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مقدمه

بسیاري از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و همگرایی فناوريهاي
اطالعاتی و ارتباطی در دهههاي اخیر ما را وارد عصر و جامعهه تهازهاي کهرده کهه نمهاد آن اهمیهت
یهافتن اطالعهاتی اسهت کهه اومههسهاوو و بهل( )OmeSao & Bell, 2015آن را جامعهه اطالعهاتی

5

نامیدهانهد( )Kaveh Ghafrokhi & Tajik Ismaili, 2017:62و ایهن امهر خهود بهه خهود منجربهه
تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سبک زندگی مانند؛ ابعاد اجتماعی ،روانی ،سیاسهی و اقتصهادي
جوام شده است که حتی برخهی از صهاحبنظران حهوزه نهامبرده بها ورود سهری فاهاي مجهازي در
جامعهه تحهت عنهوان معاهالت عصهر مجهازي نهام بهردهانهد( & Kim,Colwell, Kata, Boyle

 )Georgiades, 2018; Barlett, Chamberlin, & Witkower, 2018بنهابراین ویژگهیههاي
جامعه شبکهاي همچهون اقتصهاد اطالعهاتی ،فرهنهگ مجهازي و کهاهش اهمیهت زمهان و مکهان در
تعامالت اجتماعی خصوصیت متمایزي به هزاره سوم بخشهیده اسهت کهه اصهل بنیهادین آن اهمیهت
محوري فرد در عرصه فعالیتهاي اجتماعی ،سیاسهی و اقتصهادي بها بههرهگیهري از ابزارههاي نهوین
ارتباطی و اطالعاتی است ( .)Castells, 2001بر این اساس در این هزاره ،شاهد تحهوالت شهگرف
فناوري و تأثیرات فرهنگی ،اجتماعی و حرفهاي ناشی از آن هستیم که انقهال الکترونیهک ،انفجهار
اطالعات و انقال رایانهاي ،تفاوت کمی و کیفی بسیاري را در جهان نسبت به دو دهه پیش با خود
به همراه آورده است که آن تبدیل شدن جهان به یک کلبهه واحهد اسهت .حهال چهالشانگیزتهرین،
جاا ترین و در عین حال مهمترین تحوالت ،تحولی است کهه در زمینهه اینترنهت و اطهال رسهانی
صورت گرفته است .اینترنت بهعنوان یکی از ابعاد نوپاي این فهنآوريههاي جدیهد جههان معاصهر،
نقش بهسزایی در تغییر و تحول زندگی افهراد جامعهه دارد .چهرا کهه بهودن در اینترنهت بهه کهاربران
فرصتهاي بیشماري میدهد و به هر اندازه که این فرصهتهها و خشهنوديههاي ناشهی از اسهتفاده
اینترنت افزایش یابد ،کاربران بیشتر به سمت این پدیده نوین سهو خواهنهد یافهت .بهر ایهن اسهاس،
اینترنت امروزه بیش از رسانههاي مانند تلویزیون و ماهواره وقت مردم را بهه خهود اختصهاا داده و
در زمینههاي مختلف آموزشی ،پژوهش ،تبادل اطالعات ،ارتباطات و سرگرمی به کهار مهیرود لهاا
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دسترسی به آن در منازل ،مدارس و دانشگاهها در حال فزونی است بهطوري که دانشآموزان را به-
عنوان کاربران اصلی خود جا

نموده است(.)Ak ,Koruklu &Yilmaz, 2013

بنابراین امروزه یکی از مساول مهمی که دانشآموزان با آن درگیر هستند ،اینترنهت و اعتیهاد بهه
آن است .اینترنت قبهل از آن کهه در دسهترس عمهوم قهرار گیهرد ،بیشهتر بهه عنهوان وسهیلهاي بهراي
مکاتبات محرمانهه جههت برقهراري ارتبها مطهر بهود( )Bullen & Harre, 2013کهه بعهدها بهه
صورت وسیعی رشد کرد و تبدیل به وسهیلهاي ضهروري در زنهدگی انسهانهها گردیهد کهه امهروزه
تحقیقات علمی بسیاري ،درباره تأثیر تکنولوژيهاي جدیهد بهر سهالمت روانهی و چگهونگی ایجهاد
عالوم اختالل یا پریشانیهاي روانی انجام گرفته اسهت( .)Hosseini Beheshtian,2012اصهطال
اعتیاد به اینترنت 5نوعی وابستگی رفتاري به اینترنت را نشهان مهیدههد و بها ویژگهیههایی همچهون
افسردگی ،درونگرایی ،خجالتی بهودن ،کهم حوصهله بهودن و تنههایی ،احسهاس تهرس ،اضهطرا ،
بهیشفعهالی ،اضهطرا

اجتمهاعی ،پرخاشهگري تعیهین مهیشهود(.)Barany & Obverts, 2012

مطالعات أخیر نشان میدهد که استفاده مفر از اینترنت ،سبب احساس ناکامی ،تنههایی ،اضهطرا
و بهطور کلی کاهش سالمت روانی میشهود( .)Qasemzadeh, 2016آمارهها نشهان مهیدههد کهه
نوجوانههههان و جوانههههان بههههیشتههههرین قشههههر در معههههر

آسههههیبهههههاي اینترنتههههی را تشههههکیل

میدهند( )Pourmazdan, 2016و از آن جا که ایهران از نظهر جمعیتهی از جهوانتهرین کشهورهاي
دنیاست ،اهمیت اعتیاد به اینترنت در آن بیشتر میشود و یکی از متغیرهایی که میتوانهد بها اعتیهاد
به اینترنت ارتبا داشته باشد ،شایستگی اجتماعی است .شایستگی اجتماعی ،بیانگر توانایی فهرد در
سهازمان دادن منهاب فهردي ،محیطهی و حفه آنهها اسهت( .)Hazel & Schumaker, 2016لهاا
شایستگی اجتماعی چهار بعد دارد که هر چهار بعد میتوانند از اعتیاد به اینترنت متأثر شوند :الهف)
مهارتهاي شناختی که شامل خزانهي اطالعات و مهارتهاي پردازش و کسب اطالعات ،توانهایی
تصمیمگیري ،باورهاي کارآمد و ناکارآمد و سبکهاي اسنادي است ) مهارتهاي رفتهاري کهه
شامل مااکره ،ایفاي نقش ،جرأتمندي ،مهارتهاي محاوره اي بهراي شهرو و تهداوم تعامهلههاي
اجتماعی ،مهارتهاي فراگیري و یادگیري دانش و رفتار مهربانانه با دیگهران ،از مؤلفههههاي اصهلی
مهارتهاي رفتاري میشود ج) مهارتههاي هیجهانی -عهاطفی مؤلفههاي اسهت کهه بهراي برقهراري
1 - Internet addiction
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روابط مثبت با دیگران ،ایجاد و گسترش اعتماد و روابط حمایتی دوجانبهه ،شناسهایی و پاسه دههی
مناسب به عالوم هیجانی در تعاملهاي اجتماعی یا مدیریت استرس الزم به نظر میرسد(& Felner

 .)et al, 1990د) مهارتهاي انگیزشی کهه شهامل سهاختار ارزشهمند فهرد ،سهط رشهد اخالقهی و
احسههاس اثربخشههی و کنتههرل فههرد و در نهایههت احسههاس خودکارآمههدي مههیشههود کههه کونیمههورا
( )kunimura, 2010در پژوهش خود به این نتیجه رسید؛ یکهی از عهوار

اعتیهاد بهه اینترنهت در

دانشهجویان کههاهش خودکارآمهدي و احسههاس ارزشهمندي در آنههان اسهت .در همههین راسهتا نتههایج
پژوهش موریسون ،فرنچ و ولز( ،)Morrison, French & Wells, 2017کیامرثی و آریاپوریهان
( ،)Kiamarsi & Arya Pourian, 2015هاشهمی( )Hashemi, 2014و فهانی()Fanny, 2010
نشان داد یکی از عوار

اعتیاد به اینترنت افزایش میزان پرخاشهگري در افهراد اسهت .پرخاشهگري

نوجوانان داراي علل مختلف و متفاوتی است .افرادي که نمیتوانند احساس خشهم خهود را کنتهرل
کنند از پرخاشگري براي تخلیه آن استفاده میکنند و یا برخهی ابهراز پرخاشهگري را راههی بهراي
رسیدن به اهداف میپندارند .بعای در برابر پرخاشگري ابراز شده علیه خهود بهراي تالفهی کهردن
پرخاشگري از خود بروز میدهند و بسیاري از رفتارهاي پرخاشگرآمیز ناشهی از یهادگیري افهراد از
محیط هستند که کودکان و نوجوانهان بهه علهت رشهدنیافتگی عهاطفی و هیجهانی بیشهتر در معهر
آسیبهاي ناشی از پرخاشگري هستند و مواجهه داومی با این رفتار از توانایی آنها در ایجاد اعتمهاد
به اطرافیان ،میکاهد و اعتماد به نفسشان را پایین میآورد ،قدرت تطابق و سهازگاري کودکهان و
نوجوانان کمتر و احتمال اینکه در صورت مواجهه با پرخاشگري ،در آینهده دسهت بهه پرخاشهگري
بزنند ،بیشتر است( .)Pourar Jabali, 2016پرخاشگري بهعنوان یکی از عوار

اعتیاد به اینترنت،

رفتاري است که به موجب آن فرد بهطور عمدي به کسی آسیب برسهاند و لهاا تشهخی

اعتیهاد بهه

اینترنت میتواند در کاهش میزان پرخاشگري موثر باشد.
مطالعه برزگر( )Barzegar, 2018نشهان داد؛ دلیهل عمهدهاي کهه باعهم مهیشهود تها اعتیهاد بهه
اینترنت ،پرخاشگري را افزایش دهد ،محدود کردن تنظیمشناختی هیجان در نوجوانان اسهت .بهدین
ترتیب که اعتیاد به اینترنت ،تنظیمشناختی هیجهان در نوجوانهان را محهدود مهیکنهد .تنظهیم هیجهان
شهکل خاصهی از خهود نظهمبخشهی مهیباشهد کهه در مهدیریت هیجهانهها نقهش اساسهی ایفهاء
میکند( )Saarni, Mumme & Campos, 2008و میتوان گفت وجه ذاتی گرایشههاي پاسه

مقايسه تنظيمشناختي هيجان ،شايستگي اجتماعي و …53/

هیجانی اسهت( .)Amstadter, 2013آیزنبهر

و اسهپینارد( )Eisenberg & Spinrad, 2014نیهز

تنظیم هیجان را بهعنوان فرایند ایجاد ،حف  ،تعدیل و تغییر وقو  ،شدت یا مدت احساسهات درونهی
و هیجانات مرتبط با انگیزشها و فرایندهاي روان شناختی تعریف میکنند که اغلب بهمنظهور انجهام
یک هدف صورت میگیرند .تنظیم هیجانات مستلزم مجموعههاي از مههارتههاي ضهروري و مههم
میباشد که همه براي گاراندن روزمره باید تا حهدي ایهن مههارتهها را یهاد بگیرنهد( Eisenberg,

 .)Champion & Ma, 2014توانهایی تنظهیم موفهق هیجهان بها شهماري از پیامهدهاي سهالمت
جسمانی ،اجتماعی و فیزیولوژیک مرتبط میباشد( .)Gross, 2017عالوه بر آن نارسایی در تنظیم
هیجههان ،مکانیسههم زیربنههایی اخههتاللهههاي خلقههی و اضههطرابی و نیههز اعتیههاد بههه اینترنههت مههی-
باشد( .)Campbell-Sills & Barlow, 2007راهبردهاي تنظیمشناختی هیجان به نحوه تفکر افراد
پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیبزا براي آنها اطال میگردد .ایهن راهبردهها در زمینهه
اعتیاد به اینترنت و پرخاشگري نیز از اهمیت زیادي برخوردار است .نزدیک به یک چهارم کهاربران
در ایران اعتیاد به اینترنت دارند و این میزان در بین سنین  51تا  51ساله در مقایسهه بها سهایرین بیشهتر
است( .)Dehghan, 2018با توجهه بهه عواقهب متعهدد اعتیهاد بهه اینترنهت از جملهه عواقهب فهردي،
اجتماعی ،خانوادگی ،تحصیلی ،شغلی ،جسمی و روانی باید توجه جدي به این عواقب داشت ،زیهرا
تفاوت مهم اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها از قبیل اعتیاد به مواد مخدر در ایهن اسهت کهه هرگونهه
اعتیاد به سمت سایر اعتیادها نامطلو است درحالی که استفاده درست از اینترنت نه تنهها نهامطلو
نیست بلکه باید جوانان را بیش از پیش با اسهتفادهههاي مههم آشهنا نمهود .وجهود پرخاشهگري ،نبهود
شایستگی اجتماعی و محدودیت در تنظیمشناختی هیجان در نوجوانان باعم ایجاد تصویر منفهی در
میان همساالن و آموزگاران ،طرد از سوي همساالن ،افت تحصهیلی و بزهکهاري مهیشهود( Wells,
.)2014

بنابراین اولین تحقیقات در زمینه رابطه تنظیمشهناختی هیجهان و اعتیهاد بهه اینترنهت توسهط ولهز و
همکارانش صورت گرفته است .نتایج مطالعات أخیر آنها حاکی از آن است که بین تنظیم شهناختی
هیجهان و اعتیهاد بهه اینترنهت رابطهه وجهود دارد( .)Wells, 2010برزگهر نیهز(،)Barzegar, 2018

پژوهشی با عنوان مقایسه باورهاي فراشناختی و تنظیمشهناختی هیجهان در سهه گهروه دانهشآمهوزان
داراي پرخاشگري ،معتاد به اینترنت و عادي انجام داد .یافتهها نیز نشان داد که باورههاي فراشهناختی
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و تنظیمشناختی هیجان در سه گروه دانهشآمهوزان داراي پرخاشهگري ،داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و
عادي تفاوت دارد .علیپور( ،)Alipour, 2015پژوهشی با عنوان مقایسه راهبردههاي تنظهیمشهناختی
هیجان ،باورهاي فراشناختی و روان بنههاي سازشنایافته اولیه در دانشآمهوزان مبهتال و غیهرمبتال بهه
اعتیاد اینترنتی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نوجوانان مبتال به اعتیهاد اینترنتهی در مقایسهه بها
نوجوانههان بهههنجههار بههه میههزان بیشههتري از راهبردهههاي سهازشنایافتههه تنظههیم هیجههان ،روان بنههههههاي
سازشنایافته اولیه و باورهاي فراشناختی برخوردارند .کیامرثی و آریهاپوریهان( Kiamarsi& Arya

 ،)Pourian, 2015پژوهشههی بهها عنههوان شههیو اعتیههاد بههه اینترنههت و رابطهههي آن بهها تعلههلورزي و
پرخاشگري در دانشآموزان انجام دادند .نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت با پرخاشگري رابطهي
مثبت وجود داشت و پرخاشگري در دانشآموزان معتهاد بهه اینترنهت بیشهتر از دانهشآمهوزان بهدون
اعتیاد به اینترنت بوده است.
موریسون ،فرنچ و ولز( )Morrison, French & Wells, 2017در پژوهشی به بررسی و مقایسه
مؤلفههاي سالمت روانی در دانشآموزان داراي پرخاشگري مفر پرداختند .نتایج آنهها نشهان داد
که دانشآموزان داراي پرخاشگري و دانشآموزان در معر

خطر پرخاشگري در مقایسه با گهروه

عادي در مؤلفههاي سالمت روانهی نمهرات پهایینتهري کسهب کهردهانهد .همچنهین کودکهان داراي
پرخاشگري در مقایسه با کودکان در معر

پرخاشگري بیشتر دچهار اعتیهاد بهه اینترنهت بودنهد کهه

نشههانگر دامنههه وسههیعی از فراشههناختهههاي ناکارانههد و غیرسههودمند اسههت .لینههگیههان ،دنههگ هههوا و
ران( )Ling yan, Deng HUA & Ran, 2015در مطالعهاي دریافتند نوجوانان معتاد به اینترنت از
لحاظ نمره انطبا پایري و همبسهتگی در خهانواده بهه شهکل معنهاداري پهایینتهر از گهروه غیرمعتهاد
هستند .لندرز و باري( )Landers & Bury, 2013در پژوهشی این نتیجه رسیدند که تنظیمهیجهانی
شناخت موجب گرایش کمتر به استفاده از اینترنت میشود .بها توجهه بهه رابطههاي کهه بهین تنظهیم-
شناختی هیجان ،شایستگی اجتماعی و پرخاشگري بها اعتیهاد بهه اینترنهت در نوجوانهان وجهود دارد،
پژوهش حاضر به دنبال پاس به این سؤال است که چه تفاوتی بین تنظیم شناختی هیجان ،شایسهتگی
اجتماعی و پرخاشگري نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادي شهر تبریز وجود دارد؟
بنابراین با توجه به نتایج پژوهشهاي گاشته درمورد ویژگیهاي روانی و تنظیمشناختی افراد مبتال
به اعتیاد اینترنتی و افراد عادي ،در پژوهش حاضر سعی شده است به مقایسه تنظیمشناختی هیجان،
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شایستگی اجتماعی و پرخاشگري در بین دانشآموزان عادي و داراي اعتیاد به اینترنت پرداخته
شود .لاا براي انجام این پژوهش فرضیههاي زیر در نظر گرفته شده است:
 )5مولفههاي تنظیمشناختی هیجان در بین نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و نوجوانهان عهادي شههر
تبریز تفاوت دارد.
 )2مولفههاي شایستگی اجتماعی در بین نوجوانان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت ونوجوانهان عهادي شههر
تبریز تفاوت دارد.
 )3مولفههاي پرخاشگري در بین نوجوانان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و نوجوانهان عهادي شههر تبریهز
تفاوت دارد.
روش

روش پژوهش حاضر بر حسب هدف ،بنیادي و بر حسب نحوهي گهردآوري دادههها از نهو علهی-
مقایسهاي است .جامعه آماري آن تمامی نوجوانهان دبیرسهتانی شههر تبریهز بهین سهن  51تها  51سهال
میباشد که براساس استعالم بهعمل آمده از آموزش و پهرورش تبریهز ،جمعهاه بهه تعهداد  02135نفهر
میباشد .جهت تعیین نمونهه بها اسهتفاده از روش نمونههگیهري تصهادفی سهاده و جهدول کرجسهی و
مورگان 310 ،نفر بهعنوان نمونه تحقیق انتخا شدند و به پرسشنامه اعتیاد بهه اینترنهت پاسه دادنهد
کههه از ایههن تعههداد  312نفههر دانههشآمههوز دختههر و  232نفههر دانههشآمههوز پسههر بودنههد و  511نفههر
دانشآموزانی که نمره باالتر از میانگین پرسشنامه(نمره بهاالتر از  )01را بههدسهت آوردنهد بههعنهوان
افراد داراي اعتیاد به اینترنت شناخته شده و با استفاده از گروه همتا( 511نفر دانهشآمهوز عهادي) بهه
مقایسه متغیرهاي تحقیق پرداخته شدند .جهت گردآوري اطالعهات از پرسشهنامهههاي زیهر اسهتفاده
شد:
مقیااا

شایساای

اجیمااا

( :)SCSمقیههاس شایسههتگی اجتمههاعی  04مههاده دارد و توسههط فلنههر و

همکاران( )Felner & et al,1990سهاخته شهده اسهت .ایهن مقیهاس داراي چههار بعهد توانهاییهها و
مهارتهاي شناختی ،مهارتهاي رفتاري ،شایستگی هیجانی ،آمایهههاي انگیزشهی و انتظهاري اسهت
که به صورت یک مقیاس لیکرت  4درجهاي ،از کاماله مخالفم ( )5تا کاماله مهوافقم ( )4اسهت .ایهن
مقیاس در پژوهشهاي متعددي در مورد کودکان و نوجوانان به کار رفته است و اعتبار و روایی آن
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در این جمعیتها مطلو گزارش شده اسهت کهه ضهریب پایهایی کهل ایهن مقیهاس از طریهق روش
آلفاي کرونباخ  1/91گزارش شد همچنین ،روایی سازه این مقیاس به وسیله تحلیل عهاملی  1/13بهه
دست آمده است .همبستگی این مقیاس با خرده مقیاسها بسیار باال و تمام ضرایب همبستگی مادهها
با کل مقیاس باالتر از  1/1گزارش شده است.
پرسشنامه تنظیمشناخی

هیجان :پرسشهنامهاي چنهد بعهدي اسهت کهه جههت شناسهایی راهبردههاي

مقابلهاي شناختی افراد ،پس از تجربه کردن وقای یا موقعیتهاي منفی مورد استفاده قرار مهیگیهرد.
این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است و داراي  32ماده میباشد که نحوه پاس به آن بر مبنهاي
طیف لیکرت  1درجهاي به صورت  1 ، 0 ، 3 ، 2 ،5میباشد .مادهها به صورت چههار گزینههاي (=5
هرگز =2 ،بندرت =3 ،گاهی اوقات =0 ،بیشتراوقات =1 ،همیشه) میباشد .عبارات ایهن پرسهشنامهه
از نظر مفهومی  9خرده مقیاس متمایز از هم را تشکیل میدهند که هر یک به منزله راهبردي خهاا
از راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و داراي  0عبارت است .این راهبردها عبارتند از :سرزنش خود،
پایرش ،نشخوارفکري ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بهر برنامههریهزي ،ارزیهابی مجهدد مثبهت،
دیدگاهگیري ،فاجعهانگاري و سرزنشدیگري .براي افراد 52سهال بهه بهاال (ههم افهراد عهادي و ههم
جمعیت بالینی) قابل استفاده میباشد .روایی ساختاري و اعتبار این مقیاس با استفاده از تحلیل عامهل
تأییدي مورد تأیید قرار گرفته است و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي ههر کهدام
از زیرمقیاسها  1/12گزارش شد.
آزمون ا ییاد اینیرنی

یانگ :این پرسشنامه شامل  21آیهتم در مقیهاس  1درجههاي لیکهرت از نمهره

صفر(هرگز) تا نمره پنج(همیشه) در بیندانش آموزان سنجیده شد .وضعیت کاربران براسهاس امتیهاز
 21تا ( 39کاربرد طبیعی) 01 ،تا ( 29اعتیاد خفیف) و  41تا ( 511اعتیاد شدید) به اینترنهت مشهخ
میشود همچنین مشخ

گردید ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه برابهر بها  1811محاسهبه

شد.
پرسشنامه پرخاش

ری :پرسشنامه پرخاشگري  AGQیک مقیاس خود گزارشدههی مهداد کاغهاي

است .این پرسشنامه داراي  31سؤال اسهت کهه  50سهؤال آن «خشهم» 1 ،سهؤال «تههاجم» و  1سهوال
دیگر عامل «کینهتوزي» را میسهنجد .در ایهن پرسشهنامه آزمهودنی بهه یکهی از  0گزینهه هرگهز ،بهه
ندرت ،گاهی اوقات و همیشه ،پاس گفته و براي هر یک از  0گزینه ماکور به ترتیب مقادیر ،5 ،1
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 3 ،2در نظر گرفته میشود .به جزء ماده  51که بار عهاملی منفهی دارد و جههت نمهرهگهااري در آن
معکوس است ،نمره کل این پرسشنامه از  1تا  91و با جم نمرات سوالها به دست میآیهد .افهرادي
که در این مقیاس نمرهشان از میانگین کمتر است ،پرخاشگري پایین خواهند داشت و ههر چهه نمهره
فرد در این آزمون بیشتر باشد میزان پرخاشگري او بیشتر است و روشن شد ضریب آلفهاي کرونبهاخ
 1/14بوده است .لاا در ادامه دادههاي حاصل از پژوهش بها اسهتفاده از نهرم افهزار  Spss 22مهورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بهدین ترتیهب کهه ابتهدا بها اسهتفاده از روشههاي آمهار توصهیفی ماننهد
میانگین و انحراف استاندارد اطالعات نمونههاي پژوهش توصیف شدند .سپس با استفاده از آزمهون
کولموگرونوف اسمیرنوف ،دادهها از لحاظ نرمال بودن ،مورد آزمون قرار گرفتنهد بها تعیهین نرمهال
بودن دادههاي پژوهش ،جهت بررسی صحت و سقم فرضیههاي پژوهش از آزمون تحلیل واریهانس
چند متغیره استفاده شد.
یافیهها

در جداول زیر اطالعات توصیفی مربو به هریک از مؤلفهههاي تنظهیمشهناختی هیجهان اراوهه شهده
است.
جدول  :1اطالعات توصيفي مربوط به هريک از مولفههای تنظيم شناختي هيجان

مولفه

عادی

دارای اعتياد به اينترنت
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

سرزنش خود

51/14

0/14

53/55

3/11

پایرش خود

52/01

0/15

50/29

3/91

نشخوار فکري

55/45

3/10

9/01

0/21

تمرکز مجدد مثبت

9/12

3/94

55/40

0/12

تمرکز مجدد بر برنامه ریزي

9/10

0/50

55/44

3/11

ارزیابی مجدد مثبت

51/55

3/21

55/11

3/90

دیدگاه گیري

50/55

3/11

55/14

0/14

فاجعه انگاري

50/41

3/19

53/29

0/10

سرزنش دیگري

51/93

3/19

9/53

3/41
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جدول  :5اطالعات توصيفي مربوط به هريک از مولفه های شايستگي اجتماعي

مولفه

عادی

دارای اعتياد به اينترنت
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

مهارتهاي شناختی

11/55

3/21

15/11

3/90

مهارتهاي رفتاري

12/10

0/50

10/44

3/11

شایستگی هیجانی

11/01

0/15

14/45

3/11

جدول  :9اطالعات توصيفي مربوط به هريک از مولفههای پرخاشگری

مولفه

عادی

دارای اعتياد به اينترنت
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

خشم

23/55

3/11

21/51

0/15

تهاجم

54/11

3/93

50/49

0/22

کینه توزي

52/42

0/24

52/05

0/19

بههراي بررسههی نرمههال بههودن توزیه نمههرات مربههو بههه متغیرهههاي تحقیههق از آزمههون کولمههوگروف
اسمیرنوف استفاده شده است که نتایج در جدول ذیل اراوه شد.
جدول  :3نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهای پژوهش

متغير

تعداد

کولموگروف اسميرنوف z

معني داری

تنظیم شناختی هیجان

211

5/505

1/510

شایستگی اجتماعی

211

5/331

1/114

پرخاشگري

211

5/515

1/523

همانگونه که در جدول فو مشاهده میشود توزی نمرات مربو به تمهامی متغیرهها تحقیهق بها
 p>1/11نرمال میباشد و لاا میتوان از آمار پارامتریک جهت آزمون فرضیهههاي تحقیهق اسهتفاده
کرد.
فرضیه اول :مولفههاي تنظیمشناختی هیجان در بین نوجوانان داراي اعتیاد بهه اینترنهت و نوجوانهان
عادي شهر تبریز تفاوت دارد.
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به منظور بررسی نقش متغیر مستقل(اعتیاد به اینترنت) بر ترکیب خطی سطو متغیهر تنظهیم شهناختی
هیجان(سرزنش خود ،پایرش ،نشخوار فکري ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجهدد بهر برنامههریهزي،
ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیري ،فاجعه انگاري و سرزنش دیگري) تحلیل واریانس چنهدمتغیري
استفاده شد .براي آزمون تفاوت میانگینهاي نمرات دو گروه نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و
نوجوانان عادي در مولفههاي متغیر وابسته(تنظیم شناختی هیجان) از تحلیهل واریهانس چنهد متغیهري
استفاده شده است .در این نو تحلیل در مرحله اول ،وجود یا عدم وجهود معنهاداري ترکیهب خطهی
متغیرهاي وابسته بر اساس متغیر مستقل و در مرحله بعهد پهس از تفکیهک متغیرههاي وابسهته ،تحلیهل
آنها در سطو متغیر مستقل از طریق تحلیل واریانس بررسی میگردد .به عبارت دیگر نتایج چنهین
نو تحلیلی می تواند توضی دهد که آیا متغیرهاي مستقل بر ترکیب خطهی متغیرههاي وابسهته تهأثیر
دارند یا خیر .جهت بررسی فرضیه فو  ،محقق از آمهاره المبهدا ویلکهز را بهراي محاسهبه  Fانتخها
کرده است.
جدول  : 2تحليل چند متغيری بر روی نمرات مولفه های تنظيم شناختي هيجان براساس آماره ويلكز المبدا

شاخص

مقدار

F

فرضيه df

خطای df

سطح معناداری

متغير
گروه

1/132

0/502

9

591

1/111

بر اساس جدول فو میتوان گفت که آمهاره ویلکهز المبهدا بها( (F= 0/502 ، P< 1/111نشهان
میدهد که میتوان فرضیه مشابه بودن میانگینهاي جامعه بر اساس متغیرهاي وابسته بهراي دو گهروه
را رد کرد و میتوان نتیجه گرفت که بین مولفههاي تنظیمشناختی هیجان نوجوانان داراي اعتیهاد بهه
اینترنت و عادي تفاوت معنیداري وجود دارد و تنظیمشناختی هیجان ههر دو گهروه یکسهان نیسهت.
براي تعیین تفاوت مولفههاي تنظیم شناختی هیجان در بین نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و عهادي
از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شده است.
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جدول :2نتايج آزمون بين گروهي تحليل واريانس چند متغيره
منابع تغيير

متغير وابسته

مجموع

df

مجذورات

ميانگين

F

مجذورات

سطح
معني
داری

سرزنش خود

211/111

5

211/111

51/924

1/111

پایرش

211/112

5

211/112

51/925

1/111

نشخوار فکري

201/201

5

201/201

51/553

1/111

234/221

5

234/221

50/452

1/111

تمرکز

مجدد

مثبت
گروه

تمرکز مجدد بر

201/201

5

201/201

51/025

1/111

برنامه ریزي
ارزیابی

مجدد

512/201

5

512/201

51/421

1/115

مثبت
دیدگاه گیري

211/415

5

211/415

51/912

1/111

فاجعه انگاري

521/111

5

521/111

4/219

1/111

522

5

522

55/252

1/115

سرزنش خود

3555/511

591

51/453

پایرش

3552/501

591

51/451

نشخوار فکري

3214/111

591

52/012

3594/111

591

52/515

سرزنش دیگري
خطا

تمرکز

مجدد

مثبت
تمرکز مجدد بر

3592/111

591

52/520

برنامه ریزي
ارزیابی

مجدد

2111/311

591

50/104

مثبت

کل

دیدگاهگیري

3555/511

591

51/451

فاجعه انگاري

2191/301

591

50/223

سرزنش دیگري

2119/121

591

50/000

سرزنش خود

32550

211

پایرش

01592

211
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نشخوار فکري
تمرکز

مجدد

21914

211

22521

211

مثبت
تمرکز مجدد بر

22504

211

برنامه ریزي
ارزیابیمجدد

24251

211

مثبت
دیدگاه گیري

34551

211

فاجعه انگاري

02350

211

سرزنش دیگري

23502

211

همانطور که در جدول فو مالحظه میشهود ،بهین میهانگین نمهرات نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه
اینترنت و نوجوانان عادي از نظهر سهرزنش خهود ،پهایرش ،نشهخوار فکهري ،تمرکهز مجهدد مثبهت،
تمرکز مجدد بر برنامهریزي ،ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیري ،فاجعه انگاري و سهرزنش دیگهري
تفاوت معنیداري وجود دارد .با توجه به میانگینهاي مندرج در جدول  5میتوان نتیجه گرفت کهه
نوجوانان عادي داراي نمره باالیی در سرزنش خود ،پایرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجهدد بهر
برنامهریزي ،ارزیابی مجدد مثبت ،نسبت به نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنهت هسهتند ولهی نوجوانهان
داراي اعتیهاد بهه اینترنهت داراي نمهره بهاالیی در نشهخوار فکهري ،دیهدگاهگیهري ،فاجعههانگهاري و
سرزنش دیگري نسبت به نوجوانان عادي هستند.
فرضیه دوم :مولفههاي شایستگی اجتمهاعی در بهین نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و نوجوانهان
عادي شهر تبریز تفاوت دارد.
به منظور بررسی نقش متغیر مستقل(اعتیاد بهه اینترنهت) بهر ترکیهب خطهی سهطو متغیهر شایسهتگی
اجتماعی(مهارتهاي شناختی ،مهارتهاي رفتاري ،شایستگی هیجانی) تحلیل واریانس چندمتغیري
استفاده شد .براي آزمون تفاوت میانگینهاي نمرات دو گروه نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و
نوجوانان عادي در مولفههههاي متغیهر وابسته(شایسهتگی اجتمهاعی) از تحلیهل واریهانس چنهدمتغیري
استفاده شده است .در این نو تحلیل در مرحله اول ،وجود یا عدم وجهود معنهاداري ترکیهب خطهی
متغیرهاي وابسته براساس متغیر مستقل و در مرحله بعد پس از تفکیک متغیرهاي وابسته ،تحلیل آنهها
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در سطو متغیر مستقل از طریق تحلیل واریانس بررسی میگردد .به عبارت دیگر نتهایج چنهین نهو
تحلیلی می تواند توضی دهد که آیا متغیرهاي مستقل بر ترکیب خطی متغیرهاي وابسته تهاثیر دارنهد
یا خیر .جهت آزمون فرضیه فو  ،محقق از آماره المبهدا ویلکهز را بهراي محاسهبه  Fانتخها کهرده
است.
جدول  :2تحليل چند متغيری بر روی نمرات مولفههای شايستگي اجتماعي بر اساس آماره ويلكز المبدا

شاخص

مقدار

F

فرضيه df

خطای df

سطح معناداری

متغير
گروه

1/919

2/101

3

592

1/111

بر اساس جدول فو میتوان گفت که آماره ویلکز المبدا با ( (F= 2/5101 ، P< 1/111نشان
میدهد که میتوان فرضیه مشابه بودن میانگینهاي جامعه بر اساس متغیرهاي وابسته براي دو گروه
را رد کرد و میتوان نتیجه گرفت که بین مولفههاي شایستگی اجتماعی نوجوانان داراي اعتیاد به
اینترنت و عادي تفاوت معنیداري وجود دارد و شایستگی اجتماعی هر دو گروه یکسان نیست.
براي تعیین تفاوت مؤلفههاي شایستگی اجتماعی در بین نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و عادي از
آزمون تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شده است.
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جدول :1نتايج آزمون بين گروهي تحليل واريانس چند متغيره
منابع تغيير

متغير وابسته

مجموع

df

مجذورات

ميانگين

F

مجذورا

سطح معني
داری

ت

مهارتهاي شناختی

512/201

5

مهارتهاي رفتاري

201/201

5

شایستگی هیجانی

211/311

5

مهارتهاي شناختی

2111/311

591

50/104

مهارتهاي رفتاري

3592/111

591

52/520

شایستگی هیجانی

3195/301

591

51/253

مهارتهاي شناختی

123531

211

مهارتهاي رفتاري

149253

211

شایستگی هیجانی

203212

211

/201

51/421

1/115

512
گروه

/201

51/025

1/111

201
/311

52/314

1/111

211
خطا
کل

همانطور که در جدول فو مالحظه میشود ،بهین میهانگین نمهرات نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه
اینترنت و نوجوانان عادي از نظر مهارتههاي شهناختی ،مههارتههاي رفتهاري و شایسهتگی هیجهانی
تفاوت معنیداري وجود دارد .با توجه به میانگینهاي مندرج در جدول  2میتوان نتیجه گرفت کهه
نوجوانان عادي داراي نمره باالیی در مهارتهاي شناختی ،مهارتهاي رفتاري و شایستگی هیجهانی
نسبت به نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت هستند.
فرضیه سوم :مولفههاي پرخاشگري در بین نوجوانان داراي اعتیاد بهه اینترنهت و نوجوانهان عهادي
شهر تبریز تفاوت دارد.
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بههه منظههور بررسههی نقههش متغیههر مسههتقل(اعتیاد بههه اینترنههت) بههر ترکیههب خطههی سههطو متغیههر
پرخاشههگري(مهارتهههاي شههناختی ،مهههارتهههاي رفتههاري ،شایسههتگی هیجههانی) تحلیههل واریههانس
چندمتغیري استفاده شد.
براي آزمون تفاوت میانگینهاي نمرات دو گروه نوجوانان داراي اعتیاد بهه اینترنهت و نوجوانهان
عادي در مولفههاي متغیر وابسته(پرخاشگري) از تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شده اسهت .در
این نو تحلیل در مرحله اول ،وجود یا عدم وجهود معنهاداري ترکیهب خطهی متغیرههاي وابسهته بهر
اساس متغیر مستقل و در مرحله بعد پس از تفکیک متغیرهاي وابسته ،تحلیل آنها در سهطو متغیهر
مستقل از طریق تحلیل واریانس بررسی میگردد .به عبارت دیگر نتایج چنین نو تحلیلی مهیتوانهد
توضی دهد که آیا متغیرهاي مستقل بر ترکیب خطی متغیرهاي وابسته تهأثیر دارنهد یها خیهر .جههت
بررسی فرضیه فو  ،محقق از آماره المبدا ویلکز را براي محاسبه  Fانتخا کرده است.
جدول  :3تحليل چند متغيری بر روی نمرات مولفه های پرخاشگری براساس آماره ويلكز المبدا

شاخص

مقدار

F

فرضيه df

خطای df

سطح معناداری

متغير
گروه

1/919

2/101

3

592

1/111

بر اساس جدول فو میتوان گفت که آماره ویلکز المبدا با ( (F= 2/5101 ، P< 1/111نشهان
میدهد که میتوان فرضیه مشابه بودن میانگینهاي جامعه بر اساس متغیرهاي وابسته بهراي دو گهروه
را رد کرد و میتوان نتیجه گرفت که بین مولفههاي پرخاشگري نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنهت و
عادي تفاوت معنیداري وجود دارد و شایستگی اجتماعی هر دو گروه یکسهان نیسهت .بهراي تعیهین
تفاوت مولفههاي پرخاشگري در بین نوجوانان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و عهادي از آزمهون تحلیهل
واریانس چندمتغیري استفاده شده است.
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جدول  :13نتايج آزمون بين گروهي تحليل واريانس چندمتغيره

منابع تغيير

متغير

مجموع

وابسته

مجذورات

df

ميانگين

F

مجذورات

سطح
معني
داری

گروه

خشم

031/111

5

031/111

23/122

1/111

تهاجم

211/311

5

211/311

51/322

1/111

0/111

5

0/111

1/240

1/215

خشم

3421/101

591

51/993

تهاجم

3299/301

591

52/223

کینه توزي

3042/311

591

54/134

خشم

94441

211

تهاجم

10200

211

کینه توزي

11314

211

کینه توزي
خطا
کل

همانطور که در جدول فو مالحظه میشود ،بهین میهانگین نمهرات نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه
اینترنهت و نوجوانهان عههادي از نظهر خشهم و تهههاجم تفهاوت معنهیداري وجههود دارد ولهی در زمینههه
کینهتوزي تفاوت معنیداري بین دو گروه وجود ندارد .با توجه به میانگینهاي مندرج در جهدول 3
میتوان نتیجه گرفت که نوجوانان اعتیاد به اینترنت داراي نمره باالیی در خشهم و تههاجم نسهبت بهه
نوجوانان داراي عادي هستند.
بحث و نییجهگیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مقایسه تنظیمشناختی هیجان ،شایستگی اجتماعی و پرخاشهگري
در نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و نوجوانهان عهادي شههر تبریهز انجهام پهایرفت کهه یافتههههاي
مربو به فرضیه اول نشان داد بین میهانگین نمهرات نوجوانهان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت و نوجوانهان
عادي از نظهر سهرزنش خهود ،پهایرش ،نشهخوار فکهري ،تمرکهز مجهدد مثبهت ،تمرکهز مجهدد بهر
برنامهریهزي ،ارزیهابی مجهدد مثبهت ،دیهدگاهگیهري ،فاجعهه انگهاري و سهرزنش دیگهري ،تفهاوت
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معنیداري وجود دارد که این یافتهها بها پهژوهشههاي (Lau, ،) Hosseini Beheshtian, 2012
)،)Fanny, 2010( ،)Morrison, French & Wells, 2017( ،)Gross, Wu & Cheng, 2018

( )Barzegar, 2018) )Pourar Jabali, 2016همسو میباشد .چراکه دانشآموزان مبتال به اعتیهاد
اینترنتی داراي برخی ویژگیهاي متمایز به مانند؛ ترس ،غهم ،برانگیختگهی ،خشهم ،احسهاس گنهاه،
احساس کالفگی دایم و فراگیر هستند که ایهن ویژگهیهها مهیتوانهد موجهب شهود عواطهف منفهی
موجود در این افراد بسهیار آزاردهنهده بهوده و آنهها بهراي کهاهش نهاراحتی ههاي روانشهناختی در
زندگی واقعی خود به سوي فااي مجازي تمایل بیش از حهد داشهته باشهند .چراکهه مشهخ

شهد

افراد داراي اعتیاد به اینترنت از نظر تنظیمشناختی هیجان ،غیرسازشهی هسهتند کهه احتمهال گهرایش
آنها را به اینترنت را افزایش میدهد .در ادامه یافتهههاي مربهو بهه فرضهیه دوم نیهز نشهان داد؛ بهین
میانگین نمرات نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت و نوجوانهان عهادي از نظهر مههارتههاي شهناختی،
مهارتهاي رفتاري و شایستگی هیجانی تفاوت معنیداري وجود دارد .بدین ترتیهب کهه نوجوانهان
عادي داراي نمره باالیی در مهارتهاي شناختی ،مهارتهاي رفتهاري و شایسهتگی هیجهانی نسهبت
به نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت هستند کهه ایهن یافتهههها بها نتهایج تحقیهق Landers & Bury,

) (2013همسو میباشد که در تبیین یافتههاي این پژوهش میتوان گفت هرچه مدت زمان اسهتفاده
از اینترنت بیشتر شود ،دانشآموزان در محهیطههاي اجتمهاعی حاهور کمتهري دارنهد و در روابهط
اجتماعی نقش کم رنگتري ایفاء میکنند و شایستگی اجتماعی پایینتري دارند .در واق اعتیاد بهه
اینترنت گونهاي اختالل روانشناختی اجتماعی محسو میشود کهه بهر رشهد اجتمهاعی و همچنهین
روابط اجتماعی افراد تأثیر چشمگیري میگاارد .همچنهین یافتههههاي مربهو بهه فرضهیه سهوم نیهز
نشاندهنده آن است که بین میانگین نمرات نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنهت و نوجوانهان عهادي از
نظر خشم و تهاجم تفاوت معنیداري وجود دارد ولی در زمینه کینهتوزي تفاوت معنیداري بین دو
گروه وجود ندارد .بدین ترتیب که نوجوانان اعتیاد به اینترنت داراي نمره باالیی در خشم و تههاجم
نسههبت بههه نوجوانههان داراي عههادي هسههتند .ایههن یافتههه بهها نتههایج تحقیقههات(,)kunimura, 2010
(Alipour, ( ،)Barzegar, 2018( ,)Dehghan, 2018( ,)Kiamarsi & Arya Pourian, 2015

 )2015و ( )Morrison, French & Wells, 2017همسو میباشد که در تبیین این نتیجه میتهوان
گفت ،استفاده زیاد از اینترنت و معتاد شدن بهه آن باعهم مهیشهود دانهشآمهوزان وقهت زیهادي را
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صرف استفاده از اینترنت و وبگردي کنند و همین امر موجب میشود که آنان با بسیاري از رفتارهها
از جمله فریبهاي اینترنتی و رفتارهاي پرخطر موجود در اینترنت آشنا شهوند بنهابراین بها توجهه بهه
یافتههاي بهدست آمده ،پیشنهاد میشود:
 با توجه به این که بین مولفههاي تنظیمشناختی هیجان در بین نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنهتو نوجوانان عادي شهر تبریز تفاوت وجود دارد پیشنهاد میشود در کالسهاي پرورشی در مدارس،
راهبردهاي تنظیم شناختی به دانش آموزان آموزش داده شود.
 با توجه به این که بین مولفههاي شایستگی اجتماعی در بین نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنت ونوجوانان عادي شهر تبریز تفاوت دارد پیشنهاد میشهود دانهشآمهوزان داراي اعتیهاد بهه اینترنهت در
مدارس شناسایی شده و تحت مداخالت درمانی مربو به مهارتهاي شهناختی ،رفتهاري و هیجهانی
قرار گیرند.
 در پایان با توجه به این که بین مولفههاي پرخاشگري در بین نوجوانان داراي اعتیاد به اینترنهتو نوجوانان عادي شهر تبریز تفهاوت دارد .پیشهنهاد مهیشهود ،در سهنین نوجهوانی دانهشآمهوزان در
مههدارس بهها اسههتفاده از پرسشههنامههههاي پرخاشههگري بررسههی شههده و آنهههایی کههه نمههرهي بههاالیی در
پرخاشگري به دست میآورند ،تحت مداخالت بالینی قرار گیرنهد زیهرا؛ ایهن نوجوانهان در معهر
خطر گرایش به اینترنت قرار دارند و حتماه باید بها کمهک مشهاور و روانشناسهان از میهزان عواطهف
منفی آنها کاسته شود تا احتمال گرایش به اینترنت در آنها کاهش یابد.
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