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اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر  بینییشپ
عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر  یمیاساس خودتنظ

 تهران

 5حسین سوری، 4بهزاد امرایی، 3، حافظ پادروند2، زینب مهدیانی1عزت اله قدم پور

 71/00/7318تاریخ پذیرش:  71/07/7318تاریخ وصول: 

 چکیده
 مییاعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظ بینییشهدف از این پژوهش پ

عاطفی در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 
-18بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 

نتخاب و از بین تمامی وپرورش اآموزش 78تشکیل دادند که از میان جامعه آماری شهر تهران، منطقه  11
دو دبیرستان پسرانه انتخاب و از بین جمعیت  یاخوشه یریگمدارس منطقه آموزشی مذکور، به روش نمونه

عنوان حجم نمونه در این پژوهش جایی داده شدند. در این آموز بهدانش 750مدارس، تعداد  یآموزدانش
ه اعتیاد به فضای مجازی )یانگ(، مقیاس پژوهش از پرسشنام یهاداده یآورمنظور جمعپژوهش به

 وتحلیلیهمنظور تجزعاطفی )مارس( استفاده شد. به یمیجوانان ایرانی و پرسشنامه خودتنظ یریخطرپذ
 تحلیل رگرسیونروش آماری توصیفی نظیـر میانگین و انحراف معیار و  یهاشاخصاز پژوهش  یهاداده

ای پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به فض یهاداده وتحلیلیهتجزچند متغیری استفاده شد. نتایج حاصل از 
عاطفی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد  یمیمجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر با خودتنظ

(05/0<p) به  کنندگی باالتری در گرایش به رفتارهای پرخطر نسبت بینییشعاطفی قدرت پ یمیو خودتنظ
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اوران و که مش شودیی مجازی در دانش آموزان دارد. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد ماعتیاد به فضا
یری از اعتیاد منظور پیشگعاطفی به یمیازجمله خودتنظ یشناختروانشناسان بالینی مدارس به متغیرهای روان

 به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر توجه نمایند.

 عاطفی، دانش آموزان یمیبه فضای مجازی، رفتارهای پرخطر، خودتنظاعتیاد کلیدی:  گانواژ
 .پسر

 مقدمه
اجتماعی نظیر الین، تلگـرام، وایبـر، تـانگو، واتس آپ، فیس بوک،  یهاامروزه شبکه

بیشتر  عنوان بخـش جداناپـذیر زندگیتوییتر، موردتوجه کـاربران اینترنـت قرارگرفته و به
که  ننددایاجتماعی م یهااز رسانه یااجتماعی را گونه یهااست. شبکه شدهیلکاربران تبد

اطالعات  یگذارامکـان دسـتیابی بـه شــکل جدیــدی از برقــراری ارتبــاط و بــه اشتراک
 یهاعمیقی بر جنبه یرتنها تأثها نه(. این شبکه1071، 7اند )شاکرا در اینترنت فراهم آورده

ـال، مختلف بـرای مث هایینهاند، بلکه در زمر جوامع گوناگون گذاشتهاجتماعی کاربران د
آموزشـی، پزشکی و شغلی دارای کاربردهای فراوانـی هسـتند )طاهری مبارکه، سالمی، 

(. از طرف دیگر استفاده فزاینده از فناوری رایانه و نفوذ گسـترده 7314هاشمیان و نوروزی، 
را بـا اخـتالل بهداشت روانی و ارتباطات  آموزانصـاً دانش اینترنت، بسـیاری از افـراد خصو

و همکاران،  1اجتمـاعی ناشـی از ابـتال بـه اعتیـاد فضای مجازی مواجه ساخته است )ین
کـه  استفاده از اینترنت اسـت شناسییب(. اعتیـاد بـه فضای مجازی یـک فراینـد آس1001

در آن حالت، رفتار شـخص مختـل شده و که  شودیباعـث ایجـاد یـک وضعیت روانی م
 توانی. از عالئم این وضعیت روانی مشودییک اختالل در وضعیت شناختی فرد نیز ایجاد م

در محل کـار، فرامـوش  یجادشدهبه ایجاد مشکالت درونی در فرد، مشکالت و مسائل ا
مـاری ری مانند هر بیکردن مسئولیت در قبال خانواده و دوستان و شغل اشـاره کـرد. این بیما

روانـی دیگـر نیـاز بـه شـناخت و درمان دارد )سادوک، سادوک، کاپالن و 
 یهادر خصوص اعتیـاد بـه اینترنـت و شبکه شمارییتاکنون مطالعات ب .(3،1075سادوک

 4شده است. مارتین و شوماخرناشی از آن توسط پژوهشگران انجام هاییاناجتماعی و ز

                                                           
1. Shoo 

2. Yen 

3. Sadock, Sadock, Kaplan, & Sadock's 

4. Martin & Schumacher 
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ترند. شی به این نتیجه رسیدند که کاربران وابسته بـه اینترنت، تنها و افسرده( در پژوه1071)
( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که اعتیاد به 1070و همکاران ) 7آستیناویسین

 -وزن، عدم فعالیت بدنی و اسکلتیفضای مجازی با مشکالت سالمت جسمانی، اضافه
( نشان دادند که اعتیاد 1075) و همکاران 1بط است. بارنایبینایی مرت یهاعضالنی و اختالل

عی، تحصیلی ، اجتمایشناختبه اینترنت منجر به پریشانی و اختالل چشمگیر در عملکرد روان
جازی اجتماعی ابتدا در فضای م هاییبآس نظرانصاحب. به گفته برخی از شودیو یا شغلی م

تبط اجتماعی با اعتیاد تکنولوژیکی مر هاییبآس یگردعبارتو به شودیو سایبری شروع م
مانند دسترسی آسان به اینترنت، گمنام ماندن، مشاهده  هایییژگی(. و1007، 3است )گریفیت

 4الگوهای منفی، دریافت تقویت، تجربیات مثبت و خوشایند زمینه را برای رفتارهای پرخطر
رخی از مطالعات ارتباط مثبت بین اعتیاد ب روین(. از ا1001، 5)فوگل و نیهماد کندیآماده م

 (.1073، 1، اوداکی1004، و همکاران 0به اینترنت و رفتارهای پرخطر را نشان داده است )بیب
سـالمت است که  یدکنندهشیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهد

ریـان بهداشـتی، مج یهااخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی از سوی سازمان یهادر سال
 ، اسدی،زادهیلاجتمـاعی مـورد توجـه قـرار گرفته است )اسماع گذارانیاستقانون و س

 گیردیاز رفتارها را در برم یا(. مفهوم گسترده رفتار پرخطر، سلسله7317میری و کرامتکار، 
، آوردیجدی به بار م هاییانرد درگیر این رفتار و افراد مهم زندگی وی زتنها برای فکه نه

(. رفتارهای 1000، 8)بویر شودیدیگر نیز م گناهیبه افراد ب یرعمدیبلکه باعث صدمه غ
 حظگیمالیاند از: خشونت، خودکشـی، بشده در بین جوانان ایرانی عبارتپرخطـر شناخته

، الکـل و مواد، رفتارهای پرخطر جنسی که احتمال ابتال به در راننـدگی، مصـرف دخانیـات
م و عدم ناسال اییهمقـاربتی را بـه دنبـال داشـته باشـد، رفتارهای تغذ هاییماریایـدز یـا ب
( در پژوهشی 7314(. رشید )7311، و همکاران بدنی و ورزشی )عطادخت هاییتانجـام فعال

 یکارکقلیان کشیدن، کشیدن سیگار، رابطه جنسی، کتبه این نتیجه دست یافتند که تجربه 

                                                           
1. Izadpanah 

2. Burnay 

3. Griffiths 

4. High-Risk Behavior 

5. Fogel & Nehmad 

6. Beebe 

7. Odacı 

8. Boyer 
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یان رفتارهای پرخطر در م یرترینگدر بیرون از خانه و تجربه مصرف الکل به ترتیب همه
( در بررسی شیوع رفتارهای پرخطر 7317) زاده و همکارانیلاسماع نوجوانان ایرانی است.

 ینتریشان در دانـش آمـوزان بدر بین نوجوانان شهر قزوین نشان دادند که مصـرف قلیـ
شـیوع را در مقایسـه بـا تجربـه مصـرف سـیگار، تجربه مصرف مواد مخدر و مصرف الکل 

 .دارد
اما کارشناسان و متخصصان همواره در بررسی علل و مواردی که سبب اعتیاد به فضای 

ا مهم و ر یشناختروان، سهم عوامل شودیمجازی و بالطبع آن گرایش به رفتارهای پرخطر م
به فضای  کننده اعتیاد بینییشکه ممکن است پ یشناخت. از جمله عوامل رواندانندیاساسی م

( 1074) 1هدفماناست.  7عاطفی یمیبه رفتارهای پرخطر باشد، خودتنظ یشمجازی و گرا
جهت  خواسته یا ناخواسته در یهاعاطفی را مدیریت خود برای تغییر دادن پاسخ یمیخودتنظ

پنج نوع ( 1000) 3رسیدن به اهداف آگاهانه یا ناآگاهانه تعریف کرده است. استرانگ من
فرآیند عاطفی نقل کرده است. از نظر او طی گزینش موقعیت؛ فرد با نزدیک شدن یا دور 

به  ،شوندیها یا اشیایی که موجب تجارب عاطفی خوش یا ناخوشی مشدن از افراد، مکان
، طی اصالح موقعیت؛ بر روی آنچه موجب تجارب عاطفی پردازدیمتنظیم عواطف خود 

ر توجه؛ ، با تغییدهدیصورت دلخواه خود تغییر مو آن را به شودیناخوشایند است متمرکز م
و از موقعیت یا محرکی که باعث ایجاد هیجان  کندیتوجه اش را به چیز دیگری جلب م

ر داده را از بعضی چیزها تغیی اشیابیشناختی؛ ارز، با تغییر کندیشده حواس خود را پرت م
تا تأثیر عاطفی آن را تغییر دهد و با اصالح پاسخ؛ به تغییر پاسخ هیجانی خود نسبت به 

ها . راهبردهایی که افراد برای تنظیم عواطف خود از آنکندیها اقدام میا محرک هایتموقع
، ها در ابعاد مختلف زیستیالمت انسانموجب ارتقای سطح س تواندی، مکنندیاستفاده م

ابط بین و رو ییروانی، اجتماعی و اخالقی شود که از این طریق سطح کیفیت زندگی، کارا
صورت گرفته بیشتر به  یها(. پژوهش7385)صالحی مورکانی،  بخشدیفردی را بهبود م

تاکنون  الحیناااند، بپرداخته یشناختعاطفی با اختالالت روان یمیبررسی رابطه خودتنظ
به  یشعاطفی در اعتیاد به فضای مجازی و گرا یمیپژوهشی به بررسی نقش خودتنظ

( طی 7315رفتارهای پرخطر نپرداخته است. در این رابطه غفار دوست، شالچی و بافنده )

                                                           
1. emotional self-regulation 

2. Hofmann 

3. Strongman 
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کننده عواطف یکی از مشکالت افراد مصرف یمیپژوهشی دریافتند که دشواری در خودتنظ
 عاطفی با روان یمی( در پژوهشی نشان داد که بین خودتنظ7314) یالسیم مواد است. قنبری

( به 1071و همکاران ) 7جوررنجوری و تجربه پذیری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. 
گروهی از نوجوانان حومه شهری  یآورعاطفی در تاب یمیبررسی نقش توانایی خودتنظ

طفی در عا یمیحکایت از نقش اساسی خودتنظاسپانیا پرداختند که نتایج پژوهش آنان 
ننوجوانان بود یآورتاب ( همبسـتگی اعتیاد به اینترنت با 1075و همکاران ) 1. وینستی

قرار دادند که نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد بـین  یاضطراب اجتماعی را موردبررس
( در پژوهشی 1074) 3چو .اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی، همبستگی مثبتی وجود دارد

خانوادگی را در گرایش به اعتیاد فضای مجازی معنادار گزارش کرد.  یهانقش استرس
 ین دادند که بین تمامی باورها( در پژوهشی نشا7314یاریاری، کشاورزی و رسولی )

وجود دارد. خزاعی و همکاران  داریفراشناختی و انواع رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معن
( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین وابستگی به تلفن همراه با 7310)

ری وجود داشت. عطادخت، رنجبر، غالمی و نظ دارییپرخاشگری، رابطه مثبت و معن
ا رفتار پرخطر ب یشناخت( در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین بهزیستی روان7311)

( نشان 7313رابطه منفی معنادار وجود دارد. در پژوهشی حبیبی کلیبر، فرید و عبدالملکی )
بین کنترل هیجانات و گرایش به اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد. رحمتی  دادند که
دانش آموزان معتاد به اینترنت را نسبت  یآور( تنظیم شناختی هیجان و تاب7310و صابر )

 گزارش کردند. ترییینبه دانش آموزان عادی در سطح پا
ها ، سالمت روح و جسم آنباشندیجامعه م هاییهبا توجه به اینکه دانش آموزان سرما

های ه فضای مجازی و رفتارتضمین سالمت و آینده است. از طرفی شیوع روزافزون اعتیاد ب
رسی و خالق و سازنده جامعه، بر هاییلپرخطر در بین آنان که برابر است با هدر رفتن پتانس

کننده این شرایط باشد از اهمیت اساسی  بینییشکه پ یشناختپی بردن به عوامل روان
رایش گاعتیاد به فضای مجازی و  بینییشهدف پژوهش حاضر پ روینبرخوردار است. از ا

 عاطفی در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر یمیبه رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظ
 تهران است.

                                                           
1. Jose 

2. Weinstein 

3. Chiu 
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 روش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از 

مشغول به  11-18تمامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران که در سال تحصیلی 
 78تحصیل بودند. از میان جامعه آماری تمامی مناطق آموزشی شهر تهران، منطقه 

وپرورش انتخاب و از بین تمامی مدارس منطقه آموزشی مذکور، به روش آموزش
دو دبیرستان پسرانه انتخاب و از بین جمعیت دانش آموزان پسر مدارس،  یاخوشه یریگنمونه

نمونه در این پژوهش جایی داده شدند. در این پژوهش عنوان حجم آموز بهدانش 750تعداد 
 و معدل تحصیلی همتا شدند. ، جنسیتموردنظر در متغیرهای سن یهانمونه

آیتم طراحی و به روش لیکرت بین  10در ( 7110آزمون اعتیاد به اینترنت توسط یانگ )
ی کم، فر؛ خیلکه به پاسخ اصالً، نمرة ص صورتینشده است؛ بد یگذارصفر تا چهار نمره

. بدین گیردیخیلی زیاد، نمرة چهار تعلق مینۀ نمرة یک؛ کم، نمرة دو؛ زیاد، نمرة سه به گز
آمده برای هر دستاست. نمرات به 80ترتیب، دامنۀ نمره هر فرد در پرسشنامه بین صفر تا 

در اثر . کاربری که 1. کاربر عادی اینترنت، 7: کندیم یبندفرد، وی را در سه گروه طبقه
ه ، وی را وابستازحدیشکاربر معتاد که استفادة ب .3استفادة زیاد دچار مشکالتی شده است، 

( روایی و پایایی این 1070کرده است و نیاز به درمان دارد. در ایران نیز علوی و همکاران )
 و 0(88/0اند که نسخۀ ترجمه شدة آن از روایی )پرسشنامه را بررسی کرده و نتیجه گرفته

( قابل قبولی برخوردار است. در پژوهش حاضر پایایی و روایی به ترتیب برابر 11/0پایایی )
 به دست آمد. 13/0و  18/0با 

برای سـنجش گرایش به رفتارهـای پرخطـر، از مقیـاس خطرپـذیری جوانـان ایرانی 
(IADS( استفاده شده است. زاده محمدی، احمدآبادی و حیدری )این 7310 ) پرسشنامه را

دســتۀ رفتارهـای پرخطــر  1نوجوانـان در  پذیرییباند که آسعبارت تدوین کرده 38در 
، سـیگار کشـیدن، مصـرف مـواد مخـدر، مصرف یزآماز قبیـل خشــونت، رانندگی مخاطره

پاسخگویان موافقت یا  .سنجدیالکل، رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخـالف را م
( تا 5از کامالً موافق با نمرة ) ایینهگز 5ت خـود را بـا ایـن گویه ها در یک مقیاس مخالفـ

. پایایی این ابزار به شیوة آلفای کرونباخ برای مقیاس کنندی( بیان م7کامالً مخالف با نمرة )
آمده در دست(. آلفای کرونباخ به7310آمده است )زاده محمدی و احمدآبادی،  14/0کلی 

 بوده است. 84/0هش نمره این پژو
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د. عاطفی مارس استفاده ش یمیعاطفی از مقیاس خودتنظ یمیمنظور سنجش خودتنظبه
ز تألیف الرسن و پری یمیسؤاالت این پرسشنامه عمدتاً از کتاب راهنمایی جامع خودتنظ

سؤال  44(. این پرسشنامه دارای 7388شده است )به نقل از باقری و یوسفی، مایک برداشت
که ابعاد شناختی، رفتاری، تغییر موقعیت، تغییر عاطفه، کاهش خلق منفی و افزایش  است

( پایایی این پرسشنامه با استفاده از 7385) یصالحی مورکان .شودیخلق مثبت را شامل م
اند. همچنین گزارش کرده 80/0و با استفاده از آلفای کرونباخ  15/0روش نیمه کردن 

ها عاطفی را برای هریک از زیر مؤلفه یمیاعتبار مقیاس خودتنظ( 7385صالحی و مورکانی )
دهنده اعتبار باالی این مقیاس در فرهنگ ایرانی گزارش کردند که نشان 10/0تا  03/0از 

در این  گزارش شد. 08/0آمده دستدر پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ به .است
ـر توصیفی نظی یهاها عالوه بر استفاده از شاخصداده وتحلیلیهمنظور تجزپژوهش به

 .میانگین و انحراف معیار، از تحلیل رگرسیون چند متغیره اسـتفاده شد

 نتایج
اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر فرضیه اصلی پژوهش این است که 

 طور معناداریعاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران به یمیاساس خودتنظ

 . برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.شودیم ینیبشیپ
بعد است که رابطه  0در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق، دارای عاطفی  یمیخودتنظ

 یهااسیهای توصیفی مقشده است. یافتهموردسنجش واقع اعتیاد به فضای مجازی ها با آن
 آورده شده است. 7پژوهش در جدول 

 تحقیق یهااسیهای توصیفی خرده مق. یافته1جدول 
 شاخص آماری

 مقیاس
 انحراف استاندارد میانگین تعداد

 35/5 01/10 750 تنظیم عاطفی شناختی

 03/4 00/14 750 تنظیم عاطفی رفتاری

 78/5 44/10 750 تغییر موقعیت

 14/4 31/18 750 تغییر عاطفه

 18/4 57/18 750 کاهش خلق منفی

 55/0 11/31 750 افزایش خلق مثبت

 30/8 51/18 750 گرایش به رفتارهای پرخطر
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 71/5 31/30 750 اعتیاد به فضای مجازی

یانگین از بین ابعاد خودتنظیمی عاطفی بیشترین م دهدیتوصیفی نشان م یهاافتهینتایج 
 مربوط به افزایش خلق مثبت است.

در بکار گیری روش آماری، ابتدا با استفاده از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف 
 قرار گرفت. دییها مورد آزمون و تأنرمال بودن داده

مستقل است. یکی از مفروضات رگرسیون عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای 
. در پژوهش کنندیتحمل واریانس و تورم واریانس این فرضیات را چک م یهاشاخص

ود. از ب نیبشیحاضر، تمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر هم خطی شدید بین متغیرهای پ
دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها بود که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد 

 دییاز آماره دوربین واتسون استفاده کرد. برای تأ توانین این فرض مشود. برای چک کرد
در این پژوهش  قرار داشته باشد. 5/1تا  5/7این فرض الزم است که مقدار این اماره در بازه 

 است. فرضشیشده است که حاکی از صادق بودن این پ 10/7این آماره برابر با 
تحقیق  نیبشیپ یرهایاگر حداقل یکی از متغ اولین آزمون تست مدل کلی است. در واقع

صفر و  . فرضگرددیم دییمعنادار داشته باشد، مدل پژوهشگر تأ ریروی متغیر مالک تأث
 صورت زیر است:خالف به

0 1 2 5

1

: ... 0

: 0 1,2,3,4,5i

H

H one i for i

  



   


  
 

 عاطفی بر اعتیاد به فضای مجازی یمی. نتایج رگرسیون عوامل خودتنظ2جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
F R 2R adj مجذورات

2R sig 

 

 007/0 37/0 34/0 58/0 01/71 01/780 0 50/7080 رگرسیون
      17/74 743 37/1733 باقیمانده

       741 81/3173 کل

شده است و نشان از  05/0کمتر از  sigشود مقدار طور که در جدول مشاهده میهمان
غیر مالک بر مت نیبشیبودن مدل رگرسیون است، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پ داریمعن
ه ک کندی)ضریب تعیین چندگانه(: این شاخص مشخص م R2شاخص  معنادار دارد. ریتأث

 گریدعبارتبه شوندیتبیین م نیبشیپ یرهایمتغیر مالک توسط متغ راتییچند در صد از تغ
برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش مقدار  ییاناچند درصد تو نیبشیمتغیرهای پ
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2R  درصد توانایی  34عاطفی  یمیشده است به این معنا که عوامل خودتنظ 34/0برابر
 درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل است. 00اعتیاد به فضای مجازی را دارند و  ینیبشیپ

adjشاخص 
2R ر وابسته را متغی ینیبشیتوانایی پ (: این شاخصشدهحی)ضریب تعیین تصح

مام درواقع با کمی تعدیل، نمونه را به ت کندیدر جامعه بررسی م نیبشیپ یرهایتوسط متغ
شده است، یه عبارت دیگر  37/0. مقدار این ضریب در این پژوهش دهدیجامعه بسط م

با توجه به  اعتیاد به فضای مجازی را دارند. ینیبشیدرصد توانایی پ 37عاطفی  یمیخودتنظ
یا  از ضرایب صفر نیست و یکیمعنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام

 tمعنادار در مدل دارند. به این منظور از آزمون  ریکدام متغیر یا متغیرها تأث گریدعبارتبه
 .شودیاستفاده م

 غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون. ضرایب استاندارد، 3جدول 

نیبشیمتغیر پ  
 ضرایب رگرسیون

t آماره   sig سطح معناداری 
 استانداردشده استاندارد نشده

08/40 مقدار ثابت   18/8  007/0  05/0  
-50/0 تنظیم عاطفی شناختی  44/0-  40/5-  007/0  05/0  

-18/0 تنظیم عاطفی رفتاری  15/0-  47/1-  008/0  05/0  

03/0 تغییر موقعیت  03/0  40/0  01/0  05/0  

-37/0 تغییر عاطفه  10/0-  70/3-  001/0  05/0  

-35/0 کاهش خلق منفی  11/0-  10/3-  001/0  05/0  

-30/0 افزایش خلق مثبت  14/0-  11/1-  07/0  05/0  

ی تنظیم عاطفدهد عوامل تنظیم عاطفی شناختی، طور که نتایج جدول نشان میهمان
مجازی در  با اعتیاد به فضایرفتاری، تغییر عاطفه، کاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت 

ه دهنده این است کدرصد رابطۀ معنادار دارند و منفی بودن این ضرایب درواقع نشان 5سطح 
 یابد.با افزایش این عوامل، میزان اعتیاد به فضای مجازی کاهش می

گرایش به  ینیبشیه که ابعاد خودتنظیمی عاطفی، توانایی پبرای بررسی این فرضی 
در این پژوهش  .رفتارهای پرخطر را دارند از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد

 فرضشیشده است که حاکی از صادق بودن این پ 10/1مقدار آماره دوربین واتسون برابر با 
 است.



 98 پاییز، پانزدهم، سال سومو ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                                 182

تحقیق  نیبشیپ یرهایر حداقل یکی از متغاولین آزمون تست مدل کلی است. درواقع اگ
صفر و  . فرضگرددیم دییمعنادار داشته باشد، مدل پژوهشگر تأ ریروی متغیر مالک تأث

 صورت زیر است:خالف به

0 1 2 5

1

: ... 0

: 0 1,2,3,4,5i

H

H one i for i

  



   


  
 

 عاطفی بر گرایش به رفتارهای پرخطر یمی. نتایج رگرسیون عوامل خودتنظ4جدول 

 مدل 
مجموع 

 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F R 2R adj
2R sig 

 

 007/0 41/0 43/0 00/0 87/75 10/3033 0 51/17801 رگرسیون
      13/111 743 78/31851 باقیمانده

       741 15/54054 کل

شده است و نشان از  05/0کمتر از  sigشود مقدار طور که در جدول مشاهده میهمان
غیر مالک بر مت نیبشیبودن مدل رگرسیون است، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پ داریمعن
ه ک کندی)ضریب تعیین چندگانه(: این شاخص مشخص م R2شاخص  معنادار دارد. ریتأث

 گریدعبارتبه شوندیتبیین م نیبشیپ یرهایمتغیر مالک توسط متغ راتییچند در صد از تغ
برازش متغیر وابسته را دارند. در این پژوهش مقدار  ییاناچند درصد تو نیبشیمتغیرهای پ

2R  درصد توانایی  43عاطفی  یمیشده است به این معنا که عوامل خودتنظ 43/0برابر
درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل  51گرایش به رفتارهای پرخطر را دارند و  ینیبشیپ

adjشاخص  است.
2R  متغیر  ینیبشیشاخص توانایی پ(: این شدهحی)ضریب تعیین تصح
ل، نمونه را در واقع با کمی تعدی کندیدر جامعه بررسی م نیبشیپ یرهایوابسته را توسط متغ

شده است، یه عبارت  41/0. مقدار این ضریب در این پژوهش دهدیبه تمام جامعه بسط م
 ارند.خطر را دگرایش به رفتارهای پر ینیبشیدرصد توانایی پ 41عاطفی  یمیدیگر خودتنظ

صفر نیست  از ضرایب یکیبا توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام
ن معنادار در مدل دارند. به این منظور از آزمو ریکدام متغیر یا متغیرها تأث گریدعبارتو یا به

t شودیاستفاده م. 
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 متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون. ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی 5جدول 

 نیبشیمتغیر پ
 ضرایب رگرسیون

t آماره Sig سطح معناداری 
 استانداردشده استاندارد نشده

 05/0 007/0 11/70  14/34 مقدار ثابت
 05/0 007/0 -40/0 -41/0 -43/0 تنظیم عاطفی شناختی

 05/0 007/0 -47/1 -50/0 -48/0 تنظیم عاطفی رفتاری

 05/0 13/0 31/0 07/0 01/0 تغییر موقعیت

 05/0 000/0 -50/1 -14/0 -11/0 تغییر عاطفه

 05/0 007/0 -10/1 -54/0 -41/0 کاهش خلق منفی

 05/0 008/0 -30/1 -13/0 -15/0 افزایش خلق مثبت

ی تنظیم عاطفدهد عوامل تنظیم عاطفی شناختی، طور که نتایج جدول نشان میهمان
های پرخطر با گرایش به رفتاررفتاری، تغییر عاطفه، کاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت 

 دهنده این استدرصد رابطۀ معنادار دارند و منفی بودن این ضرایب درواقع نشان 5در سطح 
 یابد.که با افزایش این عوامل، میزان گرایش به رفتارهای پرخطر کاهش می

 ریگیو نتیجه بحث
اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس  بینییشاین پژوهش با هدف پ

منظور عاطفی در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران انجام شد. به یمیخودتنظ
ها یک از آن هر وتحلیلیهبه نتایج پژوهش فرضیاتی تدوین شد که پس از تجز یابیدست

نتایجی به دست آمد. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به فضای مجازی 
 یگردعبارتعاطفی آنان رابطه منفی معناداری وجود دارد. به یمیدر دانش آموزان و خودتنظ

است. این  بینییشعاطفی به شکل منفی قابل پ یمیاعتیاد به فضای مجازی بر اساس خودتنظ
 (، وینستین1075)و همکاران  (، بارنای1071مارتین و شوماخر ) یهابا پژوهش ینوعیافته به

( همسو است. این یافته بر اساس 7310(، رحمتی و صابر )1074(، چو )1075و همکاران )
ها ( معتقدند که نوجوان1070)  7چندین دیدگاه قابل بررسی است. از جمله: شک و شیو

و در دو دهه  شوندیطر برای اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی محسوب مگروهی پرخ

                                                           
1. Shek & Yu 
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بین  ها و روابط نامطلوبگذشته، نرخ شیوع باالی اعتیاد به اینترنت در کودکان و نوجوان
ور مداوم طبه یشناخترفتارهای اعتیادآور اینترنتی و سالمت جسمانی افراد و سالمت روان

کی، کرایج به دیدگاه گارنفس توانییافته پژوهشی همچنین م شده است. در تبیین اینگزارش
خود به این نتیجه  یها( اشاره کرد، گارنفسکی و همکاران در پژوهش1007) 7و اسپینهاون

ران در برابر نسبت به دیگ کنندیشناختی ضعیف استفاده م یهارسیدند افرادی که از سبک
عنوان اطفی بهع یمیبنابراین نقص در خودتنظ هستند؛ پذیرتریبآس یشناختروان یهااختالل

اختالل  عنوان نوعی ازاعتیاد به اینترنت به بینیششناختی، پ یهانوعی آسیب در سبک
است. همچنین نتایج این فرضیه بر اساس یافته پژوهشی عسگری و مرعشیان  یشناختروان

( قابل تبیین است. نتایج پژوهش آنان نشان داد که افراد وابسته به اینترنت و فضای 1001)
لت هستند و ع ثباتیبا دیگران دارند و ازنظر عاطفی ب ترییفمجازی درجه انطباق ضع

زندگی  یهاز افراد برای سرکوب کردن اضطراب و تنشدستیابی به اینترنت در بسیاری ا
فرضیه دوم پژوهش نیز نشان داد که بین  وتحلیلیهبوده است؛ اما نتایج حاصل از تجز

عاطفی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان رابطه منفی معناداری  یمیخودتنظ
 مییس ضعف در خودتنظگرایش به رفتارهای پرخطر بر اسا یگردعبارتوجود دارد، به

فاردوست، غ هاییافتهاست. نتایج حاصل از این فرضیه پژوهش با  بینییشعاطفی قابل پ
(، 7314و رسولی ) ی(، یاریاری، کشاورز7314) یالسی(، قنبری م7315شالچی و بافنده )

(، حبیبی کلیبر، فرید و عبدالملکی 7311)و همکاران  (، عطادخت7310خزاعی و همکاران )
که  چنین استنباط نمود نوجوانانی توانی( همسو است. در تبیین این یافته پژوهشی م7313)

فی عاط یمیالزم را برای خودتنظ هایییدر زمینۀ شناخت خود دچار مشکل هستند و توانا
ندارند، در شرایط پراسترس از کنترل خوبی برخوردار نبوده، ماهیت استرس را با شدت 

کمتری برخوردارند. همچنین ظرفیت  یشناختو از سازگاری روان نمایندیباالتری درک م
 یوخوتا در برخورد با دیگران، از خلق دهدیهیجانی و عاطفی پایین به فرد این امکان را نم

تار دست ها به بهترین واکنش و رفاستفاده کند تا بتواند با آن یازمثبت و سطح تحمل موردن
ی باعث بروز عاطف یمیبی دست یابد که این عدم خودتنظعاطفی مطلو یمیبزند و به خودتنظ

  .(1008، و همکاران 1)آیورباچ شودیرفتارهای تکانشی، ناپخته در این دانش آموزان م

                                                           
1. Garnefski, Kraaij & Spinhoven 

2. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev 
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همچنین این پژوهش نشان داد که در مقایسه با اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به 
تارهای گرایش به رف بینییشعاطفی قدرت باالتری در پ یمیرفتارهای پرخطر، خودتنظ

پرخطر به شکل منفی در دانش آموزان دارد؛ اما مانند هر پژوهشی، پژوهش حاضر نیز خالی 
آن را نیازمند احتیاط هر  هاییافتهیمتعم هایتکه وجود این محدود نبود هایییتاز محدود

ینۀ مـه درزازجمله این پژوهش یک مطالعه مقطعی بوده و نیاز است ک چه بیشترمی کند.
 ترقیاعتیـاد بـه فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر و مسائل مرتبط با آن مطالعات دق

و در طول زمان صورت گیرد تا با اطمینان بیشـتری بتـوان در این زمینه اظهارنظر کرد. نمونه 
منظور هموردمطالعه در این پژوهش تنها دانش آموزان پسر در مقطع دبیرستان بوده است و ب

به نتایج پایاتر، اجرای این پژوهش در بین دانش آموزان دختر در مقاطع دیگر  یابیدست
دیگـری همچون مصاحبه بالینی در کنار اجرای  یهاضروری است. اسـتفاده از روش

د. با توجه آتی منجر شو هاییمفید باشد و به افزایش دقت در بررس تواندیها نیـز مپرسشنامه
ارهای پرخطر به رفت یشنتایج این پژوهش نشان داد که اعتیاد به فضای مجازی و گرابه اینکه 

باید  است، مشاوران و روانشناسان بالینی مدارس بینییشعاطفی قابل پ یمیبر اساس خودتنظ
ه فضای منظور پیشگیری از اعتیاد بعاطفی به یمیازجمله خودتنظ یشناختبه متغیرهای روان

ـت ایـن پـژوهش اهمی هاییافتهرفتارهای پرخطر توجه نمایند. همچنین مجازی و گرایش به 
بـه دانش آموزان در  یاآموزشی و مشاوره یهااقدامات پیشگیرانه را در قالب برنامه

و ذکـر مسـائل و  دهدیخصـوص اسـتفاده درسـت و مفیـد از فضای مجازی نشان م
ارتباطی همچون فضای مجازی  هاییآورمشـکالت در زمینـه استفاده نادرست از فن

اسب ها برای استفاده منآموزش صحیح و توجه بیشـتر والـدین و خانواده سازینهزم تواندیم
 .و مؤثر از اینترنت و فضای مجازی باشد

شهر تهران، مدیران مدارس و  78وپرورش منطقه از کلیــه مســئولین آموزش درنهایت
همچنین دانش آموزان عزیزی کـه در انجـام ایـن پـژوهش مسـاعدت الزم را فراهم نمودند 

 .شودیصمیمانه سپاسگزاری م
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