
گری دشواری در رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی

 تنظیم هیجان در نوجوانان 
 

 

   
 لیال نوری خواجه غیاثی

 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
nooryleila@gmail.com 

 
 

 چکیده 

شود که استمرار این روند ترنت)روزانه بیش از سه ساعت( اطالق میمقدمه: اعتیاد به اینترنت به استفاده مفرط از این

انجامد. شناخت عوامل مرتبط و موثر بر بروز این اختالل به بروز مشکالت روحی، جسمی، اجتماعی و شغلی می

این  راهگشایی برای پیشگیری از آن خواهد بود، عواملی مانند عملکرد خانواده، هوش معنوی، تنظیم هیجان. هدف از

گری دشواری در تنظیم هیجان تحقیق بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی

 باشد.می

نفر از نوجوانان مقطع متوسطه شهر کرج   400ها مواد و روش ها: روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و تعداد نمونه

های گیری تصادفی انتخاب شدند. واحدهای پژوهش به پرسشنامهاز روش نمونهباشد که با استفاده می  94-95در سال  

اعتیاد به اینترنت یانگ، هوش معنوی کینگ، عملکرد خانواده مک مستر و دشواری در تنظیم هیجان گراتز پاسخ 

تفاده شده از آزمون تحلیل مسیر اس قیتحق مدل آزمون یبرا و همبستگی لیتحل از یاستنباط آمار بخش دردادند. 

 است.

ها بیانگر این است که بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده همبستگی منفی معنادار، بین اعتیاد به ها: یافتهیافته

ی اصلی و برای آزمون فرضیهاینترنت و هوش معنوی و دشواری در تنظیم هیجان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 

ی درونداد )کارکردهای خانواده و هوش معنوی( بر متغیر برونداد )اعتیاد به مشخص کردن میزان تأثیر متغیرها

 .گر )دشواری در تنظیم هیجان( از آزمون تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده شداینترنت( و نقش متغیر میانجی

 ی علی بین متغیرهاست.ی میزان اثر یک متغیر در متغیر دیگر و رابطهها نشان دهندهنتایج تجزیه و تحلیل داده

گری دشواری در تنظیم هیجان رابطه  گیری: بین اعتیاد به اینترنت با هوش معنوی و عملکرد خانواده با میانجینتیجه

 وجود دارد. 

 اعتیاد به اینترنت، عملکرد خانواده، هوش معنوی، دشواری در تنظیم هیجان واژهای کلیدی:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه 

  های فراگیر و پر نفوذ در اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در سراسر جهان محسوب می شود؛ی از فعالیتاینترنت به عنوان یک

نفر در سال  3,566,321,015نفر بود که از این تعداد،  7,340,093,980برابر  2016طبق آمار جمعیت کل دنیا در سال 

درصد از  48حدود   .1اندنفر کاربر اینترنت بوده 630،985،492تنها  2000اند در حالی که در سال کاربر اینترنت بوده  2016

کنند و بیش از چهار پنجم جمعیت جوان جهان آنالین هستند)اتحادیه بین المللی مخابرات، جمعیت جهان از اینترنت استفاده می

انبی استفاده از آن مانند اعتیاد به ای در مورد عوارض ج(. با این حال درکنار استفاده گسترده از اینترنت نگرانی فزاینده2017

نظران تعاریف مختلفی از آن ارائه (. اعتیاد به اینترنت نوعی اعتیاد رفتاری است که صاحب2018، 2اینترنت وجود دارد)بوزوقالن

ختالل را  ( که توسط انجمن روانپزشکان آمریکا منتشر شده است این اDSM-35اند. راهنمای آماری تشخیص اختالالت روانی)کرده

اختالل بازی اینترنتی)که عموما با ی بیشتر قرار داده است و آن را اینگونه تعریف کرده است: در قسمت اختالالتی برای مطالعه 

هایی از قبیل اختالل استفاده از اینترنت، اعتیاد به اینترنت یا/ اعتیاد به بازی نیز شناخته شده است( الگویی از بازی کردن  نام

رونده و تدریجی کنترل ای از عالیم شناختی و رفتاری از جمله فقدان پیشمداوم در اینترنت است که موجب بروز خوشهافراطی و 

های طوالنی را بر روی بازی کردن، عالیم تحمل و محرومیت قابل قیاس با عالیم اختالالت مصرف مواد است. این افراد غالبا دوره

-DSM))گیرندات معمول از قبیل تحصیل یا کار یا وظایف خانوادگی مورد غفلت قرار میکنند؛ تعهدبدون غذا یا آب سپری می

5,2013 . 

سال در مقایسه با سایرین  18تا  15نزدیک به یک چهارم کاربران اینترنت در ایران به اینترنت اعتیاد دارند و این میزان بین سنین  

آوری در زندگی تعداد بیشماری از فاده کنندگان از اینترنت و نفوذ این فنی رشد روز افزون استدهندهبیشتر است این آمار نشان

باشد و لذا با توجه به عواقبی که اینترنت برای فرد دارد، مثل تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان افراد در سراسر دنیا می

های مهم د در نتیجه کار با اینترنت، اجتناب از فعالیتتوجهی به سالمت خوهای بدنی، بیبیشتر در اینترنت، کاهش عمومی فعالیت

های استفاده از اینترنت، مشکالت زندگی، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و دوستان، مشکالت مالی ناشی از هزینه

(. با 1387قرار گیرد )معیدفر، رسد الزم است مسئله اعتیاد به اینترنت و ابعاد آن مورد بررسی دقیق تحصیلی و غیره، به نظر می

هدف روشن شدن اعتیاد به اینترنت توجه بسیاری از مطالعات بر عواملی است که ممکن است افراد را به سمت اعتیاد به اینترنت 

معنوی های اعتیاد، هوشبینی کنندههای پیش اعتیادی نقش اساسی دارند. یکی از پیشسوق دهند. در گرایش به اعتیاد، زمینه 

 (. 1394است)افشار و همکاران 

های معنوی افراد، در میزان گرایش آنان به اعتیاد به ها، بعدهای شناختی، عاطفی، رفتاری و تجربهی پژوهشبا توجه به نتیجه  

ی نوعی سازگاری شناختی و معنوی که یکی از مفاهیم جدید هوش است، در بر دارنده(. هوش1395اینترنت نقش دارد)رحمتی،

 
1  Www. internetworldstats.com 
2 .Bahadir Bozoglan 
3 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

https://www.igi-global.com/affiliate/bahadir-bozoglan/327004/


شود و فردی شامل میهای مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی و بینری حل مسئله است که باالترین سطوح رشد را در حیطه رفتا

(. 1389کند )یعقوبی، های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری میفرد را در جهت هماهنگی با پدیده

(، هوش معنوی را توانایی 2000)4ر وحدت بخش مغز است. زوهر و مارشالمعنوی که سومین نوع هوش است، مبتنی بر تفکهوش

کند بفهمند دهد، هوشی که به افراد کمک میتر و معنادار قرار میتر، غنیای وسیع ها و زندگی افراد را در زمینه دانند که فعالیتمی

یقات، هم هوش و هم مذهب و معنویت در گرایش به اعتیاد با توجه به نتایج تحقکدام اقدام یا کدام مسیر معنادارتر از دیگری است. 

آموزان ایرانی و ای ارتباط هوش معنوی، انگیزش تحصیلی بر اعتیاد به اینترنت و پیامک در بین دانش. در بررسی مقایسهنقش دارند

باشد اد به اینترنت میی قوی برای رفتارهای اعتیاد گونه از جمله اعتیبینی کنندههندی مشخص شد، هوش معنوی یک پیش

بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان ورزشکار نیز، نشان داد بین هوش معنوی و میزان  (.1393)قاسمی،

(، در شهر اهواز 1393در پژوهش دریکوند و همکاران) (.1395اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار و منفی وجود دارد)پروین وهمکاران 

 ص شد بین هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار منفی وجود دارد.مشخ

گرچه نقش عوامل فردی و شخصیتی مانند هوش معنوی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت در ادبیات بررسی شده است؛ توجه به    

تعداد قابل  (.2002، 6؛ نام1999، 5است )یانگعوامل محیطی مانند عوامل خانوادگی نیز مهم است. یکی از این عوامل، جو خانواده 

توجهی از محققان متوجه شدندکه والدین به عنوان منبع اصلی تاثیر اجتماعی، ممکن است نقش مهمی در ظهور اعتیاد به اینترنت 

ی با اعتیاد به اینترنت (. به عنوان مثال، نظارت والدین و پیوند والدین به طور منف2017و همکاران،  7در نوجوانان داشته باشند )زو 

(. خانواده بخشی از گروه اجتماعی اولیه فرد است و اولین 2017و همکاران،  9؛ لی2012و همکاران، 8ارتباط داشت )سیوموس 

دهد. والدین به طور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین ها و رفتارهای فرد را تحت تاثیر قرار میکانون اجتماعی شدن است که نگرش 

ها در زمینه اعتیادهای رفتاری نقش عواملی چون عوامل بررسی پژوهش(. 2009، 10تاثیر را بر روی فرزندان دارند )دروس حمایت و

ت کند، عملکرد خانواده اسهای مختلف ارزیابی میحوزه  . یکی از متغیرهایی که شرایط خانواده را درخانوادگی را تبیین کرده است

شود که نقش وی مک مستر، خانواده از لحاظ کارکردی به عنوان یک سیستم در نظر گرفته می. در الگ(1390محسنی و همکاران،)

(. به  1390کند )زهراکار و همکاران، مهمی را در رشد زیستی، روانی و اجتماعی و نیز حفاظت و نگهداری از اعضای خود ایفا می

مت جسمانی، اجتماعی و هیجان کودکان را تحت تاثیر قرار عبارت دیگر، عملکرد خانواده جنبه مهم محیط خانوادگی است که سال

شود که عملکرد خانواده، تالش مشترکی برای برقراری و حفظ تعادل در خانواده دهد. در تعریف عملکرد خانواده گفته میمی

عاطفی، آمیزش عاطفی، های ها، واکنشاند از: حل مسئله، ارتباطات، نقشهای عملکرد خانواده عبارت(. حوزه 1379است)سنایی،

های به (. عملکرد سالم در یک محیط خانوادگی با ارتباطات شفاف، نقش1384کنترل رفتار و عملکرد کلی)معیدفر و همکاران،

شود، در حالی که بر عکس، عملکرد نامناسب خانواده، با سطوح خوبی تعریف شده، پیوستگی و تنظیم احساسی خوب مشخص می

(. مبتالیان به 2010و همکاران، 11شود )لواندووسکیو سامانی و کنترل رفتاری و احساسی ضعیف تعریف میباالی تعارض، بی سر 

(. نتایج نشان داده است بین اعتیاد 12،2014ای در عملکرد خانواده دارند )سنورمانسی و همکاراناعتیاد اینترنتی اختالالت برجسته 

های عملکرد خانواده مثل ابراز وجود، گرایشهای ( و برخی از زیر مجموعه 0152و همکاران، 13به اینترنت با عملکرد خانواده)یی

های خانوادگی و (. همچنین زمینه 1390داری وجود دارد)خسروی و همکاران،ذوقی و تاکیدات مذهبی همبستگی منفی معنی
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(. همچنین در بررسی عوامل 2012ن، و همکارا 14اند)تجیروهای اینترنتی نیز مرتبط شناخته شدهفردی با بروز اعتیاد به بازی

خانوادگی موثر بر اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان چینی زبان و انگلیسی زبان مشخص شد نوجوانان مبتال به اعتیاد اینترنتی 

های شدیدی رضکنند، بین والدین و بین والدین و فرزندان تعادر خانوادهای کمتر سازمان یافته، نامنسجم و ناسازگار زندگی می

گر، کمتر حمایت کننده و گرم ادراک شدند. همچنین احتمال اعتیاد به وجود دارد و والدین توسط نوجوانان به صورت تنبیه 

کنند و تک فرزند هستند، بیشتر اند، یا فقط با پدر یا مادرشان زندگی میاینترنت در بین نوجوانانی که والدینشان طالق گرفته

 (. 2014، 15است)ون و همکاران

(، با 16،2006تواند به طور مستقیم در اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشد)پان و همکارانعملکرد ضعیف خانواده عالوه بر اینکه می

شود)امین یزدی و جویی هیجان اعضای خود میگذارد باعث مشکالتی در نظمتاثیراتی که بر تجربیات هیجانی درون خانواده می

 گیری رفتارهای اعتیادی نقش داشته باشد.و از این طریق نیز می تواند در شکل (1395همکاران، 

(، 2009، 17های شخصیتی است که با انواع اعتیاد از جمله؛ اعتیاد به مواد)پینجوسکی خواهی یکی از خصیصههیجان     

؛ 2002، 19؛ لین و تسای1389و همکاران  های رفتاری چون اعتیاد به اینترنت)سلطانی(، اعتیاد2007، 18اعتیاد به الکل)یوراسک 

( و قمار بازی 2012، 22؛ شالدون21،2012های اجتماعی) وانگ و همکاران( و نیز درگیری در شبکه20،2010ولزمورو و همکاران

کاران ( رابطه دارد. در ارتباط هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت، سلطانی و هم1993، 24؛ کاونتری و براون 23،2006بیمارگون)لیتلر 

در  2002و همکاران در سال  25خواهی بر اعتیاد به اینترنت اثر مستقیم دارد. همچنین لیننشان دادند که هیجان 1389در سال 

جویی و هیجان، نمرات باالتری از دانشجویان غیر معتاد به آموزان معتاد به اینترنت در بعد مخاطرهپژوهشی نشان دادند که دانش

یجان به عنوان فرآیندهایی که افراد هیجاناتشان را برای پاسخ به توقعات محیطی هشیارانه و ناهشیارانه دست آوردند. تنظیم ه

نظمی شود. بی(. شکست در تنظیم هیجان، بی نظمی نامیده می2010، 26و و همکارانآلداشود)کنند در نظر گرفته میتعدیل می

های فاقد پذیرش، دشواری در کنترل ت تعریف شده است که شامل پاسخهای ناسازگارانه پاسخ به هیجاناهیجان به عنوان روش

(. 2004، 27رفتارها در بستر پریشانی هیجانی و نقص در استفاده عملکردی از هیجانات به عنوان اطالعات است) گراتز و رومر 

تفاده از رفتارهای پرخطر به اند ممکن است بیش از دیگران مستعد اسافرادی که راهبردهای تنظیم هیجان ضعیف را فراگرفته

دشواری در تنظیم هیجان یک عامل خطر باالقوه برای (. 28،2007ک و همکارانعنوان ابزاری برای تسکین هیجان منفی باشند)اورب

)اسماعیلی نسب و به مواد تواند اعتیاد دشواری در تنظیم هیجان می (.2018و همکاران،29اعتیاد به اینترنت است)لو 

 . بینی کندرا پیش( 1393های ویدیویی)حاج خدادادی و همکاران، و نیز اعتیاد به بازی  (1393همکاران،

ای در تبیین در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که تنظیم هیجان اهمیت ویژه 1394امیری و همکاران در سال  

 رفتارهای اینترنتی داشته باشد.تواند نقش موثری در گرایش به سمت درگیری در اعتیاد به اینترنت داشته و می
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ی اختالل خواب، انزوای اجتماعی و تنظیم هیجان در دانشجویان دارای اختالل با مقایسه 1393اما نوریان اقدم و همکاران در سال 

 زارش نکردند. اعتیاد به اینترنت و عادی در اردبیل تفاوت معناداری را در دو گروه، در متغیر تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت گ

 

ی اعتیاد به اینترنت معطوف به نقش عملکرد خانواده، هوش معنوی و دشواری تنظیم هیجان هر تحقیقات انجام گرفته در زمینه 

های مذکور را بصورت یکپارچه در قالب یک مدل ارائه نماید تاکنون انجام کدام بصورت جداگانه بوده است، و تحقیقی که مولفه

شود. اگر خانواده در این زمینه ضعیف عمل کند نطور که مطرح شد آموزش تنظیم هیجان از خانواده شروع مینگرفته است. هما

(، و با توجه به اینکه بین هوش معنوی با 2015و همکاران، 30هایشان مشکل خواهند داشت)شوارک فرزندان در تنظیم هیجان

( و بین عملکرد خانواده و هوش معنوی و دشواری در تنظیم 0142و همکاران، 31تنظیم هیجان نیز ارتباط وجود دارد )ویشکین 

هیجان هر یک بصورت جداگانه نیز با اعتیاد به اینترنت ارتباط وجود دارد می توان فرض کرد بین اعتیاد به اینترنت با عملکرد 

شتر تحقیقات انجام شده در ارتباط گری دشواری در تنظیم هیجان ارتباط وجود دارد. از طرفی بیخانواده و هوش معنوی با میانجی

با اعتیاد به اینترنت بر روی دانشجویان انجام شده است؛ اما با توجه به گسترش استفاده از اینترنت به سنین نوجوانی و نقش 

خانواده و ی اعتیاد به اینترنت با عملکرد آمیز، در این تحقیق سعی شده است رابطه تر این سنین در شروع رفتارهای مخاطرهپررنگ

 هوش معنوی با وساطتت دشواریهای تنظیم هیجان در نوجوانان بررسی شود.

 

 

 روش

آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحصیل  ی آماری آن را، کلیه دانشطرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه

ای تک ی خوشه گیری به شیوهاین پژوهش، نمونه گیری دردر استان البرز تشکیل دادند. روش نمونه 1395-96در سال تحصیلی 

نمونه برای هر متغیر  40ای بوده است، بدین ترتیب با در نظر گرفتن تعداد متغیرهای مورد پژوهش و طرح تحقیق )حداقل مرحله 

م متوسطه منطقه چهار  آموزان پایه دوم، سوم و چهارنفر از دانش  400ای شامل بین نیاز است( و با رعایت جانب احتیاط نمونه پیش

پرسشنامه کدگذاری  342های ناقص، آموزان تکمیل گردید. با حذف پرسشنامهها توسط دانششهر کرج انتخاب شدند. پرسشنامه

 با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  SPSSشده و از طریق نرم افزارهای 

 ه در پژوهش به قرار زیر است: ابزارهای مورد استفاد

برای ارزیابی عملکرد خانواده با عنوان  )FAD(ی سنجش خانوادگی مک مسترشیوه :32(FADپرسشنامه عملکرد خانواده) .1

طراحی شده است. این ابزار توسط ناتان بی. اپستاین و الورنس ام بالدوین  )MMFF(33توصیف مدل مک مستر از عملکرد خانواده 

بعد خانوادگی و یک بعد  6باشد که مقیاس می 7سوال است و شامل  60( تدوین شد. آن ابزار دارای 1983) 34بیشاپو دوان اس. 

نشانگر عملکرد کامال  1نقطه معیار قابل مالحظه است به این معنی که عدد  7سنجد. هر بعد دارای عملکرد کلی خانوادگی را می

گیرد، نشانگر این مسئله است که یک قرار می 4تا  1ای که بین عدد است. درجه  نشانگر عملکرد کامال مناسب 7مغشوش و عدد 

در هر  7و  5ی بین های بالینی است. درجههای بالینی است یا به طور کلی خانواده نیازمند کمکفرد در خانواده نیازمند کمک

به  FADکمک کلینیکی یا بالینی نیست. هر سوال  دهد که اختالالت در هر زمینه جزیی و ناچیز است و نیازمندمقیاس نشان می

 خصوصیات ساختاری، الگو کنند. اینشود، که عملکرد سالم و ناسالم خانواده را توصیف میها یا ابعاد مربوط مییکی از این مقیاس

 مشکل، حل: است قرار این از ابعاد این. کندمشخص می را خانواده عملکرد از بعد شش و سازدمی معین را خانواده تعاملی و شغلی

 
30 . Shewark 
31 . Vishkin 
32 . Family Assessment Device (FAD) 
33  .McMaster Model of Family Functioning (MMFF) 
34 . Bishop & Epstein 



 شش  از بعد شش این با متناسب خانواده سنجش ابزار لذا رفتار، کنترل عاطفی و 36آمیزش  عاطفی، 35همراهی ها،نقش ارتباط،

 شده تشکیل خانواده کلی عملکرد به مربوط هفتم مقیاس خرده یک عالوه به هاآن  برای سنجیدن مقیاس خرده

  .(1386،)آخرتیاست

، 2، موافق: 1شود: کامالً موافقم: ها داده مینمره با استفاده از این کلید واژه 4تا  1گذاری آزمون، به هر سوال برای نمره

شود و نمرات کمتر بیانگر اند، نمره معکوس داده میها)یا عباراتی( که توصیف عملکرد ناسالم. به سوال 4و کاماًل مخالف:  3مخالف: 

 (.1379عملکرد سالمتر است )ثنایی، 

سنجی مقیاس مک مستر در خارج از کشور تحقیقات زیادی صورت گرفته است که به های رواندر زمینه بررسی شاخص 

شود. این مطالعات شامل رویکرد مک مستر به خانواده، تئوری، سنجش، درمان و تحقیق)میلر، راین، ای از آنها اشاره میگزیده

های غیر بالینی، پزشکی های روانی ابزار سنجش خانوادگی مک مستر در نمونه شاخص (؛ بررسی2000، 37کیتنر، بیشاپ و اپیشتن

( ؛ ابزار سنجش بالینی خانوادگی مک مستر به عنوان پرسشنامه مصاحبه افراد صدمات 1990و همکاران،38و روانپزشکی ) کاباکوف

(، تحلیل عاملی ابزار سنجش 1990، 40های فرهنگی ابزار مک مستر)موریس(؛ سنجش حساسیت 2005، 39مغزی)بارنی و ماکس

های ابزار سنجش مک مستر)بایلنس و ( و بررسی اعتبار و روایی خرده مقیاس1999، 41خانوادگی مک مستر)ریدینور و همکاران 

در ایران این ابزار توسط زاده محمدی و ملک خسروی هنجاریابی شده است که آلفای کرونباخ کلی  باشد.( می1988، 42همکاران 

ی سنجش های شیوه( در اعتباریابی مقیاس1391یوسفی ) (.1385بوده است)زاده محمدی و همکاران،  94/0ها ی کل مقیاسبرا

خانوادگی مک مستر روی زنان و مردان متاهل نیز به این نتیجه رسید که مقیاس سنجش خانوادگی مک مستر از روایی و پایایی 

 های پژوهشی و بالینی در تشخیص افراد سالم از افراد غیر عادی استفاده کرد.حیطتوان در مخوبی برخوردار بوده و از آن می

 

( ساخته شده است و یک شاخص 2004)44این پرسشنامه توسط گراتز : 43پرسشنامه  دشواری در تنظیم هیجانات . 2

به ابزارهای موجود در این تری نسبت های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامعگزارشی است که برای ارزیابی دشواریخود 

در  ( دشواری2های هیجانی؛ ( عدم پذیرش پاسخ1خرده مقیاس است که عبارتند از:  6عبارت و  36زمینه ساخته شده و دارای 

( دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی؛ 5( فقدان آگاهی هیجانی؛ 4در کنترل تکانه؛    ( دشواری 3انجام رفتار هدفمند؛ 

شوند. نمرات باالتر در این گذاری میای لیکرت نمره های این مقیاس بر اساس مقیاس پنج درجهدان وضوح هیجانی. گویه( فق6

های مختلف اختالل در تنظیم هیجانی های بیشتر در مقوله تنظیم هیجانات است. این مقیاس جنبه ی دشواری دهندهمقیاس نشان

گراتز،  باشد.ها مینمره مربوط به زیر مقیاس 6از جمع نمرات کلیه سواالت و همچنین سنجد. مقیاس دارای یک نمره کلی را می

(، اعتبار 1388گزارش کرده است. در پژوهش امینیان ) 80/0و اعتبار آن را به روش آلفای کرونباخ  93/0اعتبار این پرسشنامه را 

، گزارش شد. همچنین برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه، با 80/0و  0/ 86پرسشنامه با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

 26/0rهمبسته کردن نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن، مشخص شد همبستگی معناداری بین آنها وجود دارد )

گزارش آنها از اعتبار (، به فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است که 1391(. در ایران نیز این مقیاس توسط خانزاده و همکاران)=

 
35  . Responsiveness 
36  . Involvement 
37 . Miller 
38  . Kabacoff 
39  . Barney 
40  . Morris 
41  . Ridenour 
42  . Byles 
43  . Difficulties in Emotion Regulation Scale 
44 . Gratz 



و روایی سازه و مالکی  91/0تا  79/0، با روش بازآزمایی بین 88/0تا  66/0های این آزمون با روش آلفای کرونباخ بین زیر مقیاس

 ی روایی و اعتبار قابل قبول نسخه فارسی آن دارد.دهندهمطلوب، نشان

 

باشد. این پرسشنامه بر آیتم می 24( ساخته شده است و دارای 2008)45این پرسشنامه توسط کینگ : پرسشنامه هوش معنوی. 3

ی هوش معنوی باال و یا وجود چنین ظرفیتی است. این دهندهشود. نمرات باال نشانای لیکرت تکمیل میدرجه 5اساس مقیاس 

و گسترش حالت هشیاری مقیاس دارای چهار خرده مقیاس شامل تفکر وجودی انتقادی، ایجاد معناداری شخصی، هشیاری متعالی 

نفری از   619گویه هستند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در یک نمونه  5، 7، 5، 7است، که هر کدام به ترتیب دارای 

به دست آمد. در یک مطالعه  84/0پایایی از طریق تنصیف  95/0آلفای کرونباخ  2007دانشجویان دانشگاه ترنت کانادا در سال 

دست آمد. همچنین در به 92/0و آلفای استاندارد شده نیز  92/0اده از روش تحلیل عاملی تاییدی آلفای کرونباخ دیگر با استف

به دست آمد. همچنین برای برآورد روایی همگرایی از 88/0( ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 1389و همکاران) رقیبمطالعه 

 به دست آمد. 66/0ن استفاده شد که ضرایب همیستگی این دو پرسشنامه ی تجربه معنوی غباری بناب به طور همزماپرسشنامه

 

گویه دارد  20(؛ 1998(: این آزمون بر اساس تحقیقات یانگ بدست آمده است)47IAT)46. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ4

ی »نظری ندارم« آن را زودن گزینهشود. یانگ با افگذاری میای از »به ندرت« تا »همیشه« نمرهدرجه 5که در یک مقیاس لیکرت 

ای (؛ هر چه نمره فرد باالتر باشد سطح اعتیاد به اینترنت باالتر است به گونه2011، 48ای تبدیل نمود)تونیون درجه 6به مقیاسی 

و  49دهد. الکونیاعتیاد شدید را نشان می 80-100اعتیاد خفیف و  50-79متوسط،  31-49دامنه طبیعی،  0-30که 

سنجی های رواندارند که این مقیاس از ویژگیهای سنجش اعتیاد به اینترنت بیان می( در مرور نقادانه مقیاس2014)همکاران

( گزارش نموده و همسانی درونی آن را نیز رضایت بخش 88/0و  73/0باالیی برخوردار بوده و پایایی بازآزمایی آن را مناسب)بین 

زمان سنجی این مقیاس در کاربران دانشجو، روایی همهای روان ( در بررسی ویژگی1390ان)اند. در ایران، علوی و همکاردانسته 

گزارش  47/0و پایایی به روش بازآزمایی  64/0، پایایی به روش دو نیمه سازی 70/0، آلفای کرونباخ 62/0، روایی افتراقی 81/0

 نمودند.

 

 هایافته

نفر از  61دادند. درصد را مردان تشکیل می 1/47ندگان در تحقیق را زن و درصد از شرکت کن 9/52طبق نتایج به دست آمده 

درصد نیز  8/15نفر معادل  54درصد سوم دبیرستان و  6/66نفر معادل  227درصد دوم دبیرستان ،  8/17پاسخگویان معادل 

درصد وضعیت  8/1ر معادل نف 6درصد از پاسخگویان وضعیت اقتصادی خیلی بد،  2/1نفر معادل  4پیش دانشگاهی بودند. 

نفرمعادل  20درصد وضعیت اقتصادی خوب و  2/41نفر معادل  141درصد افراد درحد متوسط ، 50نفر معادل  171اقتصادی بد، 

 درصد وضعیت اقتصادی خیلی خوب داشتند.  8/5

 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه -1 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 71/10 21/146 عملکرد خانواده

 
45 .king 
46  .Young 
47 .Internet Addiction Test 
48 .Tonioni 
49 .Laconi 



 98/16 44/59 هوش معنوی

 98/18 96/96 دشواری در تنظیم هیجان 

 27/22 24/77 اعتیاد به اینترنت

 

برای بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده، هوش معنوی و دشواری در تنظیم هیجان از ضریب همبستگی پیرسون 

 نشان داده شده است.  2در جدول شماره استفاده شد که نتایج آن 

 

 

 

 

 

( معنادار بوده و این همبستگی مستقیم =38/0r، همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده)2دول شمارهبر اساس ج

دهد هر چه عملکرد که نمره باال در عملکرد خانواده به معنی عملکرد نامطلوب است، این یافته نشان میاست. با توجه به این

اینترنت نیز بیشتر است. مطابق با جدول فوق همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با هوش تر باشد میزان اعتیاد به خانواده نامطلوب

ی این است که افزایش هوش معنوی با کاهش اعتیاد به اینترنت دهنده( نیز معنادار و معکوس است؛ و نشان =r-32/0معنوی)

( معنادار و مستقیم =r +32/0نترنت، همبستگی)همبسته است. همچنین در رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان و اعتیاد به ای

 ی افراطی از اینترنت نیز افزایش میابد.ی این است که با افزایش دشواری در تنظیم هیجان استفادهاست و بیان کننده

 

نت( و نقش متغیر برای آزمون میزان تأثیر متغیرهای درونداد )کارکردهای خانواده و هوش معنوی( بر متغیر برونداد )اعتیاد به اینتر

 گر )دشواری در تنظیم هیجان( از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.میانجی

 

 

 

 

 

 

 

 همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده، هوش معنوی، دشواری در تنظیم هیجان -2 جدول

 اعتیاد به اینترنت متغیر

 38/0** عملکرد خانواده

 -32/0** هوش معنوی

 32/0** دشواری در تنظیم هیجان 

     ** P >0/001 

 

عملکرد 

 ه خانواد

دشواری در 

 تنظیم هیجان

13/0

- 

12/0 
98/0 

00/2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه مقدار قابل است ک df( 30/2به   2λ(دی نشان داده شده است، شاخص نسبت خی دو بر درجه آزا 3همانطور که در جدول 

شاخص نرم نشده . است RMSEA، 027/0)ی خطای میانگین مجذورات تقریب )در این مدل ریشه. آیدقبولی به شمار می

در نهایت نیز باشند. اند که مقدار مناسبی میبه دست آمده 94/0نیز (GFI) و شاخص نیکویی برازش 92/0 (NNFI) برازندگی

 ی برازش خوب مدل است. دهندهبه دست آمده است که نشان 90/0 نیز(AGFI) ویی برازش اصالح شدهشاخص نیک

( =13/0ᵧ( و دشواری در تنظیم هیجان)=12/0ᵧشود عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت)مالحظه می 1همانطور که در شکل 

( معنادار =06/0ᵧمعنادار بوده اما با دشواری در تنظیم هیجان)( =3/0ᵧی هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت)ارتباط دارد. رابطه

با توجه به معناداری نیکویی برازش باشد. ( نیز معنادار می=18/0ᵧی دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت)نیست، و رابطه

ی بین کارکردهای جان در رابطهتوان نتیجه گرفت که دشواری در تنظیم هیهای نیکویی برازش، میو مقدار مناسب شاخص

 گر دارد.خانواده و هوش معنوی با اعتیاد به اینترنت نقش میانجی

 

 گیریبحث و نتیجه

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهششاخص - 3جدول

 51/11 (2Xشاخص مجذور خی دو )

 027/0 (RMSEAی خطای میانگین مجذورات تقریب )ریشه 

 92/0 (NNFI)شاخص نرم نشده برازندگی

 94/0 (GFIشاخص نیکویی برازش)

 90/0 (AGFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده)

 5 ی آزادی درجه 

 30/2 (df/2Xشاخص نسبت خی دو بر درجه آزادی)

p-value 00/1 

اعتیاد به  هوش معنوی

 اینترنت

03/0 

06/0

- 

30/0 

18/0- 

85/0 
00/1 

 بارهای استاندارد شده مدل مسیر در مدل آزمون شده پژوهش -1شکل 



گری دشواری در تنظیم ی اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

 دامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.های حاصل در اهیجان صورت گرفت که یافته

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده رابطه وجود دارد، به عبارتی هنگامی که عملکرد خانواده  

و  مشکل داشته باشد افراد آن خانواده مستعد اعتیاد به اینترنت هستند که این یافته همسو با تحقیقات پیشین) خانجانی

؛ کاووسیان و 1394؛ شیرالی نیا و همکاران1394؛ اعتصامی نیا و همکاران1396؛ عیسی زادگان و همکاران1397همکاران

های ( است. در تبیین یافته2019و همکاران 51؛ شک2019و همکاران 50؛ کاسیوپو1394؛ فرزادی و همکاران1395همکاران

های خانوادگی زمینه ساز اعتیاد به اینترنت های خاص در محیطرخی ویژگیپژوهش حاضر باید به این مسئله توجه کرد که وجود ب

تواند منجر به احساس عدم شایستگی و ارزشمندی شود. در چنین شرایط  نبود حمایت والدینی قوی یا حمایت همساالن می است.

های مهم بسیاری از کنندهاده از پیش بینیکنند. جو خانوعنوان راه فراری از واقعیت استفاده میخانوادگی افراد از اینترنت به 

(. برای مثال تعدادی مطالعه انجام شده 2002، 52؛ نام1999اختالالت است که اعتیاد به اینترنت نیز در بین آنها قرار دارد)یانگ، 

ت. اگرچه قسمت اعظم این اند که در اعتیاد به اینترنت در نوجوانان اثرگذار بوده اسدر کشور کره به عوامل خانوادگی اشاره داشته 

اند با این بستگی درون خانواده متمرکز شدههای والدینی، ارتباطات و همهای حمایتی مثل نگرشمطالعات بر ارتباط بین ویژگی

ی وجود اطالعات اندکی هم در رابطه با خشونت خانوادگی و رابطه آن با اعتیاد به اینترنت موجود است. برای مثال نتیجه مطالعه

آموز مشغول به تحصیل در سطوح راهنمایی و دبیرستان در دانش 903( بر روی 2008و همکاران ) 53انجام شده توسط پارک

های والدینی، ارتباطات خانوادگی، همبستگی خانواده و مواجه با خشونت)برای مثال خشونت والدین کشور کره نشان داد که نگرش

تباط است. محققان معتقدند دستیابی به اینترنت در محیط خانه ممکن است به طرز منفی علیه کودک( با اعتیاد به اینترنت در ار

( و باعث بروز 2003، 56؛ مسچ2001و همکاران،  55؛ لنهارت1999، 54فرزندان را تغییر دهد)وات و وایت –الگوهای تعاملی والدین 

گیر است و چنانچه کودکان مدت ه از اینترنت وقتتعارضات بین نسلی و کاهش همبستگی خانوادگی شود. به بیان دیگر استفاد

و  57تواند بر مدت زمانی را که آنها باید با والدین خود بگذرانند اثر بگذارد)کراتزمان طوالنی را در اینترنت بگذرانند این مسئله می

بین والدین و فرزندان  (. از آنجا که اختصاص وقت با یکدیگر پیش شرط یک رابطه خوب58،2002؛ کاتز و رایس1998همکاران،

کننده در کاهش همبستگی خانوادگی است)سابراه مینام و است از این رو کاهش در این مدت زمان فاکتوری تعیین 

(. از طرفی با توجه به این که اطالعات کودکان امروزه درباره اینترنت از والدین بیشتر 59،2006به نقل از مسچ 2001همکاران،

 باعث بروز تعارضات بین نسلی شود.تواند است این خود می

ی پژوهش نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و هوش معنوی ارتباط وجود دارد، به این صورت که با افزایش هوش معنوی  دیگر یافته

(، پروین و 1395(، رحمتی)1397های شالچی و همکاران)یابد. این یافته با یافتهاحتمال اعتیاد به اینترنت کاهش می

( همسو است. این هوش قادر است که هوشیاری یا احساس پیوند با یک قدرت برتر یا یک وجود 2019)60(،شیم1394اران)همک

کنند که بخواهند از افراد زمانی از هوش معنوی استفاده می (.61،2001مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد)سیسک و تورنس

و اندیشه در موضوعات وجودی یا تالش در جهت حل مسائل روزانه استفاده  های مهمگیری ها و منابع معنوی برای تصمیمظرفیت
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(. بنابراین هوش معنوی موضوعات ذهنی معنویت را با تکالیف بیرونی جهان واقعی 63،2000؛ زوهر و مارشال62،2000کنند)امونز

ی سازگاری با محیط، هوش معنوی است و افرادی که هوش  ( نشان داد الزمه 2004)65اسمیت  (.2001، 64کند)ولمنادغام می

معنوی باالتری دارند، در مقابل فشارهای زندگی توان سازگاری بهتری دارند. همچنین وی معتقد است، هوش معنوی در چند بعد 

های مقدس و تاثیر مذهب تمایل به مکانهای مشخص در زندگی، گری با استرس، داشتن هدفهای مذهبی، مقابلههمچون تجربه 

تواند در مقابل ها اصولی است که براساس آن فرد میباشد. تمام این مولفه بر عملکرد و رفتارهای فرد قابل بررسی و مهم می

یکی  هد.فشارهای زندگی و مسائلی که در پیش دارد، ایستادگی کند و کارهایی را که موجب آسیب در فرد و جامعه شود، انجام ند

باشد. با توجه به نتایج تحقیقات، هم هوش و هم هایی که فرد و جامعه را درگیر خود کرده است اعتیاد به اینترنت میاز آسیب 

( هوش معنوی میانجی تاثیرات معنویت و ترکیبی 2008) 66مذهب و معنویت در گرایش به اعتیاد نقش دارند و به عقیده ی کینگ

ی هوش و ای داشته باشد؛ چون هر دو سازهاصوال هوش معنوی باید در اعتیاد نقش تعیین کننده از معنویت و هوش است. پس

دهد تا جایی که ممکن است موقعیت را تغییر دهند یا بهتر کنند و در واقع معنویت را در خود جای داده است و به افراد اجازه می

 (.67،2006دهد موقعیت را اداره کنند) تیریاجازه می

ین نتایج این تحقیق نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و دشواری در تنظیم هیجان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بدین همچن

یابد. تحقیقات محمدی و هایشان استعداد ابتال به اعتیاد به اینترنت افزایش میصورت که با افزایش ناتوانی افراد در تنظیم هیجان

( در این راستا قرار دارد. همچنین این نتیجه به دست آمد که دشواری  2019)69، آکدمیر و کارر(2016)68(، چان1396همکاران)

(، کیو و  2019)70ی اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی است که نتایج تحقیق کیو در تنظیم هیجان میانجی رابطه 

جویی هیجان یکی از عوامل اساسی بهزیستی و کند. نظممی( نیز این یافته را تایید 2017و همکاران) 72(، لی2017)71وانگ

کند. رفتارهایی مانند مرور ذهنی، پرت کردن وری موفق بوده و نقش مهمی در سازگاری با وقایع تنیدگی زای زندگی ایفا میکنش

های ل یا کند کردن تجربههای مسئله محور و هیجان محور، مصرف مواد به منظور تسهیحواس، اجتناب و گریز، بازداری، مقابله

(. زمانی که افراد نتوانند از راهبردهای 2010و همکاران، 73روند)آلدوهای مختف تنظیم هیجان به شمار میهیجانی، از شیوه

های خود نداشته باشند، های آزاردهنده خود استفاده کنند و یا درک درستی از هیجانمناسب و مساله محور برای مقابله با هیجان

ی خود منجر به زنند تا آنها را تعدیل و تغییر دهند و این موضوع به نوبهناچار به رفتارها و اعمالی با نتایج نامطلوب دست میبه 

(. از آنجا که نقص در وضوح 2011و همکاران،  74مشکالتی در استفاده از راهبردهای نظم جویی آنان خواهد شد)مک الگین

و همکاران،  75گیرد )فریدوری یا دیگر موضوعات درون خانواده مانند تعامالت ضعیف نشئت میهیجانی، از ناکارآمدی در فرزندپر

توان دشواری در تنظیم هیجان را رابط بین اعتیاد به اینترنت و عملکرد خانواده در نظر گرفت. همچنین مذهب (، می2016

های جویی درونی و بیرونی اثرگذار باشد و جنبهیندهای نظمهای هیجانی دلخواه از راه فرآهای هیجانی و حالتتواند بر واکنشمی

( 2009و همکاران،  78؛ مک کالو2010و همکاران، 77؛ کول76،2009جویی مناسب را ارتقا دهد)کوهنتواند خودنظممختلف آن می
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جویی هیجان نظم  توان گفت دشواری درو چون ارتباط بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت ثابت شده است بر این اساس می

 میانجی ارتباط اعتیاد به اینترنت و هوش معنوی است. 

جویی هیجان و نقش عملکرد خانواده در اعتیاد به با توجه به نقش عوامل روانشناختی مانند هوش معنوی، دشواری در نظم

ها نین به دلیل وجود برخی محدودیتها در نظر گرفته شود. همچاینترنت، بهتر است در مداخالت درمانی و پیشگیرانه این مولفه 

 شود در تحقیقات آتی از روشهایی مانند مصاحبه استفاده شود.ای پیشنهاد میدر تحقیق پرسشنامه 
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