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 یآورتاب و هیجان، دشواری تنظیم خودکارآمدی عمومیاعتیاد به اینترنت بر اساس  ینیبشیپ 

 دانشجویاندر 

 4محمدپور انجردی، احمد 3، مریم تترونتن2، رقیه سهرابی*1اکبر محمدی

 ی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانریگاندازهدانشجوی دکترای سنجش و  1
 ی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانریگاندازهارشد سنجش و  یکارشناس 2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، اهر، ایران ؟، دانشجوی کارشناسی ارشد 3
 ایران؟، ؟؟؟، دانشگاه ، روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد  4

 

 چکیده 

پژوهش  ی انجام شد.آورتاب و دشواری تنظیم هیجانی ،خودکارآمدی عمومیی اعتیاد به اینترنت بر اساس نیبشیپ باهدف پژوهش
دانشکده نفر از دانشجویان  180تعداد  کنندگانشرکتبودند.  شامل پژوهش آماری حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه

 در دسترس یریگنمونه روش از استفاده با 1395 سال دانشجویان دانشکده پزشکی تبریز در تبریز بودند که از میان کلیه پزشکی

 به اعتیاد ی و پرسشنامهآورتابتنظیم هیجانی،  دشواری عمومی، خودکارآمدی یهاپرسشنامه ابزار پژوهش شامل شدند. انتخاب

ی آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان دادند، بین اعتیاد هاآزموناز  آمدهدستبهی هاافتهبودند. ی اینترنت
، خودکارآمدی عمومیی رابطه معنادار وجود داشت. همچنین آورتاب دشواری تنظیم هیجان و ،خودکارآمدی عمومیبه اینترنت و 

 کاهش و پیشگیری منظوربهی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان بودند. نیبشیپی قادر به آورتاب و نظیم هیجاندشواری ت

 افزایش ی،آورتاب ی تقویتهانهیزم نمودن فراهم به باید روانی فشارهای و تنش بروز زمان در به دانشجویان اعتیاد یهابیآس

 .نمود اقدام آنان در خودکارامدی و تقویت مهارت تنظیم و مدیریت هیجان

 خودکارآمدی عمومیی؛ آورتاب؛ تنظیم هیجاناعتیاد به اینترنت؛ دشواری  :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

رو به  آسیبهای از یکی به اینترنت اعتیاد همچنین و است جوامع در افراد نیاز مورد امکانات ترینضروری از یکی اینترنت امروزه،
بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، شمار کاربران اینترنت دایماً در حال افزایش  است. در ایران اخیر سالهای در رشد

 پایین، هزینه کار، سادگی ساعته بودن، 24 آن، به دسترسی سهولت جمله از اینترنت به فرد منحصر های(. ویژگی1392است )اسماعیلی، 
 طرف یک از برآنکه عالوه خصوصیات، است. این شده آن از جهان سراسر در مردم عظیم استقبال موجب آن همگی کاربران ماندن گمنام

 زمینه (. در1390خسروشاهی و هاشمی،  ،آیند )بهادریمی شمار به نیز آن از معایب دیگر طرف از شوند،می محسوب اینترنت هایاز قابلیت
 میلیون 50هر  ازای به معتادان نسبت میانگین طور به ولی دارد، متعددی وجود آمار گوناگون جوامع در اینترنت به اعتیاد شیوع میزان

 اعتیاد به شکل اینترنت کنندگاناز استفاده درصد 10 تا 2 گفت توانمی یعنی. است شده برآورد میلیون 5 تا 2 حدود عادی کننده استفاده
 (. 1388 رضاپور، و مرآثی فرد،جنتی )علوی، کنندمی استفاده آن از ایگونه

 هیجانی  های آشفتگ گیری، کناره تحمل، اینترنت به اعتیاد کندمی ( بیان1395کش،  اره کشاورز موسوی، فریس )نقل از کشاورز،

 اینترنت به های وابستگی آسیب از و شود وابستگی کاهش سبب که عواملی یافتن اساس این دارد. بر به دنبال را اجتماعی روابط قطع و

 بیان (1997) بکاهد. بندورا اینترنت به وابستگی از تواند می خودکارامدی افزایش شده انجام مطالعات طبق است.  ضروری بسیار بکاهد؛

 و باشدمی نیاز مورد شده مشخص اهداف به رسیدن برای که فعالیتهایی انجام خود برای توانایی به فرد باور یعنی خودکارامدی کرد
 کردند بیان (2003) لوك و موثراست.  بندورا رفتاری پیامدهای بر خودکارآمدی داد ( نشان1390 چاری، و جلیلی از )نقل لین همچنین،

کنند. پژوهش  تجربه را باالتری سالمت و باال موفقیت هیجانی، سازگاری افراد میشود باعث زیاد و تالش پشتکار افزایش با خودکارآمدی
 داد (  نشان2013اوداس )  نتایج وجود دارد. اینترنت به اعتیاد و اجتماعی خودکارآمدی بین منفی رابطه داد نشان (2010) آکین و ایسکندر

 .است پایین آنان در اینترنت به وابستگی باشند  داشته باالیی خودکارامدی افراد هرچقدر که

                                                        

  Akbar.mohammadi613@gmail.com :نویسندۀ مسئول پست الکترونیک *
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 به اشاره هیجانی تنظیم(. 2007است )مایبرگ،  هیجان رفتارهای اعتیادی دارد، تنظیم با نزدیکی ارتباط که عواملی از یکی

 یا و تعدیل حفظ، آغاز، فرایند بعنوان شناختی هیجان تنظیم .روندمی کار به هیجان افزایش و تقویت کاهش، برای که دارد رویکردهایی

(. 2010پینا، )ویمز و شودمی تعریف روانی - اجتماعی هایفرایند با مرتبط هیجان و درونی احساس استمرار یا شدت بروز، در تغییر
 دانسته اند مرتبط تحصیلی مطلوب و شغلی عملکرد فردی، بین روابط سالمت، با پیامدهای را هیجان موفق تنظیم اخیر، نظری الگوهای

 هوکسما و–است )آلدائو، نولن  روانی اختاللهای با هیجان مرتبط تنظیم در مشکالت بروز (. برعکس، 2004 سالووی، و )براکت

 از شناختی هیجان تنظیم راهبردهای که گفت میتوان مجموع ( مطرح میشود. در2004تارك، هیمبرگ وکارمین،  منین،؛ 2010اسچیوزر،

 (.2005کرایج،  و بان است )گارنفسکی، روانی آسیب شناسی اساسی هایهمبسته
 همه که این به توجه با .دارد آنان تحصیلی موفقیت در زیادی تأثیر که است دانشجویان مسایل ترینمهم از روانی بهداشت مسایل

 سالم، دانشجویان پرورش کنند،می صرف دانشجویان تحصیل و سالمت جهت را عظیمی هزینه و سرمایه هاخانواده و عالی آموزش ساله

 شودیم باعث شوند خود هایمهارت و هاتوانایی باالبردن به موفق دانشگاهی، دوره در بتوانند که تحصیلی و روانی نظر از توانمند و قوی

 و بنیه دارای بود، خواهد التحصیالن غ فار این دست به که کشور آینده آن تبع به و شود داده جامعه تحویل کارآمد التحصیالنی فارغ که
 آینده در آنان که است نقشی مسأله این علت و شوندمی محسوب کشور هر در مهم هایگرو از یکی دانشجویان،. باشد الزم علمی توان

 و فنی علمی، مختلف های حوزه متخصصان اصلی بخش دانشجویان تنها نه که است این در نقش این اهمیت . نمایندمی ایفا کشور
 نیز را کشوری هر کننده اداره مدیران اصلی بدنه گروه این که است علت این به همچنین بلکه دهند،می تشکیل را کشوری هر هنری

به خصوص دانشجویان  دانشجویان روانی بهداشت مسایل به توجه خصوص به گروه، این به توجه هرگونه اصوالً و دهند می شکل
(، کندال 1998(، یانگ)1998) تالبوت همچون اینترنت روانشناسی حوزۀ پژوهشگران .دارد مهمی تأثیرات کشور و آنان درآیندهپزشکی 

(، الن ها، لی پینگ و زاوالن 2001(، اندرسون)2001(، ناکس، استوردیونت و زوسمن)1999(، دیویس، اسمیت، رودریگو و پالورز )1998)
 کردند نشان خاطر(2001)همکاران و کاتو تروئر،( همگی بر ماهیت اعتیاد آور اینترنت به خصوص در قشر دانشجو تاکید داشته اند. 2010)

 با اینترنت، با کار تجارب سطوح افزایش واقع، درمی گذارد.  دانشجویان روانی بهداشت روی سوئی تأثیر اینترنت، از مفرط استفاده که

خودکارآمدی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس  هدف پژوهش حاضربا توجه به آنچه گفته شد  .دارد ارتباط روانی بهداشت سطح کاهش
 تاب آوری است. و تنظیم هیجان، دشواری عمومی

 

 روش

 شرکت کنندگان 
نفر  96روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانشجویان پزشکی دانشگاه تبریز تهران بود. نمونه پژوهش 

 از دانشجویان پزشکی تبریز بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. 

 ابزار 
آیتمی  36 پرسشنامه است. این ( ساخته شده2004) گراتز و روئمر توسط پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان: اینپرسشنامه ( 1

خرده مقیاس است که عالوه بر اینکه تنظیم هیجانی را ارزیابی می کند مشکل در تنظیم هیجانی را نیز  6چند بعدی خود گزارش دهی و 
، 7، 6، 2، 1(. سواالت 1388)امینیان،  است هیجانات تنظیم مقوله ی در بیشتر ه ی دشواریهاینشان دهند باالتر، نمرات ارزیابی می کند

نشان می  (2004) روئمر گراتز و توسط پایایی بررسی به مربوط دارای نمره گذاری معکوس می باشند. نتایج 34و 24، 22، 20، 17، 10، 8
 امینیان پژوهش گزارش شده است. در 93/0دار آلفای کرونباخ برای نمره کلباالیی است. مق درونی همسانی دارای مقیاس این که دهد

 قبول قابل ضرایب بیانگر ، که80/0و  86/0، که به ترتیب برابر شد محاسبه وتنصیف کرونباخ آلفای روش پرسشنامه با پایایی (1388)

  بود. هیجانی تنظیم پرسشنامه
( استفاده شده است، این پرسشنامه توسط 1982پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز)پرسشنامه خودکارآمدی: در پژوهش حاضر از ( 2

 1ماده می باشد، هر ماده این مقیاس دارای یک پاسخ پنج درجه ای شامل  کامال مخالفم  17( ترجمه شده و دارای 1375براتی در سال)
حداکثر نمره قابل کسب در این پرسشنامه . امتیاز می باشد 5کامال موافقم امتیاز و  4امتیاز، موافقم  3امتیاز، نظری ندارم  2امتیاز، مخالفم 

ساکی، ) پایایی آزمون خودکارآمدی در پژوهش حاضر  توسط زارعی، نوشاد قاسمی و سروقد .می باشد 17و حداقل نمره قابل کسب  85
 زارش شده است. گ 86/0و از روش بازآزمایی  82/0از طریق آلفای کرونباخ  (1394نعمتی و رضایی، 

را در  1979-1991( با مرور منابع پژوهشی 2003آوری کونور و دیویدسون: این پرسشنامه را کونور و دیویدسون )پرسشنامه تاب( 3
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های کنندگان به بخش مراقبتگروه جمعیت عمومی، مراجعه 6های روانسنجی این مقیاس در آوری تهیه کردند. بررسی ویژگیی تابحوزه
بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه، انجام شده است.  اولیه،

 ایران در مقیاس شود. اینگذاری می، همیشه درست( نمره5، کامال نادرست( و )0بین )گویه دارد که در مقیاس لیکرت 25این پرسشنامه 

 ،3  گویه جز به کل نمره با نمره هر همبستگی مقیاس نخست این تعیین روایی است. برای شده ( هنجاریابی1384) محمدی توسط
ریب پایایی ض و شد گرفته بهره کرونباخ آلفای روش از تاب آوری مقیاس پایایی تعیین داد. برای نشان را 64/0تا  41/0ضریب های بین 

 (.1393روحی، بدست آمد ) 89/0
 ،. در این آزمونسوال است 20و دارای  نمره گذاری می شود 5تا  1این آزمون بر روی مقیاس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ: ( 4

و اگر نمره باالتر از آن را به دست آورد در گروه  ؛را بدست آورد در گروه کاربران عادی اینترنت 49 از پایین تر یااگر فرد نمره مساوی 
به  91/0کره آلفای کرانباخ آزمون را کشور ( در 2006و همکاران ) ( و کیم2004به اینترنت قرار می گیرد. یو و همکاران ) کاربران معتاد

به دست  81/0 ( آلفای کرونباخ1387) سوالی یانگ در پژوهش ناستی زایی 20در ایران نیز در اجرای آزمون اعتیاد به اینترنت  وردند.آدست 
 می باشد. 81/0آلفای کرانباخ بدست آمده آمد. در پژوهش حاضر 

 شیوه اجرا
بعد از انتخاب گروه نمونه، جلسه توجیهی برای اشنایی محققان با اهداف پژوهش برگزار شد، سپس این محققان پرسشنامه ها را در 

های به دست آمده تجزیه و تحلیل اختیار شرکت کنندگان قرار دادند و در صورت نیاز توضیحات الزم به آن ها نی دادند. در پایان داده 
 شدند.
 

 نتايج  

درصد را دانشجویان مونث تشکیل دادند و میانگین سنی  9/47درصد افراد مورد مطالعه را دانشجویان مذکر و  1/52بر اساس نتایج، 
 می باشد.   42/21آنان 

 
 1جدول                        
 تاندارد و همبستگی بین متغیر ها میانگین، انحراف اس                     

  M SD اعتیاد به اینترنت 

 1 86/9 72/37 اعتیاد به اینترنت

 **419/0 24/4 12/12 عدم وضوح هیجانی

 **403/0 1/5 52/17 دسترسی محدود به راهبردها

 126/0 25/3 13/17 فقدان آگاهی هیجانی

 **369/0 18/4 77/13 دشواری درکنترل تکانه

 **302/0 73/3 37/14 در انجام رفتار هدفمنددشواری 

 **315/0 54/4 57/14 عدم پذیرش پاسخ های هیجانی

 **-408/0 32/4 74/56 خودکارآمدی

 *-223/0 13/10 75/66 تاب آوری

      R= 0/684 ؛R2= 0/467 

انس اعتیاد به اینترنت بر یدرصد از وار 42نتایج نشان داد، بین خود کارآمدی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار وجود دارد. 
 درصد از واریانس با متغیرهای خارج از این پژوهش قابل تبیین می باشد. 58اساس متغیرهای پژوهش قابل تبیین و 

 

 بحث

آوری انجام شد. نتایج تاب و دشواری تنظیم هیجانی، خودکارآمدی عمومیبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس پیشبا هدف  پژوهشاین 
(، اسکندر و 2013اوداس ) هایپژوهش نشان داد بین خودکارآمدی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار وجود دارد. این یافته با نتایج

 به دلیل واقعی، دنیای در مشکالت با برخورد در اینترنت به وابسته کاربران گفت، توانمی ساسا این باشد. بر( همسو می2010اکین )
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 بندورا روی، این از گردد.می ایجاد وابستگی بودن، اینترنت در زمان مدت افزایش با و آورندمی روی مجازی دنیای به پایین مدیخودکارآ

 و سالمت باال موفقیت هیجانی، سازگاری افراد شودمی باعث زیاد تالش و پشتکار افزایش با خودکارآمدی کردندبیان  (2003) لوك و

 را اجتماعی روابط قطع و هیجانی هایگیری، آشفتگیکناره تحمل، اینترنت به اعتیاد کندمی ( بیان2000فریس ) و کنند تجربه را باالتری

  دارد. به دنبال
)به جز مولفه فقدان آگاهی هیجانی( با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار وجود بر اساس نتایج، بین دشواری در تنظیم هیجان 

 در مهمی نقش هیجان یابد و برعکس. تنظیمدارد. یعنی با افزایش دشواری در تنظیم هیجانی نمرات اعتیاد به اینترنت فرد افزایش می

 و خو و خلق مطلوب اداره توانایی کنترلی، خود همچنین و هیجانات تنظیم کنترل و افزایش .دارد زندگی زایاسترس وقایع با ما سازگاری
بنابراین رابطه مثبت بین دشواری در تنظیم هیجانی و استفاده  .شودمی موجب را هیجانات از برداریبهره و مسأله توان حل افزایش

-ویژگی از منفی هایهیجان داشتن و هیجان و رفتار دهیسامان در دشواری نابسنده، عاطفی رشداعتیادگونه از اینترنت مورد انتظار بود. 

عدم  کنترل مانع تواندمی باالتر منفی هیجان تنظیم راهبردهای و کمتر هیجانی تنظیمرفتار اعتیادگونه دارند.  که است افرادی های
 . باشد است، پرهیز-گرایش کشمکش نوعی که استفاده از اینترنت

 توانایی افراد چنانچه که اندداده نشان هاآوری و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی وجود دارد. بررسیتاب هچنین بر اساس نتایج بین

 مشکالت و داشت خواهند کمتری ها توانبحران و هااسترس با برخورد در باشند، داشته دیگران و خود هایهیجان درك برای کمی

 (.1390اسدی،  و زارعی از نقل به ،2002 جانسون، و ترنیداد ؛ 2003 گراوز، و آرلت )الگار، داد خواهند نشان را بیشتری رفتاری
 در و پذیرفت صورت شهید بهشتی و روی دانشجویان پزشکی دانشگاه در صرفا که بود این حاضر های پژوهشمحدودیت جمله از

 هایی وجود دارد.ی خودگزارشی است. در نتیجه امکان سوگیریمحدودیت دیگر استفاده از ابزارها .کرد احتیاط باید هادر تعمیم یافته نتیجه

 است، میسر آموزش طریق از که تنظیم هیجانی افزایش برای تالش، کندمی پیدا گسترش روز به روز اینترنت از استفاده که آنجااز 

دشواری تنظیم  خطر معرض در دانشجویان شناسایی با توانمی. کند جلوگیری ارتباطی جدید فناوری این مخرب آثار از است ممکن
 آموزش مدیریت هیجان به بهبود تنظیم هیجانی و کاهش اعتیاد به اینرتنت انان کمک کرد.  و هیجان
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