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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کارکرد خانواده ،سبکهای دلبستگی و سبکهای تربیتی والدین با
اعتیاد به اینترنت در نوجوانان میباشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی بود .از میان
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر  51تا  58سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم
تحصیلی  ،69-5۹61نمونهای به تعداد  ۹۹8نفر به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب گردید و با پرسشنامههای
دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید ،پرسشنامهی سبکهای تربیتی فرزند پروری شیفر ،آزمون اعتیاد به
اینترنت و ابزار سنجش خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند ،جهت تجزیهوتحلیل دادها از نرمافزار آماری
 SPSS-11و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون همزمان استفاده
گردید .نتایج تجزیه تحلیل دادهها نشان داد که سبکهای دلبستگیدلبستگی دوسوگرا و دلبستگی اجتنابی،
سبکهای فرزند پروری سلطهگر و بیتوجه و مؤلفه مشارکت عاطفی بهصورت مثبت و معناداری اعتیاد به
اینترنت را پیشبینی میکنند و همچنین سبک فرزند پروری مقتدر و مؤلفههای کارکرد خانواده شامل کنترل
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و کارکرد عمومی بهصورت منفی و معناداری اعتیاد به اینترنت را پیشبینی میکنند .پیشنهاد میشود از نتایج
پژوهش حاضر در طراحی برنامههای درمانی آموزشی اعتیاد به اینترنت نوجوانان استفاده گردد.
کلیدواژهها :اعتیاد به اینترنت ،سبک دلبستگی ،سبکهای تربیتی والدین ،کارکرد خانواده ،نوجوانان.

مقدمه
اینترنت بهعنوان ابزاری که ردپای آن در جایجای زندگی ما دیده میشود ،به جزئی
جداییناپذیر از زندگی بشر بدل شده است .همانند سایر تکنولوژیها ،این تکنولوژی نیز از
سوءاستفاده و یا استفاده ی ناصحیح مصون نیست (نظیر ،آمیچای هامبرگر و بن آرتزی،5
 )1155استفاده از این ابزارها بهمرورزمان میتواند وابستگی و اعتیاد به اینترنت را در پی داشته
باشد و حتی سبب تشدید این اختاللهایی مانند اضطراب وافسردگی شود (کو ،ین ،ین ،چن
و چن.)1151 ،1
مطالعات انجام گرفته در حوزهی استفاده از اینترنت و تأثیرات روانشناختی مثبت و منفی
آن نتایج متفاوتی را نشان میدهد .از جمله تأثیرات روانشناختی منفی و مخرب آن میتوان
به افسردگی ،بازداری اجتماعی و سطوح پایینتر تفاهم و دوستداشتنی بودن و رابطهی
مثبت آن با احساس تنهایی (بورنی ،بیلیکس ،بالیری و الروی )1151 ،۹اشاره کرد که این
موارد با عواطف منفی و کاهش رضایت از زندگی همراه هستند (خانجانی)5۹69 ،؛ اما یکی
از آسیبهای این ابزار ،اعتیاد به اینترنت میباشد (یانگ .)1155 ،4اعتیاد به اینترنت 1را
خواستهای غیرقابلکنترل برای استفادهی افراطی از اینترنت تعریف میکنند که با بیارزش
شمردن زمانهای سپری شده بدون اینترنت ،عصبانیت و پرخاشگری شدید در موارد
محرومیت از آن و تخریب پیشروندهی زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد توأم است .شیوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Amichai-Hamburger & Hayat
1. Ko, Yen, Yen, Chen & Chen
۹ .Burnay, Billieux, Blairy & Larøi
4. Young
1. addiction to Internet
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این اختالل هم در فرهنگهای غربی و هم در فرهنگهای شرقی از  1/5تا  1/۹9گزارش
شده است (کو و همکاران.)1151 ،
عوامل زمینهساز اعتیاد به اینترنت را میتوان در سطح فرد ،خانواده و جامعه مطرح نمود،
همچنین این پدیده در بین گروههای مختلف سنی وجود دارد ،نوجوانان دراینبین آسیبهای
بیشتر را در مقایسه با سایر گروههای سنی متحمل میشوند ،چراکه با مشکالتی در حوزه
تحصیل و ورود به بازار کار و اشتغال را برای این افراد به وجود میآورد (فلوروس و
سیموس.)115۹ ،5
در حوزه خانواده ،از عواملی که در اعتیاد به اینترنت میتواند به ایفای نقش بپردازد،
سبکهای تربیتی والدین 1می باشد .والدین اولین کسانی هستند که با کودک ارتباط برقرار
میکنند و تأثیرگذارترین برخوردها و تعامالت را در شکلگیری ساختار زندگی آیندهی
کودک دارند ،اندیشمندان دریافتهاند که ادراک کودکان از این نوع تعامالت بسیار مهمتر
از تجربهی عملی چنین تعامالتی است (چو ،چو و چن .)1159 ،۹بر اساس الگوی بامریند و
شیفر ،دو محور اساسی در رفتار و تعامالت والدین در ارتباط با فرزندان وجود دارد :محبت
و کنترل ،از ترکیب این دو بعد ،چهار سبک مختلف فرزند پروری مقتدرانه ،مستبدانه ،سهل
گیر و کنارهگیر (بیتوجه) ایجاد میشود که سه سبک اخیر شیوههای فرزند پروری ناکارآمد
محسوب میشود (گنتری .)5۹61،شیوههای فرزند پروری ،روشهایی است که والدین برای
تربیت فرزندان خود به کار میگیرند و بیانگر نگرشها و رفتارهایی است که آنها نسبت به
فرزندان خود دارند (لین و وایلی .)1159 ،4والدین دارای شیوه مستبدانه پر توقع بوده ،پذیرای
نیازهای فرزندان خود نبوده ،دارای پیامهای کالمی و فاقد محتوای عاطفی ،کمتر حمایت
پذیر ،کمتر از تقویتکنندهها استفاده کرده و دارای روش تنبیه و زور برای کنترل فرزندان
هستند .والدین دارای شیوه سهل گیرانه ،کنترل اندک داشته ،دارای نگرش متضاد در ارتباط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Floros & Siomos
1. Parenting styles
۹. Chou, Chou & Chen
4. Lin & Wiley
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با انضباط فرزندان ،تسلیم در مقابل خواستههای فرزندان و دارای استقالل رأی کمتر هستند.
فرزندان پرورشیافتهی این شیوه ،به هنگام مواجهه با مشکالت تمایل به واپس روی دارند،
تکانش و پرخاشگر میباشند .والدین دارای شیوه مقتدرانه ،انتقاد دهنده واقعیت بوده ،دارای
استدالل منطقی هستند ،تاب مقاومت در برابر خواستههای نامعقول و عصبانیتهای فرزندان
دارند ،در ابراز محبت و استفاده بهموقع از تقویتکنندهها مهارت دارند و از عالیق و
ویژگیهای فرزندان خود اطالع دقیق دارند (بارلکا ،گراهام و دلوا .)1159 ،5اوزگار)1159( 1
در پژوهشی تحت عنوان سبکهای فرزند پروری و اعتیاد به اینترنت که  51۹8نوجوان
ترکیهای انجام داد مشخص نمود که سبک فرزند پروری مسامحه و مستبدانه ارتباط معناداری
با اعتیاد به اینترنت این نوجوانان داشته و نوجوانان با سبک فرزند پروری بیاعتنا بیشترین
میزان اعتیاد به اینترنت را گزارش نمودند.
از دیگر عوامل مهم در اعتیاد به اینترنت ،خانواده و عوامل مرتبط با آن میباشد ،یکی از
عوامل مهم مرتبط با خانواده کارکرد خانواده ۹میباشد ،کارکرد خانواده از نظر رویکرد
ساختاری ،هر خانواده یک ساختار دارد این ساختار زمانی که خانواده در شرایط واقعی قرار
داشته باشد شناخته میشود (لئو ،فانگ ،یان ،زهو ،یان 4و همکاران .)1151 ،این عقیده که
کارکرد خانواد ه نقش مهمی در شروع و تشدید اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دارد ،منابع
پژوهشهای قابلمالحظهای بوده است و چنانچه گونوگ و دوغان )115۹( 1اشاره میکنند،
اعتیاد به اینترنت صرفاً مشکل بک فرد نیست ،بلکه مشکلی است که خانواده مسئول آن است
و این مشکل بهواسطه پیامدهای بدکارکردی خانواده میتواند ایجاد شود .ایمانی و شیرالی
نیا ( ) 5۹61نیز در پژوهشی تحت عنوان نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت
نوجوانان نشان دادند که عملکرد کلی ،ارتباط ،پاسخدهی عاطفی ،آمیزش عاطفی و کنترل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Burlak, Graham & Delva
1. Özgür
۹. Family function
4. Liu, Fang, Yan, Zhou, Yuan
1. Gunuc, Dogan
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رفتاری با اعتیاد به اینترنت همبستگی مثبت نیرومند و خیلی باال و نقشها با این متغیر
همبستگی ضعیف معناداری دارد.
همچنین میتوان بیان نمود که در ارتباط با اعتیاد به اینترنت ،سبکهای دلبستگی 5نیز
ازجمله عوامل مؤثر میباشد (سنورمانسی ،سنورمانسی ،گاکلو و کوکان .)1154 ،1به عقیده
بالبی روانکاو انگلیسی ،بسیاری از اشکال روان آزردگیها و اختاللهای شخصیت نتیجهی
محرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات رابطهی کودک با چهرهی دلبستگی
است او بهوضوح پیشبینی کرده است که مختل شدن رابطهی دلبستگی با ایجاد اضطراب
منتشر و بیاعتمادی در کودک منجر به اختالالت روانشناختی خواهد شد (بالبی.)5669 ،۹
سبکهای دلبستگی میتواند منجر به طرز رفتار ،افکار و هیجانات خاصی در افراد شود که
در صورت بدکارکردی با اختالالت شخصیت نیز مرتبط هستند (سهرابی ،دارابی ،راستگو،
جاللوند ،اعظمی5۹61 ،؛ هادی ،اسکندری ،سهرابی ،معتمدی ،)5۹61 ،میتوان انتظار داشت
که سبکهای دلبستگی مانند سبک دلبستگی اجتنابی از سطوح باالی اضطراب و افسردگی
برخوردار است ،این افراد از کیفیت زندگی پایین و سالمت روان نامطلوبی برخوردارند
(کناک ،گیگلر ،برسزکی و میکلوسی .)1159 ،4اینترنت میتواند به عنوان یک نوع مکانیزم
تنظیم هیجان و مقابله با مشکالت روانشناختی این افراد مورداستفاده قرار گیرد ،چراکه
اینترنت می تواند به برقراری یک رابطه طوالنی ،پر کردن اوقات فراغت ،عدم رویارویی
واقعی با افراد و موقعیتهای اجتماعی محسوب شود (ادینبرگ ،دیبا و اسچات.)1159 ،1
مغنی زاده و نجار ( )5۹61در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطهی بین سبکهای دلبستگی
با اعتیاد به اینترنت نشان دادند که بهطورکلی سبکهای دلبستگی قادر به پیشبینی اعتیاد به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Attachment Style
1. Senormanci, Senormanci, Guclu & Konkan
۹. Bowlby
4 .Konok, Gigler, Bereczky & Miklósi
1. Eichenberg, Dyba & Schott
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اینترنت هستند و سبک های ایمن و اجتنابی در جهت مستقیم و سبک دوسوگرا در جهت
معکوس ،قادر به پیشبینی اعتیاد به اینترنت دانشجویان میباشند.
برای بسیاری از افراد اینترنت جزء جداییناپذیر زندگی روزمره شده است و به نظر هیچ
قسمتی از زندگی باقی نمانده که از این تکنولوژی تأثیر نپذیرفته باشد .لذا فراگیری استفاده
از اینترنت روانشناسان را بر آن داشته است تا این پدیده را کانون توجه خود قرار دهند.
بسیاری از این پژوهش ها در کشوهای آسیایی انجام گرفته است ،جایی که به نظر میرسد
اعتیاد به اینترنت یکی از مسائل جدی به شمار میرود (مانتاگ ،جروکیویز و روتر.)1151 ،5
در همین رابطه پژوهشهایی در کشور صورت پذیرفته است .برای نمونه ،تبریزی ،هویدا و
نمونه ( )5۹86در تحقیقی روی جمعیت جوان گزارش نمودهاند که  16درصد از کاربران به
اینترنت اعتیاد داشته اند .اعتیاد به اینترنت در نوجوانان با پیامدهای منفی مانند اعتیادهای
رفتاری ،عملکرد تحصیلی ضعیف و اضطراب امتحان (کیامرثی و آریاپوران5۹64 ،؛ جان و
چوی ،)1151 ،1ویژگی شخصیتی روان رنجوخویی ،افسردگی ،مشکالت خواب ،اضطراب،
کاهش فعالیتهای بدنی و مشکالت جسمی (کاکاوند ،نیک اختر ،سرداریپور5۹69 ،؛
زاهو ،زانگ ،بی ،وو ،وانگ ۹و همکاران )1159 ،همراه است .با توجه به اینکه تکنولوژیها
و ابزارهای مرتبط با اینترنت در کشور ما تا حدودی نوظهور بهحساب میآیند ،آگاهی از
مزایا و معایب این تکنولوژیها میتواند در استفادهی بهتر و پیشگیری از پیامدهای
استفادهی ناصحیح از این رسانه نقش مهمی داشته باشد .مطالب مطرح شده نشان میدهد که
اعتیاد به اینترنت میتواند تمامی سطوح زندگی فرد را تحت تأثیر منفی قرار دهد ،این موضوع
در قشر نوجوانان به دلیل سن بلوغ و همچنین نقش مهم این دوره در پیشرفت تحصیلی اهمیت
دوچندان پیدا میکند ،از طرفی نیز همانگونه که ذکر شد عوامل مختلفی در ارتباط با اعتیاد
به اینترنت هستند که میتوانند نقش تداومدهنده و تشدیدکننده داشته باشند ،مسلماً برای
طراحی برنامههای آموزشی و درمانی ،ابتدا شناخت عوامل مؤثر و مرتبط در اعتیاد به اینترنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Montag, Jurkiewicz & Reuter
1. Jun & Choi
۹. Zhao, Zhang, Bi, Wu, Wang
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ضروری میباشد .با توجه به مطالب مطرحشده و ارتباط بین عوامل خانوادگی و اعتیاد به
اینترنت نوجوانان که میتواند منجر به پیامدهای منفی بر خانواده و نوجوانان گردد ،گروههای
سنی دانشجویان و بزرگساالن در مقایسه با نوجوانان بیشتر موردبررسی علمی قرارگرفتهاند
درحالی که نوجوانان استفاده یبشتری آر اینترنت را دارا هستند .لذا نمونه موردبررسی این
پژوهش نوجوانان انتخاب شدند .با توجه به مطالب مطرحشده پژوهش حاضر قصد دارد که
به بررسی ارتباط سه مورد از مهمترین متغیرهای شکلگرفته در خانواده از جمله کارکرد
خانواده ،سبک دلبستگی و سبکهای تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان بپردازد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش
حاضر را کلیه دانش آموزان دختر  51تا  58سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی
 69-5۹61به تعداد  1988نفر تشکیل میدهند (آمار سازمان آموزشوپرورش منطقه پنج
تهران در نیمه دوم سال  .)5۹61از این میان جامعه آماری پژوهش حاضر ،حجم نمونه با توجه
به جدول مورگان  ۹۹8نفر در نظر گرفته شده است که به روش نمونهگیری خوشهای
بدینصورت انتخاب شد در مرحله اول از بین  511مدرسه ۹4 ،مدرسه انتخاب شد ،در مرحله
دوم از هر مدرسه منتخب یک کالس بهطور تصادفی انتخاب گردید و در مرحله سوم بعد
از انتخاب کالس ،آزمودنیهای پژوهش بهطور تصادفی انتخاب گردید .جهت
تجزیهوتحلیل دادها از نرمافزار آماری ( )SPSS-11و با استفاده از روشهای آمار توصیفی
و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون همزمان استفاده گردید.

ابزارهای پژوهش
مقیاس دلبستگی بزرگساالن کولینز و رید ( :)۹۱۱۹این پرسشنامه در سال 5661
توسط کولینز و رید تهیه شد ،مقیاس دارای  58عبارت است که پاسخدهندگان در یک
مقیاس لیکرت  1درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان میکنند.
هر یک از زیر مقیاسها دارای  9عبارت است .سؤاالت  59*،51،5۹،*8،*5،9دلبستگی
ایمن را میسنجند .سؤاالت* 58*،9،54،59*،1،1دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار
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میدهد و سرانجام سؤاالت  51 ،55 ،51 ،6 ،4 ،۹دلبستگی دو سوگرا /اضطرابی را میسنجد.
ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیر مقیاس نزدیکی ،وابستگی و
اضطراب به ترتیب 1/95 ،1/98 ،و  1/11گزارش شده است .در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد
با استفاده از روش آزمون – آزمون مجدد بهصورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونهای
با حجم  511نفر آزمودنی با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین
دو اجرای مقیاسهای  D ،Aو  Cدر  RASSمعنادار نبوده است و این آزمون در سطح
 %61قابلاعتماد است (حمیدی.)1118 ،5
پرسشنامهی سبکهای تربیتی فرزند پروری شیفر :این پرسشنامهی  99سؤالی توسط
نقاشیان ( )5۹18و بر اساس کار شیفر ( )5691تدوین شده و عالوه بر سنجش محبت و کنترل
والدین بر اساس ادراک فرزندان ،محیط عاطفی خانواده (گرمی و سردی روابط خانوادگی)
را نیز ،ارزیابی می کند .ترکیب این دو بعد بر اساس نمرات میانگین ،چهار سبک فرزند
پروری مقتدرانه (محبت باال – کنترل باال) ،مستبدانه (محبت پایین– کنترل باال) ،سهلگیرانه
(محبت باال – کنترل کم) و کنارهگیر یا بیتوجه (محبت کم  -کنترل کم) را به وجود
میآورد .نمرهگذاری آزمون بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت بوده و نمرات باالتر در
هر بعد نشاندهنده ی محبت و کنترل بیشتر است (حسینچاری ،دالورپور و دهقانی)5۹89 ،
پایایی این پرسشنامه با روش همسانی درونی در کار شیفر  1/8۹و در کار نقاشیان 1/89
گزارش شده است (زاده محمدی و احمدآبادی.)5۹88 ،
آزمون اعتیاد به اینترنت :این آزمون که بر اساس کارهای یانگ ( )5668طراحی شده
است شامل  11گویه بوده که در یک مقیاس لیکرت  1درجهای از ’’به ندرت‘‘ تا ’’همیشه‘‘
نمرهگذاری میشود .هرچه نمره بیشتر باشد سطح اعتیاد به اینترنت باالتر است بهگونهای
که ۹1-1:دامنهی طبیعی 46-۹5 ،اعتیاد خفیف 96-11 ،اعتیاد متوسط و  511-81اعتیاد شدید
را نشان میدهد ،یانگ ( )1155در مرور نقادانهی مقیاسهای سنجش اعتیاد به اینترنت بیان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Hamidy
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میدارند که این مقیاس از ویژگیهای روانسنجی باالیی برخوردار بوده و پایایی باز آزمایی
آن را مناسب (بین  =r1/9۹و  )=r1/88گزارش نموده و همسانی درونی آن را نیز
رضایتبخش دانستهاند .در ایران علوی ،جنتیفرد ،اسالمی و رضاپور ( )5۹61در بررسی
ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در کاربران دانشجو اینگونه گزارش نمودند :روایی
همزمان ( ،)r=1/85 ،1/98روایی افتراقی ( )r=1/91و آلفای کرونباخ ( )α=1/9پایایی به
روش دونیمهسازی ( )r=1/94و پایایی به روش بازآزمایی (.)r=1/49
ابزار سنجش خانواده ( :)FADابزار سنجش خانواده بر اساس الگوی مک مستر در سال
 568۹توسط اپشتاین ،بالدوین و بیشاب تدوین شده و دارای  91سؤال و هفت بعد تحت
عنوان حل مسئله ،ارتباط ،نقشها ،پاسخدهی عاطفی ،آمیختگی (مشارکت عاطفی) ،کنترل
رفتار و کارکرد عمومی است که کارکرد خانواده را مورد ارزیابی قرار میدهد .یوسفی
( )5۹65در پژوهش خود با روش تحلیل عاملی ،هفت عامل شیوه سنجش خانوادگی
مکمسـتررا نشان داد و بـا تحلیـل عامـل تائیدی آنها برازش نمود .ضرایب پایایی همسانی
درونی ازجمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای  91ماده و هفت عامل (به ترتیب با مقدار 1/8۹
و  )1/81رضایتبخش بودند .همچنین ،ضرایب روایی همگرا و واگـرا شیوهی سـنجش
خـانوادگی مـکمسـتر بـا پرسشنامه الگوهـای ارتبـاطی پرسشـنامه کـانون مهـار خرده
مقیاسهای واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب  1/4۹ ،1/1،45/1،۹9/49بـه دست
آمد.

یافتههای پژوهش
میانگین سنی آزمودنیها  59/14سال با انحراف معیار  4/14سال بود 1/58 ،از والدین دارای
تحصیالت دیپلم به پایینتر 1/19 ،دارای تحصیالت دیپلم 1/5۹ ،دارای تحصیالت
کارشناسی و  1/51نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودند .همچنین ازلحاظ
زندگی با والد و وضعیت طالق والدین نیز 1/98 ،از آزمودنیها کنار هر دو والد زندگی
میکردند و  1/11نیز کنار یکی از والدین خود زندگی میکردند؛ که این نسبت در وضعیت
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طالق والدین ( 1/98زندگی مشترک و  1/11طالق گرفته) نیز وجود داشت .در جدول 5
نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
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جدول  :۱نیز میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

انحراف

تعداد

میانگین

اعتیاد به اینترنت

۹۹8

41/98

11/18

سبک دلبستگی ایمن

۹۹8

54/89

1/۹8

۹۹8

54/15

4/19

سبک دلبستگی اجتنابی

۹۹8

51/69

9/14

مقتدر

۹۹8

۹9/61

55/14

سبکهای تربیتی

سهل گیر

۹۹8

591141

51/۹6

فرزند پروری

سلطهگر

۹۹8

۹6/۹4

5۹/18

بیتوجه

۹۹8

۹8/18

51/95

حل مسئله

۹۹8

51/59

9/49

ارتباط

۹۹8

59/91

۹/99

نقشها

۹۹8

59/۹9

51/45

پاسخدهی عاطفی

۹۹8

5۹/9۹

9/14

مشارکت عاطفی

۹۹8

58/59

8/14

کنترل رفتار

۹۹8

59/۹۹

9/14

کارکرد عمومی

۹۹8

58/19

8/14

اعتیاد به اینترنت

سبک دلبستگی

کارکرد خانواده

سبک

دلبستگی

دوسوگرا

در جدول  1نیز ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

استاندارد
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جدول  :۲ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر

۹

2

3

4

۵

۹

۷

۸

۱

 -5اعتیاد

به

5

اینترنت
 -1سبک
دلبستگی

**-1/4۹۹

5

ایمن
 -۹سبک
دلبستگی

**1/4۹9

**-1/495

5

دوسوگرا
 -4سبک
دلبستگی

**1/188

**-1/111

*1/591

5

**-1/199

**1/۹11

**-1/581

**-1/541

5

-1/119

-1/19۹

-1/141

1/115

*-1/551

5

*-1/511

-1/111

1/1۹4

-1/198

-1/119

1/156

5

*1/541

1/199

-1/149

1/51۹

*-1/541

1/184

1/114

**-1/111

**1/496

**-1/581

**-1/541

**1/591

**-1/599

-1/161

اجتنابی
 -1مقتدر
 -9سهل
گیر
-9
سلطهگر
-8
بیتوجه

5

-6
کارکرد

-1/195

5

خانواده

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،بین سبک دلبستگی دوسوگرا اجتنابی با اعتیاد
به اینترنت ارتباط مثبت و بین سبک دلبستگی ایمن و کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت
ارتباط منفی معناداری وجود دارد .همانطور که مشاهده میشود بین سبکهای تربیتی مقتدر
و سلطه گر با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار و بین سبک تربیتی بیتوجه با اعتیاد به
اینترنت رابطه مثبت معناداری وجود دارد .جدول  1نتایج پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس
ویژگیهای کارکرد خانواده ،سبکهای دلبستگی و سبکهای فرزند پروری را نشان
میدهد.
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جدول  :۳خالصه مدل رابطه متغیرهای پیشبین و اعتیاد به اینترنت
R

R2

تعدیل شده R2

۰/۹۷

1/49

1/4۹

همانگونه که مشاهده میشود مقدار همبستگی مؤلفههای سبک دلبستگی ،سبک فرزند
پروری و کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت  1/99میباشد ،این مؤلفهها در مجموع1/49 ،
از تغییرات اعتیاد به اینترنت را پیشبینی میکند .در جدول  4نتایج تحلیل واریانس مدل برای
بررسی توانایی پیشبینی متغیر اعتیاد به اینترنت از روی مؤلفههای سبک دلبستگی ،سبک
فرزند پروری و کارکرد خانواده گزارش شده است.
جدول  :۴نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری معادله رگرسیون
میانگین

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

مقدار رگرسیون

91914/559

59

4919/119

مقدار باقیمانده

889۹4/149

۹15

199/4۹1

کل

594۹18/99۹

۹۹9

منبع تغییرات

مجموع

F

مجذورات
59/168

سطح
معناداری
1/115

* =P<1/11** =P<1/15*** =P<1/115

طبق جدول  4میزان  Fمعنادار میباشد و این بدان معنی است که مؤلفههای سبک
دلبستگی ،سبک فرزند پروری و کارکرد خانواده بهعنوان متغیر پیشبین قابلیت پیشبینی
معناداری دارند و نتایج رگرسیون و ضرایب رگرسیون قابلتوجه و بررسی میباشد و معادله
رگرسیون معنادار است .در جدول  1نیز ضرایب استاندارد و استاندارد نشده رگرسیون
گزارش شده است.
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جدول  :۵ضرایب تأثیر رگرسیون (سبک دلبستگی ،سبک فرزند پروری و کارکرد
خانواده) و متغیر مالک (اعتیاد به اینترنت)
ضرایب
مدل

ضرایب

استاندارد

استانداردشده

نشده

t

سطح
معناداری

خطای
b

استاندارد

Beta

میانگین
عرض از مبدأ

14/614

51/919

-

4/۹۹1

1/115

دلبستگی ایمن

1/186

1/199

1/111

1/۹۹9

1/9۹9

1/116

1/155

1/545

1/911

1/118

1/991

1/1۹6

1/585

۹/11۹

1/115

مقتدر

-1/119

1/161

-1/55۹

-1/15۹

1/151

سهل گیر

-1/11۹

1/191

-1/115

-1/1۹4

1/69۹

سلطهگر

-1/519

1/195

-1/16۹

-1/111

1/119

بیتوجه

1/1۹9

1/186

1/554

1/919

1/116

حل مسئله

-1/911

1/۹۹8

-1/189

-5/846

1/191

ارتباط

1/19۹

1/581

1/115

1/۹۹4

1/9۹5

نقش

-1/194

1/51۹

-1/116

-1/489

1/919

1/118

1/114

1/119

1/511

1/611

مشارکت عاطفی

1/41۹

1/541

1/599

1/688

1/11۹

کنترل

-1/۹1۹

1/594

-1/51۹

-5/691

1/146

کارکرد عمومی

-1/4۹5

1/5۹1

-1/565

-۹/191

1/115

دلبستگی
دوسوگرا
دلبستگی
اجتنابی

پاسخدهی
عاطفی

* =P<1/11** =P<1/15*** =P<1/115

با توجه به نتایج جدول  ،1مقدار آماره  tبرای مؤلفههای دلبستگی دوسوگرا ،دلبستگی
اجتنابی و دلبستگی مقتدر و سبکهای فرزند پروری سلطهگر و بیتوجه و مؤلفههای
کارکرد خانواده شامل مشارکت عاطفی ،کنترل و کارکرد عمومی با سطح معناداری (1/11
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= )sigمیباشد و چون سطح معناداری محاسبه شده کوچکتر از  1/1میباشد لذا آماره t
مؤلفه های استرس شلی شامل تقاضا ،کنترل ،حمایت مسئولین ،نقش و تغییرات در سطح 66
درصد اطمینان معنادار میباشد .لذا میتوان بیان نمود که سبکهای دلبستگی دوسوگرا و
دلبستگی اجتنابی ،سبکهای فرزند پروری سلطهگر و بیتوجه و مؤلفه مشارکت عاطفی
بهصورت مثبت و معناداری اعتیاد به اینترنت را پیشبینی میکنند و همچنین سبک فرزند
پروری مقتدر و مؤلفههای کارکرد خانواده شامل کنترل و کارکرد عمومی بهصورت منفی
و معناداری اعتیاد به اینترنت را پیشبینی میکنند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تجزیه تحلیل دادهها نشان داد که در بین متغیرهای کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت
ارتباط منفی وجود داشت .همچنین ویژگیهای کارکرد عمومی ،مشارکت عاطفی ،حل
مسئله و ارتباط 1/۹9 ،از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین میکرد .این یافته همسو با مطالعات
ایمانی و شیرالی نیا ( ،)5۹61خسروی و صحرایی ( ،)5۹61تسیتسکا ،گریتسلیس ،لویزو،
جانیکان ،فرسکو 5و همکاران ( )1155و سنورمانسی و همکاران ( )1154میباشد.
نتایج مربوط به رابطه کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت نشان داد که حل مسئله ،ارتباط،
نقشها ،پاسخدهی عاطفی و کارکرد عمومی با اعتیاد به اینترنت ارتباط منفی معناداری دارند
که مؤلفههای ذکر شده در واقع مؤلفههای مثبت و مفید کارکرد خانواده هستند که به موازات
افزایش این متغیرها ،شاهد کاهش سطح اعتیاد به اینترنت بودیم ،همچنین بین مؤلفههای
مشارکت عاطفی و کنترل رفتار با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبتی وجود داشت ،مؤلفههای
مشارکت عاطفی و کنترل رفتار از مؤلفههای منفی و نامطلوب کارکرد خانواده هستند که
اشاره به درهمآمیختگی ،عدم استقالل ،از بین رفتن مرزهای فردیت و عدم احترام به مرزهای
و محدودههای شخصی میباشد که در صورت افزایش این مؤلفه ،شاهد افزایش اعتیاد به
اینترنت بودیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 .Tsitsika, Critselis, Louizou, Janikian, Freskou
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نتایج تجزیه تحلیل دادهها نشان داد که در بین سبکهای تربیتی مقتدر و سلطهگر با اعتیاد
به اینترنت رابطه منفی معنادار و بین سبک تربیتی بیتوجه با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت
معناداری وجود دارد؛ و همچنین سبکهای تربیتی مقتدر ،بیتوجه و سلطهگر  1/55از
واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین میکنند .این یافتهها همسو با مطالعات خسروی و صحرایی
( ،)5۹61سامانی و حسینی ( ،)5۹65اوزگار ( )1159و چو ،چو و چن )1159( 5میباشد.
محیط خانه ،نخستین و بادوامترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تأثیر میگذارد
و افراد خانواده نقش بسیار مؤثری را در آشنا کردن کودکان به زندگی جمعی و فرهنگی
جامعه دارند .خانواده یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرزندان میباشد .در یک خانواده ،طرز
ارتباط به نحوی است که محیط را برای تأمین احتیاجات اساسی فرزندان ،چه در زمینهی
جسمی و چه در زمینهی روانی و یا اجتماعی مساعد میسازد (خسروی و صحرایی.)5۹61 ،
سبکهای تربیتی یکی از سازههای جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوهی ارتباط
کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار میآید
(سامانی و حسینی .)5۹65 ،والدین سبک مقتدر با پاسخدهی بهموقع (الزم و کافی) به نیازهای
فرزندان خود و اعمال قوانین مشخص و تعریف شده در محیط خانواده ،ایجاد روابط گرم و
صمیمانه و استفاده از شیوههای استداللی ،به رشد قدرت خودکنترلی ،خودتنظیمی،
عزتنفس و استقالل کودکان خود کمک کرده و این امر به نوبه خود باعث میشود که این
کودکان بتوانند روی مدتزمان صرف شده برای اینترنت خود ،نظارت ،کنترل و مدیریت
شخصی داشته و وابستگی کمتری به این بازیها پیدا کرده و درنتیجه بتوانند برای انجام
تکالیف و امور درسی و تحصیلی خود نیز برنامهریزی کنند و بر آن نظارت و کنترل داشته
باشند (طباطبائی راد ،اکبری.)5۹61 ،
بـین سبکهای فرزند پروری ،سبک بیتوجه بیشـترین تـأثیر را در گـرایش بـه اعتیـاد
بـه اینترنت دارد .همچنین برخی نتایج پژوهشهای پیشین نشان داد که سبکهای تربیتــی
بیتوجه والــدین ،رابطــه معنیداری بـا میـزان اسـتفاده دانـش آمـوزان از اینترنـت دارد؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 .Chou, Chou & Chen
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بهطوریکه هرچقدر میزان سبک تربیتی بیتوجه بیشـتر باشد ،استفاده از اینترنت در بین
فرزندان نیز بیشتر خواهد بـود .در تبیین این یافته میتوان گفت که والدین بیتوجه از نظـر
پذیرندگی و پاسخ دهندگی و از نظـر درخواسـت و کنترل در سطح پـایینی هسـتند .آنها
نسبت بـه رفتارهـای فرزندان خود بسیار اغماض کننده و در رفتار آنها کمتر کنتـرل دارند.
این والدین از درگیری پرهیز کـرده ،تمایـل بـه رقابـت و صـمیمیت دارنـد و دلشـان
نمیخواهد کـه از نظـر فرزنـدان نمونهای از اقتدار و اسـتبداد باشـند .همچنـین ایـن والـدین
در خانه قوانین خاصی ندارند و فرزندان آنها ممکـن اسـت دچـار مشکالت روانی و رفتاری
شوند .زمانی که قـوانین خاصـی بـرای کنترل فرزندان وجود نداشته باشد ،میـزان رفتارهـای
ناپختـه و نا به هنجار در فرزندان نیز افزایش مییابد؛ بنابراین بیتوجهی و در دسترس بودن
اینترنت ،زمینه را برای استفاده بیشازحد از این فناوری فراهم میکند .نبـود کنتـرل کـافی
روی فرزنـد و متنوع بودن فضای مجـازی بـا انـواع سرگرمیها و بازیهای اینترنتی زمینهساز
اعتیاد به اینترنت میباشد .نتیجه این فـرض از پــژوهش نشــان داد کــه هرچقدر میــزان
ســبک تربیتــی بیتوجه بیشتر باشد ،استفاده از اینترنت نیز در دانش آموزان بیشتر است
(بورنستین و زولتنیک .)1118 ،5نتایج تجزیه تحلیل دادهها نشان داد که در بین سبک
دلبستگی دوسوگرا واجتنابی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت و بین سبک دلبستگی ایمن با
اعتیاد به اینترنت ارتباط منفی معناداری وجود دارد و همچنین سبکهای دلبستگی
دوسوگرا ،ایمن و اجتنابی 1/18 ،از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین میکنند .این یافتهها
همسو با مطالعات مغنی زاده و نجار ( ،)5۹61توکلی ،جمهری و فرخی ( ،)5۹6۹خسروشاهی
و نصرت آبادی ( ،)5۹61ادینبرگ ،دیبا و اسچات )1159( 1و سنورمانسی و همکاران
( )1154میباشد.
در تبیین میتوان گفت افراد واجد سبک دلبستگی ایمن ،روابط صمیمی و بهتری را با
دیگران برقرار می کنند ،ارتباط بین فردی بهتری دارند ،دارای اعتماد به خویشتن باالتریاند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 .Bornstein & Zlotnik
1 .Eichenberg, Dyba & Schott
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و هنگامیکه مانعی سر راه آنها قرار میگیرد کمتر به سراغ رفتارهای اعتیادی میروند؛ اما
افراد دارای سبک دل بستگی ناایمن به خاطر احساس ناایمنی ،اضطراب و عدم اعتمادی که
نسبت به خود یا دیگران دارند ،هنگامیکه در ایجاد و برقراری ارتباط با دیگران شکست
میخورند ،بیشتر انزوا و تنهایی را ترجیح میدهند و این امر باعث میشود که به اینترنت
گرایش بیشتری داشته باشند (سنورمانسی و همکاران .)1154 ،مطابق نظریه خودشیفتگی
کوهات ( )5661معتادان افرادیاند که از تجربیات دردناک ناشی از سرخوردگیهای شدید
در ارتباط با مادر رنج میبرند .بیتوجهی مادر نسبت به نیازهای فرزند باعث میشود خودنظم
دهی با موفقیت انجام نشود و ساختارهای روانی مرتبط با مهار درونی رفتار شکل نگیرند .در
نتیجه این افراد به امور و اشیای بیرونی وابستگی پیدا میکنند و اعتیاد به اینترنت میتواند
یکی از شیوههای جبران کمبودهای درونی آنها محسوب شود .بر این اساس میتوان از
تجربیات آسیبزای دوران کودکی که مربوط به سرخوردگیهای شدید در ارتباط با مادر
است بهعنوان یکی از سازوکارهای تأثیرگذار بر سبک دلبستگی برای تبیین این یافته سود
جست .بهاینترتیب بیتوجهی بیشتر والدین به فرزندان خود ،اعتیاد به اینترنت را میتواند
توجیه کند .افراد با دلبستگی دوسوگرا نگـران هسـتند کـه شرکایشـان ،در رابطـه ،آنها را
طـرد و رهـا خواهند کرد ،یا آنها را در مورد عشق و مراقبت ناالیق خواهند دید .افکار،
احساسات و رفتـار آنها به تمرکز بر روی شریک رابطهشان متمایل اسـت؛ بهخصوص در
مـورد ایـنکـه شـریک آنها در دسترس و پاسخگو است یا خیـر .در مقابـل ،افـراد بـا
دلبستگی اجتنـابی ،بـا نزدیکـی ودلبسـتگی احساس ناراحتی میکنند .آنها در مورد دیگران
و روابط به عقاید بدبینانه پناه میبرند .آنها به انکار اهمیت صمیمیت و وابستگی متقابل در
روابط نزدیـک تمایـل دارنـد؛ و مـدعی داشـتن اسـتقالل و اتکای به خود هستند (ریس،5
.)1151
این پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با خانواده نقش بسزایی در گرایش به اعتیاد به
اینترنت نوجوانان دارد ،درواقع میتوان بیان نمود که خانوادههایی که دچار عملکرد مختل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Rees
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و نامطلوب هستند به طرق مختلفی فرزند خود را به استفاده افراطی از اینترنت سوق میدهند،
همچنین سبک های تربیتی که زیربنای اصلی و اساسی نحوه برخورد و رفتار با فرزندان
میباشد را تشکیل میدهند ،والدینی که کنترل کمی و یا زیادی بر فرزند خود دارند درواقع
رفتار نامناسبی را ارائه میدهند و موجبات وابستگی بیشازحد فرزند به اینترنت بهعنوان راهی
برای اجتناب از رفتارهای نامطلوب والد و هیجانات منفی خود میشوند .همچنین سبکهای
دلبستگی نیز تأثیرگذار بودند ،سبکهای دلبستگی میتوانند تأثیر زیادی در اعتیاد به
اینترنت داشته باشند ،سبکهای دلبستگی از بدو تولد شکلگرفته و پایدار و بادوام میباشند،
همین عامل باعث میشود تا در صورت بدکارکردی منجر به رفتارهای نامطلوب فرزندان
مانند گرایش به اعتیاد اینترنت شوند .پیشنهاد میشود با توجه به نتایج پژوهش حاضر که در
فرهنگ داخلی مورد بررسی قرار گرفته در طراحی برنامههای آموزشی ،پیشگیری ودرمانی
اعتیاد به اینترنت ،نتایج پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گیرد از محدودیتهای پژوهش
حاضر میتوان به محدودیت در بررسی سایر متغیرهای مربوط به فرد آزمودنیها به دلیل
تعداد زیاد سؤاالت و خستگی آزمودنیها و محدودیت در تعمیم دهی نتایج پژوهش به
جنسیت پسر اشاره نمود که پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.
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