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  4نادر اعياديو  3هن، رضا قاسمي جوب2، شهريار درگاهي1اسماعيل صدري دميرچي

  

  

  چكيده
ان آموزنشدااعتياد به اينترنت  بينيپيشآوري خانواده و تنظيم هيجان در هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش تاب

دبيرستاني  بود. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق حاضر كليه دانش آموزان
گيري به شيوه نمونه آموزدانش 250ها تعداد بودند كه از بين آن 1396-95در سال تحصيلي  آبادشهرستان پارس
رد استفاده در اين پژوهش، سه عدد پرسشنامه استاندارد به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مو ايتصادفي خوشه

مورد  spssنرم افزار  21آوري شده با استفاده نسخه هاي جمعداده بودند. آوري وتنطيم هيجاناعتياد به اينترنت، تاب
خانواده آوري هاي پژوهش حاضر نشان دادند كه ارتباط منفي و معناداري بين تابتجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته

و ابعاد آن (ارتباط خانوادگي و حل مسأله، منابع، چشم انداز مثبت، پيوند و معنويت خانواده، ايجاد معنا) و تنظيم 
بين ). همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي پيشP>01/0(هيجان با اعتياد به اينترنت وجود دارد 

هاي پژوهش يافته ).P>01/0(نمايند  بينيپيشرا  انآموزدانشاينترنت در  درصد از واريانس اعتياد به 27توانند مي
هاي مهم خانوادگي و فردي در تبيين تنظيم هيجان به عنوان مهارتو ي خانواده آورتابحاضر نشان دهنده اهميت 

  .است انآموزدانشاعتياد به اينترنت در  همچونرفتارهاي اعتيادي 

  آوري خانواده، تنظيم هيجان.اينترنت، تاب اعتياد به :هاي كليديواژه

                                                                                                                                                    

  )(e.sadri@uma.ac.ir  دانشيار گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبيلي                            . نويسنده رابط:1

  دانشگاه محقق اردبيلي . دانشجوي دكتري مشاوره،2

  . دانشجوي دكتري مشاوره، دانشگاه شهيد چمران اهواز3

  . دانشجوي دكتراي مشاوره، دانشگاه اصفهان4

  25/11/1396   تاريخ دريافت مقاله: 

  22/06/1397    تاريخ پذيرش مقاله:  

DOI: 10.22098/JSP.2020.903 



   Journal of school psychology, spring 2020                                       1399شناسي مدرسه، بهار رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.1/54-68                                                                     54-1/68ي ، شماره9ي دوره          

    55 

  مقدمه

- كسب محبوبيت بيشتر در بين اقشار مختلف مردم و بهبا توسعه اقتصاد و فناوري، اينترنت در حال 

شود؛ اما استفاده بيش از اينترنت يك ابزار مفيد در دنياي امروز محسوب ميويژه جوانان است. 

اعتياد به ي كه طوربه ).2015، 1زا باشد (ساچدوا و ورماسيبتواند آيمحد و افراطي از اينترنت 

 شده است.اينترنت به تدريج تبديل به يك مسأله جدي در بهداشت عمومي در سراسر جهان 

امروزه تعداد كاربران اينترنت در سراسر جهان در حال افزايش است، به طوري كه اينترنت به يك 

اگر زمان  ). با اين حال،2014مون، شجاعي زاده، حقاني، نياز حياتي تبديل شده است (صلحي، آر

تواند منجر به اعتياد به استفاده از اينترنت كنترل نشود و به صورت افراطي از آن استفاده شود، مي

ياد به اينترنت كه جزو رفتارهاي اعتيادي اعت ).2010، 3وينيستين و لجايوكس( شود 2اينترنت

ايي همچون استفاده اجباري و غيرقابل كنترل از اينترنت است هيژگيومحسوب مي شود، داراي 

 ).2018و همكاران،  4كه با پيامدهاي منفي هيجاني، روانشناختي و اجتماعي مرتبط است (شائو

شناختي ي از ساير اختالالت روانانشانهتوان به عنوان استفاده بيش از حد از اينترنت را مي همچنين

، 5چون اضطراب يا افسردگي در در نظر گرفت (كراتزر و هگرلهاي هيجاني همو آشفتگي

به اينترنت حكايت از روند روبه افزايش  انآموزدانش). مطالعات اخير در خصوص اعتياد 2008

است دبيرستاني دارد كه اين مقدار در پسرها بيشتر از دختران  انآموزدانشاين اعتياد در بين 

توانند به هاي اعتيادي عوامل درون فردي و عوامل خانوادگي ميدر تبيين رفتار). 2018، 6آيدمير(

هاي صورت مشترك نقش قابل توجه داشته باشند. يكي از عوامل خانوادگي مهم كه جزو سازه

 است. 7آوري خانوادهشود، تابجديد ادبيات خانواده محسوب مي
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يط بسيار نامطلوب تعريف آوري به عنوان قابليت فرد براي حفظ حالت تعادل در برابر شراتاب

رويدادهاي استرس زاي زندگي كه موجب تسهيل  شده است و به عنوان يك پاسخ سازنده به

آوري به عنوان ). تاب2011، 2؛ هرمن1،2004شود (بونانوعملكرد سالم مي شود، در نظر گرفته مي

-ه به ويژگيي خانوادآورتاب)، اما 1397شود (ناظمي و هاشمي، يك مهارت فردي محسوب مي

گردد كه فرد در آن پرورش يافته است وبه معناي هاي ادرك شده از خانواده اصلي بر مي

آوري خانواده ). تاب2008، 3بلك و لوبواست (خانواده براي مواجه با مشكالت مختلف توانمندي 

نند مثبت در خانواده ما هايهاي بين فردي تطبيقي و ويژگيشامل توانايي براي توسعه مهارت

 منـدي از منـابع ارتباط خانوادگي و حـل مسأله، بهـره هـايشامل مؤلفـهپذيرش متقابل است كه 

خانوادگي، معنويت خانواده و توانايي  اقتصادي و اجتماعي، حفظ يك چشم انداز مثبت، پيوند

  .)1392؛ سادات حسيني و حسين چاري، 2011، 4(هيرو و ليكس ســختي اســت ايجاد معنا بـراي

بين مناسبي بـراي اعتيـاد بـه اينترنـت در     يشپي آورتابدهند كه يمپيشنه پژوهشي موجود نشان 

رابطـه منفـي و    طوري كه ايـن تحقيقـات نشـان دهنـده    ) به2018و همكاران،  5ناماست (بين جوانان 

ا نقـش  در ارتبـاط بـ   ).2017، 6زربتـو، گـالرا و روئيـز   اسـت ( ي با اعتياد به اينترنـت  آورتابمعنادار 

كــه بــين  انــددادههــاي پژوهشــي نشــان آوري خــانواده در تبيــين رفتارهــاي اعتيــادي نيــز يافتــهتــاب

آوري خانواده و ابعاد آن با آمـادگي اعتيـاد در فراگيـران ارتبـاط منفـي و معنـادار وجـود دارد        تاب

حـاكي از   هاي پژوهشـي ديگـر  ). يافته1394(جليلي نيكو، خرامين، قاسمي چونبه و محمدعلي پور، 

آوري خانواده و ابعاد آن تفاوت معنـاداري  آن است كه بين دو گروه معتاد و غيرمعتاد از لحاظ تاب

آوري خـانوادگي كمتـري برخـوردار    وجود دارد؛ به طوري كه افراد معتاد بـه مـواد مخـدر از تـاب    

ي كارآمـد  الـه مقابي هامهارتي خانواده باعث ارتقاء آورتاب). 1396هستند (همدمي و همكاران، 
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ها نقش سازنده و مثبت دارد، در نتيجـه  شود و در بهبود عملكرد كلي خانوادهدر اعضاء خانواده مي

كنند از توانمندي باالتري برخوردار هستند (هيـرو و  ها پرورش پيدا ميفرزنداني كه در اين خانواده

  ).2011ليكس، 

 انـد داشـته هيجاني مؤثر بر اعتيـاد تأكيـد   - انيبرخي مطالعات عالوه بر مسائل بين نسلي بر عوامل رو

اعتيـادي   گيري و تداوم رفتارهـاي شكلاز عواملي كه در زمينه بنابراين يكي ؛ )1396(رحمتي و صابر، 

تنظيم هيجان به روش هاي آگاهانه يا ناخودآگاه شـناختي و  است.  1نيازمند بررسي است، تنظيم هيجان

). 2013و همكـاران،   2شـود (بـات  مـي  هيجانـات  يت و تعديلگردد كه باعث مديررفتاري اطالق مي

هاي مختلف زندگي همراه است؛ بـه طـوري كـه    دشواري در تنظيم هيجان با پيامدهاي منفي در حوزه

؛ تبريزچـي  2014و همكـاران،   3بين تنظيم هيجان با كيفيت زندگي ارتباط مستقيم وجود دارد (فيليپس

توانـد زمينـه سـاز بـروز     يمه و دشواري در تنظيم هيجانات ). شدت تنش ادراك شد1394و وحيدي، 

هـا  ). يكـي از ايـن آسـيب   2014، 4كو و كونشناختي و اجتماعي در فرد شود (آسيب هاي جدي روان

اي بـه منظـور رهـايي از    نيز اعتياد به اينترنت است كه شايد به عنـوان يـك مكـانيزم غيرسـازنده مقابلـه     

گـردد  هـاي زنـدگي روزمـره اسـتفاده مـي     از مواجـه در برابـر چـالش   زاي فعلي و اجتناب شرايط تنش

هاي پژوهشي موجود نشانگر تأثير مستثيم و غيرمستقيم راهبردهاي تنظـيم  يافته). 2016، 5(كوس و لوپز

و همكـاران،   6هاي اينترنتـي اسـت(يلديز  هيجان در گرايش به رفتارهاي اعتيادي از جمله اعتياد به بازي

  ).2018همكاران،  و 7؛ تراملو2017ران، ؛ ين و همكا2017

باتوجه به افزايش استفاده از اينترنت و همچنين به دنبال افزايش پيامدهاي مخرب حاصل از 

زا از اينترنت، بررسي عوامل مؤثر در گرايش به استفاده مفرط از استفاده بيش از حد و آسيب
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قش مهم عوامل خانوادگي و فردي در بروز بنابراين، با توجه به ن؛ اينترنت ضروري به نظر مي رسد

ي آورتابرفتارهاي اعتيادي، در تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال هستيم كه آيا 

  به اينترنت است؟ انآموزدانشبين اعتياد يشپخانواده و تنظيم هيجان 

  روش

  بود.طرح پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي 

 كليه دانش آموزانجامعه آماري پژوهش حاضر يري: گنمونه ي، نمونه و روشآمارجامعه

بودند كه از ميان  1396 - 1395آباد در سال تحصيلي مشغول به تحصيل در مدارس شهرستان پارس

ي الزم براي هامالكي انتخاب شدند. مهمترين اخوشهگيري تصادفي نفر به شيوه نمونه 250ها آن

ز: رضايت و عالقه به شركت در پژوهش و عدم ابتال به ورود به پژوهش نيز عبارت بودند ا

و ارائه  هاكالسبه منظور اجراي تحقيق حاضر بعد از مراجعه محقق به  شناختي.اختالالت روان

ها خواسته شد كه به همه سؤاالت ان در ارتباط با هدف تحقيق، از آنآموزدانشتوضيحاتي به 

اسخ به سواالت ابهامي داشتند، از محقق بپرسند. همچنين پرسشنامه صادقانه پاسخ دهند و اگر در پ

ها ها درباره ماهيت صرفا پژوهشي پرسشنامه ها اطالعاتي داده شده و به آنبه صورت شفاهي به آن

يشان كامال محرمانه خواهد ماند، بدين ترتيب افراد شركت كننده با هاپاسخاطمينان داده شد كه 

ي تحقيق هادادهي آورجمعكردند. ابزار مورد استفاده براي  رضايت آگاهانه در پژوهش شركت

  شود.يمها اشاره حاضر پرسشنامه بود كه در زير به ترتيب به آن

در پژوهش حاضر براي سنجش اعتياد به اينترنت، از پرسشنامه  پرسشنامه اعتياد به اينترنت:

گويه است كه آن آزمودني  20ل شده است. اين پرسشنامه شام استفاده 1اعتياد به اينترنت يانگ

) پاسخ دهد و نمره بيشتر 5) تا هميشه (0سوال بر روي يك مقياس ليكرت از هرگز ( 20بايد به 

هاي يك پژوهش در نشانگر مشكالت و وابستگي بيشتر در ارتباط با استفاده از اينترنت است. يافته

                                                                                                                                                    

1. Yang 
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محاسبه شده  84/0يب آلفاي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه با استفاده از ضر ايران نشان داد كه

). در پژوهشي حاضر نيز پايايي اين پرسشنامه با 1395است (گنجي، توكلي، اسدي، بني اسدي، 

 گزارش شده است. 79/0استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

سوالي  66آوري خانوادهاز پرسشنامه براي سنجش تاب آوري خانواده:پرسشنامه تاب

حوزه ارتباط خانوادگي و حل مسأله، بهره مندي از  6استفاده شده است كه شامل  آوري خانوادهتاب

منابع اقتصادي و اجتماعي، حفظ يك چشم انداز مثبت، پيوند خانوادگي، معنويت خانواده و توانايي 

- آوري خانواده به دست ميايجاد معنا براي سختي و دشواري است. با جمع اين ابعاد نمره كل تاب

آوري خانوادگي بيشتر است. از آزمودني خواسته مي شود كه بر روي مره باالتر نشانگر تابآيد و ن

) به سواالت پاسخ دهد. اين پرسشنامه 4) تا كامال موافقم (1يك مقياس ليكرت از كامال مخالفم (

هاي يك بررسي ساخته شده است و يافته 2آوري خانواده والشبر اساس نظريه تاب 1توسط سيكبي

سنجي مطلوب براي سنجش ايران نشان داد كه اين پرسشنامه ابزاري مناسب و داراي شواهد روان در

). پايايي اين 1392سادات حسيني و حسين چاري، آوري خانواده در فرهنك ايراني است (تاب

  محاسبه شده است. 85/0پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

در پژوهش حاضر براي بررسي تنظيم هيجاني از خرده مقياس  ظيم هيجاني:خرده مقياس تن

درجه توافق يا  آزمودني. استفاده شده است 3مقياس خودسنجي هوش هيجاني شوتتنظيم هيجاني 

تا كامالً  )1م (ليكرت كه از كامالً مخالف ايگزينهمخالفت خود را با هر جمله در يك مقياس پنج 

. اين خرده مقياس داراي ده سوال است و نمرات بيشتر نشانگر اب مي كندانتخ) است، 5م (موافق

پايايي اين خرده مقياس در پژوهشي در ايران با استفاده از ضريب آلفاي تنظيم هيجان بيشتر است. 

در پژوهش حاضر پايايي ). 1393(محمدخواني، صادقي، فرزاد، گزارش شده است  93/0كرونباخ 

 گزارش شده است. 75/0ده از ضريب آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه با استفا
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2. Walsh 
3.Shutte 
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و با استفاده از آمار توصيفي يعني  SPSS-18 افزارهاي گردآوري شده به وسيله نرمداده

ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي يعني ضريب همبستگي پيرسون و تحليلرگرسيون به شيوه 

  يل شدند.تجزيه و تحل 01/0گام به گام در سطح معناداري 

  نتايج

شركت  83/1و انحراف معيار  47/16پسر با ميانگين سني  آموزدانش 250 در پژوهش حاضر

هاي پارامتريك و استفاده هاي آماري، ابتدا به منظور استفاده از آزمونقبل از اجراي آزمون كردند.

آزمون دوربين  هاي آن (آزمون نرمال بودن توزيع نمرات وفرضاز آزمون تحليل رگرسيون، پيش

كه پيش اسميرنوف نشان داد  -يج آزمون كولموگروفنتا واتسون) مورد بررسي قرار گرفت.

، 1). در جدول <05/0pفرض نرمال بودن توزيع داده ها، در مورد متغيرهاي تحقيق بر قرار است (

هاي اطالعات توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و ماتريس ضريب همبستگي پيرسون بين متغير

  پژوهش گزارش شده است.
  ماتريس ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي پژوهش .1جدول 

  M ±SD 1  2  3  4  5  6  7  8  متغير

                1  06/26± 42/6  اعتياد به اينترنت -1
31/33  تنظيم هيجان -2  ± 65/4  

**42/0-  1              
94/164  آوري خانوادهتاب -3  ± 12/15  

**50/0-  **62/0  1            
رتباط خانوادگي و ا -4

  حل مسأله
50/75  ± 12/8  

**44/0-  **53/0  **92/0  1          

منابع اقتصادي و  -5
  اجتماعي

49/33  ± 62/3  
**42/0-  **23/0  **62/0  **47/0  1        

33/16  حفظ چشم انداز مثبت -6  ± 50/2  
**33/0-  **44/0  **62/0  **45/0  **35/0  1      

61/17  پيوند خانوادگي -7  ± 67/2  
**34/0-  **52/0  **72/0  **57/0  **48/0  **41/0  1    

58/12  معنويت خانواده -8  ± 66/1  
**17/0-  **52/0  **68/0  **62/0  **13/0  **35/0  **50/0  1  

توانايي ايجاد معنا براي  -9
  سختي

18/12  ± 50/2  
**28/0-  **42/0  **44/0  **34/0  **10/0  **19/0  **11/0  **36/0  

** P<٠/٠١ 
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آوري خانواده و تنظيم هيجان با اعتياد به ص است، بين تابمشخ 1طور كه در جدول همان

آوري خانواده يعني ارتباط اينترنت ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين بين ابعاد تاب

انداز مثبت، پيوند خانوادگي، خانوادگي و حل مسأله، منابع اقتصادي و اجتماعي، حفظ چشم

معنا براي سختي با اعتياد به اينترنت ارتباط منفي معنادار وجود معنويت خانواده و توانايي ايجاد 

معنادار بودند؛ اين بدين معني است كه با  01/0دارد. شايان ذكر است كه تمامي ضرايب در سطح 

ان آموزدانشآوري خانواده (و ابعاد آن) و تنظيم هيجان، ميزان اعتياد به اينترنت نيز در افزايش تاب

  ند.ككاهش پيدا مي

به منظور پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس متغيرهاي پيش بين از تحليل رگرسيون به شيوه 

  گزارش شده است. 3و  2گام به گام استفاده شده است كه نتايج در جدول 

  آوري خانواده و تنظيم هيجانپيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس تاب .2جدول 

دوربين   مدل

  واتسون

  SS  R 2R  df MS  F  p  

  گام اول

  آوري خانوادهتاب

  

  

  

65/1  

    46/3587  رگرسيون

50/0  

  

  

25/0  

1  46/3587    

92/115  

  

  94/30  345  38/10645  باقي مانده  001/0

    345  84/14232  كل

  گام دوم

  تنظيم هيجان

    25/3848  رگرسيون

52/0  

  

  

27/0  

2  12/1924    

55/63  

  

001/0  
  27/30  343  58/10384  باقي مانده

    345  84/14232  كل

شده؛ لذا در دامنه  65/1 كه مقدار آماره دوربين واتسوندر اين آزمون برابربا توجه به اين

گيريم؛ بنابراين، امكان استفاده از ها را نتيحه ميقرار دارد و استقالل باقي مانده 5/2تا  5/1مطلوبيت 

و  باالي همبستگآوري خانواده هاي جدول فوق، تابه يافتهبا توجه ب روش رگرسيون وجود دارد.

يم مدل وارد اولدرمرحله  92/115مشاهده شده  fمعناداري با اعتياد به اينترنت دارد و با ميزان 
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ان را پيش بيني آموزدانشدرصد از واريانس اعتياد به اينترنت در  25و به تنهايي مي تواند  شود

شود و وارد معادله مي 55/63مشاهده شده  fد تنظيم هيجان با ميزان كند. همچنين در مرحله بع

بين؛ درصد افزايش پيدا كرد؛ اين بدين معني است كه متغيرهاي پيش 27به  بينيپيشميزان قدرت 

درصد از  27توانند مرحله و به صورت مشترك مي آوري خانواده و تنظيم هيجان در دويعني تاب

  كنند. بينيپيشان را آموزدانشني اعتياد به اينترنت در متغير مالك يع واريانس

  نتايج ضرايب رگرسيون .3جدول 

  B SE  β  t  P  متغير

  001/0  96/18  -  24/3  57/61  مقدار ثابت

  001/0  -63/6  -39/0  02/0  -16/0  آوري خانوادهتاب

  001/0  -93/2  -17/0  08/0  -24/0  تنظيم هيجان

توانند به صورت منفي و يمآوري خانواده و تنظيم هيجان بدهد كه تايمنشان  3نتايج جدول 

  را پيش بيني نمايند.ان آموزدانشاعتياد به اينترنت در  001/0در سطح معناداري 

  گيري بحث و نتيجه

آوري خانواده و تنظيم هيجان در اعتياد به اينترنت هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش تاب

آوري خانواده و ابعاد آن؛ يعني وهش حاضر نشان داد كه بين تابهاي پژبود. يافتهان آموزدانش

ارتباط خانوادگي و حل مسأله، منابع اقتصادي و اجتماعي، حفظ چشم انداز مثبت، پيوند خانواده، 

معنويت خانواده و توانايي ايجاد معنا براي سختي با اعتياد به اينترنت ارتباط منفي و معنادار وجود 

تحليل رگرسيون نيز نشانگر آن است كه بخش قابل توجهي از واريانس اعتياد به  هايدارد. يافته

جليلي نيكو و  ها با نتايج مطالعاتشود. اين يافتهآوري خانواده تببين مياينترنت توسط تاب

) همسو است كه 1397( زاده و همكاران) و محسن1395( ) و همدمي و همكاران1394( همكاران

آوري خانواده با آمادگي اعتياد و رفتارهاي پرخطر همچون وابستگي به مواد ن تاباند بينشان داده
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 و همكاران 1مخدر ارتباط منفي و معنادار وجود دارد. همچنين يافته حاصل با نتيجه مطالعه زربتو

آوري خانواده و به دنبال آن بهبود عملكرد و روابط تاب ) همسو است كه نشان دادند2017(

  اده رابطه منفي و معناداري با گرايش به اعتياد دارد.اعضاي خانو

و توانايي خانواده براي مواجهه با تغييرات در  آوري خانواده را به عنوان سرسختيمحققان تاب

و دوباره فعال نمودن تعادل خود بعد از يك بحران  موقعيت هاي بحراني، توانايي احياي مجدد

ها بيشترين زمان خود را در كنار خانواده هاي خود سپري  ). انسان1996اند (والش، تعريف كرده

مي كنند و اعضاءآن را، بخصوص والدين خود و رفتار والدين را مهمترين الگو و شاخص قرار مي 

هاي گوناگون از جمله نظرية اثرگذاري خانواده بر اعضاء خويش، بر اساس نظريه دهند. با توجه به

توان نتيجه گرفت كه وقتي خانواده به عنوان كل در ري اجتماعي ميانتقال بين نسلي و نظرية يادگي

جاي مواجه دهند و بهها سرسختي و مقاومت كافي از خود نشان نميمقابله با مشكالت و بحران

هاي به وجود آمده در پي برطرف كردن موقت و سرپوش زا و حل بحرانرويداد تنش شدن با

ها آيند كه همين ويژگيهاي خانواده برميخودشان و پتانسيلگذاشتن آن از طريق چيزي خارج از 

كنند. حداقل به برخي از اعضاء خانواده هم منتقل شده و يا اعضاء با مشاهده آن، الگو برداري مي

شكنند و به جاي مقاومت، بدين ترتيب، اين اعضاء هنگام مواجهه با درد و ناكامي زود درهم مي

كيني موقت مانند درگيري اعتيادي با اينترنت كه به نوعي گريز از تس- مواجهه و حل آن به خود

  كنند.است، گرايش پيدا مي موقعيت استرس زا

اي در نظر هاي غيرسازندهيزممكانتوان به عنوان يكي از يمبه عبارت ديگر، اعتياد به اينترنت را 

ادراك شده در زندگي هاي شوند تا به نوعي از تنشان به آن متوسل ميآموزدانشگرفت كه 

ي زندگي روزمره اجتناب هاچالشروزمره رها شوند يا از برخورد مستقيم و كارآمد با مشكالت و 

اي با روحيه مقابله و عدم همچنين، چنين ويژگي اعضاء خانواده). 2016كنند (كوس و لوپز، 

-در برابر بحرانها وآن مشكالت دروني خود، تبديل به يك خصوصيت خانواده به عنوان كل شده

                                                                                                                                                    

1. Zerbetto 
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هاي مناسب و مؤثري ، رفتارها و واكنشهاي درون نظام خانواده مانند رفتارهاي نابهنجار فرزندان

  كنند.دهند و توفيقي در پيشگيري از تداوم رفتارهاي اعتيادي اعضاء خود كسب نمينشان نمي

اينترنت ارتباط منفي هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين تنظيم هيجان و اعتياد به همچنين يافته

و معنادار وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه تنظيم هيجان در مرحله دوم وارد 

دهد. اين درصد افزايش مي 27معادله رگرسيوني مي شود و ميزان پيش بيني اعتياد اينترنت را به 

 وان است كه در تحقيق خود) همخ2017( 1يلديزهاي پژوهش حاضر با نتايج مطالعه بخش از يافته

بين مناسبي براي اعتياد به اينترنت و اعتياد به يشپبه اين نتيجه رسيد كه راهبردهاي تنظيم هيجان 

هاي هوشمند در بين جوانان است. عالوه براين، نتيجه حاصل از آزمون فرضيه حاضر با يگوش

ي نشان دادند كه راهبردهاي در تحقيق ) همسو است كه2018همكاران (و  2نتيجه پژوهش تروملو

اند كه مطالعات موجود نشان داده. استتنظيم هيجان پيش بين مناسبي براي اعتياد افراد به اينترنت 

راهبردهاي تنظيم هيجاني در افزايش مديريت و تعديل هيجانات ناخوشايند و كاهش تنش ادراك 

ي افراد در برابر رفتارهاي اعتيادي پذير) و به تبع آن كاهش آسيب2012، 3شده (برگينگ و واپرمن

  بوده، مؤثر است. ها اعتياد به اينترنت) كه يكي از آن2015، 4(كوب

هاي اجتماعي مختلف استفاده افراطي از اينترنت كه در جامعه ايران بيشتر با حضور در شبكه

وني كه اي درشود فرد در مقابل مسألههمچون تلگرام و اينستاگرام همراه است كه باعث مي

-آزاردهنده و ناخوشايند است، اجتناب كرده و احساس ايمني كند و به نوعي از خود در برابر تنش

خصوص استفاده به عبارت ديگر رفتارهاي اعتيادي به كند؛ها محافظت ها و چالشها، مسؤوليت

يم هيجان اما تنظ شود؛زدايي نسبت خود و ديگران محسوب مياعتيادي از اينترنت نوعي مسؤوليت

شود كه موجبات سازگاري و انطباق فرد با هاي مهم در نظر گرفته ميبه عنوان يكي از مهارت

شود. هيجان و تنظيم آن با هماهنگ كردن فرآيندهاي ذهني و انگيزشي شرايط شرايط مختلف مي
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بر مسائل اي كارآمد در براشود افراد پاسخ هاي مقابلهفرد را در موقعيت تثبيت كرده و موجب مي

توانند با افرادي كه توانايي تنظيم سازنده هيجانات خود را دارند بهتر ميمواجه شده داشته باشند. 

تر هستند، از رو شوند، در سازگاري با ديگران و محيط موفقهاي زندگي روبهمشكالت و چالش

دهاي منفي در توانند رويداسالمت رواني و بهزيستي هيجاني باالتري برخوردارند و بهتر مي

  ).2014(عباسي و همكاران، زندگي را مديريت كنند 

پذيري رواني شود و از آسيببنابراين تنظيم هيجاني باعث افزايش تحمل آشفتگي در فرد مي

كاهد، به تبع آن به احتمال كمتري فرد به دنبال استفاده از فرد در برابر اتفاقات زندگي روزمره مي

تسكيني با حضور در اينترنت و دنياي مجازي و اينترنت خواهد بود. -دراهبردهاي غيرسازنده خو

 1396- 95آباد در سال تحصيلي ان شهرستان پارسآموزدانشاين پژوهش در جمعيت آماري 

هاي آماري همچون دانشجويان كه در صورت گرفته است و بايد در تعميم نتايج به ساير جمعيت

هاي بيشتري در ن قرار دارند، احتياط كرد. با اجراي پژوهشاآموزدانشهاي سني متفاوت از دوره

شناختي در تبيين رفتارهاي اعتيادي همچون اعتياد به ارتباط با نقش عوامل خانوادگي و روان

تري دست پيدا كرد تا توان به نتايج معتبرتر و دقيقهاي تحصيلي و سني مياينترنت در ساير دوره

  به آن توجه شود. هاي كاربرديريزيدر برنامه

تواند به صورت معنادار آوري خانواده و تنظيم هيجان ميهاي پژوهش حاضر تاببر اساس يافته

نمايد، در اين ميان سهم  بينيپيشرا ان آموزدانشدرصد از واريانس اعتياد به اينترنت در  27

خانواده در تبيين  هاي ادراك شده ازتر بود كه نشانگر اهميت ويژگيآوري خانواده مشخصتاب

آوري ادراك شده از خانواده در كنار ساير هيجاني فعلي افراد است. تاب -وضعيت رواني

توانند در پيشگيري يا تدام و حتي تشديد هاي فردي همچون تنظيم هيجان ميها و مهارتويژگي

-طراحي برنامههاي رواني و رفتارهاي پرخطر نقش قابل مالحظه داشته باشند؛ بنابراين، در آسيب

بايد به اين عوامل ان آموزدانشها به منظور ارتقاء سالمت رواني هاي كاربردي در سطح دانشگاه

  توجه ويژه شود.
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پژوهش حاضر برگرفته از طرح پژوهشي به همين نام كه با حمايت مالي معاونت پژوهشي و 

دانند كه از د الزم ميفناوري دانشگاه محقق اردبيلي اجرا گرديد است؛ لذا پژوهشگران برخو

  زحمات كليه افرادي كه به نوعي در اين پژوهش دخيل بودند كمال تشكر و قدرداني را نمايند.

  منابع
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Role of perceived family resilience and emotion regulation in 
prediction of internet addiction of students 

E. Sadri Damirchi1, Sh. Dargahi2, R. GhasemiJobaneh3 & N. Ayadi4 

 

Abstract 

The aim of current research was to investigate the Role of Perceived Family 
Resilience and Emotion Regulation in Prediction of Internet Addiction of 
Students. The research method is correlation. The statistical population of 
this study consisted of high school students in Parsabad city in the academic 
year of 2016-2017that among them 250 students were selected as sample 
through a Random cluster sampling method. The tools used in this study 
were three standard questionnaires of family resiliency, emotion regulation 
and internet addiction. The collected data were analyzed using version 21 of 
the spss software. The findings of this study showed that there is negative 
and significant relations between family resilience(and its dimensions) and 
emotion regulation with internet addiction (P<0.01).Also regression analysis 
showed that the predictor variables could significantly predict 27 percent of 
variance of internet addiction among students (P<0.01). The findings of 
this study highlight the importance of Perceived Family Resilience and 
emotion regulation as important family and individual skills in explaining 
Internet addiction as one of addictive behaviors in students. 

Keywords: Internet addiction, Family Resiliency, Emotion Regulation, 
Student 
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