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  چکیده
 با اینترنت به اعتیاد و رفتاري مغزي هاي سیستم رابطه مطالعه حاضر با هدف بررسی :مقدمه
. طراحی و انجام شد هیجان شناختی جویی نظم راهبردهاي و تنهایی احساس اي واسطه نقش

جامعه این پژوهش را  .هاي همبستگی بودمطالعه حاضر پژوهشی اکتشافی از نوع طرح :روش
تشکیل  1395آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم ناحیه چهار شهر کرج در سال  کلیه دانش

دختر  164( آموز دانش 300ي ا مرحلهگیري تصادفی چند  ها به شیوه نمونه دادند که از میان آنمی
، مقیاس احساس تنهایی )1998(انتخاب و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ) پسر 136و 

 جویی نظم پرسشنامه فارسی نسخه کوتاه ، فرم)1980(راسل، پیلو و کاترونا تجدید نظر شده 
 /بازداري هاي و مقیاس سیستم) 2001(اسپینهاون  و کرایج هیجان گارنفسکی، شناختی

ها با استفاده از  تجزیه و تحلیل داده. پاسخ دادند) 1994(وایت  و کارور رفتاري سازي فعال
نتایج حاکی از برازندگی  :ها یافته. ل مسیر انجام گرفتو به روش تحلی AMOSافزار  نرم

سازي رفتاري ارتباط منفی با اعتیاد به اینترنت  مناسب مدل داشت که در آن سیستم فعال
همچنین . داشتند) 496/0(و سیستم بازداري رفتاري ارتباط مثبت با اعتیاد به اینترنت  )- 566/0(

سازي رفتاري از طریق راهبردهاي  ه سیستم فعالمکانسیم این ارتباطات بدین صورت بود ک
گردد و از سویی دیگر مثبت نظم جویی شناختی هیجان باعث کاهش اعتیاد به اینترنت می

سیستم بازداري رفتاري از طریق راهبردهاي منفی نظم جویی شناختی هیجان و احساس تنهایی 
هاي مغزي  نتایج نشان داد که سیستم :گیري نتیجه .گذاردبر افزایش اعتیاد به اینترنت تأثیر می

تواند از طریق احساس تنهایی و  و می داشته اینترنت به اعتیاد تبیین در اي ویژه اهمیترفتاري 
 در درگیري سمت به گرایش افراد در مؤثري نقش راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان

  .باشند داشته اینترنتی رفتارهاي
  

هاي مغزي  ترنت، راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان، سیستماعتیاد به این: واژگان کلیدي
  .رفتاري، احساس تنهایی

  

Abstract 
 

Aim: The present study was designed and conducted by the aim of 
investigating the relationship between brain behavioral systems and Internet 
addiction with mediating role of loneliness and cognitive emotion 
regulation strategies. Method: The study was of explorative type with 
correlational design. The population consisted of all the male and female 
students in second level of secondary schools in district 4 of Karaj in 2016, 
among them 300 students (164 girls and 136 boys) were selected by multi-
stage random sampling. They completed The Internet Addiction Test of 
Young (1998), The Revised form of University of California at Los Angles 
Loneliness Scale of Russel, Peplua and Cutrona (1980), Cognitive Emotion 
Regulation Questionnaire (CERQ-P) of Garnefski, Kraaij and Spinhoven 
(2001), and Behavioral Activation/Inhibition Systems Scale of Carver and 
White (1994). Data analysis was conducted through AMOS software and 
by path analysis method. Results: The results showed goodness of fit for 
the model, in which behavioral activation system had negative association 
with Internet addiction (- 0.566), and behavioral inhibition system had 
positive association with Internet addiction (0.496). Furthermore, the 
mechanism of the association was such that behavioral activation system 
decreases Internet activation through positive cognitive emotion regulation 
strategies, and on the other hand, behavioral inhibition system increases 
Internet addiction through negative cognitive emotion regulation strategies 
and loneliness. Conclusion: The results suggested that brain behavioral 
systems are of particular importance in explaining Internet addiction and it 
can play an effective role in individuals’ tendency to Internet behaviors 
involvement through loneliness and cognitive emotion regulation strategies. 
Keywords: Internet Addiction, Cognitive Emotion Regulation Strategies, 
Brain Behavioral Systems, Loneliness. 
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 مقدمه

 شدیداً را افراد یبرخ اینترنت از استفاده گسترش

 اعتیاد عنوان به مسئلهاین  که سازدمی آن وابسته به

، ین، ین، چن کو(است  شده شناخته 1اینترنت به
 اختالل یک اینترنت، به اعتیاد ).2012، 2و چن

 از استفاده ناسازگارانه الگوي تکانه و کنترل

 قابل اختالل یا به ناراحتی منجر که است اینترنت

 تحصیلی ،شناختی روانمشکالت  و شودمی توجه

همچنین  کند؛می ایجاد فرد زندگی در شغلی و
 مقایسه در سال 19 تا 15 سنی گروه در آن شیوع

است  برابر چندین و بیشتر سنّی يها گروه یرسا با
و  3شن، هو، یانگ، وانگ، کوتا ،ایکس یو(

  ).2012همکاران، 
راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت 

 را ايگانههفت معیارهاي 4یش پنجم،ویرا -روانی
 چنانچه آن، اساس بر که است کرده مشخص
بدانیم،  رایانه و اینترنت به معتاد را فردي بخواهیم

 یک طول در زیر عالئم از مورد 3 حداقل باید
 تحمل عدم -1: وجود داشته باشد ماهه 2دوره 
 افزایش: اینترنت و رایانه از استفاده به نسبت
 کسب منظور به اینترنت و رایانه از ادهاستف میزان

 قراري،بی احساس: ترك عالئم -2 قبلی، رضایت
 یا قطع براي تالش هنگام در عصبانیت و بدخلقی

 استفاده -3و اینترنت،  رایانه از استفاده کردن کم
 شده ریزيبرنامه آنچه از بیشتر اینترنت و رایانه از

 اعضاي و دوستان به گفتن دروغ -4 است،
اینترنت،  و رایانه از استفاده زمان مورد در خانواده

                                                             
1. Internet Addiction 
2. Ko, Yen, Yen, Chen, & Chen 
3. Xu, Shen, Yan, Hu, Yang, Wang & Kotha 
4. The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fifth Edition 

 تفریحی و اجتماعی، شغلی هايفعالیت کاهش -5
 تداوم -6اینترنت،  و رایانه از استفاده دلیل به

 -7و  آن منفی آثار از آگاهی وجود با استفاده
 از استفاده در خود مهار براي توانایی نداشتن
الکساندراکی و  ،استاوروپولوس( رایانه و اینترنت

 ).2013، 5استیفانیديـ  موتی

 اعتیاد شیوع که اند داده نشان طالعات اخیرم

 هايو فرهنگ نوجوانان جوامع در اینترنت به

درصد  30تا  6/1بین  ايگسترده تنوع مختلف،
اینترنت،  کاربران تعداد سریع افزایش که دارد

است  داده افزایش نیز را اینترنت به شیوع اعتیاد
ها، یو،  ؛2013، 6، لی، نوه، پارك و آهنانگس(

 اساس بر ).2006، 7چو، چین، شین و کیم

 9فلیشر و) 2010( 8هوانگ، لی و تائو مطالعات

 هايآسیب تواندمی اینترنت به اعتیاد )2010(

جسمانی،  روانی، هايآسیب جمله از متعددي
 .کند وارد فرد به شغلی و خانوادگی، تحصیلی

در  آن شیوع میزان و اینترنت از استفاده افزایش
، ونزل، گوتستام، جانسون و باکن(مختلف  جوامع

، 11ین، کو، ین، چن و و چن ؛2009، 10اورن
 رحمانی و لواسانی،(ایرانی  جامعه و )2009
 با اینترنت به اعتیاد و همبودي سو یک از) 2011

 مصرف سوء چون هم شناختی روان اختالالت

 ،12توجه نقص /فعالی بیش اختالل مواد،

                                                             
5. Stavropoulos, Alexandraki & Motti-Stefanidi 
6. Sung, Lee, Noh, Park, & Ahn 
7. Ha, Yoo, Cho, Chin, Shin & Kim 
8. Huang, Li   & Tao 
9. Flisher 
10. Bakken, Wenzel, Gotestam, Johansson & 
Oren 
11. Yen, Ko, Yen, Chen, & Chen 
12. Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
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کو و ( 3اجتماعی هراس و 2خشونت ،1افسردگی
 ضرورت دیگر، از سوي) 2012و همکاران، 

 و ساز ینهزم عوامل شناخت مفهوم، این بررسی

ها برنامه ایجاد منظور به را آن احتمالی خطرهاي
            روشن کننده، پیشگیري اثربخش و مداخالت

  .سازدمی 
 در را فردي هايبررسی تفاوت اهمیت آنچه

 مدل ،سازد یم روشن اینترنت به اعتیاد با ارتباط

 کندمی بیان مدل این .است 4استعداد پذیري یبآس

 یک توانندمی شخصیتی هايویژگی که کند

 از خاصی نوع آسیب معرض در را شخص

ین، ین، چن، (دهند  قرار شناختی روان اختالالت
 عامل پنج مدل ).2012، 5چانگ، ین و کو

 مورد اینترنت به ر ارتباط با اعتیادد 6شخصیت

، 7نجلبرگ و ساجبرگآ(است  گرفته قرار بررسی
ها نتایج پژوهش). 8،2009؛ ماتران و فلمینگ2004

 عامل پنج این ترکیب ها حاکی از آن است که

 تنها و نداشته را اینترنت به اعتیاد بینی پیش قدرت

 رابطه اینترنت وابستگی به با 9شناسی یفهوظ عامل

باکنر، کاستیل و (است  داده نشان دار یمعن
  ).2008، 11بوت و فیلیپس ؛10،2012شیتز

 به وابستگی مثبت رابطه هاپژوهش برخی

هاردي و ( 12رنجورخویی با روان اینترنت

                                                             
1. Depression 
2. Violence 
3. Social Phobia 
4. Predisposition Vulnerability Model 
5. Yen, Yen, Chen, Chang, Yeh & Ko 
6. The Five Factor Model of Personality 
7. Engelberg  &Sjberg 
8. Mottram  &Fleming 
9. Conscientiousness 
10. Buckner , Castille & Sheets 
11. Butt & Phillips 
12. Neuroticism 

 15ییگرا برون ،)14،2010گامبر و واس ؛13،2007تی
؛ کورآ، هینسلی و گیل دي 2005، 16هال(

کورآ، ( 18و گشودگی به تجربه) 2010، 17زونیگا
؛ توتن و 2010هینسلی و گیل دي زونیگا،

 رابطه اما ؛اند داده نشان را) 19،2001بونسجاك

نجورخویی ر روان با اینترنت وابستگی به منفی
الندرز و ( گرایی برون ،)2001توتن و بونسجاك،(

 وظیفه و 21پذیري ، توافق)20،2006النسبري

؛ عبدالکریم، 2011رحمانی و لواسانی،(شناسی 
 .یید رسیده استأنیز به ت) 2009، 22و نورزمزوري 

 ،ها پژوهش این نتایج ناهماهنگی به توجه با لذا
هاي تفاوت نقش تبیین براي يتر ثباتبا الگوي
  .است نیاز مورد اینترنت به اعتیاد در فردي

 23در راســتاي ارائــه الگــوي قــویتر، نظریــه گــري
 مغـزي  هـاي سیسـتم  نظریـه  قالـب  در) 1987(

 و شخصیتی ابعاد بین ارتباط جودو بر ،24رفتاري
 تبیـین  بـراي  و دارد توجـه  مغـزي  فرآینـدهاي 

 عصبی - زیستی نقش عوامل به فردي يها تفاوت

ــاره ــی اشـ ــد مـ ــادي و (کنـ ــوانمرد، پورآبـ جـ
 بـه  حساسـیت  نظریـه  بـر  مبتنـی ). 1392اکرمـی، 

 رفتـار  تنظیم در اصلی سیستم دو گري، 25تقویت

 سیسـتم  ،هـا سیستم این از یکی .است مؤثر آدمی

                                                             
13. Hardie & Tee 
14. Gombor & Vas 
15. Extroversion 
16. Hall 
17. Correa , Hinsley & Gil de Zuniga 
18.  Openness to Experience 
19. Tuten  &Bosnjak 
20. Landers  &Lounsbury 
21. Adaptability 
22. Abdul Karim, Zamzuri  &Nor 
23. Gray 
24. Brain Behavioral Systems 
25. Reinforcement Sensitivity Theory 
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 سیسـتم  دیگـر  سیسـتم  و 1رفتـاري  بـازداري 

 رفتاري بازداري سیستم .است 2رفتاري سازي فعال

 هـاي نشـانه  تنبیـه،  هاينشانه به پاسخ در رفتاري

 حساس تعارض بروز و پاداش فقدان ناکام کننده،

افـزایش   برانگیختگی، سیستم، این برونداد و بوده
خاموشـی و  (بـازداري رفتـار    و اضـطراب  توجه،

 موجب سیستم این فعالیت است؛ )اب منفعلاجتن
 اضطراب، ناکامی ترس، همچون احساساتی تجربه

 رفتاري سازي فعال سیستم فعالیت .شودمی غم و

 نسبت یده پاسخ هدف، سوي به حرکت موجب

      تنبیـه  از فـرار  و پـاداش دهنـده   هـاي محـرك  به
 همچـون  مثبتـی  عواطـف  تجربـه  و شـود مـی 

 دارد دنبال به را رخوشیس و شادمانی امیدواري،

 افـزایش،  ).3،2010انتونوید و واریل دپاسکالیس،(

 ها یستمس این فعالیت تعادل در اختالل یا و کاهش

ـ  روان و یپزشک روان يها اختالل با  متعـددي  یتن

  ).1394کوهی و کرمی، ( است همراه
 بـا  رفتـاري  بازداري سیستم گري، عقیده به

 طـور  بـه  نگراییبرو با و مثبت طور به نورزگرایی

 سـازي  فعـال  سیستم همچنین .است همبسته منفی
 بـا  و مثبـت  همبسـتگی  برونگرایـی  بـا  رفتـاري 

 ،4الرنس و هیم( دارد منفی همبستگی نورزگرایی
2010.(  

 هاي سیستممیان  ها ارتباطدر برخی پژوهش
مغزي رفتاري با اعتیاد به اینترنـت مـورد بررسـی    

در ) 2009(و همکــاران  5یـن . قـرار گرفتـه اسـت   
ــر رويمطالعــه ــن نتیجــه   اي ب ــه ای دانشــجویان ب

                                                             
1. Behavioral Inhibitory System 
2. Behavioral Activity System 
3. De Pascalis, Varriale & Antuono 
4. Heym & Lawrence 
5. Yen & et al 

ــادان اینترنتــی در   BASو  BISرســیدند کــه معت
گـزارش کردنــد،   هـا  آن. نمـرات بـاالتري داشــتند  

دانشجویانی که هم حساسـیت بـه پـاداش بـاالیی     
ــر   ــاال، درگی ــه ب داشــته و هــم حساســیت بــه تنبی

ر که د شوند یمرفتارهایی نظیر استفاده از اینترنت 
 يتر کمعین کسب پاداش، به زعم خودشان، خطر 

، پـارك، لـی،   پـارك . برایشان در پی داشـته باشـد  
 نشانخود  در مطالعه) 2013، 6جونگ، لی و چوي

 سیسـتم  و رفتـاري  بازداري سیستم که ندداد نشان
 ،يا وابسـته  بـه هـم   طـور  بـه  رفتـاري  سـازي  فعال

 مسـیرهاي  طریـق  از را اینترنـت  به اعتیاد استعداد
) تکانشـگري  و افسـردگی ( و مشـترك ) اباضطر(

 .دهند یم قرار تأثیر تحت متفاوت،

 رب که گوناگون شناختی روان متغیرهاي میان در
برخی  دارند، تأثیر اینترنت به اعتیاد اختالل

 نظم خود در فردي يها تفاوت نقش مطالعات

 تازگی، جستجوي ،7تکانشگري مانند(جویی 

 را) م هیجانتنظی توانایی و تقویت به حساسیت

 نظم خود بر تمرکز این .اند داده قرار بررسی مورد

 به اعتیاد که است واقعیت این از ناشی جویی

 و شده يساز مفهوم اعتیاد نوعی عنوان به اینترنت
 در فردي هايتفاوتنشان داده شده است که 

 تداوم و یريگ شکل در مهمی نقش 8هیجان تنظیم

 داوي و( دارد اعتیادي رفتارهاي تداوم
 نقشی هیجان تنظیمبه بیان دیگر  ).9،2004الکستون

دارد  اعتیادي رفتارهاي بازداري در محوري نقشی
 اعتیاد منظر این از). 10،2010کان و دیمیترویس(

                                                             
6. Park, Park, Lee, Jung, Lee & Choi 
7. Impulsivity 
8. Emotion Regulation 
9. Dawe & Loxton 
10. Kun  &Demetrovics 
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 از خاصی شکل عنوان به تواندمی اینترنت به

 محسوب ناسازگارانه جویی نظم خود راهبرد

، 1، النگستون، نیکسویک و مونتااسپادا( گردد
 نظم جهت مختلفی هاي روش از افراد .)2008

 از یکی که کنندمی استفاده هیجاناتشان به بخشی

 نظم راهبردهاي از استفاده ،ها آن ترین متداول

 کرایج گارنفسکی،( است 2هیجان شناختی جویی

  ).3،2001اسپینهاون و
هیجان،  شناختی نظم جوییراهبردهاي 

 هفراخوانند به رویدادهاي شناختی يها پاسخ

 منظور ناآگاهانه به یا آگاهانه که هستند هیجان

 یا و افراد هیجانی تجربه نوع یا و شدت اصالح

 شناختی بخش به و کنند یم عمل رویداد خود

 و روتنبرگ(شوند نیز مرتبط می آمدن کنار

، 5، بارق، نوکرا و گري؛ ویلیامز4،2003گروس
 نظم جویی متفاوت راهبرد 9اخیراً  ).2009

، 7پذیرش ،6شامل سرزنش خود جانهی شناختی
 تمرکز ،9مثبت مجدد ، تمرکز8ذهنی نشخوار

، 11مثبت مجدد ارزیابی ،10یزير برنامه بر مجدد
 سرزنش و 13پنداري یزآم فاجعه، 12اتخاذ دیدگاه

 و گارنفسکی کرایچ (استشده  معرفی 14دیگران
 سرزنش ،هاراهبرد این میان از). 2001،اسپینهاون

                                                             
1. Spada, Langston, Nikčević & Moneta 
2. Cognitive Emotion Regulation Strategies 
3. Garnefski, Kraaij & Spinhoven 
4. Rottenberg & Gross 
5. Williams, Bargh, Nocera & Gray 
6. Self-blame 
7. Acceptance 
8. Rumination 
9. Positive Eefocusing 
10. Refocus on Planning 
11. Positive Reappraisal 
12. Putting into Perspective 
13. Catastrophizing 
14. Other-blame 

 و ذهنی شخوارن دیگران، سرزنش خود،

نظم  ناسازگارانه راهبردهاي پنداري، آمیز فاجعه
 بر مجدد تمرکز پذیرش، و هیجان شناختی جویی

 مجدد ارزیابی مثبت، مجدد تمرکز ،ریزي برنامه

 سازگارانه راهبردهاي دیدگاه، اتخاذ و مثبت

اندامی خشک، (دهند می تشکیل را هیجان تنظیم
 ).1392گلزاري و اسماعیلی نسب،

ارتباط میان تنظیم هیجان و  هایی پژوهش رد 
 .اعتیاد بـه اینترنـت بررسـی و تاییـد شـده اسـت      

ــگ ــی   )2011( 15یین ــود در بررس ــژوهش خ در پ
 اینترنت به اعتیاد بین پیش شخصیتی خصوصیات

 مـاجراجویی،  کـم،  اجتمـاعی  حمایت که دریافت
 پـایین  زنـدگی  هدفمنـدي  و خـواهی  هیجـان 

نتـایج  . هسـتند  نـت اینتر بـه  اعتیـاد  هـاي بین پیش
مطالعه چانگ، چیو، میـااو، چـن، لـی، چیانـگ و     

نشان داد که اعتیـاد و وابسـتگی بـه    ) 2015( 16پن
نارسایی و دشـواري   هاي نشانهاینترنت با عالیم و 

افسردگی در  در تنظیم و پردازش هیجانی همچون
همچنین در این پـژوهش مشـخص   . ارتباط است

و دشواري در  نارسایی هاي نشانهشد که عالیم و 
و تبیین  بینی یشپتنظیم و پردازش هیجانی قادر به 

ــتند  ــت هس ــه اینترن ــاد ب ــل، . اعتی ــانو، تروزی روم
در مطالعـه خـود    نیـز ) 2014( 17اوسبورن و ریـد 

دریافتند که عامل اصلی و اساسی در ابتالي افـراد  
بــه اعتیــاد و وابســتگی بــه اینترنــت، آشــفتگی و  

 یريکـارگ  بـه در  پریشانی هیجانی و عدم توانـایی 
راهبردهاي مناسب و مثبت تنظیم هیجانی اسـت،  

که آشفتگی و پریشـانی هیجـانی و عـدم     يطور به
                                                             
15. Ying 
16. Chang, Chiu, Miao, Chen, Lee , Chiang & 
Pan 
17. Romano,  Osborne, Truzoli, & Reed 
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راهبردهاي مناسب و مثبت  یريکارگ بهتوانایی در 
تنظیم هیجانی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبـت و  

  .مستقیمی دارند
، )2005( 1در نظریــه ســولراز ســوي دیگــر، 

 کـه  شـوند مـی  وابسته اینترنت به یلدل این به افراد

 دنیاي ، مانند نیاز به ارتباط، درشان اساسی نیازهاي

کـاربران   فزاینـده  رشـد . اسـت  نشـده  ارضا واقعی
ــت، ــد  اینترن ــد رینگل ــگران مانن ــی پژوهش  2برخ

 تـا  داشـت  آن بـر  را )1995( 3و ترکـل ) 1993(

 ارتباطات، ارتباط ینهزم در اولیه محققان عنوان به

 روانی بهزیستی اجتماعی، تعامالت و رنتاینت بین

 زمینـه  و کشـند  تصـویر  بـه  را تنهایی احساس و

 از اسـتفاده  معایـب  و مزایا پیرامون هایی پژوهش

 -ماراهـان ( آورند فراهم را جهانی تکنولوژي این
؛ بـه نقـل از سـلیمی،    2003 ،4شـوماخر  و مارتین

  ).1388 جوکار و نیک پور،
 5ز و هلگسـون ، کیسلر، بونـوا، کـامینگ  کرات

 که کردند ارائه مدلی طولی، ايمطالعه در) 2001(

 اینترنـت،  از حـد  از بـیش  اسـتفاده  آن اساس بر

 واقعی اجتماعی ارتباطات و جامعه از را ها انسان

 و اجتمـاعی  تعـامالت  حـذف  بـا  و کندمی دور
 احسـاس  موجبات تواند می افراد زندگی بر تسلط
ایی، اشـاره بـه   احساس تنه .آورد فراهم را تنهایی

منفی دارد که با تجـارب   شناختی روان یک تجربه
فــردي منفــی و از دســـت دادن اعتمــاد بــه  بــین

دونالـد و   روتنبـرگ، مـک  (دیگران مـرتبط اسـت   

                                                             
1. Suler 
2. Rheingold 
3. Turkle 
4. Morahan-Martin & Schumacher 
5. Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings & 
Helgeson 

ــگ ــان و  2004، 6کین ــاري، دهق ــل از یاری ــه نق ؛ ب
 اسـاس  بـر  ،7تنهـایی  احسـاس  ).1394حسـینی،  

 پریشـان  آزارنـده و  اي تجربه تعاریف، از بسیاري

 و شـناختی  روان مشـکالت  کـه  اسـت  کننـده 

 خودکشی،و با  دارد دنبال به را شدیدي جسمانی،

 تعـدد  و روزي تیـره  احسـاس  مواد، مصرف سوء

دي تاماسـوا،  ( اسـت  همبسته جسمی هاي بیماري
 عاطفی تجربه یک تنهایی ).8،2004برانن و بست

 نیـز  شـناختی  عنصـر  بر اما است، کننده ناراحت

 این از ناشی تنهایی که صورت ینا به .دارد تأکید

 از برخی فرد اجتماعی ارتباطات که است ادراك

زربخش بحـري،  (کند نمی برآورده را او انتظارات
  ).1391راشدي و خادمی،

ارتباط میـان احسـاس تنهـایی و اعتیـاد بـه      
 .اینترنت در برخی مطالعات بررسـی شـده اسـت   

در پژوهشـی  ) 2013( 9بزوگالن، دمیـر و سـاهین  
و رضـایت   ارش کردند که تنهایی، عزت نفـس گز

درصد از واریـانس کـل اعتیـاد بـه      38از زندگی 
که توسـط   اي مطالعهدر  .کنند میاینترنت را تبیین 
با عنـوان ارتبـاط بـین    ) 2014( 10اوگوزل و کاکیر

میزان تنهایی و اعتیـاد بـه اینترنـت در کـارورزان     
حـاکی از آن بـود کـه     هـا  یافتـه معلمی انجام شد، 

رابطه مثبت و معنـاداري بـین احسـاس تنهـایی و     
اعتیاد بـه اینترنـت در کـارورزان تـدریس وجـود      

 اي مطالعـه در نیـز  ) 2013( 11ایاز و هرزام .داشت
ارتباط بین افسردگی، تنهایی، عزت نفس و اعتیاد 

نتایج حاکی . به اینترنت را مورد بررسی قرار دادند
                                                             
6. Rotenberg, MacDonald & King 
7. Loneliness 
8. DiTommasso , Brannen& Best 
9. Bozoglan , Demirer& Sahin 
10. Oguz & Cakir 
11. Ayas & Horzum 
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و عـزت   از آن بود که متغیرهاي افسردگی، تنهایی
با اعتیاد به اینترنت رابطـه مثبـت و معنـادار     نفس

  .داشتند
گسترش و فراگیر شدن استفاده از  با توجه به

و با  در نوجوانان یژهو بهاینترنت در جامعه و 
اعتیاد به اینترنت در بسیاري  مسئلهعنایت به اینکه 

از جوامع صنعتی و پیشرفته مورد بحث و بررسی 
با افزایش روز افزون استفاده  رسدنظر میه بوده، ب

تواند بهداشت از اینترنت در ایران، این امر می
ساخته و در  متأثرروانی و جسمانی نوجوانان را 

آینده شاهد معضالت ناشی از اعتیاد به اینترنت 
لذا ضروري است پس از شناسایی الگوي . باشیم

استفاده از این ابزارهاي الکترونیکی، به بررسی آن 
ته تا عالوه بر افزایش دانش خود، از آثار آن پرداخ

 توجه بااز سوي دیگر . گاه شویمآدر زندگی خود 
 متغیرهایی با رفتاري مغزي هاي سیستم اینکه به

 و هیجان شناختی جویی نظم راهبردهاي همچون
، 1دپو و ایاکونو است ارتباط در تنهایی احساس

 2ئز، گراتز، التتزمن، کیمبرل و لیجوتول؛ )1989(
 3آرتزي – بن و هامبورگر -آمیچاي ؛)2010(
، کلیمسترا؛ ون دامی، لویکس، ون تیپر ؛)2003(

) 1393( ساالروندیان ؛)2013( 4هالست وگاسنس
 به اعتیاد که آنجایی از و) 1393( هاشمیو 

 و تنهایی احساس متغیر دو از نیز اینترنت
 است متأثر هیجان شناختی جویی نظم راهبردهاي

و  بزوگالن ؛5،2014آك و کازوکا ،اوزدمیر(
 ؛)2015( همکاران و چانگ ؛)2013(همکاران 

                                                             
1. Depue & Iacono 
2. Tull, Gratz, Latzman, Kimbrel, & Lejuez 
3. Amichai- Hamburger & & Ben- Artzi 
4.Teppers, Klimstra, Van Damme, Luyckx, 
Vanhalst & Goossens 
5. Özdemira, Kuzucua & Ak 

 و وانگ چان، فو، ؛)2014(همکاران و  رومانو
، دي آلبنزیو، گامبی، براردیس دي ؛)2010( 6یپ

 و ایاز؛ )2013و همکاران،  7، والچرا، کنتیسپیدي
 امیري، ؛)2014( کاکیر و اوگوزل ؛)2013(هرزام 

 بیرامی،؛ )1394( ینتمر ناصري و آذر سپهریان
 زاده نبی قادري، ؛)1393( موحدي و موحدي

 نسب برومندو ) 1393( کورانه اسماعیلی و چیانه
 که رسد یم نظر به ،)1391( محمدیان گل و

 به اعتیاد با رفتاري مغزي هاي سیستم بین ارتباط
 همچون ايواسطه متغیرهاي طریق از اینترنت

 احساس و هیجان ناختیش جویی نظم راهبردهاي
 مطالعه بنابراین باشد، تبیین قابل بهتر تنهایی

مغزي  هاي سیستمبررسی رابطه  هدف حاضر با
 اي واسطه نقشرفتاري و اعتیاد به اینترنت با 

احساس تنهایی و راهبردهاي نظم جویی شناختی 
 .هیجان انجام شد

  

  روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن 

بین متغیرهاي پژوهش در قالب تحلیل ارتباط 
در این مدل، . مسیر مورد تحلیل قرار گرفته است

پیش آیندهاي اعتیاد به اینترنت نوجوانان مورد 
مغزي رفتاري  هاي سیستمبررسی قرار گرفت که 

، احساس تنهایی و زاد برونمتغیر  عنوان به
راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان متغیرهاي 

 زاد درونتیاد به اینترنت متغیر و اع اي واسطه
 .بودند

                                                             
6. Fu, Chan, Wong, & Yip 
7. De Berardis, D'Albenzio, Gambi, Sepede, 
Valchera & Conti 
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جامعه آماري  :گیري نمونهجامعه، نمونه و روش 
ان دختر و پسر آموز دانشپژوهش حاضر را کلیه 

مقطع متوسطه دوم ناحیه چهار شهر کرج در سال 
حجم نمونه در نظر گرفته . دادندتشکیل می 1395

 منظور به امانفر بود،  300شده براي این مطالعه 

 ریزش اثر بردن بین از و تحقیق روایی بردن االب

 داده افزایش نفر 330 به نمونه حجم ،گیري نمونه

تصادفی  گیري نمونهدر این مطالعه از روش . شد
استفاده گردید؛ بدین ترتیب که  اي مرحلهچند 

هاي دخترانه و پسرانه ابتدا از میان کلیه دبیرستان
دخترانه و مدرسه  3(مدرسه  6دوره متوسطه دوم،

به صورت تصادفی انتخاب شد ) مدرسه پسرانه 3
و پس از هماهنگی با مدیران مدارس منتخب، با 

ان دختر بیشتر از آموز دانشتوجه به اینکه تعداد 
 هاي پایه انآموز دانشپسران بودند و همچنین 

دهم، یازدهم و دوازدهم به ترتیب بیشترین تعداد 
 25سه دخترانه را داشتند، از هر مدر آموز دانش
پایه  آموز دانش 20پایه دهمی،  آموز دانش

پایه دوازدهمی انتخاب  آموز دانش 15و  یازدهمی
 آموز دانش 21و از هر مدرسه پسرانه نیز  شدند

 13و  پایه یازدهمی آموز دانش 16پایه دهمی، 
پایه دوازدهمی برگزیده شدند و  آموز دانش

هاي الكم. پرسشنامه تکمیل گردید 330 مجموعاً
 14سن بین  :ورود افراد به مطالعه عبارت بودند از

سال، عدم ابتال به هرگونه بیماري جسمی  18تا 
 هرگونهو عدم ابتال به  ...و  مانند صرع، ام اس

هاي مانند افسردگی، اختالل شناختی رواناختالل 
اعتیاد به مواد، الکل و داروهاي  .غیرهاضطرابی و 

هاي ي در بیمارستانو سابقه بستر بخش آرام

هاي خروج از مطالعه مالك عنوان بهپزشکی نیز 
  .در نظر گرفته شد

در این مطالعه از ابزارهاي زیر جهت 
  :استفاده شد ها دادهگردآوري 

 آزمـون  این :1یانگ اینترنت به اعتیاد نامه پرسش

 ،2یانـگ (است  یافته تکامل و توسعه یانگ توسط
 یک اساس بر یلسؤا 20 نامهپرسش این ).1998

 شـده  ساخته لیکرت مقیاس در يا درجه 5 طیف

 است 100 تا 0 از آزمون این نمرات دامنه .است

 بـه  او اعتیـاد  باشـد،  بیشـتر  فـرد  نمـره  چه هر و
 3 در اینترنت به اعتیاد میزان است، بیشتر اینترنت

و شـدید  ) 40-69(، زیـاد  )20-39(خفیـف   طبقه
 ویدیانتو .تاس شده يبند طبقه )70-100(نمرات 

 ایـن  صـوري  روایـی  )2004( 3مـک مـوران   و

 از همچنین. اند کرده ذکر باال بسیار را نامه پرسش

 برجسـتگی،  عامـل  شـش  عوامـل  تحلیـل  طریق

 شغلی، وظائف به توجهی یب حد، از بیش استفاده
 بـر  تـأثیر  اجتمـاعی و  مشـکالت  کنتـرل،  فقـدان 

 نشـان  ها ینا همه که آوردند دست به را عملکرد

؛ 2009( همکاران و علوي. است آن روایی دهدهن
 در )1393شهبازي راد و میردریکونـد،   به نقل از

 5 نامـه  پرسـش  فارسی نسخه براي خود پژوهش
 استفاده اینترنت، در حد از بیش زمان صرف عامل

 برجستگی، روانی، آرامش کسب جهت اینترنت از

 وظایف به توجهی یب روم، چت از مرضی استفاده

 عـالوه  و اند نموده استخراج را حصیلیت و شغلی

 :دیگر روایی نوع دو نامه پرسش این براي این، بر
باز (پایایی و سه نوع  =r 05/0فتراقی ا و محتوایی

                                                             
1. Internet Addiction Test 
2. Young 
3. Widyanto & Mc Murran 
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و ) =88/0α(، همسـانی درونـی   )=r 79/0 ییآزما
در پـژوهش   .دست آوردنـد ه ب) =82/0r( تنصیف

ضـریب  ) 1393(رستگار، عبـداللهی و شـاهقلیان   
ضـریب   .دست آمد به 88/0ونباخ آزمون، آلفاي کر

 79/0آلفاي کرونباخ پرسشنامه در این پژوهش نیز 
  .محاسبه شد

 این در :شده نظر تجدید تنهایی احساس مقیاس

 تنهـایی  احسـاس  میزان بررسی منظور به پژوهش
 1UCLAتنهـایی  احساس سنجش مقیاس از افراد

ایـن  . شـد  اسـتفاده  )1980( 2کاترونا و پیلو راسل،
 لیکرت يبند درجه حسب بر پرسشی 20 قیاسم

 ایـن  از حاصـل  نمره بیشترین و شده يگذار نمره
 باالتر، نمره .است 20 نمره کمترین و 80 مقیاس

 راسـل، ( است تنهایی احساس بیشتر شدت بیانگر
کرتونـا   و پپالئـو  راسـل، ). 1980کاترونـا،   و پیلو

 و ضـریب  88/0کرونبـاخ   آلفاي ضریب )1980(

 آلفاي ضریب )2007( 3و هانیون 89/0 بازآزمایی

 براي را 89/0بازآزمایی  ضریب و 88/0کرونباخ 

داورپناه  نیز ایران در .اند نموده گزارش این مقیاس
ــزاده  1373( ــه نقــل از ســادات روحــانی و علی ؛ ب

 بـراي  را 78/0کرونباخ  آلفاي ضریب )1391فرد،

در این پژوهش نیـز   .کرده است اعالم مقیاس این
  .دست آمده ب 75/0مقیاس،  اینکرونباخ  آلفاي

 جـویی  نظـم  پرسشنامه فارسی نسخه کوتاه فرم
 توسـط  جویی نظم نامه پرسش :4هیجان شناختی

در کشور  )2001( 5، کرایج و اسپینهاونگارنفسکی
                                                             
1. Revised University of California at Los 
Angles Loneliness Scale 
2. Russell, Peplau & Cutrona 
3. Hanyun 
4. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
(CERQ-P) 
5. Garnefski, Kraaij & Spinhoven 

و داراي دو نســخه  اســت شــده تــدوین هلنــد
 یـک  ایـن پرسشـنامه   .انگلیسی و هلنـدي اسـت  

 شناسـایی  جهـت  که است بعدي چند پرسشنامه

 تجربه از پس افراد شناختی يا مقابله راهبردهاي

 اسـتفاده  مـورد  منفی هاي یتموقع یا وقایع کردن

ـ  قرار ـ  .گیـرد  یم ن پرسشـنامه یـک ابـزار خـود     ای
ــت و داراي   ــی اس ــاده  36گزارش ــتم ــن . اس ای

 اسـت  شـده  تشکیل مقیاس خرده 9 ازپرسشنامه 

 نشخوارگري، پذیرش، خویشتن، مالمت شامل که
 ،یزير برنامه بر مجدد تمرکز مثبت، مجدد تمرکز

 سازي فاجعه پذیري، دیدگاه مثبت، مجدد ارزیابی

 نمرات دامنه. کند یم ارزیابی را دیگران مالمت و

 یـک  اسـاس  بر )همیشه یباًتقر( 5تا ) هرگز( 1 از

  ).1390حسنی، ( است تایی 5 لیکرت طیف
بـه وسـیله    )1390( توسط حسـنی  نامه پرسشاین 
 آلفــاي. اي کرونبــاخ هنجاریــابی شــده اســتآلفــ

 نشـان  )درصد 82 تا درصد 68 دامنه با(کرونباخ 

 فارسـی  نسـخه  کوتاه فرم مقیاس خرده 9 که داد

 داراي هیجـان  شـناختی  جـویی  نظـم  نامه پرسش

 ضـمن  اصلی مؤلفه تحلیل. هستند مطلوبی اعتبار

 اصلی عاملی 9 الگوي واریانس، درصد 75 تبیین

 حمایـت  شناختی را مورد جویی نظم نامه پرسش

ـ  هم. داد قرار  هـا  یـاس مق خـرده  همبسـتگی  ،ینچن
؛ بـه  2004گارنفسکی و همکـاران، . (باال بود نسبتاً

میـزان  ). 1393نقل از مهدیه، عبـداللهی و حسـنی،  
آلفاي کرونباخ محاسـبه شـده ایـن پرسشـنامه در     

  .آمد به دست 79/0مطالعه حاضر، 
 رفتـاري  سازي فعال /بازداري هاي سیستم مقیاس

 یک BAS/BIS مقیاس ):1994( 6وایت و کارور

                                                             
6. Carver & White 
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زیـر  . اسـت  یسؤال 24 دهی گزارش خود مقیاس
 گویـه  هفت شامل پرسشنامه این در BISمقیاس 

در  را رفتـاري  بازداري سیستم حساسیت که است
 طرفی از. گیرد یم اندازه تهدید يها نشانه به پاسخ

 که است گویه سیزده شامل نیز BASزیر مقیاس 

 ارزیـابی  را رفتاري سازي فعال سیستم حساسیت

 سـه  شـامل  خود پرسشنامه این در  BAS .کندمی
 بـه  یدهـ  پاسـخ  ،)سـؤال  4(سـائق  : مقیاس خرده

 4(سـرگرمی   جسـتجوي  و و) سـؤال  5(پـاداش  
 چهـار  مقیـاس  یـک  روي ها گویه .است )سؤال

 ثبات .شود یم يبند رتبه آزمودنی توسط يا درجه

برابـر   ترتیـب  بـه  BAS و  BIS مقیـاس  درونـی 
ــت 71/0و  74/0  ).1994کــارور و وایــت،  ( اس

 است شده گزارش مناسب آن سازه اعتبار همچنین
 و داگـالس  لیلینفیلـد،  ویـر،  اسـکیم،  پویتریس،(

 بر که مقیاس این فارسی نسخه ).2008، 1همکاران

 شـده،  یـابی  اعتبـار  شـیرازي  دانشـجویان  روي

 است، داده ننشا مطلوبی یسنج روان خصوصیات

 بـراي  آزمـایی  بـاز  روش به آن اعتبار که يطور به
 BIS مقیاس زیر براي و BAS ،68/0 مقیاس زیر
کارســازي، فرداینــی (گــزارش شــده اســت  71/0

سفلی، جعفر پـور رضـایی، ماشـینچی عباسـی و     
در ایــن پــژوهش  ).1394هاشــمی نصــرت آبــاد، 

 .محاسبه گردید 76/0آلفاي کرونباخ پرسشنامه 
  

  روش 
 ابتدا که بود صورت مطالعه بدین اجراي روش
 دانشکده از پژوهش انجام جهت نامه معرفی
 به مراجعه با محقق سپس و گردید اخذ مربوطه

                                                             
1. Poythress, Skeem, Weir, Lilienfeld, Douglas, 
& et al 

 انسانی نیروي و ریزي برنامه پژوهش، معاونت
 ارائه و البرز استان پرورش و آموزش کل اداره

 و مطالعه انجام چگونگی درباره الزم توضیحات
 هماهنگی سپس و مربوطه معاونت يهمکار جلب

 پرورش و آموزش اداره در مربوطه مسئولین با
 و مطالعه نمونه انتخاب جهت کرج، شهر 4 ناحیه

 جهت منتخب مدارس مدیران با پژوهش، اجراي
 6 در مجموعاً و شده رایزنی وارد مطالعه انجام

 دبیرستان 3 و دخترانه دبیرستان 3( دبیرستان
 پژوهش اجراي و گیري نمونه به اقدام) پسرانه

 و انآموز دانش بین در حضور با پژوهشگر. نمود
 ضمن ،ها آن میان در پژوهش هايپرسشنامه توزیع
 ماهیت زمینه در توضیحات ارائه با و خود معرفی

 نقشی و آن انجام چگونگی و پژوهش اهداف و
 خواهند پژوهش در انآموز دانش از هرکدام که

 همکاري زمینه در را ها آن کامل رضایت داشت،
 تمامی به همچنین. کرد جلب مطالعه در شرکت
 که شد داده الزم اطمینان پژوهش در انآموز دانش

 ها آن اطالعات ها،پرسشنامه بودن نام بی به توجه با
 و ماند خواهد باقی محرمانه کامالً هایشان پاسخ و

 وارد آگاهانه رضایت با افراد تمامی ترتیب بدین
 حجم به توجه با سپس. شدند پژوهش فرایند
 تعداد ریزش، احتمال و شده گرفته نظر در نمونه
 چهار به) پسر 136 و دختر 164( آموز دانش 330

 تکمیل از پس. دادند پاسخ پژوهش پرسشنامه
 ها پرسشنامه ابتدا ،ها آن آوري جمع و ها پرسشنامه

 دلیل به که شدند بررسی گذاري نمره جهت
 30 تعداد ،ها پرسشنامه یبرخ بودن مخدوش
 300 اطالعات و شد گذاشته کنار پرسشنامه
در این  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد آزمودنی
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مطالعه براي بررسی فرضیه پژوهش از روش 
ي این پژوهش با ها داده. تحلیل مسیر استفاده شد

مورد   SPSSو  AMOSهاي افزار نرماستفاده از 
 .تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  

  ها یافته
نفر را  164 ان مورد مطالعهآموز دانشاز میان 

. دادند میرا پسران تشکیل  نفر 136دختران و 
نشان داد که میانگین و  ها آزمودنیبررسی سن 

 ± 83/0ان آموز دانشانحراف استاندارد سنی براي 
بر اساس اطالعات مندرج . سال بوده است 76/15

را  ها دنیآزمونفر از  123 ،1شماره  در جدول
، دادند میان پایه تحصیلی دهم تشکیل آموز دانش
در پایه تحصیلی یازدهم  آموز دانشنفر  103

تعداد نمونه پایه  نهایتاًو  مشغول به تحصیل بودند
  .نفر بوده است 74دوازدهم 

  

  توزیع فراوانی پایه تحصیلی .1 جدول
  درصد  فراوانی  پایه تحصیلی

  41  123  دهم
  3/34  103  یازدهم
  7/24  74  دوازدهم
  100  300  مجموع

  

  اسمیرنوف - و نتایج آزمون کولموگروف  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش .2جدول 
  سطح معناداري  Zآماره   انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  462/0  852/0  80/6  47/64  اعتیاد به اینترنت
  322/0  955/0  38/8  66/51  احساس تنهایی

مغزي  هاي مسیست
  رفتاري

  059/0  32/1  05/6  30/40  سازي فعال
  460/0  853/0  33/7  67/19  بازداري

 راهبردهاي نظم جویی
  هیجان شناختی

  120/0  186/1  48/8  10/52  مثبت هايراهبرد
  083/0  260/1  53/3  38/68  منفی هايراهبرد

  

میانگین و  ،2 براساس اطالعات جدول
اعتیاد به اینترنت ي متغیرها انحراف استاندارد

 ،66/51 ± 38/8احساس تنهایی ، 47/64 ± 80/6
و  30/50 ± 05/6 رفتاري سازي فعالسیستم 

بوده  67/19 ± 33/7 سیستم بازداري رفتاري
 مثبت نظم جویی هايمیانگین راهبرد. است

میانگین  نهایتاًو  10/52 ± 48/8هیجان  شناختی
نیز هیجان  شناختی منفی نظم جویی هايراهبرد

براي بررسی  .دست آمده استه ب 38/68 ± 53/3

آزمون کولموگروف  ها ازنرمال بودن توزیع داده
آزمون نرمال . استفاده شده استاسمیرنوف  –

بودن، با ایجاد یک نمودار احتمال نرمال بودن به 
شکل زنگوله و متقارن نسبت به میانگین، به 

که مشاهدات تحقیق  پردازد میآزمون این فرض 
در این . کنند یا خیراز توزیع نرمال تبعیت می

که  استرسی زمانی فرض نرمال بودن برقرار بر
اسمیرنوف  –مقدار آماره آزمون کولموگروف 

براي  Zاز آنجایی که مقدار آماره  .معنادار نباشد
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عتیاد به اینترنت، احساس ااز متغیرهاي  یک هیچ
 مغزي رفتاري و راهبردهاي هاي سیستمتنهایی، 

 05/0( نیستهیجان معنادار شناختی نظم جویی 

> P( ،نتیجه گرفت که توزیع نمرات  توان می
  .استمتغیرها نرمال 

 

  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش .3جدول 
  5  4  3  2  1  متغیرها

          1  اعتیاد به اینترنت .1
        1  -566/0 **  رفتاري سازي فعال سیستم .2
      1  -398/0 **  496/0 **  ريرفتا بازداريسیستم  .3
جویی شناختی نظم  مثبت راهبردهاي .4

  هیجان
** 506/0-  ** 548/0  ** 289/0-  1    

نظم جویی شناختی  منفی راهبردهاي .5
  هیجان

** 340/0  ** 186/0-  ** 378/0  082/0-  1  

  323/0 **  -318/0 **  789/0 **  -360/0 **  512/0 **  احساس تنهایی .6
                                                                                                                                                     **01/0 < P 

هاي مورد نیاز از آنجایی که یکی از پیش شرط
اي براي اینکه متغیري بین دو متغیر دیگر نقش واسطه

رد است که بین متغیر واسطه با این مو ،داشته باشد
و مالك رابطه همبستگی وجود  بین پیشمتغیرهاي 

ماتریس  ،3جدول شماره داشته باشد، بنابراین در 
مورد بررسی قرار متغیرهاي پژوهش همبستگی بین 

 این جدول نتایج مندرج در اساس برکه  گرفت
که ضریب همبستگی پیرسون بین  شود میمشاهده 

نظم جویی شناختی هیجان با اعتیاد راهبردهاي مثبت 
 سازي فعالسیستم همبستگی بین ، - 506/0به اینترنت 

همبستگی بین ، - 566/0اعتیاد به اینترنت با  رفتاري
همبستگی  ،512/0 احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت

بین راهبردهاي منفی نظم جویی شناختی هیجان با 
ن سیستم همبستگی بیو  340/0اعتیاد به اینترنت 

که  است 496/0با اعتیاد به اینترنت رفتاري بازداري 
معنادار  01/0در سطح معناداري تمامی این مقادیر 

 3 همبستگی بین سایر متغیرها نیز در جدول. است
  .شده است ارائه

هر مدلی براي تأیید شدن نیاز به معتبر بودن 
بدین  بررسی کلیت مدل. کلیت و جزئیت دارد

گیري متغیرهاي موجود در تدا باید قرارمعناست که اب
اند با مدل به همان شکلی که کنار یکدیگر قرار گرفته

هاي برازش بررسی شود که در استفاده از شاخص
توان بیان کرد ها میصورت مناسب بودن این شاخص

زمانی . که مدل کلی به لحاظ آماري مورد تأیید است
 يها شاخصمدل داراي برازش مناسب است که 

GFI ،TLI  وCFI  باشند، شاخص  9/0باالتر از
AGFI  شاخص 85/0باالتر از ،PNFI  وPCFI 

و  3کمتر از  CMIN/DF، شاخص 5/0باالتر از 
شرمله انگل، (باشند  08/0کمتر  RMSEAشاخص 

جدول اساس اطالعات  بر). 2003، 1موسبراگر و مولر
=  GFI ،95/0=  99/0هاي مقادیر شاخص 4شماره 
AGFI ،97/0  =TLI ،99/0  =CFI ،51/0  =
PNFI ،50/0  =PCFI ،27/2  =CMIN/DF  و

                                                             
1. Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller 
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065/0  =RMSEA برازش مناسب مدل کلی دارداکی از دست آمده است که حه ب.  
  

  برازندگی مدل هاي شاخص .4جدول 
      هاي مقتصدشاخص  هاي تطبیقیشاخص  هاي مطلقشاخص  هاشاخص

GFI AGFI  TLI  CFI  PNFI  PCFI  CMIN/DF  RMSEA  
  065/0  27/2  50/0  51/0  99/0  97/0  95/0  99/0  مقدار

  

، 4پس از تأیید شدن کلیت مدل در جدول 
 ارائه 5نتایج بررسی جزئیات مدل در جدول شماره 

مدل مسیرهاي موجود  جزئیدر بررسی . شده است
تا میزان واریانس  گردد میدر مدل جداگانه بررسی 

و میزان ارتباطات  لتبیین شده توسط متغیرها در مد
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي پیش با متغیر مالك 

تواند که زمانی متغیري می از آنجایی. مشخص گردد
بین دو متغیر دیگر نقش واسطه داشته باشد که ابتدا 

بدون (اصلی با متغیر مالك  بین پیشبین متغیر 
رابطه معنادار وجود داشته ) حضور متغیر میانجی

با متغیر  بین پیشمسیر غیرمستقیم متغیر باشد، سپس 
معنادار باشد، آنگاه ) در حضور متغیر میانجی(مالك 

و مالك در حضور  بین پیشمسیر مستقیم بین متغیر 
که اگر مقدار این مسیر  شود میمتغیر میانجی بررسی 

اصلی با  بین پیشبین متغیر  مقدار رابطهنسبت به 
کاهش  )نجیبدون حضور متغیر میا(متغیر مالك 

 اي واسطهتوان گفت که متغیر نقش داشته باشد، می
بر اساس مقادیر نمایش داده شده در جدول . دارد

رفتاري با  سازي فعالمیزان رابطه سیستم ، 5شماره 
) میانجی هايبدون حضور متغیر(اعتیاد به اینترنت 

با اعتیاد به  رفتاري و رابطه سیستم بازداري - 438/0
 321/0) میانجی هايحضور متغیربدون (اینترنت 

 معنادار P > 01/0که هر دوي این روابط در  است
 سازي فعالبررسی مسیر غیرمستقیم سیستم . هستند
با حضور متغیرهاي (با اعتیاد به اینترنت  رفتاري

و مسیر  - 142/0که این مقدار  دهد مینشان ) میانجی
با اعتیاد به  بازداري رفتاريغیرمستقیم سیستم 

و به لحاظ آماري معنادار  است 248/0ترنت این
 همچنین بررسی مسیر مستقیم )P > 01/0( هستند

با (با اعتیاد به اینترنت  رفتاري سازي فعالسیستم 
که این  دهد مینشان ) حضور متغیرهاي میانجی

با اعتیاد به  رفتاري بازداريسیستم  و - 297/0مقدار 
نسبت  رهر دوي این مقادی که است 074/0اینترنت 

به زمانی که متغیرهاي میانجی در مدل حضور 
احساس  متغیرهاي ، بنابرایناند یافتهنداشتند، کاهش 

راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان و  تنهایی
مغزي  هاي سیستمبین  توانند می )مثبت و منفی(

داشته  اي واسطهرفتاري با اعتیاد به اینترنت نقش 
مغزي رفتاري  هاي سیستمبدین معنا که  .دنباش

بر اعتیاد به اینترنت را از طریق متغیرهاي  تأثیرشان
راهبردهاي نظم جویی شناختی احساس تنهایی و 

همچنین براساس  .گذارندمی) مثبت و منفی( هیجان
مشاهده  5اطالعات مندرج در جدول شماره 

 بر تنها رفتاري سازي فعالکه سیستم  شود می

 یرگذاريتأث نظم جویی هیجانمثبت راهبردهاي 
و سیستم  )β ،05/0 < P=  514/0(معنادار دارد 

 نظم جویی منفی هم بر راهبردهاي رفتاري بازداري
و هم بر ) β ،05/0 < P=  361/0(هیجان  شناختی

 یرگذارتأث) β ،05/0 < P = 767/0(احساس تنهایی 
.است
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راهبردهاي نظم جویی و  ك با وساطت احساس تنهاییبر متغیر مال بین پیشمستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي  تأثیرات .5جدول 
  شناختی هیجان

ر مستقیم بدون حضور متغیر اث  راتیتأث
  میانجی

در حضور  میرمستقیغاثر 
  متغیر میانجی

اثر مستقیم در حضور متغیر 
  میانجی

 یبار عامل
  استاندارد

سطح 
  معناداري

 یبار عامل
  استاندارد

سطح 
  معناداري

 یبار عامل
  استاندارد

سطح 
  معناداري

  006/0  -297/0  002/0  -142/0  001/0  -438/0  بر اعتیاد به اینترنت سازي فعال
  237/0  074/0  006/0  248/0  001/0  321/0  بازداري بر اعتیاد به اینترنت

  004/0  218/0  -  -  -  -  بر اعتیاد به اینترنت احساس تنهایی
  015/0  168/0  -  -  -  -  بر اعتیاد به اینترنت راهبرد منفی
  008/0  -240/0  -  -  -  -  بر اعتیاد به اینترنت راهبرد مثبت

  106/0  -055/0  -  -    -  احساس تنهایی بر سازي فعال
  359/0  -043/0  -  -  -  -  راهبرد منفی بر سازي فعال
  012/0  514/0  -  -  -  -  راهبرد مثبت بر سازي فعال

  025/0  767/0  -  -  -  -  احساس تنهایی بازداري بر
  039/0  361/0  -  -  -  -  اهبرد منفیر بازداري بر
  095/0  -084/0  -  -  -  -  راهبرد مثبت بازداري بر

  
  
  
  
  
  
  

  
  

مغزي  هاي سیستمدر رابطه میان  هیجان شناختی راهبردهاي نظم جویی احساس تنهایی و نهایی نقش میانجی مدل .1شکل 
  رفتاري با اعتیاد به اینترنت

  

ز مدل اصلی تأیید شده پژوهش را نشان نی 1شکل 
مسیرها  يبر رورا  5دهد که اطالعات جدول می

  .دهدنشان می
  

  و بحث گیري نتیجه
 اي واسطهمطالعه حاضر به منظور بررسی نقش 

احساس تنهایی و راهبردهاي نظم جویی شناختی 

 بازداريسیستم 

فعال سیستم 
 سازي

 احساس تنهایی

 راهبرد مثبت

 اعتیاد به اینترنت راهبرد منفی

767/0 

514/٠ 

074/0 
361/0 

084/ - 
055/0- 

043/0- 
297/0- 

218/0 

168/0 

240/ - 
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مغزي رفتاري با  هاي سیستمدر رابطه بین  هیجان
ان دبیرستانی آموز دانشامعه اعتیاد به اینترنت در ج

از آن بود  مطالعه حاکی نتایج. شهر کرج انجام شد
بر اعتیاد به اینترنت  رفتاري سازي فعالسیستم  که

که به معناي آن است ) -438/0(منفی دارد  تأثیر
استفاده فرد از این سیستم مغزي  هر چقدرکه 

میزان اعتیاد به اینترنت در  ،رفتاري بیشتر باشد
 همچنین سیستم بازداري. خواهد بود تر یینپاوي 

مثبت دارد  تأثیربر اعتیاد به اینترنت  رفتاري
که نشان دهنده این مطلب است که ) 321/0(

کنند، می افرادي که از این سیستم استفاده بیشتري
بیشتر خواهد  ها آناحتمال اعتیاد به اینترنت در 

ي ها یافتهنتایج حاصل از این پژوهش با  .بود
   که طی) 2009(و همکاران  ین تحقیقات

دانشجویان به این نتیجه  اي بر رويمطالعه
 BASو  BISرسیدند که معتادان اینترنتی در 

 )2013( پارك و همکاران ؛نمرات باالتري داشتند
سیستم بازداري رفتاري و  ،که گزارش کردند

، يا وابسته به هم طور بهرفتاري  سازي فعالسیستم 
؛ نمایند یمی بین پیشتیاد به اینترنت را استعداد اع

که در پژوهش طولی خود ) 2012(و همکاران  ین
 BASو  BASبر روي نوجوانان دریافتند که 

ی کننده اعتیاد به اینترنت است؛ بین پیشباالتر 
محمد زاده ابراهیمی، رحیمی پردنجانی و 

در مطالعه خود نتیجه  که) 1394(خراسانی نیا 
 به پاسخ و سرگرمی جستجوي، BASگرفتند بین 

 و مثبت رابطه پرخطر رفتارهاي با پاداش

 سائق بین رابطه که یدرحال دارد،د وجو داري یمعن

د؛ شریفی نبو دار یمعن پرخطر رفتارهاي با BIS و
 سیستم بین، که نشان دادند) 1394(و محمدي 

و  مثبت رابطه اعتیاد استعداد با رفتاري بازداري
 اعتیاد استعداد با رفتاري سازي فعال بین سیستم

دارد؛ فیاضی،  وجود منفی رابطه انآموز دانش
 که نتیجه گرفتند) 1395(حسنی، محمد خانی 

 /گریز/ستیز سیستم از ستیز و انجماد يها مؤلفه
 و داشته معناداري رابطه اینترنت به اعتیاد با انجماد
 و دارند را اینترنت به اعتیاد یبین پیش قابلیت
که در ) 1392(اکرمی  و پورآبادي د،جوانمر

 را رفتاري-مغزي هاي سیستم تمامی مطالعه خود

 ،دانستند دخیل اینترنت به اعتیاد در نوعی به
  .است ها آنو در تایید  همسو

 مدل اگرچه گفت توان یم یافته این تبیین در
 باالي نمرات که کندمی بیان مشوق برجستگی

BAS يها محرك به حساسیت دهنده نشان 
 برجستگی ایجاد براي آمادگی و دهنده پاداش
 دلیل همین به و است محرك آن به نسبت مشوق
 مرتبط الکل به اعتیاد با BAS باالي نمره که است
 تأثیرات به نسبت افراد این واقع در چراکه است،
 به نتیجه در و ترند حساس الکل زايپاداش

 روي الکل خطرزاي مصرف به تري یشب احتمال
) 2012( همکاران و ین نظر براساس اما؛ آورند یم

 اعتیاد و) الکل مانند( واقعی مواد به اعتیاد ماهیت
 دیدگاه؛ این از. است متفاوت مجازي دنیاي به

 دنیاي در اینترنتی معتادان روانی نیازهاي ارضاي
 فضاي در موجود يها پاداش در تفاوت مجازي،
 از ها نآ گرفتن فاصله و روزمره زندگی با مجازي

 انگیزش تا شود می سبب واقعی دنیاي تجربیات
 و بدهند دست از را واقعی تجارب به نسبت خود
 افراد این در BAS فعالیت کاهش دلیل را امر این

 که هویت سیالی و کنترل لذت بنابراین؛ دانند یم
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 گزارش اینترنت کننده اغوا يها جنبه عنوان به
 نقش در راه ابتداي در بتوانند شاید ،اند شده

 ایجاد زمینه و شوند ظاهر کننده تقویت و مشوق
 همکاران، و ین( کنند ریزي یپ را اینترنت به اعتیاد
 کاهش باعث زمان گذشت از پس اما ،)2009

 آن با معکوس رابطه و گردندمی BAS فعالیت
 سیستم نقش بعد به مرحله این از و کنند می پیدا

BIS گردد می تر پررنگ.  
 وضعیت رفتاري، بازداري سیستم مورد در

 الکل و مخدر مواد به با اعتیاد اینترنت به اعتیاد

 سوء که اند داده نشان ها پژوهش .است متفاوت

. است مرتبط BIS کم حساسیت با الکل مصرف
 يها نشانهبا  مواجهه از ناشی اضطراب BIS زیرا
 را شرطی دهنده آزار يها محرك به واکنش و تنبیه

 سیستم پایین فعالیت با افراد و شود یم شامل
 مقدار نوشیدن به زیادي تمایل رفتاري، بازداري

 منفی پیامدهاي گرفتن نظر در بدون الکل، زیادي

 به اعتیاد اما؛ دارند آن جسمانی و شناختی روان

کارور (است  همراه BIS باالي نمرات با اینترنت
سیستم  فعالیت که افرادي ؛ زیرا)1994و رایت، 

 کم رفتارهاي باالست، ها آن رفتاري ريبازدا
 پاداش براي را اینترنت از استفاده خطرتري مثل

 رو غیر و مجازي تعامالت. کنندانتخاب می گرفتن
 بدون خروج و ورود دلیل امکان به رو، در

 به جسمانی آسیب مستقیم فقدان و محدودیت
 ناشی آنی يها اضطراباز  که دهد یم اجازه افراد

 است ممکن گاهی هرچند. باشند رها نرفتارشا از
 گفت يها اتاقدر  تعارض بروز قبیل از مشکالتی

 دهد، اینترنتی رخ هاي يباز در شکست یا گو و
سرگیري  از و گو و گفت اتاق ترك امکان اما

 وجود فرد براي نیز شکست آن جبران براي بازي
 افرادي براي اینترنت مجازي محیط نتیجه در. دارد

 رفتارشان دهنده آزار آنی پیامدهاي در مورد که
 حساب به تري امن مکان دارند، اضطراب باالیی

 تنها افراد این که آنجایی از بر این عالوه. آید یم
 و شده شرطی رفتارشان و آنی فوري پیامدهاي به

       اضطراب پیامدها دچار این به نسبت فقط
 رازد در اینترنت که به اعتیاد منفی نتایج گردند،می

 براي آنان ،افتد یم تعویق به و گیرد یم شکل مدت
به  اعتیاد واقع در. شوند ینم محسوب دهنده آزار

 فوري و مستقیم پیامد که جایی آن از اینترنت
 بازداري افراد این در نیست، از اینترنت استفاده

 سازي یشرط دیگر به عبارت. کندنمی ایجاد
 فوري پیامدهاي که به دهنده آزار يها محرك
 هشیار رفتاري را بازداري سیستم و است متصل

 .افتدنمی اتفاق اینترنت از استفاده مورد در ،کند یم
 فعالیت زیاد گري، نظریه اساس بر دیگر طرف از

BIS این  به توجه با .است همراه باال اضطراب با
 سرگرم ماهیت گرفتن نظر در همچنین و نکته

 که داشت انتظار توان یم اینترنت، منعطف و کننده

 بازداري سیستم در زیاد حساسیت با افرادي

 فشارهاي از موقت رهایی منظور به رفتاري،

 پناه اینترنت به خود يها اضطراب و روزانه روانی

 عنوان به را اینترنت به بردن پناه واقعه در. ببرند

 کار به استرس با مواجهه در يا مقابله راهبرد یک

 فرد روانی حاالت و اضطراب تسکین. بگیرند
 چه هر گرایش و شده مثبت تقویت موجب

ین ( شود یم سبب اینترنت سمت به را فرد تر یشب
همچنین در ارتباط با کاهش ). 2009و همکاران، 

) 2012(در معتادان، ین و همکاران  BISفعالیت 
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هاي کنند که ویژگیرا مطرح می مسئلهاین 
مورد  ارتباطات مجازي از جمله عدم نگرانی در
 شود میارزیابی شدن، خجالت و ترس سبب 

از طرفی، . حساسیت به تنبیه در افراد کم شود
منجر به عدم توجه معتادین  تواند می BISکاهش 

به نتایج منفی استفاده زیاد از اینترنت و 
هشدارهاي اطرافیان در این مورد شود که خود به 

  .انجامد یمتداوم این استفاده 
حاکی از آن  این مطالعه جهمچنین دیگر نتای

راهبردهاي احساس تنهایی و متغیرهاي  بود که
 داراي) مثبت و منفی(نظم جویی شناختی هیجان 

مغزي  هاي سیستم در رابطه میان اي واسطهنقش 
که نشان دهنده  هستنداعتیاد به اینترنت با رفتاري 

مغزي رفتاري بر اعتیاد به  هاي سیستم یرگذاريتأث
در این میان  .استیق این متغیرها اینترنت از طر

 احساس تنهایی و راهبردهاي منفی نظم جویی
هیجان باعث افزایش اعتیاد به اینترنت و  شناختی

 هیجان شناختی راهبردهاي مثبت نظم جویی
نتایج  .گردندباعث کاهش اعتیاد به اینترنت می

یینگ  نیز با نتایج مطالعات ها یافتهحاصل از این 
 حمایت بیان کرد پژوهش خود که در) 2011(

 و خواهی هیجان ماجراجویی، کم، اجتماعی

 به اعتیاد هايبین پیش پایین زندگی هدفمندي

که ) 2014(اوزدمیر، کازوکا و آك  هستند؛ اینترنت
معادالت ساختاري نشان دادند که  يساز مدل طبق

اعتیاد به اینترنت را  توانند یمافسردگی و تنهایی، 
 ی کنند؛بین پیشترلی پائین از طریق خودکن

که در پژوهش ) 2013(بزوگالن، دمیر و ساهین 
و  خود گزارش نمودند که تنهایی، عزت نفس

درصد از واریانس کل  38رضایت از زندگی 

چانگ و  ؛کنند میاعتیاد به اینترنت را تبیین 
که در مطالعه خود نشان دادند ) 2015(همکاران 
دشواري در تنظیم و نارسایی و  هاي نشانهعالیم و 

ی و تبیین اعتیاد بین پیشپردازش هیجانی قادر به 
که در ) 2010(تول و همکاران  به اینترنت هستند؛

 حساسیت مطالعه خود گزارش کردند که افزایش
BIS حساسیت کاهش و BAS یريپذ واکنش 

 پی را در هیجان تنظیم در دشواري و هیجانی

رن و ریدا رومانو، تروزیل، اوسبو ؛داشت خواهد
دریافتند که عامل در مطالعه خود  که) 2014(

اصلی و اساسی در ابتالي افراد به اعتیاد و 
وابستگی به اینترنت، آشفتگی و پریشانی هیجانی 
و عدم توانایی در به کارگیري راهبردهاي مناسب 

امیري، سپهریان آذر و مثبت تنظیم هیجانی است،؛ 
 هرکه  رفتندکه نتیجه گ) 1394(ناصري تمرین  و

 هیجان، شناختی جویی نظم راهبردهاي متغیر سه

 اعتیاد یبین پیش به قادر ییگرا برون و تکانشگري

همچنین همسو . استهستند، همخوان  به اینترنت
ي این مطالعه، ارتباط مثبت و معنادار ها یافتهبا 

در  نیز احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت
، اوگوزل و کاکیر )2013(مطالعات ایاز و هرزام 

 ،)1391(، برومند نسب و گل محمدیان )2014(
و بیرامی، موحدي و ) 1393(ساالروندیان 

  .به تایید رسیده است) 1393(موحدي 
ارتباط راهبردهاي نظم جویی شناختی 

بر اساس  توان یمهیجان با اعتیاد به اینترنت را 
مدل کلی راهبردهاي نظم جویی شناختی هیجان 

در این مدل راهبردهاي غیر انطباقی و . دتبیین کر
نظم جویی شناختی هیجان ) منفی(سازش نایافته 

ظهور و تداوم اشکال مختلف  ساز ینهزم
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، اما راهبردهاي سازش اند یروان شناسی یبآس
نظم جویی شناختی هیجان ) مثبت(یافته و انطباقی 

. کنندعوامل محافظت کننده عمل می عنوان به
که افراد  اند دادهاین قلمرو نشان  نتایج پژوهش در

ارتباطی و مجازي همچون  هاي يفناورمعتاد به 
افراد معتاد به اینترنت و تلفن همراه در مورد 
احساسات مرتبط با رویدادهاي منفی زندگی 

و تمرکز بیشتري بر ابعاد  کنند میبیشتر فکر 
رومانو و (منفی خویش دارند  يها تجربه

ن بر آن کرایج و افزو). 2014همکاران، 
دریافتند که راهبردهاي غیر ) 2007( 1ارنفسکیگ

انطباقی و سازش نایافته نظم جویی شناختی 
هیجان با ترس، اشتغال ذهنی درباره احساسات و 
تفکرات مرتبط با واقعه منفی و تفکراتی که به 

 ،دارند یدتأکوضوح بر وحشت از یک تجربه 
 این موارد باارتباط مثبت نیرومندي دارند که همه 

در  افزایش اختالالت و مشکالت اعتیاد گونه
سرکوب یا فرونشانی هیجانات و . ارتباط هستند

 منفی و نارسا هاي یجانهعواطف با افزایش 
همچون اعتیاد به اینترنت  شناختی روانوري کنش

با توجه به آنچه بیان گردید  رو ینااز . رابطه دارد
یی شناختی نظم جو سازش نایافتهراهبردهاي 

مستقیم براي اعتیاد به اینترنت و  بین پیش هیجان
فی براي اعتیاد من بین پیشراهبردهاي سازش یافته 

  .به اینترنت هستند
اضافه کرد که  توان یم ها یافتهدر تبیین این 

 که هستند این گر یانب يساز مفهوم برخی

پاسخگویی  و تنظیم بر BIS و BAS حساسیت
کالئس و  بک، بجتیبر،( اردگذمی تأثیر هیجانی

                                                             
1. Garnefki 

 در اختالل دیگر عبارت به؛ )2009، 2وندریکن
 هیجان تنظیمی بد بر ها یستمساین  حساسیت

 هاي یجانه افراد که ییها روش بر و بوده مؤثر

 نشان واکنش ها آن به و کرده تنظیم را خود

 کارگیري به مانع و گذارد یم تأثیر ،دهند یم

 و دپو( شودمی رانهسازگا تنظیم هیجان راهبرهاي
 ابعاد رابطه که هایی پژوهش). 1989ایکانو،

 مطالعه را هیجان تنظیم در و دشواري شخصیتی

 BIS حساسیت که دارند این از نشان ،کنند می
مثبت با دشواري در تنظیم هیجان رابطه  طور به

). 2012، 3اورکات و پارکیل لودیس، پیکت،( دارد
 یمتنظواري در همراه دش به BIS باالي حساسیت
 و تنظیم براي ناسازگارانه يها تالش هیجان به

 ابتال افزایش خطر نهایت در و هیجانی یده پاسخ
 رابطه. شودمی منجر یشناخت رواناختالالت  به

BIS ناشی تواند می هیجان تنظیم در دشواري با 

 زیستی صفت عنوان بهBIS  که باشد این از

 افراد در ار منفی هیجانی یريپذ واکنش شخصیت

 ،5کور و مکناوتون ؛2004، 4کور( دهد یم افزایش
 باعث BISباالي  حساسیت براین عالوه). 2008

 غیرمؤثر و راهبردهاي ناسازگارنه افراد شود می

 بین منفی رابطه. گیرند کار به را هیجان تنظیم
BAS بیانگر هیجان تنظیم در دشواري و پاداش 

 يها نشانه هب نسبت اندك یده پاسخ که است این
 هیجان تنظیم در دشواري احتمال افزایش با پاداش
 پاداش يها نشانه به نسبت که افرادي. است همراه

 هایی یتموقع توانند یم یسخت به نیستند، حساس
 دارند، را پاداش ارائه پتانسیل و ظرفیت که

                                                             
2. Bijttebier, Beck, Claes & Vandereycken 
3. Pickett, Lodis, Parkhill & Orcutt 
4. Corr 
5. Corr & McNaughton 
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 و هنریکوس( کنند یبین پیش یا و داده تشخیص
 وقتی افراد نای سویی از .)2000 ،1سون دیوید

 سختی به ،کنند می تجربه را منفی تجارب
 افراد این. برگردند خود عادي حالت به توانند یم

 هست، آنچه از تر یمنف را زندگی منفی حوادث
 یبین پیش و انتظار چراکه کنند،می تجربه یا ارزیابی
 که تجاربی دنبال به و است پایین ها آن پاداش
 نتیجه در. نیستند ،باشد داشته آور پاداش نتیجه

 تنظیم در ها آن توانایی گفت توان یم
 توگید( است شده تخریب هیجانی یريپذ واکنش

  ).2004 ،2فردریکسون و
در تبیین رابطه احساس تنهایی با اعتیاد به 

 عنوان به اینترنت، واقع اینترنت نیز باید گفت در
 و مفرح زندگی کننده، سرگرم و ارتباطی رسانه
 در که کندمی مهیا افراد از تعدادي يبرا را امنی

 تواندمی اینترنت. اند شده انکار واقعی دنیاي
 مشکالت از که کسانی براي ،باشد گریزگاهی

 تنهایی احساس و تشویش به و برندمی رنج روانی
 ارضاي براي اي یلهوس همچنین و اند شده دچار

 این توجیه در. هاست آن هیجانی و روانی نیازهاي
 پتانسیل دلیل به تنها افراد که گفت توانمی یافته
 ییریافتهتغ الگوهاي مصاحبت، براي اینترنت باالي

 عنوان به همچنین و خط بر اجتماعی تعامالت
 با مرتبط منفی حاالت تعدیل براي هایی یوهش

 کشیده اینترنت سمت به تنهایی، احساس
 در رو در رو ارتباط نداشتن و گمنامی. شوند یم

 اضطراب و خودآگاهی خط، بر هاي یطمح
 رفتار تسهیل به خود که داده کاهش را اجتماعی

 این در دوستانه روابط یريگ شکل و پسند جامعه
                                                             
1. Henriques & Davidson 
2. Tugade & Fredrickson 

 که کسانی. شودمی منجر تنها افراد براي ها یطمح
 چندانی توفیق فردي میان واقعی روابط در

 شوند یم قادر طریق این از اکنون ،اند نداشته
 روابط کنند، برمال را خود چهره آنکه یب

 را خویش احساسات و کنند برقرار را يا گسترده
 اجتماعی حمایت منابع اگر ،درمجموع .دهند بروز
 احساس فرد نکنند، ایفا یخوب به را خود نقش

 پر براي نتیجه در و کرد خواهد تجربه را تنهایی
 حمایت به دستیابی و خود عاطفی خالء کردن

 خواهد پناه اینترنت از طیافرا استفاده به اجتماعی
  .)1393 موحدي، و موحدي بیرامی،( برد

 وع نتایج این مطالعه نشان داد کهدر مجم
مغزي رفتاري از طریق متغیرهاي  هاي سیستم

احساس تنهایی و راهبردهاي نظم جویی شناختی 
ی اعتیاد به اینترنت در بین پیشقادر به هیجان 

تفاده زیاده از از آنجایی که اس .ان هستندآموز دانش
 ینتر مهمحد اینترنت در میان نوجوانان به یکی از 

و مشکالت بهداشت جامعه تبدیل شده  ها ینگران
تواند در شناسایی عوارض و است، این مطالعه می

پیامدهاي اعتیاد به اینترنت بر زندگی نوجوانان، به 
متخصصان این حوزه در ارائه راهکارهاي 

 يها مهارتزایش فو ا آموزشی و پیشگیرانه
  .برداشته باشد مؤثرگامی  يا مقابله

 پژوهش، هايمحدودیت به توجه با
 احتیاط دیده به باید را حاضر ي پژوهشها یافته

در دامنه  به اینکه این مطالعه با توجه .نگریست
آن به  نتایج عمیم، تسنی نوجوانی انجام شد

سنی دیگر و مقاطع دیگر تحصیلی باید  يها گروه
استفاده از ابزار پرسشنامه . حتیاط صورت گیردبا ا

چرا  ،هاي دیگر این پژوهش بودنیز از محدودیت
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 یخود گزارشکه احتمال سوگیري در ابزارهاي 
 بوده همبستگی نوع از مطالعه حاضر .وجود دارد

 این مورد در یعل استنباط هرگونه از بنابراین و
ر از یکی دیگ ینچن هم .شود خودداري باید ها یافته

پژوهش حاضر این بود که جامعه  هاي یتمحدود
نیست که بیشترین استفاده از  يا جامعهآماري، 

 ،شودبنابراین پیشنهاد می؛ باشداینترنت را داشته 
هاي آتی نمونه پژوهشگران محترم در پژوهش

هاي سنی باالتر از جمله پژوهشی را از گروه
 هب شود میپیشنهاد . دانشجویان انتخاب کنند

استفاده  منظور اتخاذ راهکارهاي مناسب براي
آموزشی در  يها کارگاهبهتر و هدفمند از اینترنت، 

مورد مزایا و معایب استفاده از اینترنت و عواقب 
ان در آموز دانشبعدي وابستگی به اینترنت براي 

  .مدارس برگزار گردد
  

  تقدیر و تشکر
 تا از ریاست دانند یمگروه پژوهشی بر خود الزم 

محترم اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، 
ان عزیزي که آموز دانشمدیران مدارس و تمامی 

نهایت همکاري را با محققین در فرایند اجراي 
شایان ذکر است . پژوهش تشکر و قدردانی نمایند

کارشناسی ارشد  نامه یانپاکه این مطالعه حاصل 
  .نویسنده اول در دانشگاه خوارزمی تهران است

  

 منابع

تمرین،  و ناصري. ؛ سپهریان آذر، ف.امیري، س -
 شناختی جویی نظم راهبردهاي نقش«). 1394( ك

 گـرایش  در یـی گرا بـرون  و گري تکانش هیجان،

 در ارومیـه  دانشـگاه  اینترنت دانشجویان به اعتیاد

  .11-1): 1(14 .مجله علمی پژوهان. »1393 سال

). 1391( محمـدیان، م  و گـل . نسـب، م  برومند -
 هـاي مهـارت  چندگانـه  و سـاده  رابطـه  بررسـی «

 به اعتیاد با نفس عزت تنهایی و احساس ارتباطی،

 . »دزفـول  شـهر  اینترنـت  کـاربران  در اینترنـت 
-85):8(2 .اجتمـاعی  یشناسـ  روان هـاي پـژوهش 

102.  

). 1393( و موحـدي، م . ؛ موحدي، ي.یرامی، مب -
 احسـاس  و شده ادراك اجتماعی حمایت ارتباط«

 در بـه اینترنـت   اعتیاد با عاطفی اجتماعی تنهایی

 پژوهشـی  علمـی  دو فصلنامه. »جامعه دانشجویی

  .122-109): 2(3 .اجتماعی شناخت

ــادي، پ ؛.جــوانمرد، ش - ــی، ن و. پورآب  اکرم
 در زیسـتی  هـاي آمـادگی  بین پیش نقش). 1392(

 مغـزي  هـاي سیسـتم  فعالیـت : اینترنـت  به اعتیاد

 پزشـکی  علـوم  دانشگاه مجله. جنسیت و رفتاري

  .57-45):102(23 .مازندران

بررسی اعتبار و روایی فرم « ).1390( حسنی، ج -
. »نظـم جـویی شـناختی هیجـان     نامه پرسشکوتاه 

  .240-229): 4(9 .مجله تحقیقات علوم رفتاري

ــتگار،  - ــداللهی.سرس ــاهقلیان، م. ح.م. ؛ عب  وش
صمیمیت اجتماعی و  ،اعتیاد به اینترنت«). 1393(

 شناسـی  روانفصـلنامه  . »دانشـجویان در  شادکامی
  .168-159): 42(11 .تحولی؛ روان شناسان ایرانی

 ج.و خادمی، م. ؛ راشدي، و.ر.ي، مبحر زربخش -
 در اینترنـت  به اعتیاد و تنهایی احساس« ).1391(

   .سالمت ارتقاي فصلنامه مدیریت .»دانشجویان
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2)1 :(32-38.  

). 1391( فرد، س دهو علیزا. روحانی، ر سادات -
 در وبـالگ  کـاربري  و تنهـایی  احسـاس  رابطـه «

 هـاي پـژوهش . »یاندانشـجو  یـر غو  دانشـجویان 

  .25-12):5(2.اجتماعی یشناس روان

بررســی رابطــه بــین  «).1393( ســاالروندیان، م -
با اعتیـاد  هاي شخصیتی و احساس تنهایی  ویژگی

کارشناسـی ارشـد، چـاپ     نامـه  یـان پا .»به اینترنت
نشــده، دانشــکده علــوم اجتمــاعی، دانشــگاه آزاد 

  .اسالمی واحد تهران مرکزي

). 1388( پور، ر و نیک. ؛ جوکار، ب.سلیمی، ع -
 ادراك نقش بررسی :زندگی در اینترنتی ارتباطات«
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