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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و سبکهای مقابلهه بها
استرس و هوش هیجانی دانش آموزان بود .روش پژوهش حاضهر ،توصهییی -همبسهتیی بهود .جام هه آمهاری شهام
دانشآموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصیلی 7981-89و حجم نمونه آماری شام  044نیر بود که بها
)7889
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .افراد نمونه ،از طریق پرسشنامهههای اعتیهاد بهه اینترنهت یانه
ههههههههوش هیجهههههههانی برادبهههههههری– گریهههههههوز  )4440حمایهههههههت اجتمهههههههاعی ادراک شهههههههده زیمهههههههت
و همکاران  )7899و راهبردهای مقابلههای الزاروس و فلکمه  )7891سهنجش شهدند .روایهی صهوری و محتهوایی
پرسشنامهها مورد تأیید استادان قرار گرفت و پایایی به کمک روش ضریب آلیای کرونباخ به ترتیب مقهادیر ،4/87
 4/91 ،4/87و  4/98به دست آمد .برای آزمون فرضیه ها ،از رگرسیون چندگانه استیاده شهد .یافتهههها حهاکی از ایه
بهههود حمایهههت اجتمهههاعی ،ههههوش هیجهههانی و سهههبک مقابلههههای مسهههأله مهههدار بهههه طهههور منیهههی و م نههها دار
و سبک مقابلهای هیجان مدار به طور مثبت و م نا دار اعتیاد به اینترنت دانش آموزان را پیش بینی میکنند .همچنهی
از بههی اب ههاد حمایههت اجتمههاعی ،وههانواده و افههراد مهههم و از بههی اب ههاد هههوش هیجههانی ،ب ههد مههدیریت رابطههه
به طور منیی و م نا دار اعتیاد به اینترنت دانش آموزان را پیش بینی میکنند.
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مقدمه
7

نوجوانی دوره ای مهههم از رشههد انسههان می باشد که با تغییرات زیستی -عصبی ،هورمونی،
فیزیولوژیکی و تغییرات اجتماعی همهراه اسهت .در طول ای دوره ،نوجوانهان بها عوامه اسهترس
زای مت ددی کنار میآیند .در ای مرحله از زندگی انسان است کهه پایهه ههای بلوغ جسمانی،
روانی ،عاطیی ،م نوی ،اجتماعی پایه ریزی می شود لذا ایه دوره نبایهد مشهک قلمهداد شهود
بلکهه بهه عنهوان دورهای از زنهدگی که مشههکالت و مسههائ وههاص وههود را دارا بههوده
و نوجوانان به دلیه تغییهرات وهاص ایه دوره کهه آغاز دوران بلوغ بوده ،نیهاز بهه آگهاهی
و حمایهت زیادی دارند  .)Dalaki, 2011یکی از آسیبهایی که در ای مرحله از رشد ،ممک
است یک نوجوان در دام آن بییتند به گونه ای که وودش هم به ای اعتیاد رفتاری واقف نباشد
اعتیاد به اینترنت 4است .انجم روان شناسان آمریکا ،9اعتیاد به اینترنت را یک الیوی استیاده
از اینترنت که باعث موج اوتالل عملکردی شده و با حاالت ناووشایند درونی در طول یک دوره
دو ماه همراه باشد ت ریف کرده است .رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت
به همراه دارد باعث شده که از آن به عنوان اعتیادی که سرآمد همة اعتیادهای رفتاری است یاد
شود  .)Jafari & Fatehizadeh, 2011در میان کاربران اینترنتی ،نوجوانان بیش از دییران
در م رض آسیبهای ناشی از کاربرد نادرست اینترنت قرار دارند .تحقیقات نشان میدهد که
استیاده زیاد از اینترنت با پیوند ض یف اجتماعی مرتبط است .برعکس کاربرانی که از اینترنت
کمتر استیاده میکنند به طور قاب مالحظهای با والدی و دوستانشان ارتباط بیشتری دارند
و همینطور بررسی ها نشان داده اند که متغیرهای اجتماعی و به ویژه حمایت اجتماعی 0یکی از
عوام پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت است  .)Rashidian, Rashidi & Nikzad, 2017منظور
از حمایت اجتماعی ،میزان ادراک فرد از محبت و حمایت وانواده ،دوستان و اطرافیان وی در
مقاب تنیدگیها و حوادث می باشد .حمایت اجتماعی را به عنوان "پی بردن فرد به اینکه از طرف
دییران به اعتقادات احساسات او اهمیت داده و به عنوان یک شخص ارزشمند در نظر گرفته
می شود" میدانند  .)Baqutayan, 2011نظریه پردازان یادگیری اجتماعی -شناوتی میگویند
که بخش عمده تقویت در تجربه انسان ،ارتباط اندکی با نیازهای فیزیولوژیک دارد و یا هیچ
1 -Adolescence
2-Internet addiction
3-American Psychological Association
4 -social support
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ارتباطی با آن ندارد .در عوض اکثر تقویت کننده هایی که برای فرد اهمیت دارند تقویت
کنندههای اجتماعی یا پاسخهای تأیید یا رد کننده سایر افراد هستند .بنابرای وجود انواع حمایت
های اجتماعی در شک گیری و تقویت رفتار فرد ،بسیار ضروری است که برهمی اساس بررسی
نقش حمایت های اجتماعی در بروز رفتارهای اعتیادآور به اینترنت نیز موضوعی قاب توجه است
 .)Mohammadi, 2016م تادان اینترنتی از آنجایی که نمی توانند روابطی واق ی که بتواند
حمایت ادراک شده ای برای آنها فراهم آورد ،داشته باشند به ارتباط سطحی و ام روی
می آورند که از طریق سیم های سرد و صیحه شیشه ای مانیتور فضای مجازی شک میگیرد.
 Grohol .)Sorena & Tankard, 2018م تقد است چیزی که باعث اعتیاد آور شدن اینترنت
گردیده ،اجتماعی شدن است .به عقیده او جنبه هایی از اینترنت که کاربران بیشتری وقت وود را
در آنها سپری می کنند با ت ام اجتماعی مرتبط است ) Moeedfar et al., 2010که به همی
سبب نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در گرایش یا عدم گرایش به اعتیاد اینترنتی غیرقاب
چشم پوشی است .تئوریهای روان شناسی انحراف ،هرگونه کج رفتاری و نابهنجاری نظیر اعتیاد
را پدیدهای رشد یابنده در طبی ت پنداشته و ریشههای علمی آن را در ضای ات ،اضطرابها
و آسیبهای روانی و عاطیی فرد جستجو میکنند .از ای رو اعتیاد یا هر رفتار نابهنجار ،امری وود
وواسته و وود انتخابی بوده تا فرد بتواند برای گریز از فشارها ،تنشها و استرسهای ناشی از
روابط شخصی درد آلوده ،دنبال پناهیاهی ویالی) و محلی برای برون ریزی گردد & Ahmadi

 )Rostami, 2014از ای رو مجهز شدن فرد به راهبردهای مقابله با استرس 7به ویژه در دوران
نوجوانی اهمیتی بیش از پیش می یابد .از طرفی هم امروزه تنیدگی و استرس به بخش مهم
و اجتناب ناپذیری در زندگی تبدی شده اند و بررسیها بر ای نکته تأکید دارند که آنچه سالمت
رفتار را با وطر روبه رو می سازد وود استرس نیست بلکه روش های مقابله با آن است,1984).

 ) Lazarous & Folkmanراهبردهای مقابله با استرس را به عنوان مجموعهای از پاسخ های
رفتاری و شناوتی ت ریف می کنند که هدفشان به حداق رساندن فشارهای موق یت استرس زا
است  .)Ranjbar Nooshari et al., 2013رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله ،سه سبک اصلی را
متمایز می کنند راهبردهای مقابلهای مسأله مدار ،شیوه هایی را توصیف می کنند که بر اساس آن،
فرد اعمالی را که باید برای کاهش یا از بی بردن استرس انجام دهد در نظر می گیرد .رفتارهای
1-stress coping styles

 /990فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال یازدهم  /شماره سوم /بهار 9000

مسأله محور ،جستجوی اطالعات بیشتر درباره مسأله ،تغییر ساوتار مسأله از نظر شناوتی و اولویت
دادن به گامهایی برای مواجه شدن با مسأله را شام میشود .راهبردهای هیجان مدار ،روشهایی
را توصیف میکنندکه بر اساس آن ،فرد بر وود متمرکز شده و تالش هایش متوجه کاهش
احساسات ناووشایند وویش است .باالوره راهبردهای اجتنابی ،مستلزم ف الیتها و رفتارهای
شناوتی است که هدف از آن اجتناب از موق یت استرس زا است

Dehghani & Kajbaf,

 .)2013اهمیت ارتباط بی اعتیاد به اینترنت و انتخاب سبک راهبردهای مقابلهای تا آن جا پیش
میرود که در بیان آن میتوان گیت در پژوهشی که)Corbin, Farmer & Nolen- ,2012

 ) Hoekesmaبه بررسی رابطه بی راهبردهای مقابله با استرس و گرایش به اعتیاد انجام دادند
به ای نتیجه دست یافتند که راهبردهای مقابلهای از عوام اثرگذار در گرایش به اعتیاد است
به طوری که راهبرد مقابلهای هیجان مدار دارای ارتباط مثبت با گرایش با اعتیاد است و راهبرد
مقابلهای مسأله مدار با گرایش به اینترنت رابطه منیی دارد .وقتی از استرس به عنوان یک هیجان
منیی و راه های کنارآمدن با آن مطرح می شود صحبت از هوش هیجانی 7امری اجتناب ناپذیر
تلقی می شود .تصور اینکه افرادی که در بروورد با هیجاناتی چون استرس و اضطراب ض یف اند،
روابط بدتر ،سالمت روانی ض یف تر ،موفقیت شغلی کمتر داشته باشند م قول به نظر می رسد
 .)Siarochi et al., 2003از ای رو  Bar-Onهوش هیجانی را مجموعه ای از تواناییها،
کیایتها و مهارت های غیر شناوتی که توانایی فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با مقتضیات
و فشارهای محیطی تحت تأثیر قرار می دهد ت ریف کرده است  .)Ahadi Shoar, 2018کسانی
که قادر به استیاده از مهارتهای هوش هیجانی وود نیستند به احتمال زیاد برای مدیریت روحیه
و ولق وود از روشهای دییری که اثربخشی کمتری دارند بهره میگیرند و احتمال دارد که آن
ها در برابر دییران مضطرب ،افسرده و م تاد شوند  .)Bradberry & Greaves, 2005به اعتقاد
روانشناسان هوش هیجانی را می توان یاد داد و بهبود بخشید و افزایش داد و با رشد و گسترش
هوش عاطیی ،افراد مهارت های فردی الزم را کسب نموده و به اشخاص اه بینش تبدی می
شوند  .)Bradberry & Greaves, 2018بنابرای در ای پژوهش ،نقش هوش هیجانی به عنوان
یک متغیر احتماال تأثیر گذار در پیش بینی گرایش به اینترنت به محک آزمون قرار می گیرد.
هرچند در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بی هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان
1-emotional intelligence
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و بزرگساالن که توسط (Saraiva, Esgalhado, Pereira, Monteiro, Afonso & Loureiro,

) 2018انجام شد 7044بزرگسال و نوجوان به مقیاسهای دموگرافی و اعتیاد به اینترنت و هوش
هیجانی پاسخ دادند .نتایج حاکی از ای بود که بی هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت رابطه ض یف
اما م نادار وجود دارد و در مورد ارتباط سبک های مقابلهای با اعتیاد به اینترنت ،میتوان
به پژوهش  )Bahadori Khosroshahi et al., 2012اشاره نمودکه به منظور بررسی نقش سبک
های دلبستیی ،راهبرد های مقابلهای و سالمت روان در اعتیاد به اینترنت دربی  044دانشجو که
به روش ووشهای انتخاب شدند ،انجام شد .نتایج نشان داد بی اعتیاد به اینترنت و راهبردهای
مقابلهای هیجان محور و اجتنابی ،رابطه مثبت و م نادار برقراراست و همینطور در ای راستا میتوان
به پژوهش ) )Gazo et al., 2015توجه کردکه با هدف بررسی ارتباط وود کارآمدی اجتماعی،
تنهایی و اعتیاد به اینترنت در بی  879دانشجو با نمونه گیری هدفمند) انجام گرفت و یافتهها
بیانیر ارتباط منیی بی وودکارآمدی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت بود .عالوه بر ای در راستای
نقش حمایت اجتماعی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت ،می توان به پژوهشهای دییری از جمله
) (Kakavand et al., 2017پرداوت که با هدف پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت
اجتماعی ،تنهایی و هراس اجتماعی انجام شد که  704دانشجو به روش ووشهای نمونه گیری
شدند و نتایج به عم آمده با استیاده از روش همبستیی پیرسون ،بیانیر ای بود که حمایت
اجتماعی ادراک شده به تنهایی نمی تواند پیش بینی کنندهی اعتیاد به اینترنت باشد بلکه دییر
متغیرها نیز دویلند .در مطال ه ای دییر از ای دست نیز که توسط )(Anserudi et al., 2013

با هدف بررسی رابطه بی اعتیاد به اینترنت با ت ارض نوجوان با والدی  ،حمایت اجتماعی ادراک
شده چندب دی و شادکامی در بی  84دانش آموز انجام شده ،نتایج حاص از آزمون  tنشان داد
بی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی وانواده و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان ،تیاوت
م ناداری وجود دارد؛ به شکلی که هر چقدر میزان حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی وانواده
بیشتر بوده ،اعتیاد به اینترنت هم کمتر دیده شد .در پژوهش ) )Rashidian et al., 2017که
با هدف پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی و انتظار استرس تحصیلی انجام شد
 488دانش آموز دبیرستانی با استیاده از تحلی همبستیی پیرسون مورد بررسی قرار گرفتند که
نتایج حاکی از رابطه منیی و م ناداری بی حمایت اجتماعی دوستان و وانواده با اعتیاد به اینترنت
بود .براساس نتایج مطال ات انجام شده ،اعتیاد به اینترنت باعث ایجاد عدم مسئولیتپذیری ،انزوای
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اجتماعی ،فقدان حمایت اجتماعی و ناکارآمدی تحصیلی و کاری میشود (Keshavarz et al.,
 .(2015بنابرای با توجه به اینکه نوجوانان به دلی آسیب پذیر بودن ،سریع تر از دییر اقشار
جام ه ،تحت تأثیر پیامدهای منیی رفتارهای اعتیادآور قرار می گیرند گسترش اعتیاد به اینترنت
در بی آنها موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و با توجه به عواقب اجتناب ناپذیر
اعتیاد به اینترنت ،انجام برنامه ریزی صحیح و انجهام مداوالت علمی برای پیشییری از مواجهه
بها ای نوع از اعتیاد بهه عنوان یهک ضرورت شهناوته شهده اسهت و ای مسأله نیاز به مطال ات
و بررسی های بیشتری دارد .در پژوهش حاضر ،س ی شده با شناوت بروی عوام زمینه ای و مؤثر
در پیش بینی اعتیاد به اینترنت ،به ارائه راه ح های کاربردی در جهت پیش بینی ،کنترل و درمان
اعتیاد به اینترنت به عنوان یک آسیب اجتماعی رایج در بی نوجوانان کمک گردد .برهمی اساس
در قالب مدل میهومی زیر ،به بررسی نقش متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده ،سبک های
کنار آمدن با استرس و هوش هیجانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت پرداوته شده است .با توجه
به چنی هدفی ،فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر تدوی شده است اعتیاد به اینترنت براساس
حمایت اجتماعی ادراک شده ،سبکهای کنار آمدن با استرس و هوش هیجانی قاب پیش بینی
است.
حمایت خانواده
حمایت
اجتماعی

حمایت دوستان
حمایت افراد
خودآگاهی

اعتیاد به
اینترنت

هوش هیجانی

خود مدیریتی
آگاهی اجتماعی
مدیریت رابطه

سبک های

مقابله با

شكل  :9مدل مفهومی پژوهش

مسأله مدار
هیجان مدار
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روش

روش پژوهش حاضر ،توصییی -همبستیی بود .جام ه آماری ایه پهژوهش شهام دانهش آمهوزان
متوسطه دوره دوم شهر تهران در سال تحصهیلی  7981-89بود شهام  414444نیهر) .حجهم نمونهه
آماری از طریق فرمول کوکران 044 ،نیر برآورد شد که با روش نمونه گیری در دسهترس انتخهاب
شدند .بدی صورت که از هر چهار من طقه جغرافیهایی شهمال ،شهرغ ،غهرب و جنهوب شههر تههران
به ت داد مساوی هر منطقه  744نیر) نوجوانانی که امکان دسترسهی بهه آن هها بهود بهه عنهوان نمونهه
انتخههههاب و پرسههههشنامههههههههههای اعتیههههاد بههههه اینترنههههت) )Yung,1998هههههوش هیجههههانی
)  )Bradbury – Graves, 2004حمایههت اجتمههاعی ادراک شههده)(Zimet et al., 1998
و راهبردهای مقابلهای) ) Lazarus & Folkman, 1985در بی آنها اجرا شد .داده هها بها اسهتیاده
از نرم افزار  spss-41و آزمون سلسله مراتبی رگرسیون چند متغیری تحلی شدند.
ابزار پژوهش
7

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ :)IAT

ای پرسشنامه توسط کیمبرلی یان

در سال  7889در  44آیتم ،بر اساس مالک ههای راهنمهای

تشخیصی و آماری اوتالالت روانی ویراست پنجم ،4با هدف تشخیص اعتیاد اینترنتی طراحی شهده
است .علوی و همکاران  )Alavi et al., 2010در پژوهش وود برای نسخه فارسی پرسهشنامهه 1
عام صهرف زمهان بهیش از حه د در اینترنهت ،اسهتیاده از اینترنهت جههت کسهب آرامهش روانهی،
برجستیی ،استیاده مرضی از چت روم ،بی توجهی به وظائف شغلی و تحصیلی را استخراج نمهوده
اند و عالوه بر ای پرسشنامه  4نوع روایی دییر محتوایی و افتراقی) و سهه نهوع پایایی بازآزمهایی
 ،r=4/94همسانی درونی a=4/99و تنصیف  )r=4/94بهدست آوردند و بهتری نقطه برش یابی ای
پرسهشنامهه را  00ذکهر کهرده انهد ) Widyanto & McMurran , 2004).روایهی صهوری ایه
پرسشنامه را بسیار باال ذکر کرده اند .همچنی از طریهق تحلیه عوامه  ،شهش عامه برجسهتیی،
استیاده بیش از حد ،بی توجهی بهه وظهائف شهغلی ،فقهدان کنتهرل ،مشهکالت اجتمهاعی ،تهأثیر بهر
عملکههههرد را بهه ههدسههههت آوردنههههد کههههه همههههه اینههههها نشههههان دهنههههده روایههههی آن اسههههت.
) ) Kim, Ryu , Chon, Yeun, Choi, Seo, et al., 2005اعتبهار ایه پرسهش نامهه را بها روش
1- Internet Addiction Test
2 -DSM-V
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آلیای کرونباخ بیش از  4/8گزارش کرده اند .در ایه پهژوهش همسهانی درونهی ایه پرسهشنامهه
به روش آلیای کرونباخ  4/87محاسبه شد.
پرسشنامه هوش هیجانی:)EIQ(1

ای پرسشنامهه توسهط  Bradbury - Gravesدر سهال  4440در  49آیهتم ،بها ههدف سهنجش
هوش هیجانی طراحی شده و شام چهار مؤلیه وودآگهاهی ،وهود مهدیریتی ،آگهاهی اجتمهاعی و
مدیریت رابطه می باشد .در هنجاریابی آزمون به دست گنجهی و همکهاران )Ganji et al., 2006
در یک نمونه  98نیری بی  4نوبت اجرا و برای  0مهارت تشکی دهنده هوش هیجانی و جمع که
نمرات هوش هیجانی) به ضرایب اعتبار وودآگاهی  )4/19وودمدیریتی  )4/91آگاهی اجتماعی
 )4/19مدیریت روابط  )4/18و هوش هیجانی  )4/84دست یافتند که همه ضرایب به دست آمده
در سطح  4/88م نا دار است .روایی ای آزمون از طریق آزمون همتا یها مهوازی نیههز انجههام شهده،
به طوری که ای آزمون به همراه آزمون ههوش هیجهانی بهار-اُن در یههک گههروه 97نیههری اجههرا
و ضریب همبستیی  4/89بهدست آمده که در سطح  4/47م نا دار بود .در ایه پهژوهش همسهانی
درونی ای پرسشنامه به روش آلیای کرونباخ  4/87محاسبه شد.
پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده :)MSPSS(2

ایه پرسههشنامههه توسههط زیمههت و همکههارانش در سههال  7899جهههت سههنجش متغیههر حمایههت
اجتماعی درک شده ،طراحی شده است .ت داد گویه های ای پرسهشنامهه 74 ،گویهه و شهام سهه
مؤلیه حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی وانواده ،دوستان و دییهران مهی باشهد(Bruwer et .
)al.,2008

در سال  ،4449پایایی درونی ای ابزار را در یک نمونه  199نیری از جوانان دبیرستان با استیاده
از آلیای کرونباخ 84 ،تا  98درصد برای ورده مقیاس های ای ابزار و  98درصهد بهرای که ابهزار
گزارش نموده اند .سلیمی و همکاران  )Salimi, 2009ضریب آلیای کرونبهاخ سهه ب هد حمایهت
اجتماعی دریافت شده از سوی وانواده ،دوستان و افراد مههم زنهدگی را بهه ترتیهب  98درصهد98 ،
درصد و 94درصد ذکر نموده اند .افشاری  )Afshari, 2007رابطه مثبت و م ناداری میان نمهرات
ای مقیاس و ورده مقیاسهای آن با رضایت از زندگی به دسهت آورد کهه نشهان دهنهده ی روایهی
همیرا و واگرای ای مقیاس است.

1- Emotional Intelligence Questionnaire
(2- the Multidimensional Scale of Perceived SocialSupport (MSPSS
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مقیاس راهبردهای مقابلهای:)WOCQ(7

ای پرسشنامه ،توسط) ) Lazarus & Folkman ,1985ساوته شده اسهت و ایه آزمهون دارای
 88گویه و  9زیر مقیهاس مقابلهه مسهتقیم ،فاصهله گهرفت  ،وهودکنترلی ،طلهب حمایهت اجتمهاعی،
پذیرش مسئولیت ،گریز –اجتناب ،ح مسأله برنامه ریزی شهده و ارزیهابی مجهدد مثبهت اسهت78 .
عبارت ای آزمون انحرافهی هسهتند و  14عبهارت دییهر ،شهیوه مقابلهه فهرد را مهورد ارزیهابی قهرار
می دهند .ای پرسشنامه ها در دو ووشه راهبردهای مقابلهای مسأله مدار و هیجان مدار طبقه بنهدی
می شود .پایایی ای آزمون در تحقیقی با استیاده از آلیای کرونباخ برابر  4/18به دست آمده اسهت
 .)Lazarus, 1993).در تحقیق علیپور و همکاران  )Alipour et al., 2010نیز پایایی ای آزمهون
برابر  4/91به دست آمهده اسهت .همچنهی روایهی سهازه ایه مقیهاس در پهژوهش نهدائی ،پهاغوش
و صادقی هسنیجه  )Nedayi et al., 2016با استیاده از روش تحلی عام محاسبه شهد کهه نتهایج
تحلی عاملی به روش اصلی با چروش مت امد از نوع وادیمهاکس ،وجهود دو عامه راهبهرد مسهأله
مدار و هیجان مهدار در گویهه هها را نشهان داد .در ایه پهژوهش همسهانی درونهی ایه پرسهشنامهه
به روش آلیای کرونباخ  4/98محاسبه شد.

)1-Ways of Coping Questionnaire (WOCQ
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یافتهها

جدول  7شاوصهای توصییی نمرات دانشآموزان در متغیرهای پژوهش را نشهان مهی دههد .دامنهه
کجی و کشیدگی نمرات در دو انحراف م یار قرار دارد .
جدول  .9شاخصهاي توصیفی نمرات دانش آموزان در متغیرهاي پژوهش
میانگین

انحراف معیار

K-S

S-W

مسأله مدار

4/89

4/198

4/481

4/898

هیجان مدار

4/97

4/984

4/401

4/898

وانواده

9/49

7/447

4/489

4/81

دوستان

9/79

4/989

4/417

4/897

افراد مهم

9/74

7/479

4/744

4/889

نمره ک

9/79

4/944

4/491

4/818

وودآگاهی

9/11

7/487

4/741

4/881

وود مدیریتی

9/98

4/149

4/414

4/898

آگاهی اجتماهی

9/11

4/847

4/748

4/811

مدیریت رابطه

9/87

4/988

4/481

4/899

نمره ک

9/19

4/114

4/414

4/897

-

4/49

4/981

4/499

4/811

متغیر

سبک های مقابله ای
حمایت اجتماعی

هوش هیجانی

اعتیاد به اینترنت

مؤلفه

نتایج جدول  7نشان میدهد که توزیع نمرات متغیرها نرمال نیست و احتماال نمرات پرت
و دورافتاده وجود دارد.
در جدول  4به منظور بررسی هم وطی بهودن چندگانهه ،مهاتریس همیشهه میهان متغیرهها محاسهبه
و نتایج نشان دادند که هیچ کدام از همبستییها باالی  4/8نیستند.

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده …991/

جدول  .0ماتریس همبستگی میان متغیرها
7
.7حمایت

7

4

4/094 4/998 4/840 4/190 4/148 4/184 4/889 4/149 4/998 4/117 4/987

اجتماعی

**

.4وانواده *4/987

7

*

.0افراد
مهم
.1هوش
هیجانی

**

**

7

**

**

*4/140 4/888 4/998

7

*

**

*

**

**

7

**

هی
.1وود
مدیریتی

*

**

**

**

7

**

*

**

**

**

**

7

**

اجتماهی

*

4/

**

**

**

**
**

7

رابطه
.74مسأله
مدار

*

**

**

**

**

**

**

**
**

**
**

7

4

**

**

**

**

**

**

**
**

**
**

7

**

.77هیجان *4/188 4/019 4/008 4/019 4/087 4/101 4/980 4/481 4/998 4/998
مدار
.74اعتیاد
به اینترنت

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**
**

-4

**-

**-

**-

**-

**-

**-

**-

**-

**-

**

**-

7

4/444

**

**-

**-

4/190 4/188

**

**4/444 4/190 4/981 4/480 4/489 4/018 4/041 4/017 4/944 4/084 /088
**-

**-

4/981 4/019 4/191
**

**4/191 4/084 4/147 4/819 4/889 4/111 4/079 4/194 /840
**

**

**

**-

4/480 4/008 4/084 4/848
**

.8مدیریت *4/848 4/898 4/887 4/987 4/148 4/014 4/088 4/190
**

**

**-

4/489 4/019 4/147 4/898 4/198
**

.9آگاهی *4/198 4/810 4/991 4/099 4/998 094** 4/148
**

111

4/017 4/980

4/018 4/087 4/819 4/887 4/810 4/849
**

*4/849 4/189 4/141 4/041 4/149 4/184
**

**

**

**

**

**-

4/041 4/101 4/889 4/987 4/991 4/189 4/988
**

.8وودآگا *4/988 4/181 4/011 4/811 4/889
**

**

**

**

**

4/148 4/099 4/141 4/181 4/897
**

*4/897 4/141 4/897 4/149
**

**

**

**

**

**

**

**

**-

4/944 4/481 4/079 4/014 4/998 4/041 4/011 4/141 4/140
**

**

**

**

**

**

**

**

**

**-

4/084 4/998 4/194 4/088 4/094 4/149 4/811 4/897 4/888 4/094
**

.9دوستان *4/094 4/117
*

9

0

1

8

1

9

8

74

77

74

**

7
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جدول  .9آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها
کالماگاروف  -اسمیرنوف
آماره

درجه

شاپیرو  -ویلک

معنی داري

درجه

آماره

آزادي

4/404

باقی ماندههای

044

معنی داري

آزادي

4/491

044

4/889

4/408

غیراستاندارد

جدول  9نشان می دهد که توزیع باقی مانده هها درآزمهون کالماگهاروف – اسهمیرنوف نرمهال و در
آزمون شاپیرو – ویلک نزدیک به غیر نرمال بودن هست .بررسی نمرات نشان دادند که چههار نمهره
پرت هستند .ای نمرات از تحلی کنار گذاشته شدند .هنیام اجرای رگرسیون نیهز گزینهه تشهخیص
موارد باالی سه انحراف م یار میز ف ال شد تا موارد دییر را نیز از تحلی کنار بیذارد.
فرضیه اصلی پژوهش سبک ههای مقابلهه ،حمایهت اجتمهاعی و ههوش هیجهانی اعتیهاد بهه اینترنهت
را پیش بینی می کنند.
جدول  .0خالصه مدل پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی ،سبک هاي مقابله و هوش هیجانی
R

مجذور R

مجذور  Rاصالح شده

دوربین  -واتسون

F

معنی داري

4/184

4/914

4/909

7/901

14/880

4/47

جدول  0نشان می دهد که همبستیی چندگانه میان حمایت اجتمهاعی ،سهبکههای مقابلهه و ههوش
هیجانی  4/184است .متغیرهای پیش بی  91درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی مهیکننهد .مقهدار
آزمون دوربی – واتسون در دامنه  7/14تا  4/14است .مقدار مجذور همبسهتیی چندگانهه نیهز م نها
دار می باشد.
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جدول  .1ضرایب رگرسیون پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ،سبكهاي مقابله و هوش
هیجانی
ضرایب غیراستاندارد

ضرایب
همبستیی

استاندارد
وطای
م یار

ثابت

B
9/897

4/419

حمایت

-4/481

4/484

هم وطی بودن

نیمه
م نی داری

Beta

t
71/077

4/447

-4/488

-0/989

4/447

تیکیکی
-4/799

تحم
4/087

VIF
4/781

اجتماعی
هوش هیجانی

-4/011

4/417

-4/041

-9/909

4/447

-4/471

4/990

4/848

مسأله مدار

-4/888

4/481

-4/019

-1/907

4/447

-4/941

4/000

4/417

هیجان مدار

4/914

4/778

4/714

9/788

4/447

4/799

4/188

7/819

جدول  1نتایج تحلی ضرایب رگرسیون را گزارش کرده است .همان طور کهه مشهخص اسهت
حمایت اجتمهاعی بتها= )-4/488ههوش هیجهانی بتها=  )-4/041مقابلهه مسهأله مهدار بتا=)-4/019
و هیجان مدار بتا= )4/714بهه طهور م نها داری اعتیهاد بهه اینترنهت را در دانهش آمهوزان پهیش بینهی
می کنند .بیشتری تأثیر به ترتیب مربوط به مقابله مسأله مدار و ب د هوش هیجانی است .مقابله مسأله
مدار ،هوش هیجانی و حمایت اجتماعی از طریق کم شدن و مقابله هیجان مدار از طریق زیاد شهدن
با گرایش به اعتیاد به اینترنهت رابطهه دارنهد .براسهاس مجهذور همبسهتیی نیمهه تیکیکهی ،حمایهت
اجتماعی  9/01درصد  ،هوش هیجانی  0/84درصد ،سبک مسأله مدار 8/94درصهد و سهبک مقابلهه
هیجان مدار 7/11درصد گرایش به اینترنت در دانشآموزان را تبیی میکننهد .از آنجها کهه نمهرات
کلی حمایت اجتماعی و هوش هیجانی ،گرایش به اعتیهاد بهه اینترنهت را پهیش مهی کننهد در قالهب
فرضیه دییری ای مسأله آزمون شد بهه دلیه آنکهه نمهرات وهرده مقیاسهها در کنهار نمهرات کلهی
واریانس کاذب ایجاد می کنند.
فرضیه فرعی پژوهش اب اد حمایت اجتماعی و هوش هیجهانی ،اعتیهاد بهه اینترنهت را پهیش بینهی
میکنند.
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جدول  .0خالصه مدل پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس ابعاد حمایت اجتماعی و هوش هیجانی

R

مجذور R

مجذور  Rاصالح شده

دوربین  -واتسون

F

معنی داري

4/149

4/419

4/401

7/841

04/190

4/447

جدول  8نشان می دهد که همبستیی چندگانه میان اب اد حمایت اجتماعی و هوش هیجانی 4/149
است .متغیرهای پیش بی  41/9درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کنند .مقدار آزمون دوربی
– واتسون در دامنه  7/14تا  4/14است .مقدار مجذور همبستیی چندگانه نیز م نا دار می باشد.
جدول  .1ضرایب رگرسیون پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ابعاد حمایت اجتماعی و هوش هیجانی
ضرایب

ضرایب

غیراستاندارد

استاندارد

همبستگی

خطاي
معیار

ثابت

B
9/144

4/708

هم خطی بودن

نیمه
معنی داري

Beta

t
49/874

4/447

تفكیكی

تحمل

VIF

وانواده

-4/471

4/414

-4/419

-0/987

4/447

-4/780

4/149

7/814

دوستان

-4/491

4/401

-4/488

-7/999

4/481

-4/494

4/190

7/989

افراد مهم

-4/781

4/417

-4/479

-9/489

4/447

-4/708

4/081

4/714

وودآگاهی

-4/948

4/418

-4/984

-1/171

4/447

-4/401

4/049

4/097

وود مدیریتی 4/499

4/410

4/410

7/798

4/491

4/419

4/147

7/844

4/410

4/487

4/418

4/990

4/911

4/404

4/147

7/881

آگاهی
اجتماهی
مدیریت

-4/797

4/481

-4/799

-4/190

4/448

-4/741

4/004

4/410

رابطه

جدول  1نتایج تحلی ضرایب رگرسیون را گزارش کرده است .همان طور که مشخص است ب د
وانواده بتا= )-4/419و افراد مهم حمایت اجتماعی بتها=  )-4/479ب هد وودآگاهی بتها=)-4/984
و مدیریت رابطه بتا= )-4/799به طور م نا داری اعتیاد به اینترنت را در دانش آموزان پیش بینی می
کنند .بیشتری تأثیر به ترتیب مربوط به ب د وودآگاهی ،هوش هیجانی ،وانواده و حمایت اجتماعی
است .ب د وانواده  ،افراد مهم و وودآگاهی و مدیریت رابطه از طریق کم شدن با گرایش به اعتیهاد
به اینترنت رابطه دارنهد .براسهاس مجهذور همبسهتیی نیمهه تیکیکهی ،وهانواده  9/18درصهد ،افهراد

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده …909/

مهههم 4/79درصههد ،وودآگههاهی 8/74درصههد و مههدیریت رابطههه  7/18درصههد گههرایش بههه اینترنههت
را در دانش آموزان را تبیی می کنند.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی ادراک شده،
سبک های کنار آمدن با استرس و هوش هیجانی در دانش آموزان متوسطه دوره دوم انجام شد.
براساس یافتههای به دست آمده ،حمایت اجتماعی یکی از عوام پیش بینی کننده مثبت و م نا
دار اعتیاد به اینترنت است .نتیجه به دست آمده با نتایج پژوهشهای )(Kakavand et al., 2017

) (Rashidian et al., 2017),( Anserudi et al., 2013و) ،(Mo et al., 2018همسوئی دارد.
در تبیی ای یافته ،میتوان گیت به نظر می رسد زمانی که فرد از سوی اجتماع و وانواده
حمایت مناسبی دریافت نمیکند ممک است دچار ای تحریف شناوتی شود که هیچ کس
او را دوست ندارد و به او اهمیت نمی دهد و لذا احساس بی ارزشی و پوچی نماید
و ناوودآگاه ترجیح دهد که در اینترنت وقت وود را بیذراند و به طریقی از احساس پوچی
و کمبود عزت نیس ،رهایی یابد و با ایجاد روابط مجازی به گریز از ای واق یت بپردازد.
نوجوانانی که در روابط واق ی میان فردی ،توفیق چندانی ندارند از طریق اینترنت قادر می شوند
بی آنکه چهره وود را برمال کنند روابط گسترده ای را برقرار کنند و احساسات وویش را بروز
دهند و از ای طریق درصدد ارضای نیاز به حمایت و محبت درآیند.
یافته دییر پژوهش نشان داد سبک مقابله مسأله مدار به صورت منیی و م نادار و سبک هیجهان
مههدار مثبههت و م ن هاداری اعتیههاد بههه اینترنههت را در دانههش آمههوزان پههیش بینههی مههی کننههد .یافتههه
به دست آمده بها نتهایج پهژوهشههای Bahadori ،)Alizadeh et al.,2012 ،)Fayazi, 2012

 )Keshavarz et al., 2015 ،)Khosroshahi et al.,2012و  )Corbin et al., 2012همسهوئی
دارد .براساس پژوهش های انجام شده ،چنانچه افراد به راهبردهای مقابلهای کارآمهد مجههز نباشهند
و توانایی کمی بهرای درک هیجهان ههای وهود و دییهران داشهته باشهند در بروهورد بها اسهترسهها
و بحران ها توان کمتری وواهند داشهت و مشهکالت رفتهاری بیشهتری را بهه صهورت پرواشهیری،
افسردگی و اضطراب نشان وواهند داد که همه ای مشکالت رفتاری در گرایش نوجوانان به دنیای
مجازی و فضای اینترنتی مؤثر است  .)Zarei & Asadi, 2010بنابرای میتوان چنی تبیی نمهود؛
علههت اعتیههاد نوجوانههان بههه اینترنههت ممک ه

اسههت ناشههی از مقابلههه ناکارآمههد و هیجههان مههدار بهها
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استرسهها و تهنشههای دوران نوجهوانی  ) Bahadori Khosroshahi et al., 2012و در نتیجهه
احساس ناتوانی در مقاب مشکالت و پناه بردن به فضای اینترنتی برای فرار از ح مشکالت باشد.
عالوه برای

در تیسیر نتیجه فوغ می توان گیت ریشه بسیاری از اوتاللهای روانی

و مشکالت رفتاری ،از جمله اعتیاد به اینترنت ،ناشی از ناتوانی فرد در تحلی صحیح و مناسب
وود و موق یت وویش و نیز بی کیایتی افراد برای رویارویی با موق یتهای دشوار است.
می توان انتظار داشت نوجوانانی که از راهبرد مقابلهای مسأله محور ،سود می جویند واقع گرایانه
عم کنند و آمادگی مواجهه با مسائ و مشکالت روزمره را داشته باشند و کمتر به رفتارهای
اعتیاد آور ،روی آورند .همچنی راهبردهای کارآمد مقابله از طریق افزایش اعتماد به وویشت ،
مهارت های ح مسأله ر ا بهبود می بخشد و به رضایت بیشتر منجر می شود .ویژگی دییر افرادی
که از راهبرد مقابلهای کارآمد ،استیاده می کنند سطح تنش پایی است .پایی بودن سطح تنش
هیجانی باعث می شود که نوجوان در سایه آرامش روانی ،بهتر بتواند از مهارتهای شناوتی
و پویا برای مقابله با مشک استیاده کند  )Bahadori Khosroshahi et al., 2012و به هنیام
داشت مشکالت در زندگی به سوی اینترنت و مواد اعتیادآور کشانده نشود و بتواند از مهارت های
کارآمد برای مقابله مؤثر استیاده کند.
در راستای نقش هوش هیجانی بر اعتیاد به اینترنهت ،نتهایج نشهان دادکهه رابطهه م نها داری بهی
هههوش هیجههانی بهها اعتیههاد بههه اینترنههت در نوجوانههان وجههود دارد .نتیجههه بههه دسههت آمههده بهها نتههایج
پهژوهشههای قبلهی از جملهه )Rouzbahani & Ghadimi, 2016و )Saraiva et al., 2018

همسوئی دارد.
نتیجه به دسهت آمهده را مهی تهوان براسهاس نظریهه وودمختهاری تبیهی نمهود .مطهابق بها نظریهه
وودمختاری ،ارتباط به عنوان یکی از نیازهای ذاتی روانشناوتی انسان ها در نظر گرفته مهی شهود.
در واقع ،بر مبنای ای نظریهه تمهام انسهانها ذاتها بهه ایه نیهاز دارنهد کهه دییهران را دوسهت بدارنهد
و از سوی آنها دوست داشته شهوند .درواقهع ،نظریهه وودمختهاری ،سهه نیهاز بنیهادی روانشهناوتی
وههودپیروی ،شایسههتیی و ارتبههاط را بههه عنههوان نیازهههایی کههه ارضههاا آنههها باعههث رشههد ،شههکوفایی
و سالمت روانی انسان میشوند مطرح می کند  )McCrae & Costa ,1992نیهاز بهه ارتبهاط ،بهه
ای موضوع اشاره دارد که انسان ها نیاز دارند تا با دییران از اعضای وانواده گرفته تا افراد جام هه،
روابط گرم ،صمیمانه و مت هدانه داشته باشند روابطی حمایتیر که در آن دوسهت بدارنهد و دوسهت

پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده …901/

داشته شوند .حال با توجه به مطالب گیته شده افهرادی کهه از ههوش هیجهانی بهاالتری برووردارنهد
به دنبال ارتباطات واق ی و درک احساسات دییران بهوده و دارای ت ههد اجتمهاعی بهاالیی هسهتند
و نیاز وود را در محیط های واق ی جسهتجو مهی کننهد و در مقابه افهراد بها ههوش هیجهانی پهایی
احساس افسردگی و تنهایی بیشتری دارند و اگر تنهایی وانوادگی نیز به آن اضافه گردد نمی توانند
در فضای واق ی به دنبال ارتباط مؤثر باشند و ای وأل آنهها را بهه سهوی فضهاهای مجهازی و شهبکه
های اینترنتی سوغ میدهد.
براساس یافته حاص از آزمهون فرضهیه فرعهی پهژوهش ،از بهی اب هاد حمایهت اجتمهاعی ،ب هد
وانواده و افراد مهم به طور منیی و م ناداری ،ب د وودآگاهی بتها= )-4/984و از بهی اب هاد ههوش
هیجانی ،ب د مدیریت رابطه به طور منیی و م نا داری اعتیاد بهه اینترنهت را در دانهش آمهوزان پهیش
بینی می کنند.
در ای راسهتا نتهایج پهژوهش) )Anserudi et al., 2013نشهان داد ههر چقهدر میهزان حمایهت
اجتماعی ادراک شده از سوی وانواده ،بیشتر بود اعتیهاد بهه اینترنهت کمتهر دیهده شهد .در پهژوهش
) (Jenaabadi, 2016نیز از بی مؤلیههای حمایت اجتماعی ،مؤلیه حمایت وانواده توان پیش بینی
اعتیاد به تلی همراه در دانشآموزان را دارند .بنابرای براساس نتایج حاص از بررسیها ،حمایهت
اجتماعی از سوی وانواده یکی از عوام پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت اسهت .نتیجهه بههدسهت
آمده را می توان چنی تبیهی نمودکهه چنانچهه کهنشهها متقابه مناسهب و سهازنده بهی والهدی
و فرزندان برقرار شود؛ نوجوانان ارتباط مناسبى با وانواده وود داشته؛ ارضها نیارهها وهود را در
وانواده پیییر نموده؛ مشک های وود را با اعضا وانواده در میان بیذارد و کمتر بهه ارتباطهات
کاذب اینترنتى گرایش پیدا کرده و کمتر دچار آسیب هها ناشهى از وابسهتیى میهرط بهه اینترنهت
می شوند اما چنانچه اعضای وانواده نقش وود را در حمایت اجتماعی از فرزنهدان بهه وهوبی اییها
نکند و اعضای وانواده نتوانند ت امالت گرم و صمیمی برقرار سازند فهرد احسهاس تنههایی عهاطیی
را تجربه می کند و برای برای برطرف کردن والا عاطیی وود و دستیابی به حمایهت عهاطیی کهه
از وانواده به دست نیاورده به فضای مجازی پناه می برد و اسهتیاده افراطهی از اینترنهت را بهه عنهوان
یکی از راهکار نادرست برای ح مسأله در اولویت قرار می دهد.
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در مورد نقش مؤلیه های هوش هیجانی بر اعتیهاد بهه اینترنهت ،نتیجهه بهه دسهت آمهده بها نتیجهه
پهژوهش ) ) Molaei Atani & Arianfar, 2016کهه نشهان داد بهی مهدیریت روابهط بها اعتیهاد
به اینترنت و شبکه های اجتماعی رابطه م ناداری وجود دارد همسوئی دارد.
مدیریت رابطه از جمله ویژگیهای افراد با هوش هیجهانی باالسهت کهه بهر توانهایی افهراد در
تدارک منابع حمایت عاطیی فراوان تر و نیرومندتر و بر قابلیت افراد در اجتناب از موق یتههای
استرس زا و ایجاد شرایط عاطیی ووشایند Tتأثیر مهیگهذارد و بهه عنهوان یهک عامه حیهاظتی
در برابر استرس عم می کند .افرادی که در ایه مؤلیهه نمهره بهاالیی کسهب نماینهد در برابهر
متوس شدن به رفتارهای اعتیاد آور از جمله اعتیاد اینترنتی ،مقاومت بیشتری نشان می دهند.
بر پایه یافتههای پژوهش ههای انجهام شهده ،مهی تهوان عنهوان کهرد کهه بهرای کهاهش گهرایش
نوجوانان به رفتارهای اعتیادآور ،باید با گسترش شبکههای حمایت اجتماعی یه ویژه در وهانوادههها
و آموزش راهبردهای مقابلههای کارآمهد و مسهأله مهدار ،نوجوانهان را در مواجههه بها موق یهتههای
وطرساز وابستیی افراطی به اینترنت مصون سازی کرد .همچنی با توجهه بهه نقهش ههوش هیجهانی
در پیش بینهی اعتیهاد بهه اینترنهت ،پیشهنهاد مهی گهردد از طریهق برگهزاری کارگهاه ههای آموزشهی
در مدارس برای نوجوانان ،مهارتهای بهبود روابط بی فردی و هوش هیجانی آموزش داده شهوند
تا از ای طریق از وابستیی افراطی نوجونان به اینترنت تا حدودی پیشییری گردد.
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