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چکیده:
مقدمه :هدف این پژوهش ،بررسی نقش پیشبینیکنندگی هیجانهای منفی (به شکل مستققی و
غیرمسققی ) و سبکهای دلبسقگی (به شکل مسققی ) در اعقیاد به اینقرنت است.
روش :جهت انجام این پژوهش که از نوع توصیفی -همبسقگی بود ،تعداد  ۳۲۰نفر از دانشجوها با
روش نمونهگیری در دسقرس انقخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای اضترراب،
افسردگی و اسقرس  DASSلویباند و لویباند ( ،)1995سبکهای دلبسقگی کولینز و رید ()199۰
و اعقیاد به اینقرنت یانگ ( )1998اسقفاده شد و این اطالعات با روش مدلیابی معادالت ستاتقاری
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافقهها نشان داد ،مدل پیشنهادی از برازش توبی برتوردار بود .با توجه به نقایج حاصله،
مقغیر هیجانهای منفی بهصورت مسققی و غیرمسققی  ،با میانجیگری ستبکهتای دلبستقگی بتا
اعقیاد به اینقرنت رابره دارد.
نتیجهگیری :افرادی که سبک دلبسقگی ناایمن دارند بیش از سایر افراد هیجانهای منفی را تجربته
کرده و با اسقفاده منفی و بیشازحد از اینقرنت بهعنوان یک راهبرد غیرانرباقی جهت تتودتنییمی ،بتر
هیجانهای منفی و مشکالت ارتباطی برگرفقه از دلبسقگی ناایمن تود غلبه میکنند.
واژههای کلیدی :هیجانهای منفی ،سبکهای دلبسقگی ،اعقیاد به اینقرنت
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The Role of Negative Affects and Attachment Styles in
Predicting Internet Addiction
Mazaheri, M.; Moatamedy, A.; Zivdar, N.; Pourasadi, Z.; Shahvaroughi, N.

Abstract:
Introduction: The aim of study was predicting of both negative affects
(directly and indirectly) and attachment styles (directly) in internet
addiction.
Method: For conducting this descriptive- corrolational research, 320
students were selected by convenience sampling method. “Lovibond &
Lovibond Anxiety, Depression and Stress, DASS (1995)”, “Collins and
Read Attachment Styles (1990)” and “Young Internet Addiction (1998)”
questionnaires were applied to collect data and these data were analyzed
thorough structural equation modeling.
Finding: Findings demonstrated that the proposed model had adequate
goodness-of-fit index.
Conclusion: According to obtained findings, negative affects variable is
related to internet addiction directly and indirectly, by mediation of
attachment styles. As a result, individuals with insecure attachment styles
experience negative affects more than others and overcome their own
negative affects and communicational problems caused by insecure
attachment through the negative and excessive use of internet as an
incompatible solution for self- regulation.
Keywords: Negative affects, Attachment styles, Internet addiction

مقدمه
 مسیری سریع و آسان برای دسقرسی به اطالعتات و برقتراری ارتبتاا بتا1امروزه اینقرنت
 بخش بزرگتی از زنتدگی،دیگران را فراه آورده و به دلیل ماهیت چندرسانه ای و تعاملی تود
 پژوهش ها نشان می دهد کته در.)۲۰۰8 ،۲انسان امروزی را تحت تأثیر قرار داده است (گونزالز
، تعداد کاربران آن به طور چشمگیری افزایش یافقه است (لیانگ لیانگ،طول چ ند سال گذشقه
 کشور ما نیز به عنوان یتک کشتور درحال توستعه از ایتن قاعتده.) ۲۰1۶ ،۳ شاو و بیان، یان،ژو
 شاهد رشد فزاینده ی دسقرسی،)۲۰1۶( 4مسقثنی نبوده و به گزارش سایت آمار جهانی اینقرنت
 علیرغ وجود مزایای. بوده است۲۰1۶  در سال٪۶8.5  به،۲۰۰5  در سال٪11  از5به اینقرنت
1

internet
Gonzalez
3 Liang, Zhou, Yuan, Shao & Bian
4 internet World Stats
5 internet access
2

40

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،دورهی  ،7شمارهی  ،25بهار 96

گسقرده ی اینقرنت ،مقخصصان علوم مخقلف ،درباره ی مسئله ی اسقفاده ی مفرا از این فناوری
و نوع جدیدی از اعقیاد  ،به نام « اعقیاد به اینقرنت »1یا « اسقفاده ی مشکل آفرین از اینقرنتت »۲
سخن میگویند (گرینفیلد 1999 ،۳؛ یانگ و راجرز .)1998 ،4اعقیاد به اینقرنت به عنوان نتاتوانی
در کنقرل اسقفاده از اینقرنت تعریف شده و یانگ ( ) 1999آن را جزء اتقالل های کنقرل تکانته
معرفی کرد .ویدیانقو و گریفقیس ،)۲۰۰۶( 5اعقیادهای مرتبط با فناوری را به عنوان اعقیادهتای
رفقاری یا غیرشیمیایی تعریف کرده اند که تعامل انسان -ماشین را در بر میگیرد (کتو و یتن،۶
 .)۲۰1۲کو و همکاران نشانه های اصلی اعقیاد به اینقرنت را شامل استقفاده ی تکانشتی بتدون
کنقرل ،اسقفاده ی بیش از میزان مورد نیر ،ناتوانی در ترک و اتقالل در توانایی تصتمی گیری
توصیف می ک نند .با در نیر گرفقن این تعاریف و باوجود اینکه اعقیاد به اینقرنت اتیترا کتانون
توجه بسیاری از پژوهش ها بوده است  ،اما هنوز اتفاق نیری در مورد مفهوم سازی و معیارهای
تشخیصی آن شکل نگرفقه است  .عالوه بر این ،اعقیاد به اینقرنت هنوز به عنوان یک اتتقالل
روان پزشکی مسققل در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آمتاری اتقالل هتای روانتی در
نیر گرفقه نشده است (راهنمای تشخیصتی و آمتاری اتتقاللهتای روانتی ،ویراستت پتنج ،7
)۲۰1۳؛ بنابراین ،به نیر میرسد که پژوهش ها و شواهد بیش تری الزم است تا بقوان اعقیاد به
ای نقرنت را به عنوان یک اتقالل اولی ه شناسایی کرد (پتایز .)۲۰۰9 ،8بته گتزارش بتولن و هتر9
( )۲۰۰۰و پیرزاده ( ، )1۳9۰استقفاده از اینقرنتت در میتان جوانتان و نوجوانتان بیشتقر از ستایر
گروه های سنی است .باوجود اینکه داده های همه گیرشناتقی موجود در مورد اسقفاده ی مشکل
آفرین از اینقرنت در ایران اندک است (احمدی ،)۲۰14 ،اما یافقه های مرالعه ی مروری پترو،1۰
شهنوازان ،م یربلوچ زاه ی ،صالح یان و رسول زاده (  ) ۲۰1۶بر روی  ۳۳پژوهش در مورد شیوع11
اعقیاد به اینقرنت ،حاکی از آن است که شیوع کلی اعقیاد به اینقرنت در میان دانشجویان ایرانی
در محدوده ی  5/7تا  ۶7/1درصد برآورد شده است.
مقغیرهای بسیاری میتوانند بر شیوهی اسقفاده از اینقرنت تتأثیر بگذارنتد .یکتی از ایتن عوامتل
تأثیرگذار بر اعقیاد به اینقرنت ،سبکهای دلبسقگی 1۲است (کتولینز و فنتی۲۰۰4 ،1۳؛ میکولینستر و
3

internet addiction
problematic internet use
۳ Greenfield
4 Young & Rogers
5 Widyanto & Griffiths
6 Ko & Yen
7 diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,DSM-V
8 Pies
9 Bullen & Harre
10 Parv
11 prevalence
12 attachment styles
13 Collins
4

41

نقش ه انهای منفی و سبکهای دیبست ی در پ شب نی اعت اد ب اینترنت

شیور .)۲۰۰۳ ،1بالبی ،۲دلبسقگی را پیونتدی عتاطفی میدانتد کته در کتودکی بتین کتودک و نمتاد
دلبسقگی( ۳که معموال مراقبتکنندهی اصلی اوست) شکل میگیرد .ازنیتر او دلبستقگی در جریتان
زندگی از مراقبتکنندهی اصلی به نزدیکان و بعد به گسقرهی وستیعتر انستانها گستقرش مییابتد
(شیور ،کالینز و کالرک.)1998 ،4
الگوی دلبسقگی دارای سه سبک مقفاوت ایمن ،5ناایمن اجقنابی ۶و مضررب -دوسوگرا 7استت
(برک .)۲۰۰7 ،8افراد درنقیجهی تعامل با مادر یا مراقبتکنندههای دوران کودکی تود به انقیارهایی
دربارهی روابط اجقماعی و تجس هایی از تود در رابره با افراد مه زندگی تتویش دستت مییابنتد
که در تمامی مراحل زندگی تعیینکننده هسقند .ایتن انقیارهتا و تجست ها تفتاوت افتراد را در سته
زمینهی اصلی نشان میدهند -1 :باورهای افراد دربارهی تود و دیگران -۲ ،کنشهای بین فردی و
 -۳نی جوییهای هیجانی و عاطفی .ازاینرو باید اذعان کترد کته در ستازههای دلبستقگی ،عنصتر
هیجانی وجود دارد و بهاینترتیب تفاوتهتای شتناتقی ،هیجتانی و ارتبتاطی افتراد را متیتتوان در
چارچوب نخسقین سبکهای دلبستقگی آنهتا بازشتناتت (آلتدانو 9و همکتاران  ،۲۰1۰بته نقتل از
طاهری ،شاهقلیان و کاشفی.)1۳9۳ ،
مدلهای معاصر دلبستقگی بزرگستاالن ،بتهطور معمتول تفاوتهتای فتردی در دلبستقگی را
بهصورت پراکندگی در پیوسقار دو بعد دلبسقگی اضررابی و دلبستقگی اجقنتابی در نیتر متیگیرنتد
(برنان 1۰و همکاران .)1998 ،اضرراب و اجقناب ،شیوههای مقفاوت تجربه و مقابلهکردن با ناامنی را
بازتاب میدهد (میکولینستر 11و شتیور .)۲۰۰۳ ،افتراد بتا دلبستقگی اضتررابی نگتران هستقند کته
شریکشان ،در رابره ،آنها را طرد و رها تواهد کرد ،یا آنهتا را در متورد عشت و مراقبتت نتاالی
تواهد دید .در مقابل ،افراد با دلبسقگی اجقنابی ،با نزدیکی و دلبسقگی احساس ناراحقی میکنند .آن
ها در مورد دیگران و روابط با آنها به عقاید بدبینانه پناه میبرند (لتوک .)۲۰۰8 ،1۲در پژوهشتی در
ترکیه ،سنورمانچی 1۳و همکاران ( )۲۰14گزارش کردند ،افراد مبقال به اعقیاد به اینقرنت نستبت بته
افراد گروه کنقرل ،نمرات افسردگی باالتر ،دلبسقگی اضررابی شدیدتر و آشفقگی بارزی در عملکترد
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تانوادگی داشقند .لین ،کو و وو )۲۰11( 1نیز در پژوهش تود نشان دادند که اعقیتاد بته اینقرنتت بتا
سبک دلبسقگی ایمن رابرهی منفی و با سبک دلبسقگی ناایمن رابرهی مثبتت دارد .شتین ،کتی و
جانگ )۲۰11( ۲در تحقیقی به بررسی رابرهی اسقفاده مشکلزا از اینقرنت ،مصرف الکل و سبکهای
دلبسقگی پرداتقند .نقایج بهدستآمده از پژوهش آنها نشتان داد ستبکهتای دلبستقگی اجقنتابی و
اضررابی ،هراس و افسردگی ،اسقفادهی مشکلزا از اینقرنت را تبیین میکند .افرادی کته دلبستقگی
اضررابی باالیی دارند ،وققی هیجانهای منفی را تجربه میکنند ،بیشتر از فیسبوک ۳اسقفاده کرده
و نسبت به اینکه دیگران چگونه آنها را در فیسبوک در نیر میگیرند ،احساس نگرانی میکنند .در
پژوهش آنها ،افراد با دلبسقگی اجقنابی زیاد ،از فیسبوک کمقر اسقفاده متیکردنتد و نگترشهتای
مثبت 4و پذیرندگی 5ک تری نسبت به آن داشقند.
یکی دیگر از مقغیرهایی که می تواند در اعقیاد به اینقرنت نقتش داشتقه باشتد ،هیجتانهتای
منفی ۶است .هیجان ،معرف داده های درونی است که بر انگیزش و بهتبع آن ،بر رفقار و طیفی از
فرایندهای شناتقی مانند تصمی گیری و توجه اثر میگذارد (سیمون .)19۶7 ،7یکی از ویژگیهای
مه هیجانها ،کیفیت دسقوری آنهاست؛ چیزی که فریجدا )198۶( 8آن را مهتار پیشتین 9متی
نامد؛ بدین معنا که هیجانها می توانند کاری را که در حال انجام آن هسقی  ،مقوقف و یتا باعت
انجام کاری شوند .از جملهی این هیجانهای منفی می توان از اسقرس ،اضرراب و افسردگی نام
برد که اعقیاد به اینقرنت نیز همچون سایر انواع اعقیادها با چنین عالئمی همراه است (سامسون و
کین .)۲۰۰5 ،1۰افسردگی ،حاکی از احساس غمگینی و اندوه شتتدید استت کته ممکتن استت از
ناامیدی تفیف تا احستاس یأس زیاد نوسان داشقه باشد .غت و انتدوه ،کتاهش نیتروی درونتی،
مخقل شدن تمرکز ،اتقالل در تواب و اشتقها ،دردهتای فیزیکتی ،ستردرد و مشتکالت گوارشی
از عالئ افسردگی هستقند .عملکترد فترد افسرده درمجموع از نیتر فتردی و اجقمتتاعی دچتتار
اتقالل میشود ( سیف صفاری و همکاران 1۳9۲ ،؛ به نقل از داداشعلی و رحمقی .)1۳94 ،اضرراب
حالقی است کته بتا تغییترات شتناتقی مانند نگرانی و دلمشغولی نستبت بته رویتدادهای آینده،
احساس بتیقتراری و تغییترات فیزیولوژیتتک ماننتد تعریت و لترزش همتراه استت (بتتالک و
هتوکز .)۲۰۰5 ،11اضترراب تقریبا همتواره در کنتار افسردگی وجود دارد و تعیتین تقتدم و تتأتر
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ایتن دو اتقالل در بیماران دشوار است (بسام پتور 1۳8۳ ،؛ به نقل از داداشعلی و رحمقی.)1۳94 ،
استتقرس عبتتارت استتت از یتتک نشتتانگان عمتتومی انربتاقی کته ارگانیست در پاست بته
شرایط محیری آزاردهنده و یا ناشناتقه از تتود نشتان متیدهتد (مرادی پناه .)1۳84 ،به نیر می
رسد هیجانهای منفی می توانند میان اسقفاده ی سال از اینقرنت و اسقفاده ناسال که بتا کتاهش
هیجانهای منفی همراه است ،افقراق ایجاد کنند (ون و چیو .)۲۰۰۶ ،1پژوهشهای بسیاری نقش
اسقرس ،اضرراب و افسردگی را به عنوان هیجان های منفی ،در اعقیاد به اینقرنت ،متورد مرالعته
قرار داده و همبسقگی مثبت و معناداری میان آنها را گزارش کردهاند (اکین و استکندر۲۰11 ،۲؛
جعفری و فاتحیزاده1۳91 ،؛ جتون و چتویی۲۰15 ،۳؛ دالبتوداک 4و همکتاران .۲۰1۳ ،همچنتین
مرالعاتی ،گرایش بیش تر افراد افسرده به اسقفادهی بیش ازحتد از اینقرنتت را گتزارش متیدهنتد
(کاپالن .) ۲۰۰۳ ،5عالوه بر این ،عواطتف منفتی و ازجملتهی آن هتا اضترراب و استقرس ،تتوان
پیشبینی گرایش به شایعه را در افراد دارد .درواقتع ،افتراد دارای اضترراب بتاال جهتت کتاهش
اضرراب و افزایش حس کنقرل بر محیط تمایل بیشتقری بته پتذیرش و انققتال شتایعات نشتان
میدهند (سپاه منصور ،دالور و صفاری نیا )1۳9۰ ،که اینقرنت می تواند فضای مناسبی برای ایتن
تمایل فراه آورد.
پژوهش حاضر ،به بررسی رابرهی میان سه مقغیر هیجانهای منفی بهعنوان مقغیر پیشبین،
سبکهای دلبسقگی بهعنوان مقغیر میانجیگر و اعقیاد به اینقرنت بهعنوان مقغیر مالک پرداتقته
است .اهمیت انجام این پژوهش در این استت کته اگرچته ایتن مقغیرهتا بهصتورت جداگانته در
پژوهشهای مرتبط قبلی بررسی شدهاند ،اما تابهحال ارتباا بین این سه مقغیتر بتا یکتدیگر و در
یک مدل مفهومی موردمرالعه قرار نگرفقه و آشکار نیست که با میتانجیگری یکتی از دو مقغیتر
اول بر دیگری ،تأثیر معناداری در مقغیر سوم یعنی اعقیاد به اینقرنت مشتاهده میشتود یتا تیتر.
درواقع ،اگر اعقیاد به اینقرنت بهصورت مسققی توسط هیجانهای منفی پیش بینی شتود ،تنیتی
سرح یا میزان هیجان منفی ،بهعنوان مقغیری مه برای کنقرل یا کاهش اعقیاد به اینقرنت ،باید
مدنیر قرار گیرد .همچنین ،اگر ارتبتاا ایتن دو مقغیتر بهصتورت غیرمستققی و بتا واسترهگری
سبکهای دلبسقگی باشد ،اعقیاد بته اینقرنتت میتوانتد از طریت اصتال ه زمتان ستبکهای
دلبسقگی و میزان هیجانهای منفی کنقرل گردد .درنقیجه ،ایتن مستئله واضتح نیستت کته آیتا
هیجانهای منفی اعقیاد به اینقرنت را به شکل مسققی  ،غیرمسققی (با میتانجیگری ستبکهای
دلبسقگی) و یا به هر دو صورت ،در یک مدل پیشبینی میکند؟

1
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بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،مرالعهی نقش پیشبینیکنندگی هیجانهای منفتی (بهصتورت
مسققی و غیرمسققی ) و سبکهای دلبسقگی (به شکل مسققی ) در اعقیاد به اینقرنتت استت .بترای
انجام این پژوهش ،فرضیههای زیر در نیر گرفقه شد:
 هیجانهای منفی بهصورت مسققی اعقیاد به اینقرنت را پیشبینی میکند. هیجانهای منفی ،با میانجیگری سبکهای دلبسقگی ،اعقیاد به اینقرنت را پیشبینی میکند.
 -سبکهای دلبسقگی بهصورت مسققی اعقیاد به اینقرنت را پیشبینی میکنند.

شکل  -1مدل مفهومی ارتباط بین متغیرهای هیجانهای منفی ،سبکهای دلبستگی و اعتیاد به
اینترنت

روش
پژوهش حاضر ازجمله پژوهشهای غیرآزمایشی و از نوع توصتیفی -همبستقگی (توصتیفی-
مقرعی) است  .برای تجزیه وتحلیل اطالعات پژوهشتی از روش متدل یتابی معتادالت ستاتقاری1
اسقفاده شد .جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی دانشجویان پردیس (شماره  )1دانشگاه عالمه
طباطبایی در سال تحصیلی  94-95تشکیل دادند که از میان آنها  ۳۲۰نفر ( ۲۳۰زن و  9۰مرد)
با روش نمونهگیری در دسقرس ۲به عنوان افراد گروه نمونه انقخاب شدند .یکتی از مرستومتترین
روش های تعیین حج نمونه در اینگونه مرالعتات استقناد بته مقتادیر رایتج استت .در اینگونته
مرالعات اگر حج نمونه ک تر از  1۰۰باشد ،به عنوان نمونهی کوچک و اگتر بتین  1۰۰تتا ۲۰۰
باشد به عنوان حج مقوسط و باالتر از  ۲۰۰به عنوان حج باال در نیر گرفقه میشود .حج هتای
نمونه کوچک برای مدل های بسیار ساده ،حج مقوسط برای مدلهای غیرپیچیده و حجت هتای
structural equation modeling
Convenience sampling method
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باال برای اکثر مدلها مناسب است .همچنین پیشنهاد شده است که حج نمونه حداقل دو تا سه
برابر تعداد پارامقرهای مکنون مدل باشد (علوی .)1۳89 ،بر پایهی پیشنهاد اسقیونس199۶( 1؛ به
نقل از هومن ) 1۳84 ،در نیر گرفقن حداقل پانزده نفر برای هر مقغیر اندازهگیری شتده در متدل
معادالت ساتقاری منرقی است .افراد نمونهی مرالعهی حاضر ،بر اساس ستن ( )18-۳5ستال و
محل تحصیل (پردیس دانشگاه عالمه طباطبایی) انقخاب شدند .همتهی  ۳۲۰نفتر افتراد نمونته
به صورت انفرادی به سه پرسشنامهی موردنیاز پژوهش پاس دادند و اطالعات موردنیر در طتول
دو ماه جمعآوری گردید .عالوه بر راهنماییهای الزم که در دسقورالعمل پرسشنامهها ارائته شتده
بود ،به شرکتکنندهها توضیح داده شد که از ذکر نام تود ،تودداری نمایند .رضایت آزمتودنیهتا
نیز بهصورت شفاهی اتذ شد .برای جمعآوری اطالعات در مورد مقغیرها ،ابزارهتای زیتر انقختاب
شدند:
الف) مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ) :(DASSاین مقیاس که توسط لویباند۲
و لویباند ( )1995ساتقه شده است ،مجموعهای از سه تردهمقیاس تودگزارشدهی بترای ارزیتابی
حاالت عاطفهی منفی در افسردگی ،اضرراب و اسقرس استت .هتر یتک از تتردهآزمونهتای ایتن
مقیاس شامل  7ماده بوده (در مجموع  ۲1ماده) که در آن ،فرد باید وضعیت تود در هر نشتانه را بتر
روی یک مقیاس  4درجهای مشخص کند .نقایج محاسبهی همبسقگی میان عوامل سهگانتهی ایتن
پرسشنامه ،حاکی از ضریب همبسقگی  ۰/48میان دو عامل افسردگی و اسقرس ،ضریب همبستقگی
 ۰/5۳بین اضرراب و اسقرس و ضریب همبستقگی  ۰/۲8بتین اضترراب و افستردگی بتود (فقحتی
آشقیانی .(1۳88 ،آنقونی )1998( ۳این مقیاس را مورد تحلیل عاملی قرار دادنتد کته نقتایج پتژوهش
آنها مجددا حاکی از وجود سه عامل افسردگی ،اضرراب و اسقرس بود .نقایج این پژوهش نشان داد
که  ۶8درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار میگیترد .ارزش ویتژه
عوامل اسقرس ،افسردگی و اضرراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر  1/۲۳ ،۲/89 ،9/۰7و ضریب
آلفا برای این سه عامل به ترتیب  ۰/9۲ ،۰/97و  ۰/95بتود .همچنتین لویبانتد و لویبانتد ()1995
ضرایب همسانی درونی سه تردهمقیاس افسردگی ،اضرراب و اسقرس را بته ترتیتب  ۰/81 ،۰/91و
 ۰/89گزارش کردهاند .صاحبی ،اصتغری و ستاالری ( )1۳84نیتز در ایتران در پژوهشتی بتا هتدف
اعقباریابی این مقیاس در جمعیت ایرانی ،اعقبار نستخهی فارستی ایتن مقیتاس را بته روش تحلیتل
عاملی و با اسقفاده از آزمون  ۰/8۶5 KMOرضایتبخش گتزارش کردهانتد .همچنتین در پتژوهش
مذکور ،آلفای کرونباخ مقیاسهای  DASSمحاسبه شد و این نقایج به دست آمد :مقیاس افستردگی
 ،۰/77مقیاس اضرراب  ۰/79و مقیاس اسقرس  ۰/78ضتریب آلفتای کرونبتاخ ایتن پرسشتنامه در
پژوهش حاضر ۰/98 ،به دست آمد.
1
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ب) پرسشنامهی دلبستگی کولینز و رید :1این پرسشنامه مشقمل بر  18ماده بوده که از
طری عالمتگذاری روی یک مقیاس  5درجهای (از نتوع لیکترت) ستنجیده متیشتود .بتا تحلیتل
عوامل ،سه زیرمقیاس سبکهای دلبسقگی اجقنابی ،ایمن و دو سوگرا -اضررابی مشخص میشتود.
کولینز و رید ( ،)199۰اعقبار زیرمؤلفههای این مقیاس را ه از طری آلفای کرونباخ و هت از روش
بازآزمایی پس از دو ماه بتازآزمون ،بتین  ۰/۶9تتا  ۰/75گتزارش کردهانتد .در ایتران نیتز ،پاکتدامن
( ،)1۳8۰اعقبار نسخهی فارسی این پرسشنامه را با اسقفاده از شیوهی بازآزمایی بر روی  1۰5دتقر و
پسر در شهر تهران ۰/97 ،گزارش کرده است .در این پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
 ۰/9۲محاسبه شد.
ج) پرسشنامهی استانداردشدهی اعتیاد به اینترنت یانگ  :ایتن پرسشتنامه کته
توسط کیمبرلی یانگ ساتقه شده شامل  ۲1آیق (سؤال) استت و بته روش لیکترت نمرهگتذاری
میشود .این پرسشنامه  5عامل برجسقگی ،صرف زمان بیش ازحد در اینقرنت ،اسقفاده از اینقرنت
جهت کسب آرامش روانی ،اسقفادهی مرضتی از چتتروم و بتیتتوجهی بته واتایف شخصتی و
تحصیلی را در بر میگیرد .دامنهی نمرهی هر فرد در این پرسشنامه بین صفر تا  84استت .حتال
اگر مجموع نمرهی به دست آمده برای هر فرد باالتر از  44باشد ،نشاندهندهی اعقیتاد اینقرنقتی
آن شخص تواهد بود (علوی .(1۳89 ،در مرالعهی یانگ ( ،) ۲۰۰5اعقبار درونی پرسشنامه باالتر
از  ۰/9۲و اعقبار به روش بازآزمایی نیز معنا دار گزارش شده است .ویدیانقو ۲و مکموران ()۲۰۰4
نیز در مرالعه ی تود با عنوان بررسی ویژگیهای روان ستنجی پرسشتنامهی اعقیتاد بته اینقرنتت
یانگ روایی صوری این پرسشنامه را بسیار باال ذکر کردهاند .در مرالعهی علتوی ( )1۳89اعقبتار
نسخه ی فارسی این آزمون به روش آلفای کرونباخ برابر با  ۰/88محاسبه شد کته نشتاندهندهی
اعقبار بسیا ر مرلوب آن است .همچنین از طری تحلیل عوامل ،شش عامل برجستقگی ،استقفاده
بیشازحد ،بی توجهی به واایف شغلی ،فقدان کنقرل ،مشکالت اجقماعی و تأثیر بتر عملکترد بته
دست آمد .در پژوهش حاضر میزان پایایی و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۰/94 ،به دست
آمد.
تمتتام دادههتتا در نرمافتتزار  SPSSو  LISRELوارد گردیتتد و ستتپس از آمتتار توصتتیفی جهتتت
اندازهگیری میانگین و انحراف اسقاندارد و از آمار اسقنباطی جهت الگویابی معادالت ساتقاری بترای
بررسی ارتباا بین سه مقغیر پژوهش اسقفاده شد.

Colins & Read
Widyanto & McMurran
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یافتهها
جدول  ،1میانگین ،انحراف اسقاندارد و حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها و جدول  ۲اطالعتات
مربوا به نرمال بودن هر یک از مقغیرهای پژوهش ،شامل هیجانهای منفی ،سبکهای دلبستقگی
و اعقیاد به اینقرنت را نشان میدهد.
جدول  -1شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و حداقل و حداکثر نمرات کاربران در
عاملهای هیجانهای منفی ،سبکهای دلبستگی و اعتیاد به اینترنت.

متغیر

هیجانهای منفی

سبکهای دلبستگی

اعتیاد به اینترنت

میانگین

0/98

2/07

1/36

انحراف استاندارد

0/30

0/28

0/28

حداقل نمرات

0/38

1/17

0/72

حداکثر نمرات

2

2/8

2/1

شاخصها

جدول  -2اطالعات مربوط به نرمال بودن متغیرهای هیجانات منفی ،سبکهای دلبستگی و اعتیاد به
اینترنت

هیجانهای منفی
آزمون کولموگروف-
اسمرینف
سطح معناداری

سبکهای دلبستگی اعتیاد به اینترنت

1/098

1/347

1/079

(P=0.05) 0/179

(P=0.05) 0/053

(P=0.05) 0/195

همانطور که در شکل  ۲نشان داده شده است ،الگتوی مفهتومی پیشنهادشتده از طریت روش
مدلیابی معادالت ساتقاری بررسی شد .ازآنجهت روش مدلیابی معادالت ساتقاری انقخاب گردید
که این روش ،مجموعهای از مقغیرهای پنهان را با مجموعهای معرفها اندازهگیری متیکنتد و نیتز
روابط ساتقاری بین مقغیرهای پنهان را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد.
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الگوی پیشنهادی ،روابط بین هیجانهای منفی ،سبکهای دلبستقگی و اعقیتاد بته اینقرنتت را
ارزیابی کرد .هر سه مقغیر مذکور سازههای مکنون مدل پیشنهادی پژوهش حاضر بودند .نقایج نشان
داد ،تمام نشانگرهای مربوا به سازههای مکنون ،ضرایب مسیر توبی دارنتد :ضتریب مستیر مقغیتر
پیشبین (هیجانهای منفی) به مقغیر میانجیگر (سبکهای دلبسقگی) ،۰/4۲ :ضریب مستیر مقغیتر
49
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پیشبین (هیجانهای منفی) بته مقغیتر متالک (اعقیتاد بته اینقرنتت) ۰/۳ :و ضتریب مستیر مقغیتر
میانجیگر (سبکهای دلبسقگی) به مقغیر مالک (اعقیاد به اینقرنت) .۰/۲9 :ترتیب ضترایب در الگتو
برای هیجانهای منفی از  ۰/9۶تا  ،۰/97سبکهای دلبسقگی  ۰/۶7تا  ۰/9۳و اعقیتاد بته اینقرنتت
 ۰/79تا  ۰/94بهدست آمد .برای برازش مدل ،شاتصهای  )1برازش مرل (شاتص برازنتدگی یتا
 1GFIو شاتص برازندگی تعدیلیافقه یا  )۲AGFIو  )۲برازش تربیقی یا  ۳CFIمورد استقفاده قترار
گرفقند .مقادیر مربوا به هریک از شاتصهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی در جدول  ۳و سرو
قابلقبول معیارهای برازش در جدول  4ارائه شده است.
جدول  -3مقادیر بهدستآمدهی شاخصهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی

شاخصهای نیکویی برازش مدل

GFI

AGFI

CFI

مقادیر بهدستآمده

0/91

0/86

0/96

جدول  -4سطوح قابلقبول معیارهای برازش

شاخصهای نیکویی برازش

GFI

AGFI

CFI

سطوح قابلقبول

≥0/90

≥0/80

≥0/90

با توجه به جداول  ۳و  ،4الگو با دادهها برازش مناسبی داشقه و تمامی ضرایب مستیرها معنتادار
است .در این الگو ،رابرهی بین هیجانهای منفی و اعقیاد به اینقرنت از طری سبکهای دلبسقگی
میانجیگری شد.
بحث و نتیجهگیری
نقایج تحلیل دادههای الگوی برازش یافقه نشان داد که هیجانهای منفی بر اعقیاد بته اینقرنتت
اثر مسققی و غیرمسققی دارد .این نقیجه که هیجانهتای منفتی بهصتورت مستققی بتا اعقیتاد بته
اینقرنت ارتباا دارد (تأیید فرضیهی اول پژوهش) ،با یافقههای مرالعتات اکتین و استکندر (،)۲۰11
جون و چویی ( )۲۰15و کارلی و همکتاران ( )۲۰1۳هماهنتگ استت .تحقیقتاتی کته بته رابرتهی
راهبردهای مقابلهای و اعقیاد به اینقرنت پرداتقهانتد ،نشتان متیدهنتد کته اعقیتاد بته اینقرنتت بتا
راهبردهای مقابلهای هیجانمحور و اجقنابی رابرهی مثبت دارد (چتن و همکتاران .)۲۰۰7 ،درواقتع،
افراد با هدف فراموشی مشکالت ،به اسقفاده از اینقرنت روی میآورند .درنقیجه ،بته نیتر متیرستد
1

Goodness of Fit Index
Adjusted Goodness of Fit Index
۳ Comparative Fit Indices
۲
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اسقفادهی منفی از اینقرنت میتواند بهعنوان یک راهبرد غیرانرباقی جهت تودتنییمی شناتقه شود
که فرد بقواند با اسقفادهی بیشازحد از آن بر هیجانهای منفی تود غلبته کنتد؛ بنتابراین ،افتراد بتا
هیجانهای منفی برای کاهش سرح اسقرس ،اضرراب ،احساس تنهایی و یا فرار از مشکالت میان
فردی تود ،بهاحقمال بیشقری به اسقفاده از اینقرنت روی میآورند .اسقفادهی بیشازحد از اینقرنتت،
همچنین به علت صرف وقت بسیار ،موجب عدم رسیدگی به فعالیتها و واایف و کاهش ارتباطتات
فرد میشود که همین مسئله نیز به شکل یک رابرهی چرتشی ،مجددا با افزایش اضرراب و حتس
تنهایی و دیگر هیجانهای منفی همراه شده که به علت ناکارآمد بودن فرایندهای مقابلتهای و حتل
مسئلهی نامناسب به اسقفادهی بیشتر از اینقرنت منجر میگردد.
طب نقایج حاصل از پژوهش ،فرضیههای دوم و سوم نیز تأیید شدند؛ به عبتارتی ،ستبکهتای
دلبسقگی عالوه بر اینکه بهطور مسققی اعقیاد به اینقرنت را پیشبینی متیکنتد ،در رابرتهی بتین
مقغیرهای هیجانهای منفی و اعقیاد به اینقرنت نیز نقش واسرهای دارد .هماهنتگ بتا یافقتههتای
مرالعات سنورمانچی و همکاران ( )۲۰14و بهشقیان و روزبهانی ( ،)1۳95افرادی که سبک دلبسقگی
ناایمن دارند ،بیشتر از سایر افراد هیجانهای منفی همچون اضرراب و افسردگی را تجربه میکنند.
یکی از راههایی که برای تسکین این هیجانها بهکار گرفقه میشود ،اسقفاده از اینقرنتت استت .لتذا
هرچه شدت این هیجانها بیشتر شود ،افراد به میزان بیشقری از اینقرنت اسقفاده میکنند .عالوه بر
این ،همانطور که پژوهش معیدفر و همکاران ( )1۳8۶نیز نشان میدهد ،دلیتل دیگتری کته بترای
وابسقگی این افراد به اینقرنت وجود دارد ،مشکالتی است که این گتروه در برقتراری ارتبتاا دارنتد.
طب نیریهی دلبسقگی ،میتوان اینگونه نقیجه گرفت که اشخاص با دلبستقگی نتاایمن در روابتط
بین فردی احساس ترس ،بیاعقمادی و ناامنی میکنند .افراد با دلبسقگی ایمن با اعقماد بته تتود و
دیگران میتوانند در ایجاد و حفظ ارتباا نزدیک و صمیمی با دیگران با مهارت و آرامتش بیشتقری
تعامل کنند و همچنین نسبت به تعامالت با دیگران نگرش مثبقی داشقه باشند (پاکدامن و تانجانی،
 ،)1۳9۰درنقیجه ،از سویی هیجانات منفی کمقری را تجربته کترده و از ستویی دیگتر بته تعتامالت
مجازی افراطی و یا گذران وقت بهتنهایی در فضتای اینقرنتت نمیپردازنتد .افترادی کته دلبستقگی
اضررابی دارند ،در رابره با طرد و رها شدن توسط دیگران احساس نگرانی میکنند ،چرا که تود را
در روابط اجقماعی ناالی میبینند و چون از روابط تود ناراضیاند ،درنقیجه ،اینقرنت وستیلهای متی
شود برای فرار از زندگی واقعی و ناکامیهای احقمالی آن .برای این افراد جنبهی اجقمتاعی اینقرنتت
از اهمیت زیادی برتوردار است ،چرا که آن را وسیلهای برای جلب توجته ،تأییتد و کستب اطمینتان
تاطر میدانند .افرادی که دلبسقگی اجقنابی دارند نیز به دلیل بیاعقمادی مفرا در برقتراری روابتط
مسققی و اجقناب از آن ،به روابط مجازی که عنصر عاطفی آن ک تر است ،مقمایل میشتوند ،زیترا
بدین طری مسئولیت و ترر ک تری بر آنها تحمیل میشود.
در تفسیر یافقه ی دیگر ،مبنی بر ارتباا غیرمسققی هیجان های منفی با اعقیاد به اینقرنتت
که با میانجیگری سبک های دلبسقگی همراه است ،می توان به نقش مشکالت ارتباطی اشاره
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نمود .دلبسقگی ناایمن با تأثیر بر روابط افراد ،منجر به بروز هیجان های منفی می شود که افراد
برای کاهش و مقابله با این هیجانها کته تجربتهی آنهتا غیرقابل تحمتل و دردنتاک استت،
به منزله ی یک راهکار مقابله ای ،به اسقفاده ی سوء از اینقرنت می پردازند .از طترف دیگتر فترد
مضررب ممکن است احساس نیاز مفرا به ارتباا پایدار با دیگری ،کنقترل کتردن و ارزیتابی
میزان در دسقرس بودن اطرافیان و ترس از طرد ش دن را در بافت روابتط مجتازی ارضتا کنتد
(توکلی.)1۳9۳ ،
پژوهش حاضر محدودیتهایی داشقه است .این پتژوهش در جمعیتت دانشتجویی و غیربتالینی
صورت گرفت و در آن از پرسشنامههای تودسنجی بهعنوان ابزار پژوهش اسقفاده شد؛ که ایتن امتر
تعمی نقایج حاصل به جمعیت عمومی و بالینی را با محدودیتهایی مواجه میستازد .نکقتهی دیگتر
اینکه روش نمونهگیری پژوهش حاضر ،نمونهگیری در دسقرس بوده و این محتدودیت نیتز تعمتی
نقایج به جامعه را با مشکل روبهرو تواهد ساتت .ازاینرو توصتیه میشتود در پژوهشهتای آتتی از
سایر ابزارهای پژوهشی و روشهای گردآوری اطالعات ،مانند مصاحبه اسقفاده گردد و با بهکارگیری
روش نمونهگیری تصادفی ،قدرت تعمی پذیری ایتن نقتایج افتزایش داده شتود .همچنتین ،پیشتنهاد
میشود جهت پیشگیری و کنقرل اعقیاد به اینقرنت با تدوین برنامههایی مبقنی بر نیریهی دلبسقگی
در راسقای کاهش و درمان هیجانات منفی اقداماتی آموزشی و بالینی صورت گیرد .در واقع ،به ایتن
دلیل که معموال عملکرد مخقل تانوادگی و سبکهای دلبسقگی ناایمن در ایجاد اعقیاد بته اینقرنتت
دتیل هسقند ،اسقفاده از رویکردهای درمانی تلفیقی و واردکردن اعضای تانواده در درمان اعقیاد بته
اینقرنت افراد مبقال ضروری تواهد بود .همچنین ،مسئولین و برنامهریزان آموزشی میتوانند بهمنیور
آگاهسازی افراد از رشد فزایندهی اعقیاد به اینقرنت و ارتباا آن با هیجانهتای منفتی ،بته برگتزاری
کارگاههایی برای دانشجویان اقدام کرده و طی جلستاتی بته معرفتی مزایتا و روشهتای استقفادهی
صحیح از این فناوری از یکسو و از سوی دیگر ،پیامدهای اسقفادهی ناستال از آن و مکانیست های
بیمارگون زیربنایی ایجادکنندهی این پدیده پرداتقه و سرانجام راهکارهای پیشگیرانه و اصتالحی را
به شرکتکنندگان این برنامهها پیشنهاد دهند .عالوه بر این ،ارائهی روشها و برنامههای جتایگزین
و سال تر برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان -بهعنوان افرادی که بیشتترین میتزان استقفاده از
اینقرنت را دارند -میتواند بهعنوان یک گزینهی مداتالتی مدنیر قرار گرفقه تا بدینوسیله نیازهای
هیجانی آنها به شکل قابلقبول و مثبقی برآورده و همچنین کارکرد کاهندهی هیجانهای منفی را
داشقه باشند.
منابع
بهشقیان ،محمد؛ و روزبهانی ،مرتضی .)1۳95( .پیشبینی اضرراب اجقماعی بتر استاس ستبک
دلبسقگی و نیازهای بنیادین روانشناتقی .پژوهشهای روانشناسی اجقماعی.17-۳4 ،۶)۲4( ،
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(.۶7-75 ،۲۲)1
علوی ،سلمان .)1۳89( .پرسشنامه اعقیاد به اینقرنتت یانتگ .تهتران :موسسته تحقیقتات علتوم
رفقاری شناتقی سینا (روان تجهیز).
علوی ،سید سلمان.؛ اسالمی ،مهدی.؛ مرآثی ،محمدرضا.؛ نجفی ،مصرفی.؛ جنقیفرد ،فرشقه؛ و
رضاپور ،حسین .)1۳89( .ویژگیهای روانسنجی آزمون اعقیاد به اینقرنت یانگ .مجله علوم رفقاری،
(.18۳-189 ،4)۳
53

نقش ه انهای منفی و سبکهای دیبست ی در پ شب نی اعت اد ب اینترنت

علوی ،سید سلمان.؛ مرآثی ،محمدرضا.؛ جنقی فرد ،فرشقه.؛ اسالمی ،مهدی؛ و حقیقتی ،محمتد.
( .)1۳89بررسی ارتباا عالئ روانپزشکی با اعقیاد به اینقرنتت در دانشتجویان دانشتگاههای شتهر
اصفهان .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و تدمات بهداشقی و درمانی همدان.57-۶5 ،17)۲( ،
فقحی آشقیانی ،علی .)1۳88( .آزمونهای روانشناتقی؛ ارزیتابی شخصتیت و ستالمت روانتی.
تهران :انقشارات بعثت.
فرهادی نیا ،مسعود.؛ ملکشاهی ،فریتده.؛ جلیلونتد ،مانیتا.؛ فروغتی ،ستعید؛ و رضتائی ،ستیمین.
( .)1۳94بررسی ارتباا بین اعقیاد به اینقرنت و سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه علتوم پزشتکی
لرسقان در سال  .1۳9۲فصلنامه علمی -پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرسقان.۶۲ -74 ،17)4( ،
مرادیپناه ،ف .)1۳84( .تأثیر موسیقی آرام بر اضرراب ،اسقرس و افسردگی در بیماران مبقال به
مشکالت قلبی[ .پایاننامه کارشناسی ارشد] ،دانشگاه تربیت مدرس.
معیدفر ،سعید؛ و حبیب پورکقابی ،کرم .)1۳8۶( .مرالعه پدیده اسقفاده اعقیادی از اینقرنت در بین
نوجوانان و جوانان شهر تهران .نشریه جهانی رسانه.18-۲4 ،۲)۲( ،
میرزائیان ،بهرام.؛ باعزت ،فرشقه؛ و تاکپور ،نعیمه .)1۳9۰( .اعقیاد به اینقرنت در بین دانشجویان
و تأثیر آن بر سالمت روان .فصلنامه فنآوریاطالعتات و ارتباطتات در علتوم تربیقتی-1۶۰ ،۲)1( ،
.141
ناسقی زاده ،ناصر .) 1۳89( .بررسی ارتباا سالمت عمومی با اعقیاد به اینقرنتت .مجلته طبیتب
شرق.57-۶۳ ،11)1( ،
هومن ،حیدرعلی .)1۳84( .مدل یابی معادالت ساتقاری با کاربرد نرمافزار لیزرل .تهران :سمت.
Ahmadi, KH. (2014). Internet Addiction among Iranian Adolescents: a
Nationwide Study, Acta Medica Iranica, 52(6), 467-472.
Akin, A., & Iskender, M. (2011). Internet Addiction and Depression,
Anxiety and Stress. International Online Journal of Educational Science, 3(1),
138-148.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA: American Psychiatric Press
Inc.
Antony, MM., Bieling, PJ., Cox, BJ., Enns, MW., & Swinson, RP. (1998).
Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression
Anxiety and Stress scales in clinical groups and community sample.
Psychological Assessment, 10 (2), 176-181.
Berk, L. E. (2007). Development through the lifespan, forth edition. Boston:
Allyn & Bacon.
Black, J., & Hawks, J. (2005). Medical-surgical nursing: management for
positive outcomes. 8th ed. New York: Saunders.

54

96  بهار،25  شمارهی،7  دورهی،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self- report
measurement of adult attachment. An integrative overview. In J. A. Simpson &
W.S. Roles (Eds.). New York: Guilford.
Bullen, P., & Harre, N. (2000) The internet its effects on fatty and
implication for adolescents. Auckland: University of Auckland, November.
Cao, F., Su, L., Lin, T., & Gao, X. (2007). The Relationship between
impulsivity and Internet addiction in a sample of Chinese dolesdents. Eur
Psychiatry, 22, 466-471.
Caplan, S. E. (2003). Preference for online social interaction: A theory of
problematic internet use and psychosocial well-being. Communication
Research, 30, 625–648.
Carli, V., Durkee, T., Wasserman, D., Hadlaczky, G., Despalins,
R., Kramarz, E., Wasserman, C., Sarchiapone, M., Hoven, C.W., Brunner, R.,
& Kaess M. (2013). The association between pathological Internet use and
comorbid psychopathology: a systematic review. Psychopathology, 46, 1- 13.
Chen, P., Liu, S., & Luo, L. (2007). A study on the psychological health of
internet addiction disorder of college students. Chinese Journal of Clinical
Psychology, 15, 40-42.
Colins, N.L., & Read, S.J. (1990). Adult attachment, working models, and
relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social
Psychology, 58(4), 644-663.
Collins, N.L., & Feeney, B.C. (2004). Working models of attachment shape
perception of social support: Evidence from experimental and observation
studies. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 363- 383.
Dalbudak, E., Cuneyt Evren, C., Aldemir, S., Coskun, K.S., Ugurlu, H., &
Yildirim, F.G. (2013). Relationship of Internet Addiction Severity with
Depression, Anxiety, and Alexithymia, Temperament and Character in
University Students. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(4),
272-278.
Frijda, N. H. (1986). The emotions. Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
Fu, K. W., Chan, WSC, Wong, P.W.C., & Yip, P. S. F. (2010). Internet
addiction: prevalence, discriminant validity and correlates among adolescents in
Hong Kong. British Journal of Psychiatry, 196, 486– 492.
Gonzalez, N. A. (2008). Internet addiction disorder and it's relation to
impulse control. [MA. Dissertation]. USA: Texas University, College of
Psychology, 6-25.
Greenfield, DN. (1999). Virtual addiction: Sometimes new technology can
create new problems. New York: The Center for Internet Studies.
Henaro, C., Flores, N., Gomez-Vela, M., Gonzalez, Gil F., & Caballo, C.
(2007). Problematic internet and cellphone use: Psychological,behavioral and
health correlates. Addic Res Ther, 15(3), 309-320.
Huang, R.L., Lu, Z., Liu, J.M., You, M., Pan, Z.Q., Wei, Z., He, Q., &
Wang, Z.Z. (2009). Features and predictors of problematic internet use in
Chinese college students. Behavior & Information Technology, 28(5), 485-490.

55

نقش ه انهای منفی و سبکهای دیبست ی در پ شب نی اعت اد ب اینترنت
Internet World Stats. (2016). (Accessed in June 2016, at
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir)
Jee, H., Su, Y.K. & Soojeong, C.B. (2007). Depression and internet
addiction in adolescents. Psychology, 40, 424-430.
Ju, S. (2011). Verification of mediation effects and moderation of resilience
in relations between stress caused by study and parents that adolescents perceive
and internet addiction. Korean Journal of Adolescence, 11, 61–83.
Jun, S. & Choi, E. (2015). Academic stress and Internet addiction from
general strain theory framework. Computers in Human Behavior, 49,282–287.
Keum, S.J, Seon, Y.H. & Ja, Y.C. (2008). Internet addiction and psychiatric
symptoms among Korean adolescents. J School Health, 78, 165-171.
Ko, C.H, Yen, J.Y, Yen, C.F. (2012). The association between Internet
addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. European
Psychiatry, 27, 1–8.
Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S., & Wang, S. Y. (2008). The
association between Internet addiction and belief of frustration intolerance: the
gender difference. Cyberpsychology & Behavior, 11(3), 273-278.
Ko, C.H., Yen, J.Y., Chen, C.S., Chen, C.C. & Yen, C.F. (2008). Psychiatric
comorbidity of internet addiction in college students: an interview study. CNS
Spectr, 13(2), 147-153.
Kubey, R. W., Lavin, M. J., & Barrows, J. R. (2001). Internet use and
collegiate academic performance decrements: Early findings. Journal of
Communication, 51, 366–382.
Lam, L. T., Peng, Z. W., Mai, J. C., & Jing, J. (2009). Factors associated
with Internet addiction among adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 12,
551–555.
Li, D. P., Zhang, W., Li, X. A., Zhen, S. J., & Wang, Y. H. (2010). Stressful
life events and problematic Internet use by adolescent females and males: A
mediated moderation model. Computers in Human Behavior, 26, 1199–1207.
Li, H., Wang, J., & Wang, L. (2009). A survey on the generalized
problematic Internet use in Chinese college students and its relations to stressful
life events and coping style. International Journal of Mental Health and
Addiction, 7, 333–346.
Liang, L., Zhou, D., Yuan, C., Shao, A., & Bian, Y. (2016). Gender
differences in the relationship between internet addiction and depression: A
cross-lagged study in Chinese adolescents. Computers in Human Behavior, 63,
463-470.
Lin, M.P., Ko, H.C., & Wu, J.Y. (2011). Prevalence and psychosocial risk
factors associated with Internet addiction in a nationally representative sample
of college students in Taiwan. Cyberpsycholgy Behavior and Social
Networking, 8(2), 230-247.
Locke, K. D. (2008). Attachment styles and interpersonal approach and
avoidance goals in everyday couple interactions. Personal Relationships, 15,
359-374.

56

96  بهار،25  شمارهی،7  دورهی،پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
Lovibond, PF., & Lovibond, SH. (1995). The structure of negative emotional
states: comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the beck
depression and anxiety inventories. Behave Res Ther. 33(3), 335-343.
Marcantonio, M.S., Benjamin, L., Ana,V.N., & Giovanni, B.M. (2008). The
role of metacognitions in problematic Internet use. Comput Hum Behav, 24(5),
2325-2335.
Mikulincer, M., & Shaver, P.R. (2003). The attachment behavioral system in
adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal process. In M.P
Zanna (Ed.). Advances in experimental social psychology, 35, 53- 152.
Morrison, C. M., & Gore, H. (2010). The Relationship between Excessive
internet use and Depression: A questionnaire-based study of 1.319 Young
People and Adults. Psychopathology, 43, 121-126.
MSIP (Ministry of Science, ICT and Future Planning) (2013). Internet
addiction survey 2012. <http://www.korea.kr/ archive/ expDocView.do?
docId=34071> Retrieved 05.04.14.
Oldmeadow, J. A., Quinn, S., & Kowert, R. (2013). Attachment style, social
skills, and facebook use among adults. Computers in Human Behavior, 29,
1142-1149.
Ozturk, F.O., Ekinci, M., Ozturk, O. & Canan, F. (2013). The relationship of
affective temperament and emotional-behavioral difficulties to internet addiction
in Turkish teenagers. European Psychiatry, 28(1), 1-6.
Parv, D., Shahnavazi, A., Mirbalouchzahi, A., Salehian, T., & Rasoulizadeh,
A. (2016). Studying the prevalence of the internet addiction in Iranian students:
a review study. the social sciences, 11 (9), 2085-2089.
Pies, R. (2009). Should DSM-V designate “internet addiction” a mental
disorder? Psychiatry (Edgmont), 6,31–37.
Samson, J. & Keen, B. (2005). Internet Addiction. Retrieved from
http://www.islamonline.net/English/Science/2005/11/article04.shtml.
Selfhout, M.H., Branje, S.J., Delsing, M., ter Bogt, T.F. & Meeus, W.H.
(2009). Different types of Internet use, depression, and social anxiety: the role of
perceived friendship quality. Journal of Adolescence, 32, 819–833.
Şenormancı, Ö., Şenormancı, G., Güçlü, O., & Konkan, R. (2014).
Attachment and family functioning in patients with internet addiction. General
Hospital Psychiatry, 36, 203-207.
Shapira, N.A., Goldsmith, T.D., Keck, P.E Jr, Khosla, U.M., & McElroy,
S.L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. J
Affect Disord, 57(1-3), 267-72.
Shaver, P. R., Collins, N., & Clark, C. L. (1998). Attachment styles and
internal working models of self and relationship partner. In G. O. Fletcher & J.
Fitness (Eds.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Shin, S. E., Kim, N. S. & Jang, E. Y. (2011). Comparison of problematic
internet and alcohol use and attachment styles among industrial workers in
Korea. CyberPsychology Behavior and Social Networking, 14(11), 665-672.
Simon, H.A., (1967). motivational and emotional controls of
cognition.psychological review, 74(1), 29-39.

57

نقش ه انهای منفی و سبکهای دیبست ی در پ شب نی اعت اد ب اینترنت
Velezmoro, R., Lacefield, K., & Roberti, J. W. (2010). Perceived stress,
sensation seeking, and college students’ abuse of the Internet. Computers in
Human Behavior, 26, 1526–1530.
Wan, C. S., & Chiou, W. B. (2006). Psychological motives and online games
addiction: A test of flow theory and humanistic needs theory for Taiwanese
adolescents. Cyber Psychology and Behavior, 9, 317–324.
Widyanto, L., & Murran, M. (2004). The psychometric properties of the
internet addiction test. Cyberpsychol Behav, 7(4), 443-50.
Widyanto, L. & Griffiths, M. (2006). Internet addiction: A critical review.
Int J Ment Health Addict,4, 31- 51.
Yan, W., Li, Y. & Sui, N. (2014). The Relationship between Recent Stressful
Life Events, Personality Traits, Perceived Family Functioning and Internet
Addiction among College Students. Stress Health, 30(1), 3-11.
Yang, C. K., Choe, B. M., Baity, M., Lee, J. H. & Cho, J. S. )2005(. SCL-90R and 16PF profiles of senior high school students with excessive Internet use.
The Canadian Journal of Psychiatry, 50 (7), 407-414.
Yen, J., Ko, C., & Yen, C. (2008). Psychiatric symptoms in adolescents with
internet addiction: Comparison with substance use. Psychiatr Clin Neurosci, 62,
9-16.
Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. C., Chen, S. H., & Ko, C. H. (2007). Family
factors of Internet addiction and substance use experience in Taiwanese
adolescents. Cyberpsychology & Behavior, 10, 323-329.
Yen, J., Ko, C., Yen, C., Wu, H., & Yang, M. (2007). The comorbid
psychiatric symptoms of Internet addiction: attention deficit and hyperactivity
disorder (ADHD), depression, social phobia, and hostility. J Adolesc Health,
41(1), 93-98.
Young, K.S., & Rogers, RC. (1998).The relationship between depression and
Internet addiction. Cyber psychol Behav,1, 25-8.
Young, K. S. (1999). The evaluation and treatment of internet addiction. In,
17. Innovations in clinical practice: A sourcebook, 19-31.

58

