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چکیده
هدف از این پژوهش پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی
عاطفی در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود .روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
بود .جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی -18
 11تشکیل دادند که از میان جامعه آماری شهر تهران ،منطقه  78آموزشوپرورش انتخاب و از بین تمامی
مدارس منطقه آموزشی مذکور ،به روش نمونهگیری خوشهای دو دبیرستان پسرانه انتخاب و از بین جمعیت
دانشآموزی مدارس ،تعداد  750دانشآموز بهعنوان حجم نمونه در این پژوهش جایی داده شدند .در این
پژوهش بهمنظور جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی (یانگ) ،مقیاس
خطرپذیری جوانان ایرانی و پرسشنامه خودتنظیمی عاطفی (مارس) استفاده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادههای پژوهش از شاخصهای توصیفی نظیـر میانگین و انحراف معیار و روش آماری تحلیل رگرسیون
چند متغیری استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به فضای
مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر با خودتنظیمی عاطفی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد
( )p<0/05و خودتنظیمی عاطفی قدرت پیشبینی کنندگی باالتری در گرایش به رفتارهای پرخطر نسبت به
 .7دانشیار روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران.
 .1کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 .3دانشجودکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران (نویسنده مسئول)
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 .4استادیار زیستشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
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اعتیاد به فضای مجازی در دانش آموزان دارد .با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود که مشاوران و
روانشناسان بالینی مدارس به متغیرهای روانشناختی ازجمله خودتنظیمی عاطفی بهمنظور پیشگیری از اعتیاد
به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر توجه نمایند.

واژگان کلیدی :اعتیاد به فضای مجازی ،رفتارهای پرخطر ،خودتنظیمی عاطفی ،دانش آموزان
پسر.

مقدمه
امروزه شبکههای اجتماعی نظیر الین ،تلگـرام ،وایبـر ،تـانگو ،واتس آپ ،فیس بوک،
توییتر ،موردتوجه کـاربران اینترنـت قرارگرفته و بهعنوان بخـش جداناپـذیر زندگی بیشتر
کاربران تبدیلشده است .شبکههای اجتماعی را گونهای از رسانههای اجتماعی میدانند که
امکـان دسـتیابی بـه شــکل جدیــدی از برقــراری ارتبــاط و بــه اشتراکگذاری اطالعات
را در اینترنت فراهم آوردهاند (شاک .)1071 ،7این شبکهها نهتنها تأثیر عمیقی بر جنبههای
اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاشتهاند ،بلکه در زمینههای مختلف بـرای مثـال،
آموزشـی ،پزشکی و شغلی دارای کاربردهای فراوانـی هسـتند (طاهری مبارکه ،سالمی،
هاشمیان و نوروزی .)7314 ،از طرف دیگر استفاده فزاینده از فناوری رایانه و نفوذ گسـترده
اینترنت ،بسـیاری از افـراد خصوصـاً دانش آموزان را بـا اخـتالل بهداشت روانی و ارتباطات
اجتمـاعی ناشـی از ابـتال بـه اعتیـاد فضای مجازی مواجه ساخته است (ین 1و همکاران،
 .)1001اعتیـاد بـه فضای مجازی یـک فراینـد آسیبشناسی استفاده از اینترنت اسـت کـه
باعـث ایجـاد یـک وضعیت روانی میشود که در آن حالت ،رفتار شـخص مختـل شده و
یک اختالل در وضعیت شناختی فرد نیز ایجاد میشود .از عالئم این وضعیت روانی میتوان
به ایجاد مشکالت درونی در فرد ،مشکالت و مسائل ایجادشده در محل کـار ،فرامـوش
کردن مسئولیت در قبال خانواده و دوستان و شغل اشـاره کـرد .این بیماری مانند هر بیمـاری
روانـی دیگـر نیـاز بـه شـناخت و درمان دارد (سادوک ،سادوک ،کاپالن و
سادوک .)1075،3تاکنون مطالعات بیشماری در خصوص اعتیـاد بـه اینترنـت و شبکههای
4
اجتماعی و زیانهای ناشی از آن توسط پژوهشگران انجامشده است .مارتین و شوماخر
1. Shoo
2. Yen
3. Sadock, Sadock, Kaplan, & Sadock's
4. Martin & Schumacher
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( )1071در پژوه شی به این نتیجه رسیدند که کاربران وابسته بـه اینترنت ،تنها و افسردهترند.
آستیناویسین 7و همکاران ( ) 1070در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که اعتیاد به
فضای مجازی با مشکالت سالمت جسمانی ،اضافهوزن ،عدم فعالیت بدنی و اسکلتی-
عضالنی و اختاللهای بینایی مرتبط است .بارنای 1و همکاران ( )1075نشان دادند که اعتیاد
به اینترنت منجر به پریشانی و اختالل چشمگیر در عملکرد روانشناختی ،اجتماعی ،تحصیلی
و یا شغلی میشود .به گفته برخی از صاحبنظران آسیبهای اجتماعی ابتدا در فضای مجازی
و سایبری شروع میشود و بهعبارتدیگر آسیبهای اجتماعی با اعتیاد تکنولوژیکی مرتبط
است (گریفیت .)1007 ،3ویژگیهایی مانند دسترسی آسان به اینترنت ،گمنام ماندن ،مشاهده
الگوهای منفی ،دریافت تقویت ،تجربیات مثبت و خوشایند زمینه را برای رفتارهای پرخطر

4

آماده میکند (فوگل و نیهماد .)1001 ،5از اینرو برخی از مطالعات ارتباط مثبت بین اعتیاد
به اینترنت و رفتارهای پرخطر را نشان داده است (بیب 0و همکاران ،1004 ،اوداکی.)1073 ،1
شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهدیدکننده سـالمت است که
در سالهای اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی از سوی سازمانهای بهداشـتی ،مجریـان
قانون و سیاستگذاران اجتمـاعی مـورد توجـه قـرار گرفته است (اسماعیلزاده ،اسدی،
میری و کرامتکار .)7317 ،مفهوم گسترده رفتار پرخطر ،سلسلهای از رفتارها را در برمیگیرد
که نهتنها برای فرد درگیر این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیانهای جدی به بار میآورد،
بلکه باعث صدمه غیرعمدی به افراد بیگناه دیگر نیز میشود (بویر .)1000 ،8رفتارهای
پرخطـر شناختهشده در بین جوانان ایرانی عبارتاند از :خشونت ،خودکشـی ،بیمالحظگی
در راننـدگی ،مصـرف دخانیـات ،الکـل و مواد ،رفتارهای پرخطر جنسی که احتمال ابتال به
ایـدز یـا بیماریهای مقـاربتی را بـه دنبـال داشـته باشـد ،رفتارهای تغذیهای ناسالم و عدم
انجـام فعالیتهای بدنی و ورزشی (عطادخت و همکاران .)7311 ،رشید ( )7314در پژوهشی
به این نتیجه دست یافتند که تجربه قلیان کشیدن ،کشیدن سیگار ،رابطه جنسی ،کتککاری
1. Izadpanah
2. Burnay
3. Griffiths
4. High-Risk Behavior
5. Fogel & Nehmad
6. Beebe
7. Odacı
8. Boyer
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در بیرون از خانه و تجربه مصرف الکل به ترتیب همهگیرترین رفتارهای پرخطر در میان
نوجوانان ایرانی است .اسماعیلزاده و همکاران ( )7317در بررسی شیوع رفتارهای پرخطر
در بین نوجوانان شهر قزوین نشان دادند که مصـرف قلیـان در دانـش آمـوزان بیشترین
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
مجازی و بالطبع آن گرایش به رفتارهای پرخطر میشود ،سهم عوامل روانشناختی را مهم و
اساسی میدانند .از جمله عوامل روانشناختی که ممکن است پیشبینی کننده اعتیاد به فضای
مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر باشد ،خودتنظیمی عاطفی 7است .هدفمان)1074( 1
خودتنظیمی عاطفی را مدیریت خود برای تغییر دادن پاسخهای خواسته یا ناخواسته در جهت
رسیدن به اهداف آگاهانه یا ناآگاهانه تعریف کرده است .استرانگ من )1000( 3پنج نوع
فرآیند عاطفی نقل کرده است .از نظر او طی گزینش موقعیت؛ فرد با نزدیک شدن یا دور
شدن از افراد ،مکانها یا اشیایی که موجب تجارب عاطفی خوش یا ناخوشی میشوند ،به
تنظیم عواطف خود میپردازد ،طی اصالح موقعیت؛ بر روی آنچه موجب تجارب عاطفی
ناخوشایند است متمرکز میشود و آن را بهصورت دلخواه خود تغییر میدهد ،با تغییر توجه؛
توجه اش را به چیز دیگری جلب میکند و از موقعیت یا محرکی که باعث ایجاد هیجان
شده حواس خود را پرت میکند ،با تغییر شناختی؛ ارزیابیاش را از بعضی چیزها تغییر داده
تا تأثیر عاطفی آن را تغییر دهد و با اصالح پاسخ؛ به تغییر پاسخ هیجانی خود نسبت به
موقعیتها یا محرکها اقدام میکند .راهبردهایی که افراد برای تنظیم عواطف خود از آنها
استفاده میکنند ،میتواند موجب ارتقای سطح سالمت انسانها در ابعاد مختلف زیستی،
روانی ،اجتماعی و اخالقی شود که از این طریق سطح کیفیت زندگی ،کارایی و روابط بین
فردی را بهبود میبخشد (صالحی مورکانی .)7385 ،پژوهشهای صورت گرفته بیشتر به
بررسی رابطه خودتنظیمی عاطفی با اختالالت روانشناختی پرداختهاند ،بااینحال تاکنون
پژوهشی به بررسی نقش خودتنظیمی عاطفی در اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به
رفتارهای پرخطر نپرداخته است .در این رابطه غفار دوست ،شالچی و بافنده ( )7315طی
1. emotional self-regulation
2. Hofmann
3. Strongman
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پژوهشی دریافتند که دشواری در خودتنظیمی عواطف یکی از مشکالت افراد مصرفکننده
مواد است .قنبری میالسی ( )7314در پژوهشی نشان داد که بین خودتنظیمی عاطفی با روان
رنجوری و تجربه پذیری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .جور 7و همکاران ( )1071به
بررسی نقش توانایی خودتنظیمی عاطفی در تابآوری گروهی از نوجوانان حومه شهری
اسپانیا پرداختند که نتایج پژوهش آنان حکایت از نقش اساسی خودتنظیمی عاطفی در
تابآوری نوجوانان بود .وینستین 1و همکاران ( )1075همبسـتگی اعتیاد به اینترنت با
اضطراب اجتماعی را موردبررسی قرار دادند که نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد بـین
اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی ،همبستگی مثبتی وجود دارد .چو )1074( 3در پژوهشی
نقش استرسهای خانوادگی را در گرایش به اعتیاد فضای مجازی معنادار گزارش کرد.
یاریاری ،کشاورزی و رسولی ( )7314در پژوهشی نشان دادند که بین تمامی باورهای
فراشناختی و انواع رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنیدار وجود دارد .خزاعی و همکاران
( ) 7310در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین وابستگی به تلفن همراه با
پرخاشگری ،رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .عطادخت ،رنجبر ،غالمی و نظری
( )7311در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین بهزیستی روانشناختی با رفتار پرخطر
رابطه منفی معنادار وجود دارد .در پژوهشی حبیبی کلیبر ،فرید و عبدالملکی ( )7313نشان
دادند که بین کنترل هیجانات و گرایش به اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود دارد .رحمتی
و صابر ( )7310تنظیم شناختی هیجان و تابآوری دانش آموزان معتاد به اینترنت را نسبت
به دانش آموزان عادی در سطح پایینتری گزارش کردند.
با توجه به اینکه دانش آموزان سرمایههای جامعه میباشند ،سالمت روح و جسم آنها
تضمین سالمت و آینده است .از طرفی شیوع روزافزون اعتیاد به فضای مجازی و رفتارهای
پرخطر در بین آنان که برابر است با هدر رفتن پتانسیلهای خالق و سازنده جامعه ،بررسی و
پی بردن به عوامل روانشناختی که پیشبینی کننده این شرایط باشد از اهمیت اساسی
برخوردار است .از اینرو هدف پژوهش حاضر پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش
به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر
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
تمامی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران که در سال تحصیلی  11-18مشغول به
تحصیل بودند .از میان جامعه آماری تمامی مناطق آموزشی شهر تهران ،منطقه 78
آموزش وپرورش انتخاب و از بین تمامی مدارس منطقه آموزشی مذکور ،به روش
نمونهگیری خوشهای دو دبیرستان پسرانه انتخاب و از بین جمعیت دانش آموزان پسر مدارس،
تعداد  750دانشآموز بهعنوان حجم نمونه در این پژوهش جایی داده شدند .در این پژوهش
نمونههای موردنظر در متغیرهای سن ،جنسیت و معدل تحصیلی همتا شدند.
آزمون اعتیاد به اینترنت توسط یانگ ( )7110در  10آیتم طراحی و به روش لیکرت بین
صفر تا چهار نمرهگذاری شده است؛ بدینصورت که به پاسخ اصالً ،نمرة صفر؛ خیلی کم،
نمرة یک؛ کم ،نمرة دو؛ زیاد ،نمرة سه به گزینۀ خیلی زیاد ،نمرة چهار تعلق میگیرد .بدین
ترتیب ،دامنۀ نمره هر فرد در پرسشنامه بین صفر تا  80است .نمرات بهدستآمده برای هر
فرد ،وی را در سه گروه طبقهبندی میکند .7 :کاربر عادی اینترنت .1 ،کاربری که در اثر
استفادة زیاد دچار مشکالتی شده است. 3 ،کاربر معتاد که استفادة بیشازحد ،وی را وابسته
کرده است و نیاز به درمان دارد .در ایران نیز علوی و همکاران ( )1070روایی و پایایی این
پرسشنامه را بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند که نسخۀ ترجمه شدة آن از روایی ( 0)0/88و
پایایی ( ) 0/11قابل قبولی برخوردار است .در پژوهش حاضر پایایی و روایی به ترتیب برابر
با  0/18و  0/13به دست آمد.
برای سـنجش گرایش به رفتارهـای پرخطـر ،از مقیـاس خطرپـذیری جوانـان ایرانی
( )IADSاستفاده شده است .زاده محمدی ،احمدآبادی و حیدری ( )7310این پرسشنامه را
در  38عبارت تدوین کردهاند که آسیبپذیری نوجوانـان در  1دســتۀ رفتارهـای پرخطــر
از قبیـل خشــونت ،رانندگی مخاطرهآمیز ،سـیگار کشـیدن ،مصـرف مـواد مخـدر ،مصرف
الکل ،رابطه و رفتار جنسی و گرایش به جنس مخـالف را میسنجد .پاسخگویان موافقت یا
مخالفـت خـود را بـا ایـن گویه ها در یک مقیاس  5گزینهای از کامالً موافق با نمرة ( )5تا
کامالً مخالف با نمرة ( )7بیان میکنند .پایایی این ابزار به شیوة آلفای کرونباخ برای مقیاس
کلی  0/14آمده است (زاده محمدی و احمدآبادی .)7310 ،آلفای کرونباخ بهدستآمده در
این پژوهش نمره  0/84بوده است.
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بهمنظور سنجش خودتنظیمی عاطفی از مقیاس خودتنظیمی عاطفی مارس استفاده شد.
سؤاالت این پرسشنامه عمدتاً از کتاب راهنمایی جامع خودتنظیمی تألیف الرسن و پریز
مایک برداشتشده است (به نقل از باقری و یوسفی .)7388 ،این پرسشنامه دارای  44سؤال
است که ابعاد شناختی ،رفتاری ،تغییر موقعیت ،تغییر عاطفه ،کاهش خلق منفی و افزایش
خلق مثبت را شامل میشود .صالحی مورکانی ( )7385پایایی این پرسشنامه با استفاده از
روش نیمه کردن  0/15و با استفاده از آلفای کرونباخ  0/80گزارش کردهاند .همچنین
صالحی و مورکانی ( )7385اعتبار مقیاس خودتنظیمی عاطفی را برای هریک از زیر مؤلفهها
از  0/03تا  0/10گزارش کردند که نشان دهنده اعتبار باالی این مقیاس در فرهنگ ایرانی
است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده  0/08گزارش شد .در این
پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها عالوه بر استفاده از شاخصهای توصیفی نظیـر
میانگین و انحراف معیار ،از تحلیل رگرسیون چند متغیره اسـتفاده شد.

نتایج
فرضیه اصلی پژوهش این است که اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر
اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران بهطور معناداری
پیشبینی میشود .برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.
خودتنظیمی عاطفی در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق ،دارای  0بعد است که رابطه
آنها با اعتیاد به فضای مجازی موردسنجش واقع شده است .یافتههای توصیفی مقیاسهای
پژوهش در جدول  7آورده شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی خرده مقیاسهای تحقیق
شاخص آماری

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تنظیم عاطفی شناختی

750

10/01

5/35

تنظیم عاطفی رفتاری

750

14/00

4/03

تغییر موقعیت

750

10/44

5/78

تغییر عاطفه

750

18/31

4/14

کاهش خلق منفی

750

18/57

4/18

افزایش خلق مثبت

750

31/11

0/55

گرایش به رفتارهای پرخطر

750

18/51

8/30

مقیاس
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750

5/71

30/31

نتایج یافتههای توصیفی نشان میدهد از بین ابعاد خودتنظیمی عاطفی بیشترین میانگین
مربوط به افزایش خلق مثبت است.
در بکار گیری روش آماری ،ابتدا با استفاده از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف
نرمال بودن دادهها مورد آزمون و تأیید قرار گرفت.
یکی از مفروضات رگرسیون عدم وجود اثر هم خطی بین متغیرهای مستقل است.
شاخصهای تحمل واریانس و تورم واریانس این فرضیات را چک میکنند .در پژوهش
حاضر ،تمامی اعداد نشان از عدم وجود اثر هم خطی شدید بین متغیرهای پیشبین بود .از
دیگر مفروضات رگرسیون استقالل خطاها بود که باید فرض وجود همبستگی بین خطاها رد
شود .برای چک کردن این فرض میتوان از آماره دوربین واتسون استفاده کرد .برای تأیید
این فرض الزم است که مقدار این اماره در بازه  7/5تا  1/5قرار داشته باشد .در این پژوهش
این آماره برابر با  7/10شده است که حاکی از صادق بودن این پیشفرض است.
اولین آزمون تست مدل کلی است .در واقع اگر حداقل یکی از متغیرهای پیشبین تحقیق
روی متغیر مالک تأثیر معنادار داشته باشد ،مدل پژوهشگر تأیید میگردد .فرض صفر و
خالف بهصورت زیر است:
H 0 : 1   2  ...  5  0

 one i for i  1, 2,3, 4,5
H 1 : i  0

جدول  .2نتایج رگرسیون عوامل خودتنظیمی عاطفی بر اعتیاد به فضای مجازی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

7080/50

0

780/01

باقیمانده

1733/37

743

74/17

کل

3173/81

741

مدل

F

R

R2

R2adj

sig

71/01

0/58

0/34

0/37

0/007

همانطور که در جدول مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  0/05شده است و نشان از
معنیدار بودن مدل رگرسیون است ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک
تأثیر معنادار دارد .شاخص ( R2ضریب تعیین چندگانه) :این شاخص مشخص میکند که
چند در صد از تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبین تبیین میشوند بهعبارتدیگر
متغیرهای پیشبین چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته را دارند .در این پژوهش مقدار
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 R2برابر  0/34شده است به این معنا که عوامل خودتنظیمی عاطفی  34درصد توانایی
پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی را دارند و  00درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل است.
شاخص ( R2adjضریب تعیین تصحیحشده) :این شاخص توانایی پیشبینی متغیر وابسته را
توسط متغیرهای پیشبین در جامعه بررسی میکند درواقع با کمی تعدیل ،نمونه را به تمام
جامعه بسط میدهد .مقدار این ضریب در این پژوهش  0/37شده است ،یه عبارت دیگر
خودتنظیمی عاطفی  37درصد توانایی پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی را دارند .با توجه به
معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدامیکی از ضرایب صفر نیست و یا
بهعبارتدیگر کدام متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون t
استفاده میشود.
جدول  .3ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیشبین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

استانداردشده

آمارهt

sig

سطح معناداری

8/18

0/007

0/05

-5/40

0/007

0/05

0/008

0/05
0/05

مقدار ثابت

40/08

تنظیم عاطفی شناختی

-0/50

-0/44

تنظیم عاطفی رفتاری

-0/18

-0/15

-1/47

تغییر موقعیت

0/03

0/03

0/40

0/01

تغییر عاطفه

-0/37

-0/10

-3/70

0/001

0/05

کاهش خلق منفی

-0/35

-0/11

-3/10

0/001

0/05

افزایش خلق مثبت

-0/30

-0/14

-1/11

0/07

0/05

همانطور که نتایج جدول نشان میدهد عوامل تنظیم عاطفی شناختی ،تنظیم عاطفی
رفتاری ،تغییر عاطفه ،کاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت با اعتیاد به فضای مجازی در
سطح  5درصد رابطۀ معنادار دارند و منفی بودن این ضرایب درواقع نشاندهنده این است که
با افزایش این عوامل ،میزان اعتیاد به فضای مجازی کاهش مییابد.
برای بررسی این فرضیه که ابعاد خودتنظیمی عاطفی ،توانایی پیشبینی گرایش به
رفتارهای پرخطر را دارند از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .در این پژوهش
مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1/10شده است که حاکی از صادق بودن این پیشفرض
است.

فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره پنجاه وسوم ،سال پانزدهم ،پاییز 98

182

اولین آزمون تست مدل کلی است .درواقع اگر حداقل یکی از متغیرهای پیشبین تحقیق
روی متغیر مالک تأثیر معنادار داشته باشد ،مدل پژوهشگر تأیید میگردد .فرض صفر و
خالف بهصورت زیر است:

H 0 : 1   2  ...  5  0

 one i for i  1, 2,3, 4,5
H 1 : i  0

جدول  .4نتایج رگرسیون عوامل خودتنظیمی عاطفی بر گرایش به رفتارهای پرخطر
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

17801/51

0

3033/10

باقیمانده

31851/78

743

111/13

کل

54054/15

741

مدل

F

R

R2

R2adj

sig

75/87

0/00

0/43

0/41

0/007

همانطور که در جدول مشاهده میشود مقدار  sigکمتر از  0/05شده است و نشان از
معنیدار بودن مدل رگرسیون است ،یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک
تأثیر معنادار دارد .شاخص ( R2ضریب تعیین چندگانه) :این شاخص مشخص میکند که
چند در صد از تغییرات متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبین تبیین میشوند بهعبارتدیگر
متغیرهای پیشبین چند درصد توانایی برازش متغیر وابسته را دارند .در این پژوهش مقدار
 R2برابر  0/43شده است به این معنا که عوامل خودتنظیمی عاطفی  43درصد توانایی
پیشبینی گرایش به رفتارهای پرخطر را دارند و  51درصد باقیمانده مربوط به سایر عوامل
است .شاخص ( R2adjضریب تعیین تصحیحشده) :این شاخص توانایی پیشبینی متغیر
وابسته را توسط متغیرهای پیشبین در جامعه بررسی میکند در واقع با کمی تعدیل ،نمونه را
به تمام جامعه بسط میدهد .مقدار این ضریب در این پژوهش  0/41شده است ،یه عبارت
دیگر خودتنظیمی عاطفی  41درصد توانایی پیشبینی گرایش به رفتارهای پرخطر را دارند.
با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدامیکی از ضرایب صفر نیست
و یا بهعبارتدیگر کدام متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار در مدل دارند .به این منظور از آزمون
 tاستفاده میشود.
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جدول  .5ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون
متغیر پیشبین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

استانداردشده

 tآماره

Sig

سطح معناداری

70/11

0/007

0/05

-0/40

0/007

0/05

0/007

0/05
0/05

مقدار ثابت

34/14

تنظیم عاطفی شناختی

-0/43

-0/41

تنظیم عاطفی رفتاری

-0/48

-0/50

-1/47

تغییر موقعیت

0/01

0/07

0/31

0/13

تغییر عاطفه

-0/11

-0/14

-1/50

0/000

0/05

کاهش خلق منفی

-0/41

-0/54

-1/10

0/007

0/05

افزایش خلق مثبت

-0/15

-0/13

-1/30

0/008

0/05

همانطور که نتایج جدول نشان میدهد عوامل تنظیم عاطفی شناختی ،تنظیم عاطفی
رفتاری ،تغییر عاطفه ،کاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت با گرایش به رفتارهای پرخطر
در سطح  5درصد رابطۀ معنادار دارند و منفی بودن این ضرایب درواقع نشاندهنده این است
که با افزایش این عوامل ،میزان گرایش به رفتارهای پرخطر کاهش مییابد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پیشبینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس
خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر تهران انجام شد .بهمنظور
دستیابی به نتایج پژوهش فرضیاتی تدوین شد که پس از تجزیهوتحلیل هر یک از آنها
نتایجی به دست آمد .نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به فضای مجازی
در دانش آموزان و خودتنظیمی عاطفی آنان رابطه منفی معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر
اعتیاد به فضای مجازی بر اساس خودتنظیمی عاطفی به شکل منفی قابل پیشبینی است .این
یافته بهنوعی با پژوهشهای مارتین و شوماخر ( ،)1071بارنای و همکاران ( ،)1075وینستین
و همکاران ( ،)1075چو ( ،)1074رحمتی و صابر ( )7310همسو است .این یافته بر اساس
چندین دیدگاه قابل بررسی است .از جمله :شک و شیو )1070( 7معتقدند که نوجوانها
گروهی پرخطر برای اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی محسوب میشوند و در دو دهه
1. Shek & Yu
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گذشته ،نرخ شیوع باالی اعتیاد به اینترنت در کودکان و نوجوانها و روابط نامطلوب بین
رفتارهای اعتیادآور اینترنتی و سالمت جسمانی افراد و سالمت روانشناختی بهطور مداوم
گزارششده است .در تبیین این یافته پژوهشی همچنین میتوان به دیدگاه گارنفسکی ،کرایج
و اسپینهاون )1007( 7اشاره کرد ،گارنفسکی و همکاران در پژوهشهای خود به این نتیجه
رسیدند افرادی که از سبکهای شناختی ضعیف استفاده میکنند نسبت به دیگران در برابر
اختاللهای روانشناختی آسیبپذیرتر هستند؛ بنابراین نقص در خودتنظیمی عاطفی بهعنوان
نوعی آسیب در سبکهای شناختی ،پیشبین اعتیاد به اینترنت بهعنوان نوعی از اختالل
روانشناختی است .همچنین نتایج این فرضیه بر اساس یافته پژوهشی عسگری و مرعشیان
( ) 1001قابل تبیین است .نتایج پژوهش آنان نشان داد که افراد وابسته به اینترنت و فضای
مجازی درجه انطباق ضعیفتری با دیگران دارند و ازنظر عاطفی بیثبات هستند و علت
دستیابی به اینترنت در بسیاری از افراد برای سرکوب کردن اضطراب و تنشهای زندگی
بوده است؛ اما نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل فرضیه دوم پژوهش نیز نشان داد که بین
خودتنظیمی عاطفی و گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان رابطه منفی معناداری
وجود دارد ،بهعبارتدیگر گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس ضعف در خودتنظیمی
عاطفی قابل پیشبینی است .نتایج حاصل از این فرضیه پژوهش با یافتههای غفاردوست،
شالچی و بافنده ( ،)7315قنبری میالسی ( ،)7314یاریاری ،کشاورزی و رسولی (،)7314
خزاعی و همکاران ( ،)7310عطادخت و همکاران ( ،)7311حبیبی کلیبر ،فرید و عبدالملکی
( )7313همسو است .در تبیین این یافته پژوهشی میتوان چنین استنباط نمود نوجوانانی که
در زمینۀ شناخت خود دچار مشکل هستند و تواناییهای الزم را برای خودتنظیمی عاطفی
ندارند ،در شرایط پراسترس از کنترل خوبی برخوردار نبوده ،ماهیت استرس را با شدت
باالتری درک مینمایند و از سازگاری روانشناختی کمتری برخوردارند .همچنین ظرفیت
هیجانی و عاطفی پایین به فرد این امکان را نمیدهد تا در برخورد با دیگران ،از خلقوخوی
مثبت و سطح تحمل موردنیاز استفاده کند تا بتواند با آنها به بهترین واکنش و رفتار دست
بزند و به خودتنظیمی عاطفی مطلوبی دست یابد که این عدم خودتنظیمی عاطفی باعث بروز
رفتارهای تکانشی ،ناپخته در این دانش آموزان میشود (آیورباچ 1و همکاران.)1008 ،
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
رفتارهای پرخطر ،خودتنظیمی عاطفی قدرت باالتری در پیشبینی گرایش به رفتارهای
پرخطر به شکل منفی در دانش آموزان دارد؛ اما مانند هر پژوهشی ،پژوهش حاضر نیز خالی
از محدودیتهایی نبود که وجود این محدودیتها تعمیمیافتههای آن را نیازمند احتیاط هر
چه بیشترمی کند .ازجمله این پژوهش یک مطالعه مقطعی بوده و نیاز است کـه درزمینۀ
اعتیـاد بـه فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر و مسائل مرتبط با آن مطالعات دقیقتر
و در طول زمان صورت گیرد تا با اطمینان بیشـتری بتـوان در این زمینه اظهارنظر کرد .نمونه
موردمطالعه در این پژوهش تنها دانش آموزان پسر در مقطع دبیرستان بوده است و بهمنظور
دستیابی به نتایج پایاتر ،اجرای این پژوهش در بین دانش آموزان دختر در مقاطع دیگر
ضروری است .اسـتفاده از روشهای دیگـری همچون مصاحبه بالینی در کنار اجرای
پرسشنامهها نیـز میتواند مفید باشد و به افزایش دقت در بررسیهای آتی منجر شود .با توجه
به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر
بر اساس خودتنظیمی عاطفی قابل پیشبینی است ،مشاوران و روانشناسان بالینی مدارس باید
به متغیرهای روانشناختی ازجمله خودتنظیمی عاطفی بهمنظور پیشگیری از اعتیاد به فضای
مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر توجه نمایند .همچنین یافتههای ایـن پـژوهش اهمیـت
اقدامات پیشگیرانه را در قالب برنامههای آموزشی و مشاورهای بـه دانش آموزان در
خصـوص اسـتفاده درسـت و مفیـد از فضای مجازی نشان میدهد و ذکـر مسـائل و
مشـکالت در زمینـه استفاده نادرست از فنآوریهای ارتباطی همچون فضای مجازی
میتواند زمینهساز آموزش صحیح و توجه بیشـتر والـدین و خانوادهها برای استفاده مناسب
و مؤثر از اینترنت و فضای مجازی باشد.
درنهایت از کلیــه مســئولین آموزشوپرورش منطقه  78شهر تهران ،مدیران مدارس و
همچنین دانش آموزان عزیزی کـه در انجـام ایـن پـژوهش مسـاعدت الزم را فراهم نمودند
صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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