
October-November  2020, Volume 15, Issue 4

   Iranian Journal of Nursing Research (IJNR)                                                                             Original Article

Causal Relationship Strategies for Emotion Processing and Spiritual 

Intelligence with Internet Addiction Tendency With the Mediating Role of 

Imposing Distress

Hazrat Begi F1, Ashgari P2*, Makvndi B3, Koraei A 4

1- PhD student in Educational Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2- Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran 
(Corresponding Author) 
Email, Askary47@yahoo.com 
3- Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 - Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

Received: 8 April 2020                            Accepted: 2 Sep 2020

Abstract
Introduction: Internet addiction is a disorder of impulse control and an inconsistent pattern of 
Internet use that leads to significant distress or disorder and causes psychological, educational, 
and occupational problems in one's life. Our main objective in this study is to identify the causal 
relationship between emotion regulation and spiritual intelligence regulation strategies with a 
tendency to Internet addiction with the mediating role of imposing distress on students of Islamic 
Azad University, Tehran Central Branch.
Methods: The statistical population of the present study was 19- to 35-year-old Internet users at the 
Azad University, Tehran Central Branch. Sample size was selected based on simple random sampling 
method of 353 people In this study, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze 
the data. At the inferential level, the Kalmogroff-Smirnov, Pearson and Regression tests were used. 
Also used for computational calculations and analysis were the path analysis software and SPASS 
version 21. Confirmatory factor analysis method was used to investigate structural equations. 
Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between emotional 
regulation and anxiety tolerance approach (rxy = 0.76), and there is a negative and significant 
relationship between Internet addiction regulation approach (rxy = 0.69). , And there is also a 
negative and significant relationship between Internet tolerance and Internet addiction (rxy = 0.74). 
Also, the indirect effect of Internet addiction regulation with the role of mediator of anxiety tolerance 
(standard estimation = 0.60 and value = 0.01) and the indirect effect of spiritual intelligence on 
Internet addiction mediated by anxiety tolerance (standard 90.0) and 0.01-value =) is significant.
Conclusions: Based on the results of this study, it can be stated that regulatory strategies, intelligence 
through endurance tolerance have an effect on the rate of Internet addiction and to reduce Internet 
addiction should pay more attention to these variables.
Keywords: Regulation Strategies, Excitement, Spiritual Intelligence, Internet Addiction, Imposing 
Anxiety
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چکیده
مقدمــه: اعتیــاد بــه اینترنــت، یــک اختــالل کنتــرل تکانــه و الگــوي ناســازگارانه اســتفاده از اینترنــت اســت کــه منجــر بــه ناراحتــی یــا 
اختــالل قابــل توجــه مــی شــود و مشــکالت روان شــناختی، تحصیلــی و شــغلی در زندگــی فــرد ایجــاد مــی کنــد. هــدف اصلــی مــا در 
ایــن مطالعــه شناســایی رابطــه علــی راهبردهــای نظــم جویــی فرآینــد هیجــان و هــوش معنــوی بــا گرایــش بــه اعتیــاد بــه اینترنــت بــا 

نقــش میانجــی تحمــل پریشــانی در دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران مرکــز مــی باشــد. 
روش کار: جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر دانشــجویان 19 تــا 35 ســاله کـــاربِر اینترنـــت در دانشــگاه آزاد واحــد تهــران  مرکــز بودنــد. 
حجــم نمونــه بــر اســاس روش نمونــه گیــري تصادفــی ســاده 353 نفــر انتخــاب شــد. در ایــن پژوهــش بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده 
هــا از آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــد. در ســطح اســتنباطی از آزمــون کالموگــروف- اســمیرونوف، پیرســون و رگرســیون 
اســتفاده شــد. همچنیــن بــرای محاســبات و تحلیــل هــای آمــاری از نــرم افزارهــای تحلیــل مســیر و اس.پــی.اس.اس نســخه 21 اســتفاده 

شــد. جهــت بررســی معــادالت ســاختاری از روش تحلیــل عاملــی تاییــدی اســتفاده شــد.
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد بیــن رویکــرد نظــم جویــی هیجانــی بــا تحمــل پریشــانی رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد )0/76 
=rxy(، بیــن رویکــرد نظــم جویــی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد )rxy=-0/69(، و همچنیــن بیــن تحمــل 
پریشــانی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه منفــی و معنــادار وجــود دارد )rxy=-0/74(. همچنیــن اثــر غیرمســتقیم نظــم جویــی بــر اعتیــاد 
بــه اینترنــت بــا نقــش میانجــی تحمــل پریشــانی )0/60= بــرآورد اســتاندارد و p-value =0/01( و اثــر غیرمســتقیم هــوش معنــوی بــر 

اعتیــاد بــه اینترنــت بــا میانجــی تحمــل پریشــانی )0/90= بــرآورد اســتاندارد و p-value=0/01( معنــادار اســت. 
نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش مــی تــوان بیــان داشــت کــه راهبردهــای نظــم جویــی، هــوش از طریــق 
تحمــل پریشــانی بــر میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت اثــر دارنــد و بــرای کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت بایــد بــه ایــن متغیرهــا توجــه بیشــتری 

شــود.
کلیدواژه ها: راهبردهای نظم جویی، هیجان، هوش معنوی، اعتیاد به اینترنت، تحمیل پریشانی.

مقدمه
گســترش اســتفاده از اینترنــت برخــی افــراد را شــدیداً وابســته بــه 
آن مــی ســازد کــه مســئله ایــن بــه عنــوان اعتیــاد بــه اینترنــت 
شــناخته شــده اســت. اعتیــاد بــه اینترنــت، یــک اختــالل کنتــرل 
تکانــه و الگــوي ناســازگارانه اســتفاده از اینترنــت اســت کــه منجــر 
ــل توجــه شــودمی و روانمشــکالت  ــالل قاب ــا اخت ــی ی ــه ناراحت ب
ــی  ــاد کند؛م ــرد ایج ــی ف ــغلی در زندگ ــی و ش ــناختی تحصیل ،ش
همچنیــن شــیوع آن در گــروه ســنی 15 تــا 19 ســال در مقایســه با 
ســایر گــروه هــای ســّنی بیشــتر و چندیــن برابــر اســت ]1[.  اعتیاد 

بــه اینترنــت بــا متغیرهــای روانشــناختی، ویژگــی های شــخصیتی، 
شــیوه زندگــی، نگــرش، باورهــا و ســطح هوشــی فــرد نیز بســتگی 
دارد. آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه اعتیــاد بــه اینترنــت بر 
مبنــای برخــی مطالعــات در بیــن پرســتاران نیــز افزایش پیــدا کرده 
اســت و لــذا ایــن مــی توانــد عواقــب و نتایــج ناملوبــی بــه همــراه 
داشــته باشــد ]2[. همچنیــن اعتیــاد بــه اینترنــت در بیــن پرســتاران 
هــم عواقــب منفــی مانند پریشــانی و تنــش و اضطراب را بــه دنبال 
خواهــد داشــت کــه ایــن عــوال باعــث مــی شــود کــه ایــن نــوع 
پژوهــش بــرای پرســتاران نیــز مهــم و ضــروری باشــد ]3[. برخــی 
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پژوهشــگران معتقدنــد کــه افــراد معتــاد بــه هــر چیــزی عملکــرد 
شــناختی و ســطح هوشــی آنــان نســبت بــه دیگــر افــراد پاییــن تــر 
اســت. عــالوه بــر مشــکل هــای هیجانــی و ناتوانــی در کنتــرل و 
تنظیــم هیجــان هــا، کمبــود هــوش معنــوی، تجربــه هــای معنوی 
نیــز در اعتیــاد اثرگــذار اســت. هــوش معنــوی دربردارنــده نوعــی 
ســازگاری شــناختی و رفتــاری حــل مســئله اســت کــه باالتریــن 
ســطح هــای رشــد را در حیطــه هــای شــناختی، اخالقــی، هیجانی 
و بیــن فــردی را شــامل مــی شــود. فــرد در جهــت هماهنگــی بــا 
پدیــده هــای اطــراف و دســتیابی بــه یکپارچگــی درونــی و بیرونــی 
یــاری مــی کنــد ]4[. هــوش معنــوی لزومــاً بنیانــی بــرای عملکــرد 
کاراتــر هــوش عقالنــی و هیجانــی اســت کــه دارای دو بعــد درک 
ــوی  ــی معن ــری، زندگ ــتی و دیگ ــمه ی هس ــا سرچش ــاط ب و ارتب
اســت. پــس اصــواًل مــی توانــد در اعتیــاد نقــش تعییــن کننــده ای 
داشــته باشــد چراکــه هــوش معنــوی بــه افــراد اجــازه مــی دهــد تا 
آنجایــی کــه ممکــن اســت موقعیــت را بــرای بهتــر شــدن تغییــر 

و اداره کننــد ]5[.
بنابرایــن فــردی کــه از آســیبهای اعتیــاد بــه اینترنــت آگاهــی دارد 
ــی  ــر مشــکالت آن نم ــود را درگی ــوی خ ــوش معن ــتن ه ــا داش ب
کنــد و همیشــه بــه دنبــال راهــی بــرای بهتــر زیســتن اســت. بــا 
ایــن تفاســیر در ســال هــای اخیــر بــا رشــد شــبکه هــای اجتماعــی 
بــه خصــوص برنامــه هــای گفتگــو و افــراد مجــازی و اســتفاده از 
ــرادی کــه  ــان داشــت کــه اف ــه وضــوح بی ــوان ب ــت مــی ت اینترن
دارای اعتیــاد بــه اینترنــت هســتند رو بــه افزایــش بوده و  شــناخت 
عوامــل زمینــه ســاز و خطرهــاي احتمالــی آن را بــه منظــور ایجــاد 
برنامــه و مداخــالت اثربخــش پیشــگیري کننده، روشــن می ســازد 
ــده  ــه دســت آم ــج ب ــا اســتفاده از نتای ــا ب و باعــث خواهــد شــد ت
بــه کاهــش میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت کمــک نمــود. اعتیــاد بــه 
ــزل ســاخته  ــادی را متزل ــواده هــای زی ــان هــای خان ــت بنی اینترن
ــود  ــه دنبــال عوامــل اثرگــذار و ریشــه ای آن ب ــد ب اســت امــا بای
تــا بتــوان موضــوع را اساســی حــل کــرد.  اعتیــاد بــه اینترنــت از 
ــی،  متغیرهایــی ماننــد راهبردهــای نظــم جویــی فرآینــدی هیجان
ــن  ــه همی ــذارد ب ــی گ ــر م ــانی اث ــل پریش ــوی و تحم هشــو معن
ــرای پژوهشــگر مــی باشــد  خاطــر مطالعــه آن دغدغــه بزرگــی ب
]5[. موضوعــی کــه بررســی همزمــان متغیــر هــای مــورد نظــر در 
پژوهــش را مــورد توجــه قــرار نــداده انــد در نتیجــه خــالء مطالعاتی 
ــردی،  ــی، ف ــا وجــود شــیوع و مشــکالت اجتماع ــن موضــوع ب ای
روانــی، فرهنگــی و بهزیســتی فــردی ناشــی از اعتیــاد بــه اینترنــت 
بــه عنــوان یــک دغدغــه پژوهشــی در پژوهشــگر احســاس گردید. 
ــه ایــن  ــذا، در ایــن راســتا هــدف تحقیــق حاضــر پاســخگوئی ب ل
ســئوال اصلــی اســت کــه  راهبــرد هــای نظــم جویــی فراینــدی 
هیجــان و هــوش معنــوی، بــا نقــش میانجــی تحمــل پریشــانی در 

اعتیــاد بــه اینترنــت اثــر دارنــد یــا خیــر؟ در ایــن زمینــه مطالعــات 
متفاوتــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی صــورت گرفتــه اســت کــه 

در ادامــه بــه چنــد مــورد اشــاره خواهــد شــد. 
ــر  ــئله ب ــل مس ــوزش ح ــی آم ــوان اثربخش ــا عن ــه ای ب در مطالع
اعتیــاد بــه اینترنــت دانــش آمــوزان نوجــوان پســر از طریــق نمونــه 
ــرای  ــا روش اج ــر ب ــه 100 نف ــم نمون ــه حج ــد ب ــری هدفمن گی
پژوهــش از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا گــروه کنتــرل و پیــش آزمــون 
و پــس آزمــون بــا 8 جلســه آمــوزش مهــارت حــل مســاله بــرای 
آزمودنیهــای گــروه آزمایــش نشــان دادنــد آمــوزش مهــارت حــل 
ــر  ــش تاثی ــروه آزمای ــت گ ــه اینترن ــاد ب ــش اعتی ــر کاه ــاله ب مس
معنــاداری دارد ]6[. در مقالــه ای بــا عنــوان نقــش تشــخیصی مدل 
حساســیت بــه تقویــت، راهبردهــای فرآینــدی نظــم جویــی هیجان 
و انعطــاف پذیــری شــناختی در تشــخیص افــراد دارای اعتیــاد بــه 
ــع تشــخیص دو  ــان داشــتند کــه طــرح پژوهــش، تاب ــت بی اینترن
گروهــی بــود. یافتــه هــای آنــان نشــان داد کــه ارزیابــی مجــدد و 
انعطــاف پذیــری شــناختی بــه صــورت منفــی، و ســپس، سیســتم 
ــه  ــت ب ــه صــورت مثب ــازداری و فرونشــانی ب فعال ســاز، سیســتم ب
ــز  ــتند و متمای ــر داش ــع حاض ــا تاب ــه را ب ــن رابط ــب قوی تری ترتی
کننــده گروه هــا از یکدیگــر بودنــد. امــا سیســتم جنــگ – گریــز 
- انجمــاد نقــش معنــاداری در تمیــز دو گــروه نداشــت. بــه طــور 
کلــی، انعطاف پذیــری شــناختی، راهبردهــای فرآینــدی نظم جویــی 
هیجانــی و حساســیت سیســتم هــای فعال ســاز و بــازداری عوامــل 
ــراد  ــت از اف ــه اینترن ــاد ب ــراد دارای اعتی ــخیص اف ــی در تش مهم
ــوزش  ــر آم ــا عنوان«تاثی ــه ای ب ــتند ]7[. در مطالع ــادی هس ع
ــه  ــاد ب ــان معت ــی نوجوان ــر احســاس تنهای مهــارت حــل مســاله ب
اینترنــت شهرســتان ری در ســال 6 – 95« بــر اســاس مطالعــات 
شــبه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون – پــس آزمــون بــا گــروه 
کنتــرل در بیــن دانــش آمــوزان دارای اعتیــاد اینترنتــی دوره 
ــل  ــج تحلی ــد. نتای ــام ش ــتان ری انج ــطه اول و دوم شهرس متوس
کوواریانــس بیانگــر تفــاوت معنــادار آمــوزش مهــارت حــل مســاله 
در بیــن گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه گــواه در مرحلــه پــس 
آزمــون  بــوده اســت کــه آمــوزش مهــارت حــل مســاله مــی توانــد 
ــی  ــد ]8[. در پژوهش ــود بخش ــان را بهب ــی نوجوان ــاس تنهای احس
ــا هــوش  ــه اینترنــت ب ــا عنــوان بررســی رابطــه اعتیــاد ب دیگــر ب
هیجانــی و هــوش معنــوی دانــش آمــوزان دختــر مطالعــه مــوردی: 
ــدان«  ــتان هم ــطه شهرس ــع متوس ــر مقط ــوزان دخت ــش آم دان
ــوی  ــی و کعن ــای هــوش هیجان ــا ابزاره ــری ب ــه 160 نف ــا نمون ب
ــنامه  ــت از پرسش ــه اینترن ــاد ب ــنجش اعتی ــرای س ــگ و ب کین
ــاد  ــن اعتی ــه بی ــون رگرســیون نشــان داد ک ــق آزم ــگ از طری یان
ــادار و  ــوی رابطــه ی معن ــی و معن ــا هــوش هیجان ــت ب ــه اینترن ب
همبســتگی وجــود دارد ]9[. حســینی و همــکاران ]10[ در مقالــه ای 



فاطمه حضرت بگی و همکاران

27

بــا عنــوان بررســی رابطــه سیســتم هــای مغــزی رفتــاری و اعتیــاد 
بــه اینترنــت بــا نقــش واســطه ای احســاس تنهایــی و راهبردهــای 
نظــم جویــی شــناختی هیجــان نشــان دادنــد کــه نتایــج حاکــی از 
برازندگــی مناســب مــدل داشــت کــه در آن سیســتم فعــال ســازی 
رفتــاری ارتبــاط منفــی بــا اعتیاد بــه اینترنــت )0/566-( و سیســتم 
بــازداری رفتــاری ارتبــاط مثبــت بــا اعتیــاد بــه اینترنــت )0/496( 
داشــتند. همچنیــن مکانســیم ایــن ارتباطــات بدیــن صــورت بــود 
کــه سیســتم فعــال ســازی رفتــاری از طریــق راهبردهــای مثبــت 
نظــم جویــی شــناختی هیجــان باعــث کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت 
مــی گــردد و از ســویی دیگــر سیســتم بــازداری رفتــاری از طریــق 
ــاس  ــان و احس ــناختی هیج ــی ش ــم جوی ــی نظ ــای منف راهبرده
ــذارد. در  ــی گ ــر م ــت تأثی ــه اینترن ــاد ب ــش اعتی ــر افزای ــی ب تنهای
ــناختی  ــم جوییش ــای نظ ــش راهبرده ــوان نق ــا عن ــی  ب پژوهش
هیجــان، تکانشــگری و برونگرایــی در گرایــش اعتیــاد بــه 
اینترنــت دانشــجویان دانشــگاه ارومیــه در ســال 93 نشــان دادنــد 
کــه همبســتگی منفــی معنــاداری بیــن راهبردهــای نظــم جویــی 
شــناختی هیجــان و اعتیــاد بــه اینترنــت وجــود دارد و تنهــا در مورد 
دو مولفــه مالمــت خویشــتن و فاجعــه ســازی رابطــه معنــادار نبــود 
]11[. در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان تأثیــرات احساســی و هــوش 
معنــوی در مــورد عملکــرد در میــان پرســتاران موقــت در عبدالریــوا 
بیمارســتان عمومــی منطقــه ای، بــروو منطقــه اســتان کالیمانتــان 
شــرقی، اندونــزی« بیــان کردنــد هــوش هیجانــی و هــوش معنوی 
ــاداری داشــتند. پــس از آن، تعهــد  ــرات مثبــت و معن ــر تعهــد اث ب
ــی دارد و  ــتاران موقت ــر عملکــرد پرس ــاداری ب ــت و معن ــر مثب تأثی
ــرد  ــر عملک ــوی را ب ــوش معن ــی و ه ــوش هیجان ــن ه ــه بی رابط
موقــت پرســتاران واســطه مــی گــذارد. نتایــج ایــن مطالعــه مــی 
توانــد بــه مدیــران بیمارســتان اندونــزی کمــک کنــد تــا بــا تمرکــز 
ــود بخشــند.  روی تعهــد خــود، عملکــرد پرســتاران موقتــی را بهب
ــوی در  ــوش معن ــی و ه ــوش هیجان ــش ه ــن درک نق همچنی
ــرای  ــتاران ب ــد پرس ــت تعه ــرای تقوی ــات ب ــام اقدام ــگام انج هن
ــاي  ــه راهبرده ــت ک ــکی دریاف ــت ]12[. گارنفس ــم اس ــا مه آنه
غیــر انطباقــی و ســازش نایافتــه نظــم جویــی شــناختی هیجــان 

ــاره احساســات و تفکــرات مرتبــط  ــا تــرس، اشــتغال ذهنــی درب ب
بــا واقعــه منفــی و تفکراتــی کــه بــه وضــوح بــر وحشــت از یــک 
تجربــه یدتــأک ،دارنــد ارتبــاط مثبــت نیرومنــدي دارنــد کــه همــه 
ــا افزایــش اختــالالت و مشــکالت اعتیــاد گونــه در  ایــن مــوارد ب
ارتبــاط هســتند. ســرکوب یــا فرونشــانی هیجانــات و عواطــف بــا 
افزایــش یجانــه هــاي منفــی و نارســا روانــوري کنــش شــناختی 
همچــون اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه دارد. ینــااز رو بــا توجــه بــه 
ــی  ــم جوی ــه نظ ــازش نایافت ــاي س ــد راهبرده ــان گردی ــه بی آنچ
ــت  ــه اینترن ــاد ب ــراي اعتی شــناختی هیجــان پیشــبین مســتقیم ب
ــه  ــاد ب ــراي اعتی ــی ب ــبین منف ــه پیش ــازش یافت ــاي س و راهبرده
اینترنــت هســتند ]14[. برخــی دیگــر از مطالعــات نیــز نشــان دادند 
نشــانه عالیــم و هــاي نارســایی و دشــواري در تنظیــم و پــردازش 
هیجانــی قــادر بــه پیشــبینی و تبییــن اعتیــاد بــه اینترنــت هســتند 
]15، 16، 17[. بنابرایــن و بــا توجــه بــه پیشــینه پژوهشــی و ادبیاتی 
بیــان شــده هــدف اصلــی مــا در ایــن مطالعــه شناســایی رابطــه 
علــی راهبردهــای نظــم جویــی فرآینــد هیجــان و هــوش معنــوی 
ــا نقــش میانجــی تحمیــل  ــا گرایــش بــه اعتیــاد بــه اینترنــت ب ب
ــران  ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــجویان دانش ــانی در دانش پریش

مرکــز مــی باشــد.

روش کار
روش تحقیــق حاضــر از لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ ســیوه 
ــوع معــادالت ســاختاری اســت.  اجــرا توصیفــي- همبســتگي از ن
ــاله  ــا 35 س ــجویان 19 ت ــر دانش ــش حاض ــاری پژوه ــه آم جامع
کـــاربِر اینترنـــت در دانشــگاه آزاد واحــد تهــران  مرکــز مــی باشــد. 
حجــم نمونــه بــر اســاس روش نمونــه گیــري تصادفــی ســاده 353 
نفــر انتخــاب شــد. جهــت جمــع آوري اطالعــات ایــن پژوهــش از 
ــي  ــردآوري مبان ــه منظــور گ ــه اي ب ــۀ کتابخان روش هــاي مطالع
نظــري و پیشــینۀ تجربــي پژوهــش اســتفاده شــده اســت. جهــت 
جمــع آوري داده هــاي مــورد نیــاز از نمونــه مــورد مطالعــه از روش 
ــده  ــتفاده ش ــنامه اس ــتفاده از پرسش ــا اس ــات ب ــع آوري اطالع جم

اســت.

 مشخصات پرسشنامه های پژوهش
گویه هامقیاس

پرسشنامه راهبرد های نظم جویی فرایندی هیجانی گارنفسکی )2001( با پایایی و روایی داخلی ]18[ و 
36 سوال و پنج گزینه ای در طیف لیکرتخارجی مطلوب ]19[

24 سوال و پنج گزینه ای در طیف لیکرتهوش معنوی کینگ )2008( با پایایی و روایی داخلی ]20[ و خارجی مطلوب ]21[
دارای 15 سوال و پنج گزینه ای در طیف لیکرتپرسشنامه تحمل پریشانی گاهر و سیمونز )1982( با پایایی و روایی داخلی ]22[ و خارجی مطلوب ]23[

دارای 30 سوال و پنج گزینه ای در طیف لیکرتاعتیاد به اینترنت یانگ )1998( با پایایی و روایی داخلی ]24[ و خارجی مطلوب ]25[
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پــس از گــردآوري اطالعــات بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
و یافتــه هــای پژوهــش از بررســی فرضیــه هــای پژوهــش در دو 
ســطح آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی اســتفاده شــد. در ســطح 
آمــار توصیفــی از شــاخص هایــی همچــون جــداول و نمودارهــای 
ــودن  توزیــع فراوانــی و در ســطح اســتنباطی در صــورت نرمــال ب
داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون کالموگــروف- اســمیرونوف از آزمون 
هــای پارامتریــک پیرســون و رگرســیون و در صــورت غیرنرمــال 
ــت  ــد. جه ــتفاده  ش ــپیرمن اس ــک اس ــون ناپارامتری ــودن از آزم ب
ــه کار  ــاخ ب ــای کرونب ــون آلف ــز از آزم ــی نی ــزان پایای محاســبه می
بــرده شــد. همچنیــن بــرای محاســبات و تحلیــل هــای آمــاری از 
رایانــه و نــرم افزارهــای اس.پــی.اس. اس نســخه 21 اســتفاده مــی 
شــود. جهــت بررســی معــادالت ســاختاری از روش تحلیــل مســیر 

اســتفاده شــد. 
ــه  ــت نام ــدگان رضای ــرکت کنن ــه ش ــی: از هم ــات اخالق مالحظ
ــدگان را  ــرکت کنن ــان ش ــن محقق ــد و همچنی ــه ش ــی گرفت کتب
ــه  ــد. ایــن مقال ــدن نتایــج تحقیــق مطمئــن کردن ــه مان از محرمان
برگرفتــه موضــوع رســاله دکتــرا دانشــجو فاطمــه حضــرت بیگی با 
راهنمایــی دکتــر پرویــز عســگری در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
اهــواز مــی باشــد کــه دارای کــد مصــوب ایــران داک 1400289 
 IR.AAU.MAHD.REC.1398.010 ــالق ــه اخ و شناس

ــده اســت.  مصــوب گردی

یافته ها
ــه منظــور شــناخت بهتــر ماهیــت جامعــه ای کــه در پژوهــش   ب
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و آشــنایی بیشــتر بــا متغیرهــای 
پژوهــش، قبــل از تجزیــه و تحلیــل داده هــای آمــاری، الزم اســت 
ایــن داده هــا توصیــف شــود. همچنیــن توصیــف آمــاری داده هــا، 
گامــی در جهــت تشــخیص الگــوی حاکــم بــر آن هــا و پایــه ای 
ــش  ــه در پژوه ــت ک ــی اس ــن متغیرهای ــط بی ــن رواب ــرای تبیی ب
ــت  ــل وضعی ــه تحلی ــه تجزی ــش ب ــن بخ ــی رود. در ای ــکار م ب
ــث  ــنامه از حی ــع پرسش ــل از توزی ــاری حاص ــه آم ــع نمون توزی
متغیرهــای جمعیــت شــناختی، پرداختــه مــی شــود. جنســیت، ســن 
، تحصیــالت و ســابقه خدمــت از جملــه متغیرهایــی هســتند کــه 
چگونگــی توزیــع آنهــا در بیــن پاســخگویان بــه پرسشــنامه مــورد 

ــه  ــت شــناختی ک ــر جمعی ــن متغی ــرد. اولی ــی گی ــرار م بررســی ق
ــر حســب آن مــورد مطالعــه قــرار  ــه ب توزیــع فراوانــی افــراد نمون
گرفــت، جنســیت بــود یافتــه هــا نمونــه مــورد مطالعــه شــامل 353 
نفــر می باشــند کــه از ایــن تعــداد 132 نفــر  زن )37/39( درصــد( 
ــه یافتــه  ــا توجــه ب و 221 نفــر  )62/60 درصــد( مــرد هســتند.  ب
هــا تعــداد 143 نفــر 40/50 درصــد از شــرکت کنندگان در پژوهــش 
بیــن ســنین 30-26 ســال، 31/72 نفــر، 27/76 درصــد بین ســنین 
35-31 ســال می باشــند  نتایــج حاصــل از تجزیــه و تحلیــل داده 
هــا نشــان داد کــه متغیــر نظــم جویــی دارای میانگیــن 37/65 و 
انحــراف اســتاندارد 5/15، هــوش معنــوی دارای میانگیــن، 36/44 
ــن  ــاد دارای میانگی ــه اعتی ــش ب ــتاندارد 5/25، گرای ــراف اس و انح
23/75 و انحــراف اســتاندارد 4/39 و تحمــل پریشــانی دارای 
ــت  ــه دس ــج ب ــتاندارد 7/60. نتای ــراف اس ــن 28/32 و انح میانگی
آمــده از کجــی و کشــیدگی متغیرهــای پژوهــش نیــز حاکــی از آن 
اســت کــه تمامــی متغیرهــا بیــن )2 تــا 2-( قــرار دارنــد بنابرایــن 
مــی تــوان از آمــار پارامتریــک بــرای انــدازه گیــری آنهــا اســتفاده 
ــری  ــیون چندمتغی ــج رگرس ــد نتای ــرت می توان ــای پ ــود. داده ه نم
ــوان  ــتی به عن ــه ای بایس ــرات کران ــذا نم ــازد. ل ــدوش س را مخ
بخشــی از فراینــد آماده ســازی اولیــه داده هــا مــورد بررســی قــرار 
گیــرد. فاصلــه ماهاالنوبایــس یکــی از بهتریــن روش هایــی اســت 
ــود.  ــی نم ــرت را بررس ــای پ ــق آن داده ه ــوان از طری ــه می ت ک
فاصلــه ماهاالنوبایــس )MD( یــک شــاخص آمــاری اســت کــه 
ــوردی داده  ــر م ــارج از آن ه ــه خ ــد ک ــان می ده ــه ای را نش دامن
پــرت محســوب می شــود و مبتنــی بــر توزیــع مجــذور کای 
ــد.  ــرار می ده ــالک ق ــاداری )p=0/001( را م ــطح معن ــوده و س ب
به منظــور شناســایی اینکــه کــدام موردهــا داده هــای پــرت هســتند 
نیــاز بــه تعییــن مقــدار مجــذور کای بحرانــی بــا اســتفاده از تعــداد 
متغیرهــای پیــش بیــن )در رگرســیون( بــه  عنــوان درجــات آزادی 
داریــم. در جــدول زیــر مقادیــر بحرانــی مجــذور کای بــرای 2 تــا 
10 درجــه آزادی در ســطح بحرانــی آلفــا 0/001 نشــان داده شــده 
اســت. چنانچــه حداکثــر مقــدار MD بزرگ تــر از ارزش بحرانــی 
مجــذور کای بــرای درجــات آزادی مــورد نظــر )df=k( در ســطح 
بحرانــی آلفــا 0/001 باشــد، نشــان دهنــده داده هــای پــرت اســت.

جدول 1: مقادیر مجذور کای بحرانی در آزمون ماهاالنوبایس
مقدار بحرانیتعداد متغیرهای پیش  بینمقدار بحرانیتعداد متغیرهای پیش بین

213/82316/27
418/47520/52
622/46724/32
826/13927/88
1029/59
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جدول 2:  بررسی چندهم خطی متغیرها با استفاده از آزمون ضریب تحمل و تورم واریانس
تورم واریانس )VIF(ضریب تحمل )Tolerance(متغیر

0/8121/256راهبردهای نظم جویی
0/8761/321هوش معنوی

0/6581/274گرایش به اعتیاد
0/7411/152تحمیل پریشانی

ــی  ــم خط ــئله ه ــه مس ــد ک ــان می ده ــوق نش ــدول ف ــج ج نتای
بــودن در بیــن متغیرهــای تحقیــق رخ نــداده اســت. ضریــب تحمل 
کــه معــادل R2-1 اســت داللــت بــر نســبت واریانــس اســتاندارد 
شــده کلــي دارد کــه بــه  وســیله دیگــر متغیرهــا تبییــن نمی شــود. 
ــودن  ــم خطــی ب ــان دهنده ه ــر نش ــا کمت ــل 0/1 ی ــب تحم ضری
اســت. عامــل تــورم واریانــس یکــي دیگــر از روش هاي تشــخیص 
ــت و  ــادل R2 -1)/1 ( اس ــه مع ــت ک ــودن اس ــی ب ــم خط ه

ــه واریانــس  ــي ب ــس استانداردشــده کل نشــان دهنده نســبت واریان
یگانــه اســت. اگــر ارزش عامــل تــورم واریانــس باالتــر از 10 باشــد 
نشــان دهنده هــم خطــی بــودن اســت. در مطالعــه حاضــر مقادیــر 
ــب  ــس و ضری ــورم واریان ــل ت ــبه عام ــده از محاس ــت  آم ــه  دس ب
ــودن در متغیرهــاي  ــده هــم خطــی ب ــه پدی تحمــل نشــان داد ک

پژوهــش رخ نــداده اســت.

جدول 3: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
نظم جوییهوش معنویگرایش به اعتیادتحمل پریشانی

راهبردهای نظم جویی0/769-0/6970/8111
هوش معنوی0/652-0/57910/811
گرایش به اعتیاد0/7421-0/579-0/697-

تحمیل پریشانی1-0/742-0/6520/769

نتایــج نشــان داد بیــن رویکــرد نظــم جویــی هیجانــی بــا تحمــل 
 ،)rxy=0/76( ــود دارد ــاداری وج ــت و معن ــه مثب ــانی رابط پریش
بیــن رویکــرد نظــم جویــی بــا اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه منفــی 

و معنــاداری وجــود دارد )rxy=-0/69(، و همچنیــن بیــن تحمــل 
ــا اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه منفــی و معنــادار وجــود  پریشــانی ب

.)rxy=-0/74( دارد 

 
نمودار1: الگوی آزمون شده در حالت معناداری جدول4. برآوردهای ضرایب اثر مستقیم
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جدول4. برآوردهای ضرایب اثر مستقیم
خطای استاندارد برآوردپارامتر استاندارد شدهبرآورد متغیرها

0/001**0/58اثر مستقیم نظم جویی بر: تحمل پریشانی
0/001**0/60اثر مستقیم نظم جویی بر: اعتیاد به اینترنت
0/001**0/59اثر مستقیم هوش معنوی بر: تحمل پریشانی
0/001**0/47اثر مستقیم هوش معنوی بر: اعتیاد به اینترنت

0/001**0/46اثر مستقیم تحمل پریشانی بر: اعتیاد به اینترنت

ــر مســتقیم  ــوق، اث ــدرج در جــدول ف ــات من ــه اطالع ــا توجــه ب ب
نظــم جویــی بــر تحمــل پریشــانی و اعتیــاد بــه اینترنــت معنــادار 
اســت، اثــر مســتقیم هــوش معنــوی بــر تحمــل پریشــانی و اعتیــاد 

بــه اینترنــت معنــادار اســت و بنابرایــن فرضیــه هــای نامبــرده تایید 
مــی شــوند.

جدول5:  برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم
خطای استاندارد برآوردبرآورد استانداردبرآورد متغیرها

0/01**0/60اثر غیرمستقیم نظم جویی بر: اعتیاد به اینترنت با میانجی تحمل پریشانی
0/01**0/90اثرغیرمستقیم هوش معنوی بر اعتیاد به اینترنت با میانجی تحمل پریشانی

ــه نتایــج به دســت آمده اثــر غیرمســتقیم نظــم جویــی  ــا توجــه ب ب
ــانی   ــل پریش ــی تحم ــش میانج ــا نق ــت ب ــه اینترن ــاد ب ــر اعتی ب
معنــی دار اســت و همچنیــن اثــر غیرمســتقیم هــوش معنــوی بــر 
اعتیــاد بــه اینترنــت از طریــق تحمــل پریشــانی معنــادار اســت بــر 
ــر مســتقیم  ــرات غی ــع تاثی ــوط ب ــه هــای مرب ــن اســاس فرضی ای

پذیرفتــه مــی شــود.

بحث
نتایــج نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای رویکردهــای نظــم جویــی، 
هــوش معنــوی، تحمــل پریشــانی بــر میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت 
ــزان  ــا افزایــش می ــاداری وجــود دارد یعنــی ب رابطــه منفــی و معن
ایــن متغیرهــا میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت کاهــش مــی یابــد. در 
اســتناد بــه رابطــه متغیرهــای نامبــرده بــه پزوهــش هایــی اشــاره 
ــج  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــود. ای ــر ب ــش حاض ــابه پژوه ــه مش ــد ک ش

ــد. ــی باش ــو م ــات ]17،18، 20، 22، 23، 25[ همس مطالع
ــه  ــیت ب ــدل حساس ــخیصی م ــی تش ــات بررس ــی مطالع در برخ
ــی هیجــان و انعطــاف  ــدی نظــم جوی ــت، راهبردهــای فرآین تقوی
ــت  ــه اینترن ــاد ب ــراد دارای اعتی ــری شــناختی در تشــخیص اف پذی
ــری شــناختی  ــی مجــدد و انعطــاف پذی ــه ارزیاب ــتند ک ــان داش بی
بــه صــورت منفــی، و ســپس، سیســتم فعال ســاز، سیســتم بــازداری 
ــن رابطــه را  ــب قوی تری ــه ترتی ــت ب ــه صــورت مثب و فرونشــانی ب
ــر  ــا از یکدیگ ــده گروه ه ــز کنن ــتند و متمای ــر داش ــع حاض ــا تاب ب
ــد. امــا سیســتم جنــگ – گریــز - انجمــاد نقــش معنــاداری  بودن
ــری  ــاف  پذی ــی، انعط ــور کل ــه ط ــت. ب ــروه نداش ــز دو گ در تمی
شــناختی، راهبردهــای فرآینــدی نظم جویــی هیجانــی و حساســیت 

ــازداری عوامــل مهمــی در تشــخیص  سیســتم هــای فعال ســاز و ب
ــتند ]17[.  ــادی هس ــراد ع ــت از اف ــه اینترن ــاد ب ــراد دارای اعتی اف
ــاد  ــر کاهــش اعتی ــد ب ــی توان ــی م ــی هیجان ــن نظــم جوی بنابرای
بــه اینترنــت اثرگــذار باشــد. همچنیــن در اســتناد بــه رابطــه نظــم 
ــوان مقایســه  ــا عن ــت در پژوهشــی ب ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی ــی ب جوی
تنظیــم شــناختی هیجــان و تــاب آوری در دانــش آمــوزان معتــاد 
بــه اینترنــت و دانــش آمــوزان عــادی نشــان دادنــد کــه تفــاوت دو 
گــروه دختــران معتــاد بــه اینترنــت و عــادی در مؤلفه هــای پذیرش، 
تمرکــز مجــدد مثبــت ،مرکــز مجــدد برنامه ریــزی، دیدگاه پذیــری 
ــاب آوری  مالمــت خویشــتن ،نشــخوارگری ،مالمــت دیگــران و ت
ــا  ــان ب ــن و مربی ــود والدی ــنهاد می ش ــت ]10[. پیش ــادار اس معن
ــاب آوری  ــان و ت ــم هیج ــناختی، تنظی ــای ش ــرورش مهارت ه پ
در دوران کودکــی، از آســیب های احتمالــی ماننــد اعتیــاد بــه 
اینترنــت در دوران نوجوانــی و بزرگ ســالی پیشــگیری کننــد. برخی 
ــه  ــازش نایافت ــی و س ــر انطباق ــاي غی ــه راهبرده ــگران ک پژوهش
نظــم جویــی شــناختی هیجــان بــا تــرس، اشــتغال ذهنــی دربــاره 
احساســات و تفکــرات مرتبــط بــا واقعــه منفــی و تفکراتــی کــه بــه 
وضــوح بــر وحشــت از یــک تجربــه یدتــأک ،دارنــد ارتبــاط مثبــت 
ــا افزایــش اختــالالت  ــوارد ب ــن م ــد کــه همــه ای ــدي دارن نیرومن
ــا  ــاط هســتند ]12[. ســرکوب ی ــه در ارتب ــاد گون و مشــکالت اعتی
فرونشــانی هیجانــات و عواطــف بــا افزایــش یجانــه هــاي منفــی 
و نارســا روانــوري کنــش شــناختی همچــون اعتیــاد بــه اینترنــت 
رابطــه دارد. ینــا از رو بــا توجــه بــه آنچــه بیــان گردیــد راهبردهــاي 
ســازش نایافتــه نظــم جویــی شــناختی هیجــان پیشــبین مســتقیم 
بــراي اعتیــاد بــه اینترنــت و راهبردهــاي ســازش یافتــه پیشــبین 
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منفــی بــراي اعتیــاد بــه اینترنــت هســتند. ایــن یافتــه هــا همچنین 
بــا نتایــج مطالعــات دیگــر هــم کــه رابطــه سیســتم هــای مغــزی 
ــاس  ــطه ای احس ــش واس ــا نق ــت ب ــه اینترن ــاد ب ــاری و اعتی رفت
تنهایــی و راهبردهــای نظــم جویــی شــناختی هیجــان کــه نشــان 
ــژه ای  ــاری اهمیــت وی ــد داد کــه سیســتم هــای مغــزی رفت دادن
ــق  ــد از طری ــی توان ــته و م ــت داش ــه اینترن ــاد ب ــن اعتی در تبیی
ــی شــناختی هیجــان  ــی و راهبردهــای نظــم جوی احســاس تنهای
نقــش مؤثــری در گرایــش افــراد بــه ســمت درگیــری در رفتارهــای 

اینترنتــی داشــته باشــند ]20[.
در اســتناد بــه رابطــه بیــن هــوش معنــوی و اعتیــاد بــه اینترنــت 
ــه  ــان داد ک ــه نش ــرد ک ــاره ک ــش ]14[ اش ــه پژوه ــوان ب ــی ت م
بیــن اعتیــاد بــه اینترنــت بــا هــوش هیجانــی و معنــوی رابطــه ی 
معنــادار و همبســتگی وجــود دارد. همچنیــن نتایــج پژوهــش ]13[ 
کــه در پژوهــش خــود بابــه  بررســی رابطــه بیــن هــوش معنــوی 
و اعتیــاد )دلبســتگی( بــه اینترنــت نشــان داد بیــن هــوش معنــوی 
بــا اعتیــاد بــه اینترنــت رابطــه معنــادار منفــی وجــود دارد. هــوش 
ــاداری  ــرات مثبــت و معن ــر تعهــد اث ــی و هــوش معنــوی ب هیجان
داشــتند. پــس از آن، تعهــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر عملکــرد 
ــی و هــوش  ــن هــوش هیجان ــی دارد و رابطــه بی پرســتاران موقت
ــذارد.  ــی گ ــطه م ــتاران واس ــت پرس ــرد موق ــر عملک ــوی را ب معن
نتایــج ایــن مطالعــه مــی توانــد بــه مدیــران بیمارســتان اندونــزی 
کمــک کنــد تــا بــا تمرکــز روی تعهــد خــود، عملکــرد پرســتاران 
موقتــی را بهبــود بخشــند. همچنیــن درک نقــش هــوش هیجانــی 
و هــوش معنــوی در هنــگام انجــام اقدامــات بــرای تقویــت تعهــد 
ــه  ــه رابط ــتناد ب ــت ]18[. در اس ــم اس ــا مه ــرای آنه ــتاران ب پرس
تحمــل پریشــانی و اعتیــاد بــه اینترنــت مــی تــوان بــه مطالعــات 
ــد کــه  ــه خــود دریافتن ]23، 24، 25[ اشــاره داشــت کــه در مطالع
عامــل اصلــی و اساســی در ابتــالي افــراد بــه اعتیــاد و وابســتگی 
بــه اینترنــت، آشــفتگی و پریشــانی هیجانــی و عــدم توانایــی در بــه 
کارگیــري راهبردهــاي مناســب و مثبــت تنظیــم هیجانــی اســت.

 

نتیجه گیری
ــن  ــل از ای ــج حاص ــرده و نتای ــات نامب ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ب
پژوهــش مــی تــوان بیــان داشــت کــه راهبردهــای نظــم جویــی، 
هــوش معنــوی بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم )از طریــق 
تحمــل پریشــانی( بــر میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت اثــر دارنــد اعتیاد 
بــه اینترنــت بــا متغیرهــای روانشــناختی، ویژگــی های شــخصیتی، 
شــیوه زندگــی، نگــرش، باورهــا و ســطح هوشــی فــرد نیز بســتگی 
دارد. آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه اعتیــاد بــه اینترنــت بر 
مبنــای برخــی مطالعــات در بیــن پرســتاران نیــز افزایش پیــدا کرده 
اســت و لــذا ایــن مــی توانــد عواقــب و نتایــج ناملوبــی بــه همــراه 
داشــته باشــد. همچنیــن اعتیــاد بــه اینترنــت در بیــن پرســتاران هم 
عواقــب منفــی ماننــد پریشــانی و تنــش و اضطــراب را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت کــه ایــن عــوال باعــث مــی شــود کــه ایــن نــوع 
پژوهــش بــرای پرســتاران نیــز مهــم و ضــروری باشــد. از طرفــی 
ــان  ــم هیج ــای تنظی ــوب از راهبرده ــه و مطل ــتفاده بهین ــم اس ه
ــت  ــه اینترن ــه تنهــا نســبت ب باعــث مــی شــود کــه پرســتاران ن
ــای  ــا از فض ــتفاده آن ه ــوه اس ــه نح ــند بلک ــته باش ــاد نداش اعتی
مجــازی نیــز مطلــوب و بهینــه باشــد.  از آنجایــی کــه ایــن مطالعه 
روی انجــام گرفــت لــذا تعمیــم نتایــج بــه ســایر دانشــجویان دارای 
گرایــش بــه اینترنــت در دانشــگاه تهــران مرکــز در ســایر دانشــگاه 
ــه پژوهشــگران و  ــن ب ــه رو اســت. بنابرای ــت روب ــا محدودی ــا ب ه
صاحب نظــران رشــته های روانشناســی توصیــه مــی شــود جهــت 
کاربــردی کــردن نتایــج ایــن مطالعــه، بــا انجــام مطالعاتی در ســایر 
مراکــز و در شــهرهای گوناگــون کشــور و مقایســه نتایــج آن هــا بــا 

یکدیگــر، بــر تــوان تعمیم پذیــری نتایــج ایــن مطالعــه بیفزاینــد.
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