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 چکیده

گری اضطراب بود. در راستای هدف های اعتیاد به اینترنت با میانجیران در نشانههدف پژوهش حاضر تعیین نقش راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگ
نفر انتخاب شدند. برای  642ای تعداد گیری تصادفی خوشههای دولتی تبریز با استفاده از روش نمونهآموزان پسر سال چهارم دبیرستانفوق از جامعه دانش

پرسشنامه  ای اعتیاد به اینترنت یانگ وگویه 62هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، آزمون تشخیصی  ها از پرسشنامه تنظیم شناختیآوری دادهجمع
ها نشان داد که راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران یابی معادالت ساختاری استفاده شد. تحلیل یافتهها از روش مدلاضطراب بک و برای تحلیل داده

)متغیرهای  های اعتیاد به اینترنت را تبیین نمایند، به نحوی که راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگرانند تغییرات نشانهگری اضطراب قادربا میانجی
اثر غیر مستقیم سرزنش خود بر اعتیاد به  های اعتیاد به اینترنت بودند.بین( و اضطراب )متغیر میانجی( به صورت مستقیم و مثبت قادر به تبیین نشانهپیش

های نیکویی دار نبود. شاخصواسطه اضطراب معنیدار ولی اثر غیر مستقیم سرزنش دیگران بر اعتیاد به اینترنت بهواسطه اضطراب مثبت و معنینترنت بهای
توانند در شناسایی که می های بالینی دارندها تلویحات عملی در عرصهگیری شده با مدل نظری برازش مطلوب دارد. این یافتهبرازش نشان داد که مدل اندازه

 کار گرفته شوند.و درمان اعتیاد به اینترنت به

 اضطراب ؛ تنظیم هیجان؛سرزنش دیگرانسرزنش خود؛  ؛اعتیاد به اینترنت :يکلیدي هاواژه
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 مقدمه

1اعتیاد
6برد )کیتانو و کونرادیبه اینترنت به طور جدی، امنیت و اقتصاد ملل جهان را تحلیل می 

به عنوان یکی از معضالت  ( و6226،  
جوامع بشری درمسیر خود تمام افراد از هر قشر را نیز در بر گرفته و مشکالت و معضالت اجتماعی بسیاری را موجب شده است 

برانگیزی تبدیل شده است و تحت (؛ به نحوی که این مسأله، امروزه به یک موضوع چالش1131)وجودی، عطارد و پورشریفی، 
(. مفهوم و تعریف اعتیاد به اینترنت برای 1132محـور مـورد توجه قرار گرفتـه است )درگاهی و رضوی،  -ی رفتارعنـوان وابستگ

1(. با این حال، یانگ1132دانند )ویزشفر، و اعتیاد را در امر مربوط به مصرف داروها و الکل می آمیز استمبالغهبسیاری از مردم قدری 
 

هایی را دارد که در های اعتیاد به اینترنت همان ویژگیرود، زیرا نشانهکار میکاربران اینترنت هم به معتقد است که واژه معتاد برای
(. برای مفهوم اعتیاد به اینترنت اصطالحات مختلفی مانند اعتیاد به کامپیوتر، 1333شود )یانگ، وابستگی به الکل و سیگار دیده می

دار از اینترنت، اعتیاد شناختی از اینترنت، استفاده مفرط از اینترنت، استفاده مشکلآسیب اعتیاد آنالین، اعتیاد سایبری، استفاده
، 5؛ دیویس، فلت و بسر6222، 4کار برده شده است )کاپالنتکنولوژیکی، استفاده اجباری از اینترنت و اعتیاد رفتاری به اینترنت به

           (. 6227، 3یانتو و گریفیس؛ وید6224، 7؛ لی و شین6221، 2وانگ، لی و چانگ ؛6226
های اجتماعی و ای، سایتهای رایانهمعتادین شدید به اینترنت اغلب با اتصال به اینترنت از فیلم، موسیقی، کارتون، بازی

های سایت که کاربران عادی در موقع اتصال از اخبار، رویدادها، خرید، رزرو کردن وکنند، در حالیگفتگوی اینترنتی استفاده می
هدفمند صورت غیرچنین، معتادین به اینترنت، از آن به(. هم1133جویند )محمد بیگی و محمد صالحی، آموزشی و دانشگاهی بهره می

 (.6226، 3کنند )سونوو و راندوهای بسته و خصوصی استفاده میو در مکان
شوند نند معتادان به مواد، الکل و قمار، به اینترنت معتاد میدهد که بعضی از کاربران اینترنت همامرور ادبیات پژوهشی نشان می

، 16کرد شغلی، اختالفات زناشوئی و طالق )کویتنر(؛ کاهش عمل1332، 11؛ مورفی1332، 12که به عدم موفقیت در تحصیالت )برادی
دهند که اعتیاد شناختی نشان میای روانشود. در این راستا، مطالعات در ارتباط با اعتیاد به اینترنت و دیگر متغیره( منتهی می1337

، 11به اینترنت با خجالتی بودن، احساس تنهایی، اضطراب، افسردگی و افکار خودکشی نیز ارتباط مثبت دارد )چو، سونگ، لیم و شین
 14هوس اضطراب، حرکتی، -روانی قراریبی چونهم هاییویژگی دارای معموالً اینترنتی (. از سوی دیگر، مبتالیان به اعتیاد6211

 از ذهنی، اشتغال ،(6227 همکاران، و ین ؛6222 ،12همکاران و کو) مواد کردن تجربه خشونت، افسردگی، ،(6227 ،15همکاران و فرارو)
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-علی آنالین مداوم جستجوی ،(6225 همکاران، و کو) گیریتصمیم توان کاهش درعملکرد، اختالل نشینی،عقب و کنترل دادن دست

 هستند. (6212 ،6تائو، هووانگ، وانگ، زانگ و لی ؛6223 ،1بلک و شاو) شناختیروان و اجتماعی رفاه بر یمنف اثرات رغم

 یانگ،) اینترنت مورد در گسترده ذهنی فعالیت شامل اینترنت شناختیآسیب و دارمسأله عالوه بر این، عنوان شده است کاربرد
 به اینترنت از استفاده به نیاز احساس (،6217،  5بروگن، هارتمان، ایدن و ولینگزکونینگ؛ وان6211 ،4قوچ ؛1333 ،1فیلد گرین ؛1333
 کنترل، برای تالش در ناتوانی (،6217، 7؛ دسجارالیس و جوزف2،6224شین و لی) خواهدل رضایت آوردن دستبه برای زیاد نسبت

 قطع یا و کاهش با شدن مواجه هنگام خشم و خستگی تی،ناراح احساس ،(6227 گریفیس، و ویدیانتو) آن از استفاده ترک یا و کاهش
 مشکل داشتن آن، روی بر شده ریزیبرنامه از تربیش زمان صرف ،(6223 ،3پیترسن، ویمن، شلب، تییل و تاماسیوس) آن کاربرد کامل

 هایفرصت دادن دست از یا و ردنک ریسک ،(6216، 12اسماهل، براون و بلینکا  ؛6212 ،3ابوجائوده) دوستان و کار مدرسه، خانواده، با
 احساسات و مشکالت از فرار برای اینترنت از استفاده و (6216 همکاران، و اسماهل ؛6212 همکاران، و کو) ایحرفه یا و تحصیلی

( 6212 ،11کورکیال، کارالس، جاسکالینن، والبرگ و تایمینن ؛6221 وانگ و همکاران،) نگرانی و خستگی گناه، امیدی،نا مانند منفی
 . است

هیجانی  -شناختی از جمله اعتیاد به مواد و غیر مواد دیدگاه شناختیشناسی اختالالت روانهای مطرح در سببیکی از دیدگاه
های پژوهشی حاکی ها در بروز اعتیاد تأکید شده است و یافتههای شناختی تنظیم آناست که در این دیدگاه بر نقش هیجانات و شیوه

و  14، سرزنش دیگران11، سرزنش خود16راهبرد منفی یعنی نشخوار فکری 4راهبرد شناختی تنظیم هیجان،  3که ازمیان از آن است 
15انگاریفاجعه

های روانی از جمله اختالالت شخصیت مرزی، افسردگی اساسی، دو قطبی، اضطراب، بیشترین ارتباط را با آسیب 
 (. 6227، 12ل و اعتیاد به اینترنت دارند )گراس و تامپسونخوردن و اختالالت مرتبط با سوء مصرف مواد و الک

آمده به سرزش باشد. کسی که در وقایع پیشسرزنش خود به معنی خود را مسئول و مقصر دانستن در تجربیات تلخ می        
، 17کومر و تیردزدنوانپردازد به این معنی است که شخص به شدت گرفتار احساس گناه است )گارنفسکی، لجرستی، کرایج، خود می

(. سرزنش دیگران بر این نحوه تفکر مبتنی است که دیگران یا محیط مسئول و مقصر اتفاق بدی هستند که برای شما روی 6226
دهند که استفاده از راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران به مشکالت ها نشان می(. پژوهش1332، 13داده است )تنن و آفلک
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شود )اندرسون، میلر، انند افسردگی، اضطراب، اعتیاد به مواد و اعتیادهای رفتاری از جمله اعتیاد به اینترنت منتهی میشناختی مآسیب
 (.1334، 1ریجر، دیل و سدیکایدز

 و گارنفسکی ؛6221 ، 1گارنفسکی، کرایج واسپینهاون ؛6221 ،6ماریس و استینبرگ سیلک،) پژوهشگران در این راستا،      
 سرزنش خود،) ناسازگار راهبردهای با مداوم طوربه اضطراب که اندداده نشان( 6221 کرایج، و بوون گارنفسکی، ؛6222 کرایج،

 . دارد منفی رابطه مثبت مجدد ارزیابی جمله از سازگار راهبردهای با و مثبت رابطه( انگاریفاجعه و دیگران سرزنش

چنین بین شناختی و اعتیاد به اینترنت و همکه بین بسیاری از اختالالت روان توان عنوان کردبا توجه به آنچه مطرح شد می 
اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و محکمی وجود دارد. عالوه بر این، بین راهبردهای  دیگران و سرزنش راهبردهای سرزنش خود،

ترنت از طرفی دیگر رابطه مثبت وجود دارد. سرزنش خود، سرزنش دیگران و اضطراب از یک طرف و بین اضطراب و اعتیاد به این
بنابراین، با عنایت به موارد مطرح شده محققین به دنبال یافتن پاسخی برای این سئوال اساسی است که آیا بین راهبردهای سرزنش 

بینی در پیشغیرها گری اضطراب رابطه وجود دارد و سهم این متهای اعتیاد به اینترنت با میانجیخود و سرزنش دیگران در نشانه
 ؟قدر استاعتیاد به اینترنت چ

 پژوهشروش 

 اهداف اساس ها از نوع توصیفی است. برآوری دادهپژوهش حاضر با توجه به اهداف از نوع مطالعات همبستگی و با توجه به شیوه جمع
و  1134-35 تحصیلی سال در تبریز یدولت هایدبیرستان آخر پایه پسر آموزان دانش کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه پژوهش،

نفر انتخاب  642( تعداد 6211) 4بود. از جامعه مورد مطالعه با توجه به پیشنهادهای تاباچنیک و فیدل 6222به طور تقریبی به تعداد 
 ایخوشه تصادفی ریگینمونه روش از نظر، مورد نمونه خوانی دارد. برای انتخابگردید که این تعداد، با برآوردهای جدول مورگان هم

 طور به پسرانه دبیرستان 2 شده انتخاب نواحی از سپس شده، انتخاب تصادفی طور به ناحیه سه گانه، پنج نواحی از ابتدا. شد استفاده
 و شده انتخاب تصادفی طور به دبیرستان آخر پایه از کالس 1 شده انتخاب پسرانه هایدبیرستان میان از سپس. شد گزینش تصادفی

-آوری شده از روشهای جمعها به عنوان نمونه نهایی در نظر گرفته شدند. جهت تحلیل دادهآموزان موجود در این کالسام دانشتم

یابی معادالت ساختاری( تحت برنامه لیزرل های آماری توصیفی )محاسبه میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )روش مدل
 استفاده شد.
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 ابزار

 ارزیابی ابزارهای معتبرترین از یکی هیجان شناختی تنظیم پرسشنامه :9(CERQ) هیجان شناختي تنظیم سشنامهپر -9

شده و دارای دو  در کشور هلند ساخته (6221) گارنفسکی وهمکاران توسط که است شناختی گوناگون راهبردهای گیریاندازه برای
 . است نسخه انگلیسی و هلندی

سال به باال )هم افراد بهنجار و هم جمعیت بالینی( قابل استفاده است.  16ماده است و برای افراد  12رای این پرسشنامه دا    
راهبرد  3ها، خرده مقیاس تشکیل شده است. این خرده مقیاس 3پرسشنامه مذکور، دارای پایه نظری و تجربی محکمی بوده و از 

انگاری، تمرکز مجدد مثبت، نشخوار فکری، گیری، فاجعهمجدد مثبت، دیدگاه شناختی سرزنش خود، سرزنش دیگران، پذیرش، ارزیابی
-ماده می 4باشد. هر خرده مقیاس شامل )همیشه( می 5)هرگز( تا  1کنند. دامنه نمرات از ریزی را ارزیابی میو تمرکز مجدد بر برنامه

برای این پرسشنامه گزارش شده  32/2و در برخی موارد  72/2باشد. ضریب آلفای می 62تا  4باشد. دامنه نمرات هر خرده مقیاس بین 
آزمایی با فاصله زمانی چهارده ماهه، های این پرسشنامه به شیوه باز(. ضریب اعتبار خرده مقیاس6221است )گارنفسکی و همکاران، 

( اعتبار پرسشنامه را با 1136سفی )(. در فرهنگ ایرانی، یو6221گزارش شده است )گارنفسکی و همکاران،  21/2تا  43/2در دامنه 
( ضریب آلفای کرانباخ آن را برای نوجوانان غیر 1137گر و حیدری )گزارش کرده است. پیوسته 36/2استفاده از ضریب آلفای کرانباخ

اند گزارش کرده 35/2تا  76/2و برای بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی، بین  73/2تا  23/2مراجعه کننده به مراکز درمانی، بین 
 (.1133زاده نساجی و همکاران، )به نقل از قاسم

 تشخیصی پرسشنامه( 1332) یانگ :2(YIAT20) يانگ اينترنت به اعتیاد اي گويه 22 تشخیصي آزمون -2

(YDQ)1 اینترنت به اعتیاد اختالل گیریاندازه برای را خود (IAD)4  صورتبه که ددار گویه 62 پرسشنامه این. است کرده درست 
 الگوی وری،بهره اجتماعی، روزمره زندگی روی بر اینترنت از استفاده تأثیر مقیاس این. شوندمی داده پاسخ لیکرت اینمره پنج مقیاس
 انجام YIAT20 سنجیروان هایویژگی روی بر جامعی مطالعه( 6227) ویدیانتو و گریفیس. کندمی بررسی را احساسات و خواب

 اندازه، از بیش استفاده ،5اهمیت: کرد مشخص زیر هایویژگی با توانمی را( واریانس% 23 )توزیع با عاملی تحلیل آن در هک اندداده
 اهمیت، که داشتند خوبی روائی و درونی همسانی عوامل این. اجتماعی زندگی از گیریکناره و کنترل نبود ،2انتظار کار، از گیریکناره

 (.r=26/2 تاr =626/2 از)  بودند بستههم دیگرهم با معناداری طوربه عامل شش هر. بود هاآن( a= / 36) پایاترین

 33/2 برابر آلفا ضریب آن در که اندکرده استاندارد ایرانی جمعیت برای را یانگ تشخیصی پرسشنامه( 1133) همکاران و علوی
 هایویژگی یانگ پرسشنامه فارسی ترجمه درکل،. است باال هم  3همگرا روائی اساس بر سازه روائی و  7کلی روائی ضریب. باشدمی

 .باشدمی اعتماد قابل سنجیروان و آماری تحلیل برای نتایج و دهدمی نشان ایرانی جمعیت میان در خوبی سنجیروان

                                                           
1
. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire  

2
. Young’s Inernet Addiction Test  

3
. Young’s Diagnostic Questionnaire  

4
. Internet Addiction Disorder  

5
. salience  

6
. anticipation  

7
. aggregate validity coefficient  

8
. convergent validity  
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 در را اضطراب شدت که است ایماده 61 مقیاس یک بک اضطراب پرسشنامه :9(BAI) بک اضطراب پرسشنامه -9

 .اندکرده طراحی اضطراب عالئم ارزیابی برای را آزمون این همکاران و بک. سنجدمی سال 17 باالی نوجونان و بزرگساالن
 فاصله به بازآزمائی ضریب و 31/2 نیمه دو بین پایائی ضریب ،36/2 آلفا ضریب ایرانی، جمعیت در ابزار این سنجیروان مشخصات

 عاطف بیرشک، فتی،) است شده گزارش 26/2 نیز BDI-II با بک اضطراب پرسشنامه بستگیهم ضریب. است بوده 31/2 هفته یک
 (.   1134 دابسون، و وحید

 

 هايافته
 ارایه شده است.  1باشد در جدول های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه میآمارهای توصیفی که شامل شاخص

 هاهاي مرکزي و پراکندگي متغیرشاخص (9) جدول

 تعداد  انحراف استاندارد میانگین                   متغیر
 642 12/17 32/44 اعتیاد به اینترنت

 642 21/6 16/11 سرزنش خود
 642 53/6 35/12 سرزنش دیگران

 642 13/12 65/15 اضطراب

 

نجار ابزار مورد استفاده، بیشتر است. الف( دهد که: الف( میزان پراکندگی اعتیاد به اینترنت با توجه به هنشان می 1مندرجات جدول 
میزان پراکندگی اضطراب با توجه به هنجار ابزار مورد استفاده، در حد مطلوب است. ب( میانگین اعتیاد به اینترنت، سرزنش خود و 

ه به هنجار ابزار مورد اضطراب با توجه به هنجار ابزارهای مورد استفاده، بیشتر از متوسط است. ج( میانگین سرزنش دیگران با توج
 ارایه شده است:  6تر از متوسط است. ماتریس کوواریانس متغیرهای مورد مطالعه در جدول استفاده، پایین

 ماتريس کوواريانس متغیرهاي مورد مطالعه (2جدول )

  اضطراب سرزنش ديگران سرزنش خود اعتیاد به اينترنت متغیر

     63/4 اعتیاد با اینترنت
    61/1 23/2 ودسرزنش خ

   11/1 17/2 46/2 سرزنش دیگران
  41/4 25/2 77/2 33/2 اضطراب

 

تغییری اعتیاد به اینترنت و هم -6تغییری اعتیاد به اینترنت و سرزنش خود، مثبت و قابل توجه است. هم -1دهد که: نشان می 6مندرجات جدول 
تغییری اضطراب و راهبردهای هم -4ینترنت و  اضطراب، مثبت و قابل توجه است. تغییری اعتیاد به اهم -1سرزنش دیگران، مثبت است. 

 سرزنش خود و سرزنش دیگران مثبت و قابل توجه است.

های گیری شده، به استناد شاخصیابی معادالت ساختاری، مدل اندازه، با استفاده از روش مدلدهی به سؤاالت پژوهشدر راستای پاسخ
د. در این راستا، راهبردهای ناسازگار شناختی تنظیم هیجان )سرزنش خود و سرزنش دیگران( به عنوان متغیرهای مکنون برازش محاسبه گردی

زاد مرتبه دوم وارد زاد مرتبه اول و متغیر اعتیاد به اینترنت به عنوان متغیر مکنون درونزاد و متغیر اضطراب به عنوان متغیر مکنون درونبرون
  است: 1ایج برازش مدل به شرح شکل معادله شدند. نت

 
 

                                                           
1
. Beck Anxiety Inventory  
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 زاد مکنونزاد و درونمدل برازش روابط ساختاري متغیرهاي برون 9شکل 
 

 گیري شده با مدل نظري هاي برازش مدل اندازهشاخص (9جدول )
-

RMSEA 

2𝛘 df 2
/df𝛘 GFI AGFI CFI IFI TLI P 

26/2 133 33 6 32/2 35/2 35/2 35/2 34/2 2221/2 

 

 گیری با مدل نظری برازش مطلوب دارد؛ چرا که:دهد که مدل اندازهگیری شده نشان میمندرجات مدل اندازه
 ( قرار دارد.52/2تر از ( در حد مطلوب )کوچکRMSEAمقدار ریشه مجذور میانگین خطای برآورد شده ) -1

2مقدار نسبت  -6
/df𝛘  ( قرار دارد.5تر از در حد مطلوب )کوچک 

2ر نسبت مقدا  -1
/df𝛘  معنی 25/2تر از در سطح آلفای کوچک(25/2دار است>P.) 

 (.32/2تر از ( در حد مطلوب قرار دارد ) بیشGFIشاخص نیکویی برازش ) -4

 ( قرار دارد.32/2تر از ( در حد مطلوب )بیشAGFIمقدار شاخص نیکویی برازش اصالح شده ) -5

 (.32/2تر از قع شده است )بیش( در حد مطلوب واCFIمقدار شاخص برازش تطبیقی ) -2

 (  قرار دارد.32/2تر از ( در حد مطلوب )بیشTLIلوئیس ) -( و شاخص توکرIFIمقدار شاخص برازش افزایشی ) -7

توان بیان داشت که راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران به واسطه بنابراین، پاسخ سؤال اصلی پژوهش مثبت بوده و می       
 غییرات اعتیاد به اینترنت را در قالب روابط ساختاری تبیین کنند.اضطراب قادرند ت

( استفاده شد. نتایج این β( و مقادیر )tدادهای مدل ساختاری و آزمون مربوطه )سؤاالت پژوهش از برون در راستای بررسی       
 ارایه شده است: 4ها در جدول بررسی

 
 
 
 
 
 
 

 سرزنش خود 

 دیگران سرزنش

 اضطراب

 اعتیاد به اینترنت 

62/0 e 

62/0 
e 

 
 

 52/0 

17/0  

 17/0 

 

62/0 

 52/0 
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 در متغیرهاي وابسته و آزمون مربوطه اثرات مستقیم متغیرهاي مستقل( 2)جدول 
 گیريتصمیم داريسطح معني β t خطاي برآورد متغر وابسته متغیر مستقل

 تأیید رابطه 221/2 62/4 15/2 61/1 اعتیاد به اینترنت سرزنش خود

 تأیید رابطه 221/2 57/1 62/2 65/1 اعتیاد به اینترنت سرزنش دیگران

 تأیید رابطه 221/2 63/3 71/2 73/2 اضطراب سرزنش خود
 تأیید رابطه 221/2 66/4 15/2 13/1 اضطراب سرزنش دیگران

 تأیید رابطه 221/2 41/3 71/2 36/2 اعتیاد به اینترنت اضطراب

 

راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران به صورت مستقیم با اعتیاد به اینترنت و اضطراب رابطه مثبت  4با توجه به جدول       
 چنین، اضطراب با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری دارد.د. همدارن

از روش بوت  به منظور بررسی اثرات غیر مستقیم راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران در تغییرات اعتیاد به اینترنت
جهت باشند )هر دو مثبت ت استراپ همچه حد باال و حد پایین آزمون بواستراپ تحت برنامه ماکروی استفاده شد. در این روش چنان

 ارایه شده است: 5دار خواهد بود. نتایج این بخش در جدول یا هر دو منفی( در آن صورت مسیر غیر مستیم اثرگذاری معنی
 

 اثرات غیر مستقیم راهبردهاي ناسازگار شناختي تنظیم هیجان بر اعتیاد به اينترنت به واسطه اضطراب  (8)جدول 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 میانجي

متغیر 

 وابسته

مقدار  آزمون بوت استراپ

 سوگیري

خطاي 

 برآورد

 گیريتصمیم مقدار اثر
 حد پایین حد باال

 سرزنش خود
اعتیاد به  اضطراب

 اینترنت
 مستقیمتأیید اثر غیر 52/2 161/2 2221/2 6413/2 6236/2

سرزنش 
 دیگران

اعتیاد به  اضطراب
 اینترنت

-عدم تأیید اثر غیر 65/2 2336/2 1163/2 -1112/2 1613/2

 مستقیم

 

های اعتیاد به گری اضطراب نشانهآید، سرزنش خود با میانجیبر می 5طوری که از جدول مستقیم، هماندر مورد اثرات غیر
 کند.را تبیین نمی های اعتیاد به اینترنتگری اضطراب نشانهکند، در حالی که سرزنش دیگران با میانجیاینترنت را تبیین می

 

 گیريبحث و نتیجه
گری اضطراب های اعتیاد به اینترنت با میانجیهدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران در نشانه

اضطراب رابطه  یابی معادالت ساختاری نشان داد که راهبردهای ناسازگار شناختی تنظیم هیجان باهای حاصل از مدلبوده است. یافته
(؛ 6226(؛ گارنفسکی و همکاران )6221(؛ گارنفسکی و همکاران )1334های نولن هوکسما و همکاران )دارند. این یافته با یافتهمثبت 

(؛ نولن هوکسما 6227(؛ گراس و تامپسون )6222(؛ گارنفسکی و کرایج )6221(؛ سیلک و همکاران )6221گارنفسکی و همکاران )
باشد. در تبیین این نتایج، نظریه شناختی بک در مورد باورهای سو می(  هم6212، )1ئو، نولن هوکسما و شوایزر( و آلدا6223)

کند. در این مدل، فرد در مواجهه با شرایط ناگوار و مشکالت به استفاده از راهبردهای ناسازگارانه در مورد آینده اهمیت پیدا می
شود. فرد مشکل را بیش از اندازه بزرگ و خطرناک قلمداد نموده و خود را از حل آن عاجز سرزنش خود و سرزنش دیگران متوصل می

بینی زننده در آینده را پیشکند. در این میان، با مرور افکار منفی در ذهن خود، وقوع رویدادهای خطرناک و آسیبو ناتوان تصور می

                                                           
1
. Aldao, Nolen Hoeksema & Scheizer  
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د، فرد با سرزنش کردن و مقصر دانستن خود، مسؤلیت تجربیات منفی را به (. در جریان این فراین1333، 1کند )کالرک، بک و آلفردمی
کند. انزوای اجتماعی و احساس تنهایی حاصل از سرزنش خود و دیگران در کنار گیرد و در نتیجه شدیداً احساس گناه میعهده می

 (.6226؛ گارنفسکی و همکاران، 1335، 1برگ؛ بک، امری و گرین1334، 6شود )ولز و متیوساحساس گناه به اضطراب منتهی می
های پژوهش حاکی از آن بود که بین اضطراب و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و قوی وجود دارد. این یافته با از دیگر سو، یافته

سو ( هم6211ن )( و چو و همکارا6223) 5(؛ لم، پنگ، مائی و جینگ1333، )4(؛  بلک، بلسیر و شلوسر1333های یانگ و راجرز )یافته
 همکاران، و فرارو) هوس و اضطراب حرکتی، -روانی  قراریبی با نوعاً اینترنت به اعتیاد که اندداده نشان هاپژوهش باشد. سایرمی

های اجتماعی نقص دارند و اضطراب اجتماعی را تجربه شود افرادی که در مهارتمرتبط است. درتبیین این یافته گفته می (6227
شکوفایی در دنیای واقعی ند در ارضای نیازهای خود از جمله نیازهای جنسی، نیاز به موفقیت و تسلط، نیاز به تعلق و نیاز به خودکنمی

 (.2،1333آورند )سولرکنند و در نتیجه برای برآورده کردن این نیازها به اینترنت رو میمشکل پیدا می
ت ساختاری نشان داد که بین راهبردهای سرزنش خود و سرزنش دیگران و اعتیاد یابی معادالهای حاصل از مدلچنین، یافتههم

جز در مورد سرزنش دیگران رابطه مثبت وجود دارد. این یافته با نتایج گری اضطراب بهطور مستقیم و نیز با میانجیبه اینترنت به
(؛ پارکر، تیلور، ایستابروک، شل و 6227) 3چارک و کوهنک(؛ دوران، م1335) 3(؛ گلمن1334) 7ناماراهای ویلز، واکارو و مکپژوهش

 16(؛ ویلوغبی1133( به نقل از زاهد و همکاران )6222) 11(؛ ترینیداد و جانسون1133قلیلو، ابولقاسم و نریمانی )(؛ زاهد، اله6223) 12وود
-ی، اعتیاد و از جمله اعتیاد به مواد منتهی میهای روان( که معتقدند ناتوانی در تنظیم هیجان به آسیب6223(؛ لم و همکاران )6223)

دهند که راهبردهای ناسازگار سرزنش خود و سرزنش دیگران های دیگر نشان میباشد. همسو با این نتایج، پژوهشسو میشود، هم
و  ارتباط وجود دارد )پارکر بین خوبی برای اعتیاد به اینترنت هستند و بین نقص در تنظیم هیجان و اعتیاد به اینترنت در نوجوانانپیش

 ؛ یو، کیم6223همکاران، 
 (.1133 آذر و ناصری تمرین،؛ امیری، سپهریان6211، 11و هی 

( و در 1323؛ مازلو، 1313، 14توان عنوان کرد که وقتی افراد برای ارضای نیازهای اساسی )مورایدر تبیین این نتایج نیز می
-کنند، به مرور زمان به ناد و سرزنش دیگران برای تنظیم هیجانات خود استفاده میمواجهه با مشکالت از راهبردهای سرزنش خو

ها به اینترنت رو امیدی، کاهش عزت نفس، انزوای اجتماعی، ناتوانی در حل مسأله و درماندگی دچار شده و برای جبران این ضعف
شود. در این نظریه اعتقاد بر این نامی در اینترنت تأکید میای دیگر، بر پدیده گم(. در نظریه1333، 15؛ سولر1333آورند )یانگ، می

تر دارند، محل مناسبی تر و صمیمیت کمماندگی بیشاست که فراهم بودن امکان ناشناس ماندن در اینترنت برای افرادی که درخود
(. در پژوهشی در قالب این نظریه، سیگل، دوبروسکی، کیسلر و 6224، 12و دورکین سازد )استریزکی، نگوینبرای تبادل نظر فراهم می
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14
. Murray  

15
. Suler  

16
. Stritzke, Nguyen & Durkin  



    9911 تابستان 85 شماره پانزدهم سال                                                                                                        روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

   

12 
 

-شود، احساس طرد شدگی از سوی دیگران را کاهش می(، نشان دادند که روابطی که در فضای سایبری برقرار می1332) 1گوایرمک

تری به کنند، تمایل بیشتری میهای چهره به چهره احساس راحتی و آرامش کمدهند افرادی که در تعاملدهد. شواهد نشان می
( که معتقدند برقرار کردن روابط 6222) 6آرتزی -استفاده از اینترنت در تعامالت اجتماعی دارند. این ادعا با نظر هامبورگور و بن

( نیز معتقد است 6222باشد. کاپالن )همراه دارد، همسو میتری بهرو، ناراحتی کمگرا و کماجتماعی از طریق اینترنت برای افراد درون
یابند )نقل از مسعودنیا، افراد خجالتی و دارای عزت نفس پایین از طریق اینترنت به منافع اجتماعی و نیز کنترل اجتماعی دست می

1134 .) 
سانه جهت ( معتقدند که استفاده آگاهانه از ر6221) 1رز، لین و ایستینگردانی، الدر زمینه یادگیری اجتماعی مبتنی بر مدل خود

مخاطب و اعتبار دادن به هویت اجتماعی های بیتخفیف کسالت و خستگی، کاهش تنهایی، گذران اوقات فراغت، مشارکت در تعامل
-توان احتمال داد که افراد دارای اضطراب اجتماعی و نیز افرادی که حس ارزشگردانی است. بنابراین، میرسایی در خودخود آغازگر نا

گردانی استفاده کنند. به بیان دیگر، افرادی که تمایل دارند ای برای خودیین است، از اینترنت و کامپیوتر به منزله وسیلهها پامندی آن
کنند و یا از ارزیابی شدن توسط دیگران ها را با اضطراب و نگرانی تحمل میهای اجتماعی دوری کنند و یا آن موقعیتاز موقعیت

 هدف تخفیف این شرایط به اینترنت یا فضای مجازی پناه ببرند. هراس دارند، ممکن است با 
کند، بدین صورت که افراد معتاد به اینترنت برای لبه عمل می( اعتیاد به اینترنت مانند شمشیر دو1333در نهایت، به نظر یانگ )

آورند و استفاده از راهبردهای ناسازگار میمقابله با مشکالت زندگی به راهبردهای شناختی ناسازگار برای تنظیم هیجانات خود روی 
شود. افراد افسرده و مضطرب نیز برای تر منجر میتر کرده و به افسردگی و اضطراب بیششناختی تنظیم هیجان، مشکل را حاد

د )گارنفسکی و کنآورند و بدین ترتیب یک چرخه معیوب شکل گرفته و ادامه پیدا میهای خود مجدداً به اینترنت رو میجبران ضعف
 (.    6226همکاران، 

گشای تحقیقات بعدی در زمینه نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در اعتیادهای رفتاری و از جمله اعتیاد تواند راهاین مطالعه می
، مطالعه گزارشی بود. عالوه بر اینهای این پژوهش یکی این است که ابزارهای پژوهش از نوع خوداز محدودیتبه اینترنت باشد. 

پیشنهاد داد. آموزان پسر مدارس دولتی تشکیل میبالینی صورت گرفت و جامعه مورد مطالعه را دانشهای غیرروی افراد دارای نشانه
-توان بر روی دانشچنین، آن را میهای بالینی معتادان به اینترنت انجام شود. همشود که این پژوهش روی افراد دارای نشانهمی

 شناختی راهبردهای میان موجود همبستگی به توجه با چنینتر، دانشجویان پسر و دختر و کارکنان ادارات انجام داد.  همآموزان دخ
نیز مورد  را ها مؤلفه این اینترنت به معتادان درمان در که درمانگرها شود می پیشنهاد اینترنت، به اعتیاد و اضطراب هیجان، تنظیم

 توجه قرار دهند. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the role of self-blame and other-blame strategies on the 

symptoms of Internet addiction by the mediation of anxiety. In this study, the sample included 

246 4
th

-grade male students from state high schools in Tabriz, selected through random cluster 

sampling. For the collection of data, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), 

Young’s Internet Addiction Test (YIAT20), and Beck Anxiety Inventory (BAI) were used. Then, 

the gathered data were analyzed through structural equation modeling. The analysis of data 

showed that self-blame and other-blame by the mediation of anxiety could explain Internet 

addiction symptoms. Self-blame and other-blame could explain Internet addiction symptoms 

directly. The indirect effect of self-blame on Internet addiction by the mediation of anxiety was 

positive and significant; however, the indirect effect of other-blame on Internet addiction by the 

mediation of anxiety was not significant. The goodness of fit indices showed that the measured 

model fits with the theoretical model. The findings have practical implications for clinical 

psychologists and can be useful in diagnosis and therapy of Internet addition disorder. 
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