر به

 است. مؤثر بیماران افسردگی عالئم شدت درمان
بررسی1396)  پور و همکارانشریفی با هدف   موکنی، عالئم شدت بر هیجانی تنظیم درمان اثربخشی ( در پژوهش خود 

 هیجان تنظیم مو به این نتیجه رسیدند که درمان کندن اختالل به مبتال افراد در زندگی و کیفیت استرس افسردگی، اضطراب،

 مبتال افراد زندگی کیفیت افزایش و هیجان تنظیم در استرس، دشواری اضطراب، افسردگی، مو، کندن اختالل عالئم کاهش در

 به مبتال در افراد را مو کندن عالئم و هیجانی مشکالت معناداری طور به هیجان تنظیم است. درمان مؤثر مو کندن اختالل به

 مو کندن اختالل برای مؤثر درمان یک عنوان درمان به این از توانندمی درمانگران در نتیجه بخشد،می بهبود مو کندن وسواس

 کنند. استفاده

 اینترنت در دانشجویان به اعتیاد خودپنداره و رابطة ( در پژوهش خود با هدف بررسی1395) زاده میمندی و همکارانحاجی

به این نتیجه رسیدند که بین دانشگاه دختر رابطة  اینترنت به اعتیاد و سن زندگی، از رضایت اجتماعی، انزوای خودپنداره، یزد، 

 دارد.  وجود معناداری

بین1395)پاینده  بررسی ارتباط  با عنوان   نهم پایه  ریاضی تحصیلی درس عملکردنگرش و   باخودپنداره   ( در پژوهشی 

بر روی   که  شهرستان قشم  دانش  266دختران  خاص  نفر از  عادی و  مدارس  پرسشنامهشد  انتخابآموزان  از  نگرش . وی  های 
های آماری نمود و بعد از تجزیه و تحلیل آوری داده( اقدام به جمع1982)و همکاران 11  شررخودپنداره   ( و باورهای1979)10ایکن

بینیافته  SPSSتوسط نهم  پایه آموزان دختردانش تحصیلی درس ریاضی نگرش و عملکرد خودپنداره با متغیرهای ها نشان داد 

بین غیرهای لذت بردن و ترس از درس ریاضی و ارزش و )مت  شهرستان قشم ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد 
 نهم شهرستان قشم ارتباط معنادار وجود دارد. پایه آموزان دختردانش ریاضی تحصیلی درس عملکرد اهمیت درس ریاضی( با

با هدف بررسی نقش1395)  شریفی هیجان خودپنداره، ( در تحقیقی  -دانش پیشرفت درسی در سبک یادگیری و تنظیم 

با با کنترل موزانآ نتیجه رسیدند که  به این  خودپنداره، سبک  متغیرهای ورود و اول گام در نقش جنسیت کنترل جنسیت 
با گام در همچنین است؛ بینیپیش قابل تحصیلی دوم پیشرفت گام در کالس محیط از یادگیری خودپنداره  متغیرهای ورود دوم 

 و پیشرفت کالس محیط از ادراك بین ایواسطه و سبک یادگیری نقش خودپنداره داد نشان که شد دارغیرمعنی سبک یادگیری و

 دارند. همچنین میان خودپنداره و تنظیم هیجان رابطه معناداری است. تحصیلی

های بررسی رابطه بین عوامل خانوادگی با اعتیاد به اینترنت و آسیب( در پژوهش خود با هدف  1393)  صالحی و نعیم یاوری
پذیری  تواند نقش خود را در جهت پیشگیری از آسیبهاد خانواده میبه این نتیجه رسیدند ن ناشی از آن در بین جوانان شهر یزد

های خانوادگی، تقویت حمایت اجتماعی از فرزندان، کنترل اجتماعی مناسب فرزندان در حوزه اعتیاد به اینترنت؛ با تقویت ارزش

 .و... ایفا نماید
 شهر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر اینترنت به اعتیاد و خانواده عملکرد ( تحقیقی با هدف بررسی تأثیر1393)  مروتی

نتیجه رسید که تنها به این  و   با خانواده عملکرد اثربخش روابط و رفتارى مسئله، کنترل حل هاىمؤلفه بین ایالم انجام داده 

هم وجود داریمعنی رابطه آموزانتحصیلی دانش پیشرفت پیشرفت  با دارىمعنى طور به نیز اینترنت به اعتیاد چنین، دارد، 

اینترنت با پیشرفت تحصیلى  به اثربخش و اعتیاد مسئله، روابط متغیرهاى حل بین بود. همبستگى همبسته آموزاندانش تحصیلى
 به ترتیب خانواده؛ عملکرد ابعاد از که، بود موضوع این بیانگر تحقیق این نیست. نتایج یکسان پسر و دختر آموزاندانش در

 سویى، از اند. وداشته فرزندان تحصیلى عملکرد بر را بیشترین تأثیر اعضاء، بین روابط و کنترلى قواعد مسئله، حل هاىمؤلفه

 اىمالحظه قابل نحو به را آنها نمرات آنان،در   مفرط خستگى ایجاد و آموزاندانش اوقات اتالف دلیل به نیز به اینترنت اعتیاد

 است. داده کاهش

 
10 Eiken 
11 Scherrer 
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( در تحقیق خود با هدف بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و روابط خانوادگی به این نتیجه رسیدند  1391)  آقابابایی و همکاران 

 اعتمادی والدین نسبت به فرزندان، بی  ،افسردگی()از عالئم  های روزانهمیزان استفاده از اینترنت بر متغیرهای کاهش فعالیتکه 
 .تاثیرگذار است )از عالئم افسردگی( های اجتماعیکاهش فعالیت گیری اجتماعی،کناره  کاهش ارتباطات چهره به چهره،

 و روانی فشار اضطراب، افسردگی، با اینترنت به اعتیاد بین رابطه بررسی( در پژوهش خود به 1391) زادهجعفری و فاتحی

 متغیرهای از یک هر و اینترنت به اعتیاد پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین اصفهان دانشگاه دانشجویان در اجتماعی هراس

بین وجود معناداری مثبت اجتماعی رابطه هراس و روانی فشار اضطراب، افسردگی، بالینی مجموعه این  و اینترنت به اعتیاد دارد. 
 کنند. بینیپیش را اینترنت به اعتیاد درصد  39توانند  می بالینی متغیرهای این و دارد مثبت وجود رابطه بالینی متغیرهای

)و همکاران  ینبورگچا یکی از  ( یک نظرسنجی آنالین2017،  به اینترنت در  اعتیاد  بررسی سبک دلبستگی و  با هدف 

کنندگان با سبک دلبستگی مطالعه شرکت کردند. نتایج نشان داد که شرکتدانشجو در    284های استرالیا انجام دادند. دانشگاه
با شرکت مقایسه  اینترنت در  از  به استفاده  نسبت  بیشتری  نشان دادند. ناخوشایندو ناایمن، گرایش  کنندگان خوشایند و ایمن 

بین فردی معرفی شد.  استفاده از اینترنت تابعی از وابستگی ناایمن و ارتباط 

ای با هدف بررسی نقش خودپنداره و بلوغ عاطفی در بیش از حد استفاده اینترنت انجام دادند.  ( مطالعه2016) راواتویساالو  

باال 24تا  17نفر از جوانان بالغ در سنین   100 اینترنت در سطح  کاربران با استفاده از   -سال به سه گروه کاربران با استفاده از 
شدند. نتایج نشان داد که کاربرانی که کمتر از  کاربران  اینترنت در سطح متوسط و پایین تقسیم  با استفاده از اینترنت در سطح 

بیاینترنت استفاده می پایین بودن خودپنداره هستند. در کاربران با  ثباتی عاطفی پایین،کردند دارای  فروپاشی کمتر شخصیت و 

بی بین  رابطه مثبت  از اینترنت در حد متوسط،  به هم  عاطفی و از  ثباتیاستفاده  با توجه  منفی  پاشیدگی شخصیت همبستگی 
ثباتی هیجانی باال، فروپاشی خودپنداره وجود داشت. این در حالی است که در کاربران با استفاده از اینترنت در حد باال به داشتن بی

 شخصیت پایین و خودپنداره پایین مشاهده شد.

 آموزدانش  303با عنوان رابطه شدت اعتیاد به اینترنت و اختالل اضطرابی روی ای ( در مقاله2013) و همکاران12اوزترك

 اضطرابی شیوع اختالالت و اندداشته شدید اینترنت به اعتیاد آموزان،درصد دانش  6/6که   است داده نشان ای،ترکیه دبیرستانی

 عاطفی، اختالالت پذیری، اضطراب،تحریک ه خویی،افسرد مطالعه این در است؛ همچنین بوده بیشتر اینترنت به معتاد افراد در

 داشته است. داریمعنی و مثبت همبستگی اینترنت، به اعتیاد نمره بیش فعالی، با و رفتاری مشکالت

با هدف بررسی درمان ( در2011) 13بیلک لرد   12- 7سنی   گروه روی کودکان بر فراتشخیصی تنظیم هیجانی، پژوهشی 
 در ایمالحظه قابل بهبود کنندگانشرکت داد نشان پرداخت. نتایج روان سالمت یک کلینیک در افسردگی و اضطراب به مبتال

 بهبودهایی و هاآمدن بچه کنار در هایی راپیشرفت والدین همچنین، دادند. نشان مرتبط هایهمه تشخیص و بالینی عالیم شدت

هیجانی در حیطه عدم در نگرانی و غمگینی( گزارش کردند. عاطفی هایتنظیم   خوبی ماندگاری درمان این )افسردگی، خشم، 

 پژوهش این کردند. نتایج بیان درمانی را رضایتمندی از باالیی سطوح ها،بچه و والدین و گرفت مراجعان قرار توجه مورد داشت،

 اضطراب هاینشانه و هم بالینی اضطرابی اختالالت درمان هم برای فراتشخیصی پروتکل تظیم هیجان گروهی یک دهدمی نشان

 است. سودمند والدین شده توسط گزارش یا و افسردگی خود گزارشی و

بتمن ترکیه در مطالعه شرکت کردند. ابزار   754 ای با هدف انجام دادند.( مطالعه2009)  14کسلر دانشجویان دانشگاه  از 
با استفاده از  بود. نتایج   آوری اطالعات پرسشنامهجمع نشان داد که دلبستگی با عالقه و دلبستگی مشکوك به طور قابل توجهی 

بود. همچنین تجزیه و  اینترنت مرتبط  بلوغ هیجانی، اضطراب  بودن، مشکالت در  لجستیک نشان داد که مرد  وتحلیل رگرسیون 

 .دهدافسردگی آماری به طور قابل توجهی خطر اعتیاد به اینترنت را افزایش می

 

 

 
12 Ozturk 
13 Laird Bilek 
14  Kessler 
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 روش انجام پژوهش
به اینکه به بررسی ارتباط میان متغیرها    ها،ی و از منظر گردآوری دادهبنیادهدف، پژوهشی   نظرحاضر از   پژوهش  با توجه 

نوع  پرداخته شد، لذا  متوسطه دوم  دختر  آموزاندانش  هیکل شاملپژوهش  نیا یجامعه آمار. است همبستگیپژوهشی توصیفی از 

آموزان در دسترس بود. تعداد نمونه دانش 1398-1399ی  لیدر سال تحصها نفر به همراه مادران آن  5427به تعداد    شیراز  شهر

آموزان با هماهنگی اداره اموزش و پرورش شهرستان شیراز و هماهنگی  نفر انتخاب گردید که برای توزیع پرسشنامه میان دانش  200
 ها از ابزارهای زیر استفاده شد:در این پژوهش برای گردآوری داده  .آموزان توزیع گردیدمدیران مدارس پرسشنامه میان دانش

 (1989) 15هریس –پيرز خودپنداره پرسشنامه 

سوال است که سواالت پرسشنامه    80این پرسشنامه شامل تهیه شد.   1989هریس که در سال  -پرسشنامه خودپنداره پیرز

ریزی شده است. سواالت این ه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرحبه صورت گزارش شخصی درباره اینک

بعد خودسنجی نمره باال در  .گذاری شده استنمرهو به صورت )بله و خیر(    مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در 
نشان پایین، نشاناین مقیاس  ، 3، 1. سواالت معکوس عبارتند از: )خودسنجی منفی استدهنده دهنده خودسنجی مثبت و نمره 

4 ،6 ،7 ،8 ،10  ،11 ،13  ،22 ،25  ،26 ،28  ،31  ،32 ،34  ،37 ،38  ،40  ،43 ،45  ،46 ،47  ،48 ،50  ،53 ،56  ،58 ،59  ،61 ،62 ،

 بعد است:  6این پرسشنامه دارای    (.  79،  78،  74،  71، 68، 66،  65، 64

  -4گویه(،    11)  ظاهر و ویژگی فیزیکی  -3گویه(،    17) شناختی و ذهنیمدرسه و وضعیتوضعیت   -2گویه(،    16) رفتار  -1
 گویه(    10)  شادی و رضایتمندی  -6گویه(،    11پسندی )محبوبیت/شهرت( )جامعه  -5  گویه(،  14)  اضطراب

 ( 2006) و کرایچ گرانفسکیپرسشنامه تنظيم هيجانی 

پرسشنامه یک   و تهدیدکننده حوادث به پاسخ در را هاهیجان تنظیم شناختی هبردهایرا و است ایمادّه 18 ابزار این 

)هرگز= ایدرجه پنج هایاندازه در زندگی زایتنیدگی  سنجد: می شرح این به زیرمقیاس  9( بر حسب 5( تا )همیشه =1از 

مقصر و متهم  16  الف( خودسرزنشگری ناگوار فرد خود را  با شرایط و اتفاقات  پیش: در مواجه  بروز شرایط  آمده  اصلی در 

عامل اصلی در وقوع موقعیت می17 داند. ب(دیگرسرزنشگریمی مقصر و  با موقعیت ناگوار دیگران را  برخورد  داند. ج( : فرد در 
بر فکر/ نشخوارگری پیرامون ابعاد گوناگون واقعه می18  تمرکز  ناگوار موجب ایجاد مشغولیت فکری  مدام  گردد و  : بروز شرایط 

مرور می به وسیله فرد  ناگوار  به دلیل شرایط  : فرد   19شود. د( فاجعه نماییاحساسات و افکار ایجاد شده  )فاجعه آمیزپنداری( 

: فرد  21و( پذیرش  .20ه( کم اهمیت شماریکند.  تر از واقعیت آن واقعه ادراك و ابراز میشرایط ایجاد شده را شدیدتر و وحشتناك
(. ز( دو زیر مقیاس تمرکز مجدد 2006ط ناگوار خود را به ناچاراً بر پذیرش شرایط و به باور گرانفسکی و گرایچ )در برخورد با شرای

ریزی به فرد در برخورد با شرایط ناگوار به یادآوری تجارب . تمرکز مثبت مجدد و برنامه23و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی 22  مثبت

به برمثبت خود می و   24 ك( ارزیابی مجدد مثبت  کند.وارض منفی ناشی از اتفاق میریزی برای کم کردن عنامهپردازد و احترام 

ناشی از رویادویی با شرایط به وجود آمده میدیدگاه وسیع ناگوار به تجارب ارزشمندی  با شرایط  پردازد و تأکید تر: فرد در مواجه 
به دیدگاه فردی  همیت پیشکند. همچنین برای کم کردن ابر سازنده بودن این شرایط می آمد ناگوار از راه توسعه و وسعت دادن 

 آن از فرد بیشتر استفاده دهندۀ نشان باالتر نمرۀ و است  10و   2ترتیب   به زیرمقیاس هر در نمره حداکثر پردازد. حداقل ومی

 تمرکز و پذیرش مجدد مثبت، ارزیابی مثبت، مجدد تمرکز شماری، اهمیت کم هایشود. زیرمقیاسمحسوب می شناختی راهبرد

بر سرزنشگری، دیگر سرزنشگری، خود هایزیرمقیاس و یافته سازش ریزی؛ راهبردهایبرنامه بر مجدد  نشخوارگری /فکر تمرکز 

 
15 Pierce - Harris 
16 self-blame 
17 other blame 
18 focus on thought/rumination 
19 catastrophizing 
20 putting into perspective 
21 acceptance 
22 positive refocusing 
23 refocus on planning 
24 positive reappraisal 
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های این پرسشنامه به (. ضریب آلفا برای خرده مقیاس1395دهد)بشارت، می تشکیل را نایافته سازش راهبردهای نمایی؛ فاجعه و

  گزارش شده است.  81/0تا   71/0(، در دامنه  2002وسیله گرانفسکی و همکاران )
 

 
 

 (2004پرسشنامه شدت عالئم اعتياد به اینترنت نيکولز و نيکی)
 

مالك   7دانشگاه نیوبرانسویک این پرسشنامه را طراحی کردند. این پرسشنامه بر اساس  ( از2004کانادا، نیکولز و نیکی) در
 رفتاری اعتیاد ( برای1996)25موردی را که گریفتز  6مورد از  2و   است شده طراحی مواد به وابستگی برای  DSMتشخیصی 

 اینترنت بر از استفاده منفی های آن عبارتند از: »تاثیرزیرمقیاسباشد.  می شامل هم تغییر خلق( را و )برجستگی بود کرده بیان

 عاطفی، برجستگی«. این  خلق، وابستگی در اینترنت، تغییر حد از بیش زمان کنترل، صرف اجتماعی، فقدان و خانوادگی روابط
با نمره 24پرسشنامه دارای   به صورت طیف لیکرت سوال  ن 1)هرگز=  ایگزینه  5گذاری  درتا، اغلب اوقات، خیلی زیاد و امتیاز، 

 باشد.  امتیاز( می 5همیشه= 

 

 یافته های پژوهش  
مدارس  آموزاندانشميان  درها فرزندان آن نترنتیبه ا ادياعت میبا شدت عال خودپنداره مادران نيب فرضيه:

  .رابطه معناداری وجود دارددخترانه متوسطه دوم شهر شيراز 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون به صورت زیر استفاده شد:جهت تحلیل این فرضیه از 
 تعيين ارتباط و همبستگی بين خودپنداره مادران با شدت عالئم اینترنت فرزندان

 

 شدت عالئم اینترنت فرزندان 

 خودپنداره مادران

 0.018 ضریب همبستگی پیرسون

 0.652. سطح معناداری

 200 مجموع
 

فرزندان    نترنتیبه ا  ادیاعت  میبا شدت عال خودپنداره مادران  نیبآزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، فرضیه رد شده و 

 رابطه معناداری وجود ندارد.مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر شیراز    آموزانمیان دانش درها آن

 

 
25 Griftz 
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مدارس  آموزانميان دانش درها فرزندان آن نترنتیبه ا ادياعت میبا شدت عال مادران یجانيه ميتنظ نيبفرضيه:  

 رابطه معناداری وجود دارد.دخترانه متوسطه دوم شهر شيراز 

 جهت تحلیل این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به صورت زیر استفاده شد:
بین تنظیم هیجانی مادران با شدت عالئم اینترنت فرزندان  تعیین ارتباط و همبستگی 

 

 شدت عالئم اینترنت فرزندان 

 تنظیم هیجانی مادران

 0.219 ضریب همبستگی پیرسون

 .001 سطح معناداری

 200 مجموع
 

  نترنتیبه ا  ادیاعت  میبا شدت عال  مادران  تنظیم هیجانی  نیبآزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، فرضیه تایید شده و  
 رابطه معناداری وجود دارد مدارس دخترانه متوسطه دوم شهر شیراز  آموزانمیان دانش درها فرزندان آن

 

 نتایج
به   و  گسترده  روانی شود. تغییراتمی  همراه  متوسطه  مقطع در تحصیل هایسال با که  است هیجان و  شور  دوران نوجوانی

  است  ایعدیده مشکالت گراییمنفی  و گستاخی خلقی،تعادل، کج  عدم و ثباتیبی  خجالت،  فرورفتگی،  رؤیا در  انزواطلبی،  آن  تبع
  دو در.  شوندمحسوب می  اینترنت به  اعتیاد  برای پرخطر  گروهی است. نوجوان ها  گریبان  دست به آن با  نوجوان  آموزدانش هر که

  سالمت  و  اینترنتی  اعتیادآور  رفتارهای  بین  روابط نامطلوب و  هانوجوان  و  کودکان  در  اینترنت  به  اعتیاد  باالی شیوع  نرخ  گذشته،  دهه

 تعیین  در و است  سرنوشت انسان از  بخشی مهم  پایه گذار خانواده  شده گزارش شناختی به طورمداومروان سالمت و افراد جسمانی
 و   روانی  سالمت والدین، شخصیت  چون  عواملی.  بزرگی دارد  نقش  فرد  عملکرد  و  روانی  و  هیجانی  سالمت آینده، زندگی  سبک

های است.هیجانات منفی مادران و خودپنداره  تأثیرگذار فرزندان بر خانواده، داخل  در اعمال شده تربیتی  هایشیوه آنها، جسمانی

گرا و دارای  های شخصیتی درونشود بین اعتیاد به اینترنت و احساس بیگانگی از خود و ابعاد آن و نیز ویژگینادرست، موجب می

 الزم طبیعی رشد برای که آرامشی یا و تربیتی یا عاطفی لحاظ از هاخانواده شود. اگررفتارهای احساسی ارتباط واضحی دیده می

های تنظیم هیجانی، گذاشت.از طرفی مهارت خواهد اثر جسمی فرزندان و روانی وضع در نابسامانی این شود، متزلزل نحوی است، به

بعدی زندگی پیشرا در دورهوضعیت سالمت روانی فرد  هایی که برای های تنظیم هیجانی عمومی)مهارتکند. مهارتبینی میهای 

صحیح هیجانات به کار می به دالیل زیادی اهمیت دارند. اول اینکه هیجانتنظیم  لزوما در تشخیص  روند(، بنا  های منفی که 
نمیمالك مطرح  اختالل خاصی  به الگوهای  در شوند، اغلب اشاره  دارند)مانند هیجان خشم  با آن اختالل  رفتاری مرتبط  های 

 (..  ..پرخوری و احساس غم در سوصرف مواد، افسردگی و

نمیهای منفی که لزوما در تشخیص مالمدوم اینکه این هیجان های سازگارانه  شوند، اغلب بر شیوههای اختالل خاصی مطرح 

به کارگیری راهبردهای حل مساله درمان مداخله میموثر و کاربرد راهبردهای آموزش داده شده در  کنند)مانند اضطراب مانع از 
های شود یا خلق افسرده و احساس ناامیدی مانع از درگیر شدن بیماران مضطرب با موقعیتفعال در بیماران مبتال به افسردگی می

بیشتر از یک اختالل رنآور میهراس ها برند که تا حدی به صورت نقص در تنظیم هیجانج میگردد(.سوم اینکه بسیاری از افراد از 

منجر به پاسخ پذیرش احساسات،  است)ناتوانی برای  که اغلب باعث  های متنوعی مانند اجتناب و نشخوار فکری میمطرح  گردد 
تواند رود، میه کار میهایی که برای تنظیم بیش از یک هیجان بشود(. بنابراین ارتقای مهارتایجاد اختالالت خلقی و اضطرابی می

است،   الزم طبیعی رشد برای که آرامشی یا و تربیتی یا عاطفی لحاظ از ها خانواده بهبودی مشکالت افراد را هدف قرار دهد.اگر

 به ضد اجتماعی و ناپسند رفتارهای از بسیاری گذاشت. خواهد اثر جسمی و روانی وضع در نابسامانی این شود، متزلزل نحوی به

 شدن اجتماعی فرآیند شودمی سعی  ...و اینترنت تلویزیون، از استفاده با شود. معموالًمی داده آموزش طفل به ها خانواده وسیله

گیرد. بررسی اختالالت در مادران که در تربیت فرزندان نقش مهم و اساسی دارند، از دالیل اهمیت موضوع پژوهش حاضر،  صورت
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شود.پیامدهای استفاده نادرست آورنده این اعتیاد، ضروری و مهم محسوب میپرداختن به مبحث اعتیاد به اینترنت و عوامل به وجود

آورد. اینترنت فرصتی است گه اگر با کند و فرزندان را زیر نفوذ خود میهای اجتماعی ایجاد میاز اینترنت، تحولی عظیم در زمینه
از اینترنت می نباشد، تبدیل به یک تهدید خواهد شد. استفاده  بهداشت روانی و جسمانی جوانان و آموزش صحیح همراه  تواند 

های ذکر شده در تحقیق،  اعتیاد به اینترنت و افسردگی و دیگر پیامدآموزان را متاثر ساخته در آینده شاهد معضالت ناشی از دانش

شوند و نقش بسزایی در تحول، روبرو شد و از آنجایی که فرزندان از ارکان اصلی نیروهای سازنده آینده جامعه و کشور محسوب می

سی اینترنت پرداخته تا عالوه بر افزایش  پیشرفت و تعالی کشور دارند، ضروری است پس از شناسایی الگوی استفاده از آن به برر
 دامنه دانش خود از آثار آن در زندگی، از بروز اختالالت در فرزندان خود جلوگیری کرد.
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