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Extended Abstract

1. Introduction

oday, the use of the Internet is an important 
part of everyday life for many people, espe-
cially students, for educational and entertain-
ment purposes [1]. The Internet provides 
valuable services for many people, but Inter-

net Addiction (IA) or the pathological use of the Internet as 
an individual’s inability to control use of the Internet, can 
causes psychological, social, educational, or occupational 

T
problems in one’s life [2]. People with IA use the Internet 
too much, which often leads to wasted time and neglect of 
work, reducing time spent with family and friends, and psy-
chological well-being [3], and cause weaker self-esteem 
[4], decreased mental health [5], increased loneliness and 
depression [6], impulsivity, sensitivity and social isolation 
[7]. Excessive use of the Internet is a form of behavioral ad-
diction, [8] which can cause serious educational and fam-
ily problems for students. Due to the increasing use of the 
Internet in Iran, especially among young people and the low 
number of studies that have examined the possible mediat-
ing variables between Difficulties in Emotion Regulation 
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Aims This study aims to assess the mediating role of coping strategies in the relationship between Diffi-
culties in Emotion Regulation (DER) and Internet Addiction (IA) among college students.
Methods & Materials This is a descriptive-correlational study. Participants were 375 students of Islamic 
Azad University of Karaj Branch in 2018 who were selected using a convenience sampling method. Data 
were collected via self-report using the Difficulties in Emotion Regulation Scale, Coping Responses Inven-
tory, and Internet Addiction Questionnaire. Collected data were analyzed in SPSS v. 25 using descriptive 
statistics, Pearson correlation coefficient, and concurrent hierarchical linear regression analysis (using 
Baron & Kenny approach).
Findings A significant relationship was observed between DER and maladaptive coping strategy (P<0.05, 
r=0.527), between IA and maladaptive coping strategy (P<0.05, r=0.386), and between DER and IA 
(P<0.05, r=0.548). Hierarchical regression analysis results showed that maladaptive coping strategy was 
the mediator of the relationship between DER and IA.
Conclusion DER is associated with IA and has a positive impact on maladaptive coping strategy of stu-
dents, which can increase their IA. 
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(DER) and IA, this study aimed to examine the mediating 
role of coping strategies in the relationship between DER 
and IA among college students.

2. Materials and Methods

This is a descriptive-correlational study. The study popu-
lation consisted of all students (Undergraduate, graduate 
and post- graduate) of Islamic Azad University of Karaj 
Branch in 2018 (n=34000). Of these, 375 were selected us-
ing a convenience sampling method. Data were collected 
using the Coping Responses Inventory with 32 items rated 
on a 4-point Likert scale designed by Billings and Moss 
[10], Internet Addiction Test with 20 items designed by 
Young [11], and the Difficulties in Emotion Regulation 
Scale with 36 items designed by Gratz and Roemer [12].

3. Results

Results showed a significant relationship between DER 
and maladaptive coping strategy (P<0.05, r=0.527), be-
tween IA and maladaptive coping strategy (P<0.05, 
r=0.386), and between DER (except for lack of emotional 
awareness) and IA (P<0.05, r=0.548) (Table 1). Moreover, 
hierarchical regression analysis results showed that mal-
adaptive coping strategy was the mediator of the relation-
ship between DER and IA (Table 2).

4. Discussion

The results of the present study showed that there was a 
significant and positive relationship between the variables 
of DER (except for lack of emotional awareness) and IA. 
So DER plays an important role in IA of college students. 
Other studies have shown that the use of the Internet in-
creases by having more difficulties in regulating emotions 
[13], and there is a positive and significant relationship be-
tween DER and maladaptive coping style [14]. These are 
consistent with our results. When a person is disturbed, a 
maladaptive coping strategy can lead to adverse conditions 
that cause negative emotions. In this case, people spend 
their time on the Internet to escape negative emotions [15]. 
People with IA are less likely to use the problem-focused 
coping strategy [16-17]. The results of our study and other 
studies [18-20] suggested a lack of a significant relation-
ship between the problem- focused coping strategy and IA.

To improve emotion regulation skills of college students, 
it is suggested that emotion regulation training be included 
as an essential component in various treatments, such as 
emotion-focused therapy [21], acceptance-based therapy, 
mindfulness therapy, and emotion regulation therapy [22], 
as well as coping skills training [23] to increase the stu-
dent’s well-being. One of the limitations of this study was 
the use of self-report tools and hence, that the question-
naires may not be answered accurately. Due to using a 
convenience sampling technique, the generalization of the 
results to other universities should be done with caution.

Table 1. Mean±SD of the study variables and Pearson correlation test results

Variables Mean±SD IA Adaptive Coping 
Strategy 

Maladaptive Coping 
Strategy 

IA 48.04±15.87 - 0.069 **0.386

Non-acceptance of emotional responses 14.53 ±5.21 **0.523 0.042 **0.480

Difficulty engaging in goal-directed behavior 10.56±3.73 **0.383 0.005 **0.363

Impulse control difficulties 9.94±4.04 **0.432 -0.04 **0.430

Lack of emotional awareness 10.94±3.05 -0.01 **0.389 -0.02

Limited access to emotion regulation strategies 17.38±6.35 **0.499 0.020 **0.463

Lack of emotional clarity 6.68±2.19 **0.375 *0.121 **0.341

DER (total) 92.07±92.09 **0.548 **-0.108 **0.527

Adaptive coping strategy 14.08 ±3.54 **0.386 - -

Maladaptive coping strategy 30.78±8.85 0.069 - -

*P<0.01, **P<0.001
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Table 2. Hierarchical regression analysis results of the relationship between DER and IA mediated by maladaptive coping strategy

Subscales B ß R2 F T/ P

Step 1: Non-acceptance of emotional responses 9.11 0.49 87.05
9.33

˂0.01

Intercept 20.04 0.27
6.52

˂0.01

Step 2: Non-acceptance of emotional responses 7.46 40.0 48.68
6.61

˂0.01

Maladaptive coping strategy 0.31 17.0
2.82

˂0.01

Step 1: Difficulty engaging in goal-directed behavior 7.53 36.0 39.78
6.30

˂0.01

Intercept 17.74 0.20
4.62

˂0.01

Step 2: Difficulty engaging in goal-directed behavior 5.13 24.0 32.84
4.09

˂0.01

Maladaptive coping strategy 0.52 28.0
4.75

˂0.01

Step 1: Impulse control difficulties 8.93 41.0 54.79
7.40

˂0.01

Intercept 16.75
4.53

˂0.01

Step 2: Impulse control difficulties 6.54 30.0 0.22 37.74
5.01

˂0.01

Maladaptive coping strategy 0.45 25.0
4.15

˂0.01

Step 1: Limited access to emotion regulation strategies 9.25 46.0 73.82
8.59

˂0.01

Intercept 18.18 0.25
5.35

˂0.01

Step 2: Limited access to emotion regulation strategies 7.24 36.0 43.63
5.93

˂0.01

Maladaptive coping strategy 0.36 20.0
3.27

˂0.01

Step 1: Lack of emotional clarity 7.80 37.0 42.60
6.52

˂0.01

Intercept 18.82 0.21
5.25

˂0.01

Step 2: Lack of emotional clarity 5.62 26.0 35.31
4.58

˂0.01

Maladaptive coping strategy 0.52 28.0
4.92

˂0.01
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5. Conclusion

Maladaptive coping strategy could mediate the relation-
ship between DER and IA among college students. DER 
had a positive impact on maladaptive coping strategy of 
students, which could increase their IA.
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Subscales B ß R2 F T/ P

Step 1: DER (Total) 0.46 0.57 105.87
10.29

˂0.01

Intercept 4.22 0.35
8.58

˂0.01

Step 2: DER (Total) 0.38 0.47 57.12
6.76

˂0.01

Maladaptive coping strategy 0.30 0.17
2.43

˂0.01
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اهداف در سال های اخیر موضوع اعتیاد به اینترنت، به علت پیامدهای منفی، مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. مطالعه حاضر با 
هدف تبیین نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت انجام شد. 

مواد و روش ها این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرج 
در سال 97 13 بودند. به روش نمونه گیری دردسترس 375 دانشجو انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه های دشواری های تنظیم 
هیجان راهبردهای مقابله ای و اعتیاد به اینترنت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی 

همزمان و با استفاده از نسخه 25 نرم افزار SPSS انجام گرفت.

یافته ها نتایج نشان داد بین متغیر راهبرد مقابله ناکارآمد و دشواری تنظیم هیجان )P <0/05 ،r=0/527(، بین متغیر اعتیاد به 
 )P <0/05 ،r=0/548( و بین اعتیاد به اینترنت و دشواری تنظیم هیجان )P <0/05 ،r=0/386( اینترنت و راهبرد مقابله ناکارآمد
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به روش بارون و کنی نشان داد راهبرد مقابله 

ناکارآمد نقش میانجی در رابطه بین دشواری های تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت دارد.

نتیجه گیری این نتایج نشان می دهد که سطوح باالی دشواری های تنظیم هیجان با سطوح باالی اعتیاد به اینترنت همراه است و 
دشواری های تنظیم هیجان روی راهبرد مقابله ناکارآمد اثر مثبت گذاشته و مقابله ناکارآمد به نوبه خود میزان اعتیاد به اینترنت 

را باال می برد.

کلیدواژه ها: 
مقابله،هیجان،اینترنت،

رفتاراعتیادی

تاریخدریافت: 19 فروردین 1398
تاریخپذیرش:13 دی 1398

تاریخانتشار:11 دی 1398

مقدمه

  امروزه استفاده از اینترنت برای بسیاری از افراد به خصوص 
دانشجویان، برای اهداف آموزشی و سرگرمی، بخش مهمی از 
زندگی روزمره است ]1[. اینترنت خدمات ارزشمندی برای بسیاری 
از افراد ارائه می دهد، اما اعتیاد به اینترنت یا استفاده پاتولوژیک 
از اینترنت به معنای عدم توانایی در کنترل استفاده شخص از 
و  اجتماعی  روان شناختی،  مشکالت  باعث  درنهایت  اینترنت، 
مشکالتی درمدرسه یا کار و زندگی فردی می شود ]2[. بر اساس 
نتایج مطالعات اخیر شیوع این اختالل بین دانشجویان ایرانی از 8 
تا 25 درصد متغیر است ]4، 3[. افراد مبتال به اعتیاد به اینترنت 
بیش از حد از اینترنت استفاده می کنند که اغلب به اتالف وقت 
و غفلت از شغل منجر می شود و احساسات خشم، اضطراب و 
افسردگی را در هنگام عدم دسترسی به اینترنت ایجاد می کند 
]5[. اعتیاد به اینترنت به عنوان یک اختالل روانی مشخص و 
متمایز در تشخیص و راهنمای آماری اختالالت روانی، نسخه 

پنجم آورده شده است ]6[.

اعتیاد به اینترنت به استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده 
از اینترنت به صورت غیرمنظقی اشاره دارد ]7[، یانگ باور دارد 
زیرا همان  استفاده شود؛  اینترنت  کاربران  برای  اعتیاد  واژه  که 
نشانه های اعتیاد به الکل و سیگار را دارد. عوامل روان شناختی 
و محیطی در زندگی دانشجویان ممکن است آن ها را نسبت به 
اعتیاد اینترنتی آسیب پذیر کند ]5[، همچنین استفاده بیش از حد 
از اینترنت کاهش زمان صرف شده با خانواده و دوستان و کاهش 
روان شناختی ]8[، عزت نفس ضعیف تر ]9[، کاهش  بهزیستی 
 ،]11[ افسردگی  و  تنهایی  میزان  افزایش   ،]10[ روان  سالمت 

تکانشگری، حساسیت و انزوای اجتماعی ]5[ را به دنبال دارد. 

شناسایی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت حائز اهمیت است. 
یکی از عواملی که ارتباط نزدیکی با رفتارهای اعتیادی دارد، تنظیم 

1.گروهراهنماییومشاوره،دانشکدهعلومانسانی،دانشگاهآزاداسالمی،واحدابهر،ابهر،ایران.
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نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه بین دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اينترنت
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هیجان1 است. تنظیم هیجان، شکل خاصی از خودتنظیم گری و 
فرایندی است که افراد از طریق آن هیجان هایشان را به منظور 
شکلی  به  خود  محیطی  درخواست های  به  مناسب  پاسخ دهی 
از  تنظیم هیجان  تنظیم می کنند. دشواری  ناهشیار  یا  هشیار 
طریق بروز مشکالتی در آگاهی، درک و پذیرش هیجان ها، فقدان 
دسترسی به راهبردهای انطباقی در مواجهه با هیجان های مختلف 
و یا ناتوانی در کنترل رفتار به هنگام مواجهه با هیجان های مختلف 
و یا ناتوانی در کنترل رفتار به هنگام مواجهه با انگیختگی های 

شدید هیجانی تعریف می شود ]12[. 

پیامدهای  با  را  هیجان  موفق  تنظیم  اخیر،  نظری  الگوهای 
مرتبط  تحصیلی  و  شغلی  عملکرد  بین فردی،  روابط  سالمت، 
دانسته اند ]13[. برعکس، بروز مشکالت در تنظیم هیجان با عوامل 
خطر و رفتار اعتیادی همراه است. شواهد فراوانی وجود دارد که 
نشان دهنده ارتباط دشواری تنظیم هیجان با استفاده مشکل ساز از 
اینترنت است ]15، 14[. وقتی افراد بیش از حد از اینترنت استفاده 
می کنند، این استفاده ممکن است راهی برای فرار از واقعیت و 
منحرف کردن ذهن از استرس و احساسات منفی باشد و افرادی که 
مشکالتی در تنظیم هیجان دارند به احتمال بیشتری از اینترنت به 
عنوان راهبردی برای تنظیم هیجانات منفی خود استفاده می کنند 

که این امر به اعتیاد اینترنتی منجر شود ]16[. 

از  هیجان  تنظیم  راهبردهای  گفت  می توان  درمجموع 
همبسته های اساسی آسیب شناسی روانی است. افرادی که در 
تنظیم هیجانات اختالل دارند، ممکن است بیشتر متمایل به 
تنظیم هیجانات منفی با فعالیت هایی باشند که با لذت آنی همراه 
است ]17[. به عالوه مکانیسم هایی که در رابطه بین دشواری 
تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت نقش میانجی دارند، معلوم 
نیستند. برای درک بهتر ضروری است چگونگی ارتباط دشواری 
تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت را برای طراحی مداخالت مؤثر 

در جهت کاهش اعتیاد به اینترنت بفهمیم.

راهبرد مقابله که بر حل عوامل استرس زا اثرات کوتاه مدت دارد 
و همچنین اثرات بلند مدت بر بهزیستی روانی و جسمانی دارد، 
ممکن است یکی از متغیرهای میانجی باشد. مقابله به راهبردهایی 
اشاره می کند که افراد وقتی که با وقایع استرس زا مواجه می شوند، 
آن ها را برای مدیریت شناخت، هیجان و رفتار به کار می گیرند 
تقسیم  نوع  دو  به  مقابله ای  راهبردهای  کلی  طور  به   .]17[
می شوند: راهبرد مقابله کارآمد، شامل اقدامات سازنده فرد در 
رابطه با شرایط تنش زاست و سعی دارد تا منبع تنیدگی را حذف 
کرده یا تغییر دهد. راهبرد مقابله ای ناکارآمد شامل کوشش هایی 
جهت تنظیم پیامدهای هیجانی واقعه تنش زاست و تعادل عاطفی 
و هیجانی را از طریق کنترل هیجانات حاصله از موقعیت تنش زا 

حفظ می کند.

1. Emotion regulation

در پژوهشی تانگ و همکاران ]18[ دریافتند راهبرد مقابله ای 
ناکارآمد خطر اعتیاد به اینترنت را افزایش می دهد، در حالی که 
رابطه ای بین راهبرد مقابله کارآمد و اعتیاد به اینترنت وجود نداشت. 
نتایج پژوهش دیگری ]19[ نشان داد هم راهبرد مقابله کارآمد و 
هم راهبرد مقابله ناکارآمد با اعتیاد به اینترنت به ترتیب رابطه منفی 
و مثبت دارند. هیجانات می توانند باعث واکنش مثبت یا منفی در 
افراد شوند و اگر متناسب با موقعیت باشند، می توانند باعث واکنش 

مثبت و در غیر این صورت باعث واکنش منفی می شوند ]20[. 

و  هیجان  تنظیم  دشواری  بین  رابطه  از  حاکی  پژوهش ها 
راهبردهای مقابله ای است ]22، 21[. تالش های مقابله ای که در 
پاسخ به یک رویداد استرس زا آغاز می شود، قبل و بعد از آن رویداد 
پشتیبانی  هیجانات  تنظیم  برای  تالش هایی  توسط  استرس زا، 
می شود. مهارت های تنظیم هیجان ضعیف قبل از استرس ممکن 
است به شروع یا وقوع حوادث استرس زا کمک کند. به عنوان مثال 
عوامل استرس زایی که در نتیجه اقدامات فرد رخ می دهند، پس 
از پایان رویداد استرس زا و به دلیل دشواری در تنظیم هیجانات 
منفی می تواند منجر به هیجانات شدید و طوالنی، حتی در غیاب 

استرس شود و فرد را آسیب پذیر کند ]23[. 

استفاده بیش از حد از اینترنت به عنوان نوعی اعتیاد رفتاری 
محسوب می شود ]24[ که علت گرایش به آن می تواند تمایل 
افراد به دوری گزیدن از مشکالتی باشد که در زندگی شخصی با 
آن مواجه اند و به عبارتی افراد برای فرار از مشکالت زندگی به 
اینترنت روی می آورند ]25[ که می تواند مشکالت جدی تحصیلی 
و خانوادگی برای آن ها به وجود آورد. با توجه به گسترس روزافزون 
استفاده بیش از حد از اینترنت در ایران، به خصوص در میان جوانان  
و کمبود مطالعاتی که به بررسی متغیرهای میانجی احتمالی بین 
دشواری تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت پرداخته اند، پژوهش 
حاضر با هدف تعیین نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در رابطه 

بین دشواری تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت انجام شد. 

مواد و روش ها 

آماری  بود. جامعه  توصیفی همبستگی  پژوهش حاضر  روش 
پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج )حدود 34 هزار دانشجوی در 
حال تحصیل( در سال 1397، تشکیل می دادند. حجم نمونه با 
با  بود.  با مقدار خطای 0/05، 379  از فرمول کوکران  استفاده 
توجه به محدویت های پژوهشگر، از روش نمونه گیری دردسترس 
برای انتخاب نمونه استفاده شد. با هماهنگی گروه های آموزشی 
دانشکده های مدیریت، حسابداری و حقوق، دو کالس از رشته 
مدیریت، چهار کالس از رشته حسابداری و دو کالس از رشته 
حقوق در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. مالک های ورود به پژوهش 
بینایی،  معلولیت  مانند  جسمی  ناتوانی  عدم  از:  بودند  عبارت 
رضایت و تمایل دانشجو از شرکت در مطالعه، داشتن تلفن همراه 
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اندروید یا آی اُ اس یا تبلت و متولدین 1360 به بعد. معیارهای 
خروج عبارت بودند از: اعتیاد به مواد مخدر و اعتیادآور، سابقه 
از  استفاده  دانشجو(،  توسط  )اظهار شده  روان پزشکی  اختالالت 
از یک ساعت، دارابودن شغلی که در  اینترنت به میزان کمتر 
ارتباط مستقیم با اینترنت باشد مانند کسب وکار اینترنتی و عدم 
ادامه همکاری با پژوهشگران. بعد از انتخاب نمونه، بیان هدف 
پژوهش، دادن اطمینان خاطر به دانشجویان که نتایج صرفًا جنبه 
پژوهشی دارد و عدم ضرورت نوشتن نام و نام خانوادگی، ابزارها 

به کار گرفته شدند. 

برای رعایت مالحظات اخالقی فرم رضایت آگاهانه از شرکت 
نام خانوادگی  نام و  در پژوهش به همراه پرسش نامه های فاقد 
و همچنین فاقد نام رشته تحصیلی در بین دانشجویان توزیع 
شد و برای اطمینان از محرمانه بودن اطالعات، پرسش نامه در 
پاکت گذاشته شده و دانشجویان پس از تکمیل پرسش نامه ها، آن 
را در پاکت قرار می دادند. از تعداد 460 پرسش نامه توزیع شده، 
406 پرسش نامه بازگردانده شد. از این میان 30 داده به دلیل 
داده های مفقوده و یک داده به دلیل داده های پرت چند متغیره 

کنار گذاشته شدند و تحلیل روی 375 داده انجام شد.

در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی 
و  پیرسون  همبستگی  ضریب  )فراوانی،  متناسب  استنباطی  و 
تحلیل رگرسیون ساده و سلسله مراتبی استفاده شد. آنالیز داده ها 
با استفاده از نسخه 25 برنامه آماری SPSS انجام گرفت. برای 

جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد.

پرسش نامه راهبردهای مقابله ای2

 ]27[ شده  ساخته  موس  و  بلینگز  توسط  پرسش نامه  این   
افراد به حوادث استرس زا را می سنجد و  که نحوه پاسخگویی 
شامل 19 سؤال بلی / خیر است که سه نوع مقابله رفتاری فعال، 
شناختی فعال و اجتماعی را می سنجد. بیلینگز و موس در سال 
1984 در بررسی رفتارهای مقابله ای گروهی از بیماران افسرده 
آیتم های پرسش نامه قبلی را به 32 ماده افزایش دادند و به جای 
بلی / خیر از مقیاس لیکرت چهاردرجه ای استفاده کردند. در این 
پرسش نامه جدید پنج نوع راهبرد مقابله ای مشخص شد: 5 ماده 
مربوط به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی، 3 ماده مربوط به 
مقابله متمرکز بر حل مسئله، 11 ماده مربوط به مقابله متمرکز 
حمایت  جلب  بر  مبتنی  مقابله  به  مربوط  ماده   4 هیجان،  بر 
اجتماعی و 9 ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا 

جسمانی کردن مشکالت است.

 بیلینگز و موس دو نوع راهبرد مقابله ای کارآمد و ناکارآمد را با 
توجه به سؤاالت طراحی کردند که سؤال های 1، 3، 4، 6، 11، 16، 
18، 29 و 30 مربوط به راهبرد مقابله ای کارآمد و سؤال های 2، 5، 

2. Billings and Moos Coping strategies Questionnaire (CRS)

 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7
25، 26، 27، 28، 31 و 32 مربوط به راهبرد مقابله ای ناکارآمد 
است ]26[. در این مطالعه آلفای کرونباخ راهبرد مقابله ای کارآمد 

0/72 و آلفای کرونباخ راهبرد مقابله ای ناکارآمد 0/75 است.

پرسش نامه اعتیاد به اينترنت3

 این پرسش نامه توسط یانگ توسعه و تکامل یافت ]27[. این 
مقیاس یک ارزیابی خودسنجی 20 ماده ای بر اساس درجه بندی 
لیکرت برای اندازه گیری اعتیاد به اینترنت است. درجه بندی آن 
تا هرگز )نمره صفر( است. دامنه  به صورت همیشه )نمره 5( 
نمرات این آزمون از صفر تا 100 است. هرچه نمره فرد بیشتر 
باشد وابستگی و اعتیاد او به اینترنت بیشتر است. میزان اعتیاد به 
اینترنت بر اساس نمرات به چهار طبقه تقسیم بندی شد: نمرات 
صفر تا 19 معمولی، نمرات 20 تا 49 خفیف، نمرات 50 تا 79 
متوسط و نمرات 80 تا 100 شدید. در ایران پایایی آن به روش 
بازآزمایی 0/82، همسانی درونی 0/88 و تصنیف 0/72 به دست 
آمده است ]28[. در این پژوهش پایایی آزمون با استفاده از روش 

آلفای کرونباخ برای کل نمونه 0/92 محاسبه شد.

پرسش نامه دشواری تنظیم هیجان4

 یک ابزار 36 آیتمی است که توسط روئمر و گرتز برای ارزیابی 
دشواری تنظیم هیجان ساخته شده است ]12[. این مقیاس شامل 
انجام  در  پاسخ هیجانی، دشواری  پذیرش  زیر مؤلفه عدم  شش 
رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، 
به راهبردهای تنظیم هیجانی و عدم وضوح  دسترسی محدود 
هیجانی است. نحوه پاسخ دهی به این مقیاس بر اساس یک مقیاس 
پنج درجه ای لیکرت است. نمرات باالتر به معنای دشواری بیشتر 
در تنظیم هیجانی است. بررسی های سازندگان، پایایی این مقیاس 
را بر اساس بازآزمایی، 0/88 و همسانی درونی مقیاس را بر اساس 
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/93 و برای خرده مقیاس ها باالی 
0/80 گزارش کردند. روایی این آزمون با استفاده از تحلیل عاملی 
در یک پژوهش ایرانی ]29[ بررسی شده است که تأیید کننده 
روایی سازه ابزار بود. در این پژوهش پایایی آزمون با استفاده از 

روش آلفای کرونباخ برای کل نمونه 0/88 به دست آمد.

يافته ها

از 375 دانشجوی مورد مطالعه 34/4 درصد مرد و 65/1 درصد 
زن بودند. 90/9 درصد از آن ها با خانواده زندگی کرده و 88/3 
درصد مجرد بودند. 61/6 درصد از دانشجویان فاقد شغل و 35/7 
درصد دارای شغل بودند. میزان ساعات سپری شده در اینترنت اعم 
از تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام، بازی های کامپیوتری و غیره 1 تا 

3. Internet Addiction Test (IAT)
4. Difficulties In Emotion Regulation Scale (DERS)
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5 ساعت )59/8 درصد( با بیشترین فراوانی و 10 تا 15 ساعت 
)5/9 درصد( با کمترین فراوانی بود. همچنین یافته توصیفی در 
مورد میزان درآمد خانواده نشان داد درآمد متوسط با بیشترین 
فراوانی 7/59 درصد و درآمد باال با کمترین فراوانی 1/14 درصد 

بود. سایر اطالعات در جدول شماره 1 درج شده است. 

همان طور که در جدول شماره 2 نشان داده شده است، بین 
 )P >0/001 ،r=0/386( اعتیاد به اینترنت و راهبرد مقابله ناکارآمد
رابطه مثبت و معنادار و بین اعتیاد به اینترنت و راهبرد مقابله 

جدول 1. ویژگیهایجمعیتشناختیگروهنمونه

فراوانی )درصد(مشخصات فردی

جنس
 )244( 65/1زن
 )129( 34/4مرد

تأهل
 )331( 88/3مجرد
 )41( 10/9متأهل

مسکن
 )341( 90/9با خانواده
 )3( 0/8خوابگاه
 )28( 7/5به تنهایی

شغل
 )231( 35/7بدون شغل

 )134( 61/6شاغل

میزان سپری کردن زمان در اینترنت

 )204( 159/8 تا 5 ساعت
 )95( 626/4 تا 10 ساعت
 )21( 115/9 تا 15 ساعت

 )39( 11بیشتر از 15 ساعت

میزان درآمد خانواده
 )78( 20/8پایین

 )224( 59/7متوسط
 )53( 14/1باال

)n=375(جدول 2. میانگین،انحرافمعیار،آلفایکرونباخوضرایبهمبستگیمتغیرهایموردمطالعه

راهبرد مقابله راهبرد مقابله کارآمداعتیاد به اينترنتمیانگین±انحراف معیارمتغیرها
ناکارآمد

**0/0690/386-15/87±48/04اعتیاد به اینترنت

**0/0420/480**5/210/523 ±14/53عدم پذیرش پاسخ هیجانی

**0/0050/363**3/730/383 ±10/56دشواری در انجام رفتار هدفمند

**0/040/430-**4/040/432 ±9/94دشواری در کنترل تکانه

0/02-**0/010/389-3/05 ±10/94فقدان آگاهی هیجانی
**0/0200/463**6/350/499 ±17/38دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

**0/341*0/121**2/190/375 ±6/68عدم وضوح هیجانی

**0/527**0/108-**92/090/548 ±92/07دشواری تنظیم هیجان

--**3/540/386 ±14/08راهبرد مقابله ای ناکارآمد
--8/850/069 ±30/78راهبرد مقابله ای کارآمد

P>0/001**

P>0/01*
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جدول 3. نتایجتحلیلرگرسیونسلسلهمراتبیدشواریتنظیمهیجانواعتیادبهاینترنتبامیانجیگریراهبردمقابلهناکارآمدبهروشبارونوکنی

BßR2Fشاخص ها
t
p

9/110/4987/05گام 1: عدم پذیرش پاسخ هیجانی
9/33

P<0/01

20/040/27عرض از مبدأ
6/25

P<0/01

7/460/4048/68گام 2: عدم پذیرش پاسخ هیجانی
6/61

P<0/01

0/310/17راهبرد مقابله ناکارآمد
2/82

P<0/01

7/530/3639/78گام 1: دشواری در انجام رفتار هدفمند
6/30

P<0/01

17/740/20عرض از مبدأ
4/62

P<0/01

5/130/2432/84گام 2: دشواری در انجام رفتار هدفمند
4/09

P<0/01

0/520/28راهبرد مقابله ناکارآمد
4/75

P<0/01

8/930/4154/79گام 1: دشواری در کنترل تکانه
7/40

P<0/01

16/75عرض از مبدأ
4/53

P<0/01

6/540/300/2237/74گام 2: دشواری در کنترل تکانه
5/01

P<0/01

0/450/25راهبرد مقابله کارآمد
4/15

P<0/01

گام 1: دسترسی محدود به راهبرد های تنظیم 
9/250/4673/82هیجان

8/59
P<0/01

18/180/25عرض از مبدأ
5/35

P<0/01

گام 2: دسترسی محدود به راهبرد های تنظیم 
7/240/3643/63هیجان

5/93
P<0/01

0/360/20راهبرد مقابله ناکارآمد
3/27

P<0/01

7/800/3742/60گام 1: عدم وضوح هیجانی
6/52

P<0/01

18/820/21عرض از مبدأ
5/25

P<0/01
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کارآمد )P <0/001 ،r=0/069( رابطه معناداری وجود ندارد.

 ،r=0/548( بین اعتیاد به اینترنت و دشواری تنظیم هیجان
P >0/001( رابطه مثبت و معنادار، بین اعتیاد به اینترنت و عدم 
و  مثبت  رابطه   )P >0/001 ،r=0/523( هیجانی  پاسخ  پذیرش 
معنادار، بین اعتیاد به اینترنت و دشواری در انجام رفتار هدفمند 
به  اعتیاد  بین  معنادار،  و  مثبت  رابطه   )P >0/001 ،r=0/383(
اینترنت و دشواری در کنترل تکانه )P >0/001 ،r=0/432( رابطه 
مثبت و معنادار، بین اعتیاد به اینترنت و دسترسی محدود به 
راهبردهای تنظیم هیجانی )P >0/001 ،r=0/499( رابطه مثبت و 
 ،r=0/386( معنادار و بین اعتیاد به اینترنت و عدم وضوح هیجانی
P >0/001( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین اعتیاد به 
رابطه   )P <0/05 ،r=0/069( هیجانی  آگاهی  فقدان  و  اینترنت 

معناداری وجود ندارد.

 ،r =0/386( بین دشواری تنظیم هیجان و راهبرد مقابله ناکارآمد
P >0/001( رابطه مثبت و معنادار، بین عدم پذیرش پاسخ هیجانی 
و  مثبت  رابطه   )P >0/001 ،r=0/480( ناکارآمد  مقابله  راهبرد  و 
معنادار، بین دشواری در انجام رفتار هدفمند و راهبرد مقابله ناکارآمد 
بین دشواری در  و معنادار،  رابطه مثبت   )P >0/001 ،r=0/363(
کنترل تکانه و مقابله ناکارآمد )P >0/001 ،r=0/430( رابطه مثبت 
و معنادار، بین دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی و 
مقابله ناکارآمد )P >0/001 ،r=0/463( رابطه مثبت و معنادار، بین 
عدم وضوح هیجانی و مقابله ناکارآمد )P >0/001 ،r=0/341( رابطه 
مثبت و معنادار وجود دارد، اما بین فقدان آگاهی هیجانی و مقابله 

ناکارآمد )P <0/05 ،r= -0/02( رابطه معناداری وجود ندارد.

چنان که در جدول شماره 2 مالحظه می شود، بین متغیرهای 

دشواری تنظیم هیجان به غیر از متغیر فقدان آگاهی هیجانی با 
راهبرد مقابله ناکارآمد و راهبرد مقابله ناکارآمد با اعتیاد به اینترنت  
)شرط اول و دوم پیشنهادی بارون و کنی( همبستگی مثبت و 
معنادار وجود دارد. با توجه به اینکه راهبرد مقابله کارآمد با اعتیاد 

به اینترنت رابطه نداشت، از تحلیل نقش میانجی حذف شد. 

راهبرد  متغیر  میانجیگری  نقش  شماره 3  همچنین جدول 
 ،ß =0/49( هیجانی  پاسخ  پذیرش  عدم  برای  ناکارآمد  مقابله 
P =0/001( با ضریب تعیین 27 درصد، دشواری در انجام رفتار 
درصد،   20 تعیین  ضریب  با   )P =0/001  ،ß =0/36( هدفمند 
دشواری در کنترل تکانه )P =0/001 ،ß =0/41( با ضریب تعیین 
هیجانی  تنظیم  راهبردهای  به  محدود  دسترسی  درصد،   22
)P =0/001 ،ß =0/46( با ضریب تعیین 25 درصد، عدم وضوح 
درصد،   21 تعیین  ضریب  با   )P =0/001  ،ß =0/37( هیجانی 
دشواری تنظیم هیجان )P =0/001 ،ß =0/57( با ضریب تعیین 
35 درصد و اعتیاد به اینترنت به روش رگرسیون سلسله مراتبی 
هم زمان را نشان می دهد. در مرحله اول مقدار بتای اعتیاد به 
اینترنت بر روی  متغیرهای دشواری تنظیم هیجان بررسی شد که 

ضریب های به دست آمده به صورت مثبت و معنادار است. 

هیجان  تنظیم  دشواری  که  می دهند  نشان  یافته ها  این 
پیش بینی کننده مثبت و معنادار اعتیاد به اینترنت است و واریانس 
اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند. نتایج مرحله اول تأیید 
می کند که بین متغیر وابسته و مستقل رابطه معنادار وجود دارد 
)شرط سوم پیشنهادی بارون و کنی(. برای کنترل نقش عدم 
پذیرش پاسخ هیجانی )P =0/001 ،ß =0/40(، دشواری در انجام 
رفتار هدفمند )P =0/001 ،ß =0/24(، دشواری در کنترل تکانه 
)P =0/001 ،ß =0/30(، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم 

BßR2Fشاخص ها
t
p

5/620/2635/31گام 2: عدم وضوح هیجانی
4/58

P<0/01

0/520/28راهبرد مقابله ناکارآمد
4/92

P<0/01

0/460/57105/87گام 1: دشواری تنظیم هیجان
10/29

P<0/01

4/220/35عرض از مبدأ
8/58

P<0/01

0/380/4757/12گام 2: دشواری تنظیم هیجان
6/76

P<0/01

0/300/17راهبرد مقابله ناکارآمد
2/43

P<0/01
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 ،ß =0/26( عدم وضوح هیجانی ،)P =0/001 ،ß =0/36( هیجانی
 )P =0/001  ،ß =0/47( هیجان  تنظیم  دشواری   ،)P =0/001
رگرسیون  ناکارآمد،  مقابله  راهبرد  میانجی  نقش  تعیین  و 
سلسله مراتبی همزمان اعتیاد به اینترنت، روی دشواری تنظیم 

هیجان و راهبرد مقابله ناکارآمد محاسبه شد. 

تنظیم  دشواری  متغیرهای  پیش بینی  توان  مرحله  این  در 
هیجان نسبت به مرحله ای که به تنهایی وارد معادله رگرسیون 
شدند کاهش یافت، اما هنوز مقدار معنادار است و شرط چهارم 
بارون و کنی تأیید شد. بر این اساس اگر با ورود متغیر میانجی به 
معادله رگرسیون، ضریب متغیر مستقل به سمت صفر یا کاهش 

میل کند، میانجیگری یا واسطه گری مورد تأیید قرار می گیرد.

بحث 

اعتیاد به اینترنت دارای پیامدهای منفی از جمله جسمانی، 
روان شناختی، اجتماعی و تحصیلی است. در این مطالعه، رابطه 
بین متغیرهای عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری در انجام 
رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، 
وضوح  عدم  هیجانی،  تنظیم  راهبردهای  به  محدود  دسترسی 
هیجانی با اعتیاد به اینترنت، همچنین نقش میانجی راهبردهای 

مقابله ای در این روابط بررسی شد. 

و  هیجان  تنظیم  دشواری  متغیرهای  بین  داد  نشان  نتایج 
اعتیاد به اینترنت )به جز فقدان آگاهی هیجانی( رابطه معنادار 
و مثبتی وجود دارد؛ بنابراین دشواری های تنظیم هیجان نقش 
مهمی در اعتیاد به اینترنت بازی می کنند. به صورت جزئی تر 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از میان دشواری های تنظیم 
هیجان به ترتیب عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دسترسی محدود 
به راهبردهای تنظیم هیجانی، دشواری در کنترل تکانه، دشواری 
در انجام رفتار هدفمند و عدم وضوح هیجانی بیشترین رابطه 
را با اعتیاد به اینترنت داشته اند. یافته ها نشان می دهد افرادی 
که اعتیاد به اینترنت دارند به احتمال بیشتری دشواری تنظیم 
هیجان دارند، این یافته با نتایج پژوهش ها همسوست. از جمله  
کسل و همکاران نشان دادند که هرچه دشواری تنظیم هیجان 
بیشتر باشد، استفاده بیش از حد از اینترنت افزایش می یابد ]14[. 

افزایش میزان  بود که  این  بیانگر  یافته هورمس و همکاران 
استفاده از شبکه های اجتماعی آنالین با نقص هایی در تنظیم 
هیجان همراه است ]30[. افرادی که در تنظیم هیجاناتشان نقص 
اعتیادی  رفتارهای  از طریق  منفی  هیجان های  از  اغلب  دارند، 
اجتناب می کنند؛ به این علت که فاقد راهبردهای مناسب برای 
مدیریت هیجاناتشان هستند؛ اگرچه شکست در کنترل وابستگی 
روانی و جسمانی باعث می شود هیجانات منفی بیشتری داشته 
ایجاد  اعتیادی  رفتارهای  از  مبهم  چرخه  یک  بنابراین  باشند. 
می شود ]31[ و افرادی که از درک دقیق هیجانات خود و دیگران 
عاجزند، سازگاری اجتماعی ضعیفی دارند این امر به نوبه خود 

موجب کاهش حمایت اجتماعی و احساس کارآمدی می شود 
که  داد  نشان  اسپادا  و  مارینو  پژوهش  نتایج  همچنین   .]32[
تنظیم هیجان پیش بینی کننده استفاده بیش از حد از اینترنت 
است ]15[. در واقع با باال رفتن نمره هرکدام از زیرمقیاس ها میزان 
استفاده از راهبرد ناکارآمد افزایش داشته و بالتبع میزان اعتیاد 
به اینترنت افزایش پیدا می کند. درواقع این زیرمقیاس ها عواملی 

هستند که اعتیاد به اینترنت را افزایش می دهند.

عملکرد  یک  عنوان  به  است  ممکن  اینترنت  از  استفاده   
تنظیم کننده هیجانات باشد برای افرادی که در تنظیم هیجانات 
دشواری و نقص دارند. این استفاده بیش از حد از اینترنت به 
آن ها کمک می کند تا حواس خود را از هیجان منفی دور کنند 
یا احساسات تنهایی را کنترل کنند و در نهایت به اعتیاد اینترنتی 
مبتال شوند ]33[. ُبعد فقدان آگاهی هیجانی، همبستگی معناداری 
با اعتیاد به اینترنت نداشت. این ُبعد در پژوهش های دیگر از جمله 
کچویی و آشتیانی ]34[ با پیامدها رابطه معناداری نداشته است. 
به نظر می رسد بهتر است بررسی بیشتر ساختار عاملی و اعتبار 

پرسش نامه دشواری تنظیم هیجان مد نظر قرار گیرد. 

رابطه  در  ناکارآمد  مقابله  راهبرد  داد  نشان  همچنین  نتایج 
بین متغیرهای عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری در انجام 
رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، 
وضوح  عدم  هیجانی،  تنظیم  راهبردهای  به  محدود  دسترسی 
هیجانی با اعتیاد به اینترنت، نقش میانجی دارد. تنظیم هیجان به 
معنی توانایی فرد )هنگامی که الزم و مضطرب است( برای درک 
و قبول احساس خود و همچنین استفاده از راهبردهای مدیریت 
مناسب برای هیجان های ناخوشایند است ]35[. همچنین تنظیم 
هیجان نقش مهمی در مقابله افراد با استرس دارد ]36[. نتایج 
دشواری  بین  که  داد  نشان  همکاران  و  آذر  سپهریان  پژوهش 
تنظیم هیجان و سبک مقابله هیجان مدار رابطه مثبت و معناداری 

وجود دارد که با نتایج این پژوهش همسو بود ]21[. 

طور  به  ناکارآمد  مقابله  راهبرد  میانجی،  آنالیز  گام  دومین  در 
آشفته  فرد  وقتی  کرد.  پیش بینی  را  اینترنت  به  اعتیاد  معناداری 
نامطلوبی  به شرایط  ناکارآمد ممکن است  راهبرد مقابله  می شود، 
منجر شود که موجب هیجانات منفی شود. در این مورد، افراد برای 
فرار از هیجانات منفی، زمان خود را در اینترنت صرف می کنند ]37[. 

در مقابل، راهبرد مقابله کارآمد با اعتیاد به اینترنت رابطه نداشت؛ 
بنابراین از ادامه آنالیز میانجی حذف شد. بعضی از مطالعات گزارش 
کرده اند افرادی که اعتیاد اینترنتی دارند کمتر به استفاده از راهبرد 
مسئله مدار گرایش پیدا می کنند ]39، 38[، نتیجه این مطالعه و 
مطالعات دیگری ]40، 18، 11[ حاکی از عدم رابطه معنادار بین 

راهبرد مقابله مسئله مدار و اعتیاد به اینترنت است. 

توضیح احتمالی این است که رابطه بین این دو متغیر قوی 
نیست و ممکن است تا حدودی به کار پژوهشگران دیگر وابسته 
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با  را  خودکنترلی  یا  آنالین  مشوق های  مثل  عواملی  تا  باشد 
دقت مورد بررسی قرار بدهند ]11[. این توضیح، این دیدگاه را 
نشان می دهد که هرچند راهبرد هیجان مدار تأثیر مستقیمی بر 
آسیب شناسی دارد، اثر راهبرد مسئله مدار بر آسیب شناسی اغلب 
توسط عوامل فردی و محیطی تعدیل می شود ]41[. توضیح دیگر 
این است که راهبرد مسئله مدار کمک می کند عوامل استرس زا در 
زندگی واقعی کم شود یا کاهش پیدا کند و خطر اعتیاد اینترنتی 
کاهش یابد. از طرف دیگر، ممکن است جست وجوی حمایت 
اجتماعی آنالین از طرف افراد را به دنبال داشته باشد که باعث 
افزایش خطر اعتیاد اینترنتی می شود. تحقیقات بیشتری الزم 

است تا این پیچیدگی ها را در مطالعه حاضر توضیح دهد. 

نتیجه گیری

در نهایت می توان نتیجه گرفت که راهبرد مقابله ناکارآمد در 
نقش  اینترنت  به  اعتیاد  و  هیجان  تنظیم  دشواری  بین  رابطه 
میانجی دارد، به این صورت که هر چه افراد نمرات باالتری در 
دشواری تنظیم هیجان داشته باشند، از راهبرد مقابله ناکارآمد 
به  اعتیاد  میزان  نوبه خود  به  ناکارآمد  مقابله  و  کرده  استفاده 

اینترنت را افزایش می دهد. 

ابزارهای  از  که  بود  این  پژوهش  این  محدودیت های  از 
که  دارد  وجود  احتمال  این  و  بود  شده  استفاده  خودگزارشی 
پرسش نامه ها با دقت پاسخ داده نشده باشد. ضرورت در دسترس 
بودن آزمودنی ها باعث شد انجام پژوهش فقط توسط دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی کرج اجرا شود و تعمیم نتایج را به دیگر 

جوامع دانشجویی با مشکل روبه رو کند.

پیشنهاد می شود روایی و پایایی پرسش نامه دشواری تنظیم 
هیجان به دلیل عدم رابطه متغیر فقدان آگاهی هیجانی در این 
مطالعه، در مطالعات دیگر بررسی شود و این پژوهش در جمعیت 
غیردانشجو به ویژه نوجوانان انجام شود تا میزان تعمیم پذیری آن 
افزایش یابد و در پژوهش های دیگر عامل شخصیت و طرح واره های 
ناسازگار اولیه هم اندازه گیری شود. به منظور پیشگیری از اعتیاد به 
اینترنت در میان جوانان، پیشنهاد می شود برای بهبود مهارت های 
تنظیم هیجانی آموزش های الزم داده شود. همچنین آموزش 
تنظیم هیجانات به عنوان یک جزء اساسی در درمان های مختلف 
گنجانده شود، مثل درمان هیجان محور ]42[، درمان مبتنی بر 

پذیرش و ذهن آگاهی و درمان تنظیم هیجان ]31[. 

همچنین پیشنهاد می شود آموزش مهارت های مقابله ای ]43[ 
مدنظر قرار گیرد تا بهزیستی دانشجویان افزایش پیدا کند. این 
درمان ها به عنوان راهبردهایی بالقوه می توانند برای پیشگیری 
از اعتیاد اینترنتی در میان جوانان و به ویژه دانشجویان گنجانده 
شود. همچنین پیشنهاد می شود تحلیل های آماری برای دخترها 
و پسرها به صورت جداگانه ای انجام گیرد تا اگر تفاوتی بین دو 

جنس وجود دارد، بررسی شود. 

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی شرکت کنندگان به صورت آگاهانه و با رضایت در این 
تحقیق شرکت کردند و این پژوهش در کمیته اخالق دانشگاهی 
طبق نامه شماره 19/25/1876، به تاریخ 1398/07/08 مورد 

تأیید قرار گرفته است.

حامي مالي

پیری در رشته  زهرا  از رساله دکتری  برگرفته  پژوهش  این 
مشاوره با کد 20721602961007 است که در دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد ابهر در سال 1398 ارائه شده است.

مشارکت نويسندگان
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