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 چکیده
با  نیوالد یتیترب یهاو سبک یبستگدل یهاارتباط کارکرد خانواده، سبک یهدف از پژوهش حاضر بررس

 انیبود. از م یو روش مطالعه همبستگ یفی. پژوهش حاضر از نوع توصباشدیدر نوجوانان م نترنتیبه ا ادیاعت

دوم سال  میپنج تهران در ن هسال منطق 58تا  51دانش آموزان دختر  هیپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمار

 یهاو با پرسشنامه دیانتخاب گرد یاخوشه یریگنفر به روش نمونه ۹۹8به تعداد  یا، نمونه69-5۹61 یلیتحص

به  ادیآزمون اعت ،فریش یفرزند پرور یتیترب یهاسبک یپرسشنامه د،یو ر نزیساالن کولبزرگ یبستگدل

 یمارافزار آدادها از نرم لیوتحلهیقرار گرفتند، جهت تجز یابیزو ابزار سنجش خانواده مورد ار نترنتیا

SPSS-11 مان استفاده زهم ونیو رگرس یشامل همبستگ یو استنباط یفیآمار توص یهاو با استفاده از روش

 ،یاجتناب یبستگدوسوگرا و دل یبستگدلیبستگدل یهاها نشان داد که سبکداده لیتحل هیتجز جی. نتادیگرد

به  ادیاعت یصورت مثبت و معناداربه یو مؤلفه مشارکت عاطف توجهیگر و بسلطه یفرزند پرور یهاسبک

امل کنترل کارکرد خانواده ش یهامقتدر و مؤلفه یسبک فرزند پرور نیو همچن کنندیم ینیبشیرا پ نترنتیا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 جیاز نتا شودیم ادشنهی. پکنندیم ینیبشیرا پ نترنتیبه ا ادیاعت یو معنادار یصورت منفبه یو کارکرد عموم

 نوجوانان استفاده گردد. نترنتیبه ا ادیاعت یآموزش یدرمان یهابرنامه یپژوهش حاضر در طراح

 .ه، نوجوانانکارکرد خانواد ن،یوالد یتیترب یهاسبک ،یبستگسبک دل نترنت،یبه ا ادیاعت :هاکلیدواژه

 مقدمه

شود، به جزئی جای زندگی ما دیده میجایعنوان ابزاری که ردپای آن در اینترنت به

ی نیز از ها، این تکنولوژناپذیر از زندگی بشر بدل شده است. همانند سایر تکنولوژیجدایی

، 5ی ناصحیح مصون نیست )نظیر، آمیچای هامبرگر و بن آرتزیسوءاستفاده و یا استفاده

ی داشته ی و اعتیاد به اینترنت را در پتواند وابستگمرورزمان می( استفاده از این ابزارها به1155

هایی مانند اضطراب وافسردگی شود )کو، ین، ین، چن باشد و حتی سبب تشدید این اختالل

 (.1151، 1و چن

بت و منفی شناختی مثی استفاده از اینترنت و تأثیرات روانمطالعات انجام گرفته در حوزه

توان شناختی منفی و مخرب آن میثیرات رواندهد. از جمله تأآن نتایج متفاوتی را نشان می

ی طهداشتنی بودن و رابتر تفاهم و دوستبه افسردگی، بازداری اجتماعی و سطوح پایین

( اشاره کرد که این 1151، ۹مثبت آن با احساس تنهایی )بورنی، بیلیکس، بالیری و الروی

(؛ اما یکی 5۹69انجانی، موارد با عواطف منفی و کاهش رضایت از زندگی همراه هستند )خ

را  1(. اعتیاد به اینترنت1155، 4باشد )یانگهای این ابزار، اعتیاد به اینترنت میاز آسیب

ارزش که با بی کنندی افراطی از اینترنت تعریف میکنترل برای استفادهای غیرقابلخواسته

در موارد های سپری شده بدون اینترنت، عصبانیت و پرخاشگری شدید شمردن زمان

ی زندگی خانوادگی و اجتماعی فرد توأم است. شیوع روندهمحرومیت از آن و تخریب پیش

 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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گزارش  ۹9/1تا  5/1های شرقی از های غربی و هم در فرهنگاین اختالل هم در فرهنگ

 (.1151شده است )کو و همکاران، 

د، ه و جامعه مطرح نموتوان در سطح فرد، خانوادساز اعتیاد به اینترنت را میعوامل زمینه

های ببین آسیهای مختلف سنی وجود دارد، نوجوانان دراینهمچنین این پدیده در بین گروه

ه شوند، چراکه با مشکالتی در حوزهای سنی متحمل میبیشتر را در مقایسه با سایر گروه

روس و آورد )فلوتحصیل و ورود به بازار کار و اشتغال را برای این افراد به وجود می

 (.115۹، 5سیموس

تواند به ایفای نقش بپردازد، در حوزه خانواده، از عواملی که در اعتیاد به اینترنت می

باشد. والدین اولین کسانی هستند که با کودک ارتباط برقرار می 1های تربیتی والدینسبک

ی یندهآگیری ساختار زندگی کنند و تأثیرگذارترین برخوردها و تعامالت را در شکلمی

تر اند که ادراک کودکان از این نوع تعامالت بسیار مهمکودک دارند، اندیشمندان دریافته

(. بر اساس الگوی بامریند و 1159، ۹ی عملی چنین تعامالتی است )چو، چو و چناز تجربه

شیفر، دو محور اساسی در رفتار و تعامالت والدین در ارتباط با فرزندان وجود دارد: محبت 

کنترل، از ترکیب این دو بعد، چهار سبک مختلف فرزند پروری مقتدرانه، مستبدانه، سهل و 

ناکارآمد  های فرزند پروریشود که سه سبک اخیر شیوهتوجه( ایجاد میگیر )بیگیر و کناره

هایی است که والدین برای های فرزند پروری، روش(. شیوه5۹61شود )گنتری،محسوب می

ها نسبت به ها و رفتارهایی است که آنگیرند و بیانگر نگرشد به کار میتربیت فرزندان خو

(. والدین دارای شیوه مستبدانه پر توقع بوده، پذیرای 1159، 4فرزندان خود دارند )لین و وایلی

های کالمی و فاقد محتوای عاطفی، کمتر حمایت نیازهای فرزندان خود نبوده، دارای پیام

ها استفاده کرده و دارای روش تنبیه و زور برای کنترل فرزندان کنندهپذیر، کمتر از تقویت

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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د. های فرزندان و دارای استقالل رأی کمتر هستنبا انضباط فرزندان، تسلیم در مقابل خواسته

ن شیوه، به هنگام مواجهه با مشکالت تمایل به واپس روی دارند، ی اییافتهفرزندان پرورش

باشند. والدین دارای شیوه مقتدرانه، انتقاد دهنده واقعیت بوده، دارای تکانش و پرخاشگر می

فرزندان  هایهای نامعقول و عصبانیتاستدالل منطقی هستند، تاب مقاومت در برابر خواسته

ها مهارت دارند و از عالیق و کنندهموقع از تقویته بهدارند، در ابراز محبت و استفاد

( 1159) 1(. اوزگار1159، 5های فرزندان خود اطالع دقیق دارند )بارلکا، گراهام و دلواویژگی

نوجوان  51۹8های فرزند پروری و اعتیاد به اینترنت که در پژوهشی تحت عنوان سبک

ی پروری مسامحه و مستبدانه ارتباط معنادارای انجام داد مشخص نمود که سبک فرزند ترکیه

اعتنا بیشترین با اعتیاد به اینترنت این نوجوانان داشته و نوجوانان با سبک فرزند پروری بی

 .میزان اعتیاد به اینترنت را گزارش نمودند

کی از باشد، یاز دیگر عوامل مهم در اعتیاد به اینترنت، خانواده و عوامل مرتبط با آن می

باشد، کارکرد خانواده از نظر رویکرد می ۹ل مهم مرتبط با خانواده کارکرد خانوادهعوام

ساختاری، هر خانواده یک ساختار دارد این ساختار زمانی که خانواده در شرایط واقعی قرار 

(. این عقیده که 1151و همکاران،  4شود )لئو، فانگ، یان، زهو، یانداشته باشد شناخته می

ه نقش مهمی در شروع و تشدید اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دارد، منابع کارکرد خانواد

کنند، ( اشاره می115۹) 1ای بوده است و چنانچه گونوگ و دوغانمالحظههای قابلپژوهش

اعتیاد به اینترنت صرفاً مشکل بک فرد نیست، بلکه مشکلی است که خانواده مسئول آن است 

تواند ایجاد شود. ایمانی و شیرالی ای بدکارکردی خانواده میواسطه پیامدهو این مشکل به

( نیز در پژوهشی تحت عنوان نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت 5۹61نیا )

 دهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترلنوجوانان نشان دادند که عملکرد کلی، ارتباط، پاسخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Burlak, Graham & Delva 

1. Özgür 

۹. Family function 

4. Liu, Fang, Yan, Zhou, Yuan 

1. Gunuc, Dogan 
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ا با این متغیر همثبت نیرومند و خیلی باال و نقشرفتاری با اعتیاد به اینترنت همبستگی 

 همبستگی ضعیف معناداری دارد.

نیز  5بستگیهای دلتوان بیان نمود که در ارتباط با اعتیاد به اینترنت، سبکهمچنین می 

(. به عقیده 1154، 1باشد )سنورمانسی، سنورمانسی، گاکلو و کوکانازجمله عوامل مؤثر می

ی تیجههای شخصیت نها و اختالللیسی، بسیاری از اشکال روان آزردگیبالبی روانکاو انگ

گی بستی دلی کودک با چهرهمحرومیت کودک از مراقبت مادرانه و یا عدم ثبات رابطه

ضطراب بستگی با ایجاد ای دلبینی کرده است که مختل شدن رابطهوضوح پیشاست او به

(. 5669، ۹شناختی خواهد شد )بالبیتالالت رواناعتمادی در کودک منجر به اخمنتشر و بی

تواند منجر به طرز رفتار، افکار و هیجانات خاصی در افراد شود که بستگی میهای دلسبک

استگو، سهرابی، دارابی، ردر صورت بدکارکردی با اختالالت شخصیت نیز مرتبط هستند )

توان انتظار داشت (، می5۹61 هادی، اسکندری، سهرابی، معتمدی،؛ 5۹61جاللوند، اعظمی، 

ردگی بستگی اجتنابی از سطوح باالی اضطراب و افسبستگی مانند سبک دلهای دلکه سبک

برخوردار است، این افراد از کیفیت زندگی پایین و سالمت روان نامطلوبی برخوردارند 

م مکانیز تواند به عنوان یک نوع(. اینترنت می1159، 4)کناک، گیگلر، برسزکی و میکلوسی

شناختی این افراد مورداستفاده قرار گیرد، چراکه تنظیم هیجان و مقابله با مشکالت روان

تواند به برقراری یک رابطه طوالنی، پر کردن اوقات فراغت، عدم رویارویی اینترنت می

(. 1159، 1های اجتماعی محسوب شود )ادینبرگ، دیبا و اسچاتواقعی با افراد و موقعیت

تگی بسهای دلی بین سبک( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه5۹61ه و نجار )مغنی زاد

بینی اعتیاد به بستگی قادر به پیشهای دلطورکلی سبکبا اعتیاد به اینترنت نشان دادند که 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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های ایمن و اجتنابی در جهت مستقیم و سبک دوسوگرا در جهت اینترنت هستند و سبک

 .باشندی اعتیاد به اینترنت دانشجویان میبینمعکوس، قادر به پیش

ناپذیر زندگی روزمره شده است و به نظر هیچ برای بسیاری از افراد اینترنت جزء جدایی

قسمتی از زندگی باقی نمانده که از این تکنولوژی تأثیر نپذیرفته باشد. لذا فراگیری استفاده 

پدیده را کانون توجه خود قرار دهند. از اینترنت روانشناسان را بر آن داشته است تا این 

رسد ها در کشوهای آسیایی انجام گرفته است، جایی که به نظر میبسیاری از این پژوهش

(. 1151، 5رود )مانتاگ، جروکیویز و روتراعتیاد به اینترنت یکی از مسائل جدی به شمار می

دا و ونه، تبریزی، هویهایی در کشور صورت پذیرفته است. برای نمدر همین رابطه پژوهش

درصد از کاربران به  16اند که ( در تحقیقی روی جمعیت جوان گزارش نموده5۹86نمونه )

اند. اعتیاد به اینترنت در نوجوانان با پیامدهای منفی مانند اعتیادهای اینترنت اعتیاد داشته

؛ جان و 645۹رفتاری، عملکرد تحصیلی ضعیف و اضطراب امتحان )کیامرثی و آریاپوران، 

(، ویژگی شخصیتی روان رنجوخویی، افسردگی، مشکالت خواب، اضطراب، 1151، 1چوی

؛ 5۹69پور، های بدنی و مشکالت جسمی )کاکاوند، نیک اختر، سرداریکاهش فعالیت

ا هکه تکنولوژی( همراه است. با توجه به این1159و همکاران،  ۹زاهو، زانگ، بی، وو، وانگ

از  آیند، آگاهیحساب میا اینترنت در کشور ما تا حدودی نوظهور بهو ابزارهای مرتبط ب

 گیری از پیامدهایی بهتر و پیشتواند در استفادهها میمزایا و معایب این تکنولوژی

دهد که ی ناصحیح از این رسانه نقش مهمی داشته باشد. مطالب مطرح شده نشان میاستفاده

وع سطوح زندگی فرد را تحت تأثیر منفی قرار دهد، این موض تواند تمامیاعتیاد به اینترنت می

در قشر نوجوانان به دلیل سن بلوغ و همچنین نقش مهم این دوره در پیشرفت تحصیلی اهمیت 

گونه که ذکر شد عوامل مختلفی در ارتباط با اعتیاد کند، از طرفی نیز هماندوچندان پیدا می

ای دهنده و تشدیدکننده داشته باشند، مسلماً برداومتوانند نقش تبه اینترنت هستند که می

های آموزشی و درمانی، ابتدا شناخت عوامل مؤثر و مرتبط در اعتیاد به اینترنت طراحی برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Montag, Jurkiewicz & Reuter 

1. Jun & Choi 

۹. Zhao, Zhang, Bi, Wu, Wang 
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شده و ارتباط بین عوامل خانوادگی و اعتیاد به باشد. با توجه به مطالب مطرحضروری می

های مدهای منفی بر خانواده و نوجوانان گردد، گروهتواند منجر به پیااینترنت نوجوانان که می

اند ساالن در مقایسه با نوجوانان بیشتر موردبررسی علمی قرارگرفتهسنی دانشجویان و بزرگ

که نوجوانان استفاده یبشتری آر اینترنت را دارا هستند. لذا نمونه موردبررسی این درحالی

شده پژوهش حاضر قصد دارد که طالب مطرحپژوهش نوجوانان انتخاب شدند. با توجه به م

 گرفته در خانواده از جمله کارکردترین متغیرهای شکلبه بررسی ارتباط سه مورد از مهم

 پردازد.های تربیتی والدین با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان ببستگی و سبکخانواده، سبک دل

 روش پژوهش

باشد. جامعه آماری پژوهش همبستگی میپژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش مطالعه 

سال منطقه پنج تهران در نیم سال دوم تحصیلی  58تا  51حاضر را کلیه دانش آموزان دختر 

وپرورش منطقه پنج دهند )آمار سازمان آموزشنفر تشکیل می 1988به تعداد  5۹61-69

حجم نمونه با توجه  (. از این میان جامعه آماری پژوهش حاضر،5۹61تهران در نیمه دوم سال 

ای گیری خوشهنفر در نظر گرفته شده است که به روش نمونه ۹۹8به جدول مورگان 

مدرسه انتخاب شد، در مرحله  ۹4مدرسه،  511صورت انتخاب شد در مرحله اول از بین بدین

طور تصادفی انتخاب گردید و در مرحله سوم بعد دوم از هر مدرسه منتخب یک کالس به

طور تصادفی انتخاب گردید. جهت های پژوهش بهب کالس، آزمودنیاز انتخا

های آمار توصیفی ( و با استفاده از روشSPSS-11افزار آماری )وتحلیل دادها از نرمتجزیه

 زمان استفاده گردید.و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون هم

 ابزارهای پژوهش

 5661این پرسشنامه در سال  (:۹۱۱۹ساالن کولینز و رید )بستگی بزرگمقیاس دل

دهندگان در یک عبارت است که پاسخ 58توسط کولینز و رید تهیه شد، مقیاس دارای 

نند. کای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارات را بیان میدرجه 1مقیاس لیکرت 

لبستگی د 59،*51،5۹*،8*،5،9عبارت است. سؤاالت  9ها دارای هر یک از زیر مقیاس

بستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار دل 58،*9،54،59،*1،1سنجند. سؤاالت*ایمن را می
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د. سنجبستگی دو سوگرا/ اضطرابی را میدل 51، 55، 51، 6، 4، ۹دهد و سرانجام سؤاالت می

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیر مقیاس نزدیکی، وابستگی و 

گزارش شده است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد  11/1و  95/1، 98/1ترتیب،  اضطراب به

ای صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونهآزمون مجدد به –با استفاده از روش آزمون 

نفر آزمودنی با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین  511با حجم 

معنادار نبوده است و این آزمون در سطح  RASSدر  Cو  A ،Dهای دو اجرای مقیاس

 (.1118، 5اعتماد است )حمیدیقابل 61%

سؤالی توسط  99ی این پرسشنامه های تربیتی فرزند پروری شیفر:ی سبکپرسشنامه

( تدوین شده و عالوه بر سنجش محبت و کنترل 5691( و بر اساس کار شیفر )5۹18نقاشیان )

س ادراک فرزندان، محیط عاطفی خانواده )گرمی و سردی روابط خانوادگی( والدین بر اسا

کند. ترکیب این دو بعد بر اساس نمرات میانگین، چهار سبک فرزند را نیز، ارزیابی می

اال(، سهلگیرانه کنترل ب –کنترل باال(، مستبدانه )محبت پایین –پروری مقتدرانه )محبت باال 

جود کنترل کم( را به و -توجه )محبت کم گیر یا بیکنترل کم( و کناره –)محبت باال 

ای لیکرت بوده و نمرات باالتر در گذاری آزمون بر اساس طیف پنج گزینهآورد. نمرهمی

( 5۹89ی محبت و کنترل بیشتر است )حسینچاری، دالورپور و دهقانی، دهندههر بعد نشان

 89/1و در کار نقاشیان  8۹/1نی درونی در کار شیفر پایایی این پرسشنامه با روش همسا

 (.5۹88گزارش شده است )زاده محمدی و احمدآبادی، 

( طراحی شده 5668این آزمون که بر اساس کارهای یانگ ) آزمون اعتیاد به اینترنت:

‘‘ همیشه’’تا ‘‘ به ندرت’’ای از درجه 1گویه بوده که در یک مقیاس لیکرت  11است شامل 

ای گونهشود. هرچه نمره بیشتر باشد سطح اعتیاد به اینترنت باالتر است بهذاری میگنمره

اعتیاد شدید  511-81اعتیاد متوسط و  96-11اعتیاد خفیف،  46-۹5ی طبیعی، دامنه ۹1-1که:

های سنجش اعتیاد به اینترنت بیان ی مقیاس( در مرور نقادانه1155دهد، یانگ )را نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Hamidy 
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سنجی باالیی برخوردار بوده و پایایی باز آزمایی های رواناین مقیاس از ویژگیدارند که می

=( گزارش نموده و همسانی درونی آن را نیز 88/1r= و 9۹/1rآن را مناسب )بین 

( در بررسی 5۹61فرد، اسالمی و رضاپور )اند. در ایران علوی، جنتیبخش دانستهرضایت

گونه گزارش نمودند: روایی کاربران دانشجو این سنجی این مقیاس درهای روانویژگی

( پایایی به α=9/1( و آلفای کرونباخ )r=91/1(، روایی افتراقی )r=85/1، 98/1زمان )هم

 (.r=49/1( و پایایی به روش بازآزمایی )r=94/1سازی )روش دونیمه

 سال ابزار سنجش خانواده بر اساس الگوی مک مستر در (:FADابزار سنجش خانواده )

سؤال و هفت بعد تحت  91توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب تدوین شده و دارای  568۹

دهی عاطفی، آمیختگی )مشارکت عاطفی(، کنترل ها، پاسخعنوان حل مسئله، ارتباط، نقش

دهد. یوسفی رفتار و کارکرد عمومی است که کارکرد خانواده را مورد ارزیابی قرار می

با روش تحلیل عاملی، هفت عامل شیوه سنجش خانوادگی ( در پژوهش خود 5۹65)

مکمسـتررا نشان داد و بـا تحلیـل عامـل تائیدی آنها برازش نمود. ضرایب پایایی همسانی 

 8۹/1ماده و هفت عامل )به ترتیب با مقدار  91درونی ازجمله آلفای کرونباخ و تصنیف برای 

ی سـنجش ی همگرا و واگـرا شیوهبخش بودند. همچنین، ضرایب روای( رضایت81/1و 

پرسشـنامه کـانون مهـار خرده  خـانوادگی مـکمسـتر بـا پرسشنامه الگوهـای ارتبـاطی

بـه دست  4۹/1، 49/1،۹9/1،45/1های واکنش عاطفی و امتزاج با دیگران به ترتیب مقیاس

 آمد.

 های پژوهشیافته

از والدین دارای  58/1سال بود،  14/4 سال با انحراف معیار 14/59ها میانگین سنی آزمودنی

دارای تحصیالت  5۹/1دارای تحصیالت دیپلم،  19/1تر، تحصیالت دیپلم به پایین

نیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودند. همچنین ازلحاظ  51/1کارشناسی و 

الد زندگی ها کنار هر دو واز آزمودنی 98/1زندگی با والد و وضعیت طالق والدین نیز، 

 کردند؛ که این نسبت در وضعیتنیز کنار یکی از والدین خود زندگی می 11/1کردند و می
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 5طالق گرفته( نیز وجود داشت. در جدول  11/1زندگی مشترک و  98/1طالق والدین )

 نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
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 پژوهش : نیز میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای۱جدول 

 میانگین تعداد متغیر 
انحراف 

 استاندارد

 18/11 98/41 ۹۹8 اینترنت بهاعتیاد  اینترنت بهاعتیاد 

 بستگیسبک دل

 ۹8/1 89/54 ۹۹8 بستگی ایمنسبک دل

بستگی سبک دل

 دوسوگرا
۹۹8 15/54 19/4 

 14/9 69/51 ۹۹8 یبستگی اجتنابسبک دل

های تربیتی سبک

 فرزند پروری

 14/55 61/۹9 ۹۹8 مقتدر

 ۹6/51 591141 ۹۹8 سهل گیر

 18/5۹ ۹4/۹6 ۹۹8 گرسلطه

 95/51 18/۹8 ۹۹8 توجهبی

 کارکرد خانواده

 49/9 59/51 ۹۹8 حل مسئله

 99/۹ 91/59 ۹۹8 ارتباط

 45/51 ۹9/59 ۹۹8 هانقش

 14/9 9۹/5۹ ۹۹8 دهی عاطفیپاسخ

 14/8 59/58 ۹۹8 مشارکت عاطفی

 14/9 ۹۹/59 ۹۹8 رفتارکنترل 

 14/8 19/58 ۹۹8 کارکرد عمومی

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



 2731، بهار 73شمارة ، دهمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال            271

 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش۲جدول 

 ۱ ۸ ۷ ۹ ۵ 4 3 2 ۹ متغیر

اعتیاد  -5

 به

 اینترنت

5         

سبک  -1

ی بستگدل

 ایمن

**4۹۹/1- 5        

سبک  -۹

ی بستگدل

 دوسوگرا

**4۹9/1 **495/1- 5       

سبک  -4

ی بستگدل

 اجتنابی

**188/1 **111/1- *591/1 5      

     5 -541/1** -581/1** ۹11/1** -199/1** مقتدر -1

سهل  -9

 گیر
119/1- 19۹/1- 141/1- 115/1 *551/1- 5    

9- 

 گرسلطه
*511/1- 111/1- 1۹4/1 198/1- 119/1- 156/1 5   

8- 

 توجهبی
*541/1 199/1 149/1- 51۹/1 *541/1- 184/1 114/1 5  

6- 

کارکرد 

 خانواده

**111/1- **496/1 **581/1- **541/1- **591/1 **599/1- 161/1- 195/1- 5 

د بستگی دوسوگرا اجتنابی با اعتیاشود، بین سبک دلمشاهده می 1گونه که در جدول همان

اینترنت  بستگی ایمن و کارکرد خانواده با اعتیاد بهبین سبک دل به اینترنت ارتباط مثبت و

مقتدر  های تربیتیشود بین سبکطور که مشاهده می. همانارتباط منفی معناداری وجود دارد

توجه با اعتیاد به گر با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار و بین سبک تربیتی بیو سلطه

 بینی اعتیاد به اینترنت بر اساسنتایج پیش 1اری وجود دارد. جدول اینترنت رابطه مثبت معناد

های فرزند پروری را نشان بستگی و سبکهای دلهای کارکرد خانواده، سبکویژگی

 دهد.می
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 بین و اعتیاد به اینترنت: خالصه مدل رابطه متغیرهای پیش۳جدول 

R 2R  2تعدیل شدهR 

۹۷/۰ 49/1 4۹/1 

فرزند  بستگی، سبکهای سبک دلشود مقدار همبستگی مؤلفهمشاهده میگونه که همان

 49/1ها در مجموع، باشد، این مؤلفهمی 99/1پروری و کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت 

نتایج تحلیل واریانس مدل برای  4کند. در جدول بینی میاز تغییرات اعتیاد به اینترنت را پیش

بستگی، سبک های سبک دلنی متغیر اعتیاد به اینترنت از روی مؤلفهبیبررسی توانایی پیش

 فرزند پروری و کارکرد خانواده گزارش شده است.

 : نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری معادله رگرسیون۴جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

مجموع 

 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

 115/1 168/59 119/4919 59 559/91914 رگرسیون مقدار

   4۹1/199 ۹15 149/889۹4 ماندهمقدار باقی

    ۹۹9 99۹/594۹18 کل

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

های سبک باشد و این بدان معنی است که مؤلفهمعنادار می Fمیزان  4طبق جدول 

بینی لیت پیشبین قابعنوان متغیر پیشبستگی، سبک فرزند پروری و کارکرد خانواده بهدل

د و معادله باشتوجه و بررسی میمعناداری دارند و نتایج رگرسیون و ضرایب رگرسیون قابل

یب استاندارد و استاندارد نشده رگرسیون نیز ضرا 1رگرسیون معنادار است. در جدول 

 گزارش شده است.
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بستگی، سبک فرزند پروری و کارکرد : ضرایب تأثیر رگرسیون )سبک دل۵جدول 

 خانواده( و متغیر مالک )اعتیاد به اینترنت(

 مدل

ضرایب 

استاندارد 

 نشده

 
ضرایب 

 استانداردشده
t 

سطح 

 معناداری

 b 

خطای 

استاندارد 

 میانگین
Beta   

 115/1 ۹۹1/4 - 919/51 614/14 عرض از مبدأ

 9۹9/1 ۹۹9/1 111/1 199/1 186/1 بستگی ایمندل

بستگی دل

 دوسوگرا
116/1 155/1 545/1 911/1 118/1 

بستگی دل

 اجتنابی
991/1 1۹6/1 585/1 11۹/۹ 115/1 

 151/1 -15۹/1 -55۹/1 161/1 -119/1 مقتدر

 69۹/1 -1۹4/1 -115/1 191/1 -11۹/1 سهل گیر

 119/1 -111/1 -16۹/1 195/1 -519/1 گرسلطه

 116/1 919/1 554/1 186/1 1۹9/1 توجهبی

 191/1 -846/5 -189/1 ۹۹8/1 -911/1 حل مسئله

 9۹5/1 ۹۹4/1 115/1 581/1 19۹/1 ارتباط

 919/1 -489/1 -116/1 51۹/1 -194/1 نقش

دهی پاسخ

 عاطفی
118/1 114/1 119/1 511/1 611/1 

 11۹/1 688/1 599/1 541/1 41۹/1 مشارکت عاطفی

 146/1 -691/5 -51۹/1 594/1 -۹1۹/1 کنترل

 115/1 -191/۹ -565/1 5۹1/1 -4۹5/1 کارکرد عمومی

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

ی بستگبستگی دوسوگرا، دلهای دلبرای مؤلفه t، مقدار آماره 1با توجه به نتایج جدول 

های فهتوجه و مؤلگر و بیهای فرزند پروری سلطهبستگی مقتدر و سبکاجتنابی و دل

 11/1کارکرد خانواده شامل مشارکت عاطفی، کنترل و کارکرد عمومی با سطح معناداری )
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=sigباشد لذا آماره می 1/1تر از باشد و چون سطح معناداری محاسبه شده کوچک( میt 

 66های استرس شلی شامل تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، نقش و تغییرات در سطح مؤلفه

را و بستگی دوسوگهای دلتوان بیان نمود که سبکباشد. لذا میدرصد اطمینان معنادار می

 عاطفی توجه و مؤلفه مشارکتگر و بیهای فرزند پروری سلطهبستگی اجتنابی، سبکدل

ک فرزند کنند و همچنین سببینی میصورت مثبت و معناداری اعتیاد به اینترنت را پیشبه

نفی صورت مهای کارکرد خانواده شامل کنترل و کارکرد عمومی بهپروری مقتدر و مؤلفه

 کنند.بینی میو معناداری اعتیاد به اینترنت را پیش

 گیریبحث و نتیجه

 نشان داد که در بین متغیرهای کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنتها نتایج تجزیه تحلیل داده

های کارکرد عمومی، مشارکت عاطفی، حل ارتباط منفی وجود داشت. همچنین ویژگی

ا مطالعات کرد. این یافته همسو باز واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می ۹9/1مسئله و ارتباط، 

(، تسیتسکا، گریتسلیس، لویزو، 5۹61خسروی و صحرایی )(، 5۹61ایمانی و شیرالی نیا )

 باشد.( می1154( و سنورمانسی و همکاران )1155و همکاران ) 5جانیکان، فرسکو

نتایج مربوط به رابطه کارکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت نشان داد که حل مسئله، ارتباط، 

ارند ه اینترنت ارتباط منفی معناداری ددهی عاطفی و کارکرد عمومی با اعتیاد بها، پاسخنقش

های مثبت و مفید کارکرد خانواده هستند که به موازات های ذکر شده در واقع مؤلفهکه مؤلفه

های افزایش این متغیرها، شاهد کاهش سطح اعتیاد به اینترنت بودیم، همچنین بین مؤلفه

های ، مؤلفهمثبتی وجود داشت مشارکت عاطفی و کنترل رفتار با اعتیاد به اینترنت ارتباط

های منفی و نامطلوب کارکرد خانواده هستند که مشارکت عاطفی و کنترل رفتار از مؤلفه

آمیختگی، عدم استقالل، از بین رفتن مرزهای فردیت و عدم احترام به مرزهای اشاره به درهم

ه ش اعتیاد بباشد که در صورت افزایش این مؤلفه، شاهد افزایهای شخصی میو محدوده

 اینترنت بودیم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 .Tsitsika, Critselis, Louizou, Janikian, Freskou 
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گر با اعتیاد های تربیتی مقتدر و سلطهها نشان داد که در بین سبکنتایج تجزیه تحلیل داده

رنت رابطه مثبت توجه با اعتیاد به اینتبه اینترنت رابطه منفی معنادار و بین سبک تربیتی بی

از  55/1گر جه و سلطهتوهای تربیتی مقتدر، بیمعناداری وجود دارد؛ و همچنین سبک

و صحرایی  ها همسو با مطالعات خسرویکنند. این یافتهواریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می

باشد. ( می1159) 5( و چو، چو و چن1159(، اوزگار )5۹65(، سامانی و حسینی )5۹61)

گذارد یم ترین عاملی است که در رشد شخصیت فرزندان تأثیرمحیط خانه، نخستین و بادوام

و افراد خانواده نقش بسیار مؤثری را در آشنا کردن کودکان به زندگی جمعی و فرهنگی 

باشد. در یک خانواده، طرز جامعه دارند. خانواده یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرزندان می

ی فرزندان، چه در زمینه ارتباط به نحوی است که محیط را برای تأمین احتیاجات اساسی

(. 5۹61سازد )خسروی و صحرایی، ی روانی و یا اجتماعی مساعد میو چه در زمینهجسمی 

ی ارتباط های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوههای تربیتی یکی از سازهسبک

آید کلی والدین با فرزندان است و عاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می

 موقع )الزم و کافی( به نیازهایدهی بهالدین سبک مقتدر با پاسخ(. و5۹65)سامانی و حسینی، 

فرزندان خود و اعمال قوانین مشخص و تعریف شده در محیط خانواده، ایجاد روابط گرم و 

های استداللی، به رشد قدرت خودکنترلی، خودتنظیمی، صمیمانه و استفاده از شیوه

ه این شود کن امر به نوبه خود باعث مینفس و استقالل کودکان خود کمک کرده و ایعزت

زمان صرف شده برای اینترنت خود، نظارت، کنترل و مدیریت کودکان بتوانند روی مدت

نجام ها پیدا کرده و درنتیجه بتوانند برای اشخصی داشته و وابستگی کمتری به این بازی

رل داشته ظارت و کنتریزی کنند و بر آن نتکالیف و امور درسی و تحصیلی خود نیز برنامه

 (.5۹61باشند )طباطبائی راد، اکبری، 

یـاد توجه بیشـترین تـأثیر را در گـرایش بـه اعتهای فرزند پروری، سبک بیبـین سبک

تربیتــی  هایهای پیشین نشان داد که سبکبـه اینترنت دارد. همچنین برخی نتایج پژوهش

ـزان اسـتفاده دانـش آمـوزان از اینترنـت دارد؛ داری بـا میتوجه والــدین، رابطــه معنیبی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 .Chou, Chou & Chen 
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ر بین توجه بیشـتر باشد، استفاده از اینترنت دکه هرچقدر میزان سبک تربیتی بیطوریبه

ه از نظـر توجتوان گفت که والدین بیدر تبیین این یافته می .فرزندان نیز بیشتر خواهد بـود

ها و کنترل در سطح پـایینی هسـتند. آن پذیرندگی و پاسخ دهندگی و از نظـر درخواسـت

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 

بداد باشـند. همچنـین ایـن والـدین ای از اقتدار و اسـتخواهد کـه از نظـر فرزنـدان نمونهنمی

ها ممکـن اسـت دچـار مشکالت روانی و رفتاری در خانه قوانین خاصی ندارند و فرزندان آن

شوند. زمانی که قـوانین خاصـی بـرای کنترل فرزندان وجود نداشته باشد، میـزان رفتارهـای 

رس بودن توجهی و در دستبراین بییابد؛ بناناپختـه و نا به هنجار در فرزندان نیز افزایش می

رل کـافی کند. نبـود کنتـازحد از این فناوری فراهم میاینترنت، زمینه را برای استفاده بیش

ساز نههای اینترنتی زمیها و بازیروی فرزنـد و متنوع بودن فضای مجـازی بـا انـواع سرگرمی

ش نشــان داد کــه هرچقدر میــزان باشد. نتیجه این فـرض از پــژوهاعتیاد به اینترنت می

 توجه بیشتر باشد، استفاده از اینترنت نیز در دانش آموزان بیشتر استســبک تربیتــی بی

ها نشان داد که در بین سبک (. نتایج تجزیه تحلیل داده1118، 5)بورنستین و زولتنیک

بستگی ایمن با بک دلین سبستگی دوسوگرا واجتنابی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت و بدل

ی بستگهای دلاعتیاد به اینترنت ارتباط منفی معناداری وجود دارد و همچنین سبک

ها فتهکنند. این یااز واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می 18/1دوسوگرا، ایمن و اجتنابی، 

، خسروشاهی (5۹6۹(، توکلی، جمهری و فرخی )5۹61همسو با مطالعات مغنی زاده و نجار )

( و سنورمانسی و همکاران 1159) 1(، ادینبرگ، دیبا و اسچات5۹61و نصرت آبادی )

 باشد.( می1154)

ا با بستگی ایمن، روابط صمیمی و بهتری رتوان گفت افراد واجد سبک دلدر تبیین می

اند ریتکنند، ارتباط بین فردی بهتری دارند، دارای اعتماد به خویشتن باالدیگران برقرار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 .Bornstein & Zlotnik 

1 .Eichenberg, Dyba & Schott 
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وند؛ اما رگیرد کمتر به سراغ رفتارهای اعتیادی میها قرار میکه مانعی سر راه آنو هنگامی

بستگی ناایمن به خاطر احساس ناایمنی، اضطراب و عدم اعتمادی که افراد دارای سبک دل

که در ایجاد و برقراری ارتباط با دیگران شکست نسبت به خود یا دیگران دارند، هنگامی

رنت شود که به اینتدهند و این امر باعث میخورند، بیشتر انزوا و تنهایی را ترجیح میمی

(. مطابق نظریه خودشیفتگی 1154گرایش بیشتری داشته باشند )سنورمانسی و همکاران، 

د های شدیاند که از تجربیات دردناک ناشی از سرخوردگی( معتادان افرادی5661کوهات )

ود خودنظم شتوجهی مادر نسبت به نیازهای فرزند باعث میبرند. بینج میدر ارتباط با مادر ر

دهی با موفقیت انجام نشود و ساختارهای روانی مرتبط با مهار درونی رفتار شکل نگیرند. در 

تواند رنت میکنند و اعتیاد به اینتنتیجه این افراد به امور و اشیای بیرونی وابستگی پیدا می

توان از ها محسوب شود. بر این اساس میجبران کمبودهای درونی آنهای یکی از شیوه

ادر های شدید در ارتباط با مزای دوران کودکی که مربوط به سرخوردگیتجربیات آسیب

ن یافته سود بستگی برای تبیین ایعنوان یکی از سازوکارهای تأثیرگذار بر سبک دلاست به

تواند دین به فرزندان خود، اعتیاد به اینترنت را میتوجهی بیشتر والترتیب بیاینجست. به

ها را بستگی دوسوگرا نگـران هسـتند کـه شرکایشـان، در رابطـه، آنتوجیه کند. افراد با دل

ها را در مورد عشق و مراقبت ناالیق خواهند دید. افکار، طـرد و رهـا خواهند کرد، یا آن

ص در خصوشان متمایل اسـت؛ بهی شریک رابطهها به تمرکز بر رواحساسات و رفتـار آن

ها در دسترس و پاسخگو است یا خیـر. در مقابـل، افـراد بـا مـورد ایـنکـه شـریک آن

ها در مورد دیگران کنند. آنبستگی اجتنـابی، بـا نزدیکـی ودلبسـتگی احساس ناراحتی میدل

ابل در کار اهمیت صمیمیت و وابستگی متقها به انبرند. آنو روابط به عقاید بدبینانه پناه می

، 5روابط نزدیـک تمایـل دارنـد؛ و مـدعی داشـتن اسـتقالل و اتکای به خود هستند )ریس

1151.) 

این پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با خانواده نقش بسزایی در گرایش به اعتیاد به 

هایی که دچار عملکرد مختل وادهتوان بیان نمود که خاناینترنت نوجوانان دارد، درواقع می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Rees 
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دهند، و نامطلوب هستند به طرق مختلفی فرزند خود را به استفاده افراطی از اینترنت سوق می

های تربیتی که زیربنای اصلی و اساسی نحوه برخورد و رفتار با فرزندان همچنین سبک

د درواقع ند خود دارندهند، والدینی که کنترل کمی و یا زیادی بر فرزباشد را تشکیل میمی

عنوان راهی ازحد فرزند به اینترنت بهدهند و موجبات وابستگی بیشرفتار نامناسبی را ارائه می

های شوند. همچنین سبکبرای اجتناب از رفتارهای نامطلوب والد و هیجانات منفی خود می

در اعتیاد به  یتوانند تأثیر زیادبستگی میهای دلبستگی نیز تأثیرگذار بودند، سبکدل

باشند، بادوام می گرفته و پایدار وبستگی از بدو تولد شکلهای دلاینترنت داشته باشند، سبک

شود تا در صورت بدکارکردی منجر به رفتارهای نامطلوب فرزندان همین عامل باعث می

ر که در شود با توجه به نتایج پژوهش حاضمانند گرایش به اعتیاد اینترنت شوند. پیشنهاد می

 های آموزشی، پیشگیری ودرمانیفرهنگ داخلی مورد بررسی قرار گرفته در طراحی برنامه

ژوهش های پاعتیاد به اینترنت، نتایج پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گیرد از محدودیت

لیل ها به دتوان به محدودیت در بررسی سایر متغیرهای مربوط به فرد آزمودنیحاضر می

ها و محدودیت در تعمیم دهی نتایج پژوهش به سؤاالت و خستگی آزمودنیتعداد زیاد 

 های آتی مورد بررسی قرار گیرد.شود در پژوهشجنسیت پسر اشاره نمود که پیشنهاد می

 منابع

(. نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به 5۹64)ایمانی، مهدی. شیرالی نیا، خدیجه. 

 591-54۹(: 1) 1. درمانی خانوادهروان اینترنت نوجوانان. مشاوره و

بستگی و ترس های دل(. رابطه سبک5۹6۹)توکلی، نازلی. جمهری، فرهاد. فرخی، نورعلی. 

در  . فناوری اطالعات و ارتباطاتاز ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

 99-95(: 1) 1علوم تربیتی، 

بینی درمانی مثبت نگر بر رضایت از زندگی، خوشناثربخشی روا(. 5۹69خانجانی، مهدی. )

 .516-5۹9(: 19) 9، و عواطف مثبت در دانشجویان. مطالعات روانشناسی بالینی

بستگی، راهبردهای های دلرابطه سبک(. 5۹61خسروشاهی، جعفر. نصرت آبادی، تورج. )

 .588-599(: ۹) 8روانشناسی تحولی،  ای و سالمت روانی با اعتیاد به اینترنت.مقابله
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رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و (. 5۹61خسروی، زهره. صحرایی، علیزاده. )

 8۹-16(: 54) 8شناختی، مطالعات روان سالمت روان در دانش آموزان.

بررسی رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان، (. 5۹88زاده محمدی، علی و احمدآبادی، زهره. )
(: 1)1. مجله خانواده پژوهی، پیشگیری از جرم در محیط خانواده راهکارهایی برای

481-499. 

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خود تنظیمی (. 5۹65سامانی، سعید؛ و حسینی، مجید. )

 .۹5، 8فصلنامه خانواده پژوهی،  فرزندان،

(. 5۹61سف. )سهرابی، فرامرز. دارابی، افسانه. راستگو، ناهید. جاللوند، محمد. اعظمی، یو

گی و بستهای دلهای ناسازگار اولیه در رابطه بین سبکوارهگری طرحنقش واسطه
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