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 چكيده

توان به داشته باشند که می نقش اینترنت به توانند در اعتیادباشد. متغیرهای متعددی می برداشته در های روانشناختیتواند آسیبمی اینترنت به اعتیاد زمينه:

کیفیت  بین رابطه رد راهبردهای مقابله با استرس آیا که است این تحقیو یفیت زندگی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله با استرس اشاره کرد. مسئلهک

اعتیاد به اینترنت بر  یبیناین مطالعه با هدف بررسی تدوین مدل پیش هدف:کنند؟ ای ایفا میواسطه زندگی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت، نقش

گی بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستروش:  ای راهبردهای مقابله با استرس انجام گردید.اساس کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با نقش واسطه

 این به صورت در دسترس بود،یری بهگروش نمونه بودند. 038۷-89های عالمه طباطبائی و الزهرا )س( در سال جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه

های ابزار پژوهش شامل پرسشنامه .شدند انتخاب نمونه گروه عنوان به پژوهش خروج و ورود هایمالکبر اساس  نفر 311 دانشجویان بین از که صورت

( و پرسشنامه 089۰زندگی داینر و همکاران )(، پرسشنامه رضایت از 088۱(، پرسشنامه کیفیت سازمان جهانی بهداشت )088۱اعتیاد به اینترنت یانگ )

یج نشان نتا ا:هيافتهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. ( بودند. داده0890ای بیلینگز و موس )راهبردهای مقابله

 معناداری با اعتیاد به اینترنت داشتند. نتایج تحلیل مسیر حاکی از برازش مدار رابطه منفیای هیجانی متغیرهای پژوهش به جز راهبرد مقابلهداد که کلیه

اد به یمناسب مدل بود که در آن هم کیفیت زندگی و هم رضایت از زندگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم )از طریو راهبردهای مقابله با استرس( اعت

ت فرد، ی مقابله با مشکالدر کنار سایر عوامل ازجمله شیوه ت زندگی و رضایت از زندگیکیفی گيری:نتيجه. (p< 110/1)بینی کردند اینترنت را پیش

اد به اینترنت، کیفیت اعتیواژه كليدها:  های پیشگیری ضروری است.د و لزوم توجه به این عوامل در برنامهنکنایفا می اعتیاد به اینترنتنقشی کلیدی در 

 ابله با استرسزندگی، رضایت از زندگی، راهبردهای مق
Background: Internet addiction can cause psychological damage. Various variables can contribute to internet 

addiction, such as quality of life, life satisfaction, and stress coping strategies. The research question is whether stress 

coping strategies play a mediating role in the relationship between quality of life and life satisfaction with internet 

addiction? Aims: The purpose of this study was to develop a model for predicting internet addiction based on quality 

of life and life satisfaction with mediating role of stress coping strategies. Method: The present research was a 

descriptive-correlational study. The statistical population of the study consisted of all students at Allameh Tabataba'i 

and Al-Zahra Universities in the year 2018-19. The sampling method was available in which 300 students were 

selected as sample group based on admission and exit criteria. Research tools were Young Internet Addiction 

Questionnaire (1996), World Health Organization Quality Questionnaire (1996), Diener et al. Life Satisfaction 

Questionnaire (1985), and Billings and Mouse Coping Strategies Questionnaire (1981). Data were analyzed using 

Pearson correlation test and path analysis. Results: The results showed that all variables of the research except for 

the emotion-focused coping strategy had a significant negative relationship with internet addiction. The results of 

the path analysis indicated that the model fit in well, in which both quality of life and life satisfaction directly and 

indirectly (through stress coping strategies) predicted Internet addiction (p< 0/001). Conclusions: Quality of life and 

life satisfaction appear to play a key role in Internet addiction, along with other factors, including how to deal with 

individual problems, and the need to pay attention to these factors in prevention programs. Key Words: Internet 

addiction, quality of life, life satisfaction, coping strategies 
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 مقدمه

ز افزون با مشکالت جدیدی مواجه جوامع امروزی به طور رو

هستند و پژوهشگران سعی در درک درست این مشکالت را دارند، 

سانند. ربه خصوص مشکالتی که به روان و مغز انسان آسیب جدی می

لکترونیکی های ابخشی از این مشکالت ارتباط تنگاتنگی با دستگاه

کی، است )سی 0دارند. یکی از این مشکالت، اعتیاد به اینترنت

؛ لی، هو، یانگ، ژیان و وانگ، 2108هامازاکی، ناتوری و اینادرا، 

(. ظهور اعتیاد به اینترنت به عنوان یك اختالل اولین بار در سال 2108

توسط یانگ  08۱۱توسط ایوان گلدبرگ مطرح شد و در سال  088۰

اند ری کردهگذاتوسعه یافت. وابستگی به اینترنت را اعتیاد مدرن نام

 (.210۷ن، آریکان، سابان، گورارسالن باس و اوزل اوزجان، )یایا

 الئمیع با نیز اینترنت به اعتیاد اعتیادها، دیگر انواع تمامی همانند

 احساس خلقی، کج افسردگی، توانمی قبیل آن از که است همراه

 (.2108ستارسویچ، ) برد نام را غیره و ناآرامی اضطراب، تنهایی،

درصد گزارش شده است.  ۷/3۱یك درصد تا شیوع این اختالل، از 

این تفاوت احتماالً به دلیل میزان متغیر دسترسی به اینترنت در 

کشورهای مختلف، تعاریف متعدد اعتیاد به اینترنت و ابزارهای 

پزشکی انجمن روان(. 2100تشخیصی متفاوت است )هو و همکاران، 

( DSM-5) آماری و تشخیصی مجموعه ( در پنجمین2103) 2آمریکا

 آن، اساس بر که ای را مشخص کرده استگانهمعیارهای هفت

 در ماهه 02دوره  یك طول در زیر از عالئم مورد 3حداقل  چنانچه

تحمل  . عدم0توان این اختالل را به فرد نسبت داد: شود، می دیده فرد

 و رایانه از استفاده میزان اینترنت: افزایش و رایانه از استفاده به نسبت

 ترک: احساس عالئم .2قبلی،  رضایت کسب منظور به اینترنت

 کردن کم یا قطع برای تالش هنگام در عصبانیت و بدخلقی قراری،بی

 آنچه از بیشتر اینترنت و رایانه از استفاده .3اینترنت،  و رایانه از استفاده

 خانواده اعضای و دوستان به گفتن دروغ .0است،  شده ریزیبرنامه

 هایفعالیت کاهش .۰اینترنت،  و رایانه از استفاده زمانمورد  در

 اینترنت،  و رایانه از استفاده دلیل به تفریحی و شغلی اجتماعی،

 توانایی . نداشتن۷آن و  منفی آثار از آگاهی وجود با استفاده تداوم .۱

عوامل متعددی در رایانه.  و اینترنت از استفاده در خود مهار برای

کیفیت  توان بهترنت نقش دارند که از بین این عوامل میاعتیاد به این

                                                           
1. internet Addiction 
2. American Psychological Association (APA) 
3. quality of life 

اشاره  ۰و راهبردهای مقابله با استرس 0، رضایت از زندگی3زندگی

 نمود.

ند، کیفیت کیکی از عواملی که در اعتیاد به اینترنت نقش ایفا می

، ابراهیمی و همکاران، 2108زندگی است )ماچیمبارنا و همکاران، 

 ایهجنبه شامل تنها نه که مفهومی است زندگی (. کیفیت038۷

 بلکه ت،اس معنوی و عاطفی فیزیکی، اجتماعی، مانند مختلف زندگی

 یفرهنگ هنجارهای بر آرزوها و امیال قبیل از فردی نیازهای بر عالوه

، کیخا، فرنام 210۷کولوتکین و اندرسون، ) دارد توجه نیز اجتماعی و

 موقعیت از فرد درک نوانع به زندگی کیفیت(. 0389 و جناآبادی

 یستمس و فرهنگ ت ثیر تحت که شودمی شناخته زندگی در خویش

کیفیت زندگی به معنای ادراکی که فرد از  .است افراد ارزشی

های فرهنگی و ارزشی، اهداف، وضعیت خود با توجه به نظام

کند، دارد. این انتظارات و معیارهای بافتی که در آن زندگی می

ارها شامل نگرش فرد به سالمتی فیزیکی، وضعیت اهداف و معی

ای هروحی و روانی و سطو استقالل، ارتباطات اجتماعی، وابستگی

، 2108شخصی و تعامل با شرایط محیط است )رب و کوپ، 

(. نائینیان، ادب دوست، خطیبی و قمیان 2109بامستراک و همکاران، 

 تفادهاس چه هر ( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که038۰)

دانش  استرس و افسردگی اضطراب، میزان یابد، افزایش اینترنت از

 زندگی فیتکی اینترنت، از استفاده افزایش با و یابدمی افزایش آموزان

 .یابدمی کاهش

از دیگر عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت، رضایت از زندگی 

چنیو، پرزپیروکا، ، بال2108)فان، پریور، بونایر و ابرادویچ، است 

. (2109الچمن و همکاران، ، 2108بنوینوتی، مازونی و سیدمن، 

 شرایط و عملکرد مورد در فرد احساس معنی به زندگی از رضایت

 .است اشبهزیستی و سالمت ارزیابی دیگر عبارت به یا و اشزندگی

 ندگیز کیفیت افراد، که است داوری فرایند یك زندگی از رضایت

 .کنندمی ارزیابی خود فرد به منحصر هایمالک اساس بر را خود

 تغییرات هب بلکه نیست؛ پایدار و عینی صفت یك زندگی، از رضایت

 نظر در افراد خود دیدگاه و برداشت اساس بر و بوده حساس موقعیتی،

اوت باشد و تواند متفشود و از موقعیتی به موقعیت دیگر میمی گرفته

 یترضا و مؤثر مفید، زندگی یك زمهال زندگی از همچنین رضایت

4. life satisfaction 
5. coping strategies 
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 دگیزن وضعیت از افراد شناختی ارزیابی شامل و است فردی بخش

؛ نام، کیم و تام، 2109است )هونکپاتین، بوی ، دان و وود،  خودشان

طبو تحقیقات در صورت کم بودن رضایت از زندگی، افراد  (.2109

نش ای برای رفع تسازگارانه ای نادرست و غیرهای مقابلهاز مکانیسم

کنند و همین امر موجب افزایش تنش در به وجود آمده استفاده می

تواند با افزایش رفتارهای پر خطر از جمله گردد که میاین افراد می

، الن، افیفی، واثن، بویل و مك میگرایش به اعتیاد همراه باشد )تاناکا

نتیجه  ( در پژوهش خود به این2108(. بالچنیو و همکاران )2100

دست یافتند که افراد دارای اعتیاد به اینترنت، رضایت از زندگی کمی 

 دارند و همچنین این افراد از عزت نف  پایینی برخوردارند.

رنت توانند در اعتیاد به اینتراهبردهای مقابله در برابر استرس می

 وانتمی شده انجام هایپژوهش نقش داشته باشند و همچنین براساس

راهبردهای مقابله با استرس  است ممکن که کرد مطرح را فرض این

 کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت بینرابطه  در

 نژاد، ؛ طالقانی2109باشد )لی، چونگ، لی و لو،  داشته ایواسطه نقش

امروزه استرس، بخش انکارناپذیر (. 0389کاشانی،  لطقی داوری و

روانی و بر روش سالمتتواند که می استهانسانزندگی روزانه 

با  اند که استرسجسمی آنها ت ثیر داشته باشد. مطالعات نشان داده

های روانی و جسمی افراد در ارتباط است و اگر به بسیاری از بیماری

تواند پیامدهای صورت کارآمد و مفیدی با آن مقابله نشود می

 وزکارت، آینال، یانتیری و)ب ناخوشایندی را برای افراد ایجاد کند.

ها (. استرس210۷؛ ژو، لی، لی، وانگ و ژائو، 2108آلپارسالن، 

به  فراداچگونگی واکنش که بل ،خود عامل بیماری نیستندخودیبه

 های ناشی ازی هیجانتجربه. شودآنهاست که موجب بیماری می

ت سکننده ازا، معموالً به حدی برای فرد ناراحترویدادهای استرس

 ت. افرادترس را به دنبال خواهند داشسبا ا که اقدامات کنار آمدن

به مقابله با آن  فردیهای منحصربهکنند با اتخاذ شیوهعی میس

اری و های رفتهای مقابله با استرس به عنوان تالشسبك بپردازند.

شناختی است که افراد به منظور سازگاری بیشتر با محیط انجام می 

کند، وکیلی ؛ ابراهیمی تازه2108، الصمدی و گوگازه، دهند )الضوبی

د انمقابله با استرس عبارتاصلی راهبرد  (. دو038۷ای فرد، و دکانه

سازنده فرد در  این راهبرد اقدامات: 0مدارئلهسای مراهبرد مقابله. 0از: 

 شود و سعی دارد تا منبع تنیدگیزا را شامل میرابطه با شرایط تنش

                                                           
1. problem-Focused coping strategy 
2. emotional-Focused coping strategy 

این : 2مدارنای هیجاراهبردهای مقابله. 2ا تغییر دهد. ید کن را حذف

 زاتنش هتنظیم پیامدهای هیجانی واقع هایی برایراهبرد شامل کوشش

از  هیجانات حاصله است و تعادل هیجانی و عاطفی را از طریو کنترل

برخی از (. 210۷)کیم، کیم و لی،  کندزا حفظ میموقعیت تنش

که اعتیاد به اینترنت اغلب با توانایی افراد در  دهندها نشان میتئوری

ند که باور دار آنهازا مرتبط است. های استرسغلبه کردن بر موقعیت

نوان ای، افراد معتاد، اعتیاد را به عهای ضعیف مقابلهدر نتیجه مکانیسم

مکانیسم جایگزین غلبه کردن بر استرس برای رسیدن به تسکین و 

برند. افرادی که توانایی کافی برای غلبه بر آرامش خود به کار می

استرس و احساسات منفی خود را ندارند به عنوان عاملی مسبب در 

 (. از این رو مدل2102شود )دوپلیسیز، های اعتیاد شناخته میتئوری

های ضعیف ، اعتیاد را به مهارت3یادگیری اجتماعی -ای های مقابله

، ی شخصیتی مشخصی در افراد استی کمبودهاای که در نتیجهمقابله

اکبری، قاسمی جوبنه و اسدی (. 089۰کند )ویلز و شیفمن، مرتبط می

 ( در تحقیو خود به این نتیجه رسیدند که راهبردهای038۱پرور )

را در  زندگی کیفیت محوراجتناب محور وهیجان ،مسئله محور

ژوهش ایل پکردند. نتیجه  بینیپیش جانباز پدر دارای نوجوان دختران

 مدار،مسئله ( نشان داد که مقابله038۷پور )بیگی، الهی مجد و قاسم

 ربوطم تغییرات تواندمی هیجان تنظیم مدار وهیجان مقابله هایسبك

کنند.  یبینپیش داریمعنی صورت به افراد در را زندگی از رضایت به

با  ههای پیشین حاکی از رابطه بین راهبردهای مقابلهمچنین پژوهش

کاشانی طقیل داوری و نژاد،استرس با اعتیاد به اینترنت هستند. طالقانی

( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که حمایت 0389)

اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس به طور مستقیم اعتیاد به 

ویان بنابراین با توجه به اینکه دانشج؛ اینترنت را پیش بینی کردند

ام تکالیف، مطالعه، تحقیو و فراغت، ساعات زیادی را جهت انج

کنند، لذا این احتمال وجود دارد که صرف استفاده از اینترنت می

یر استفاده بیش از حد اینترنت قرار گیرد. ت ثتحت  آنهازندگی 

همچنین با توجه به روند رو به رشد اعتیاد به اینترنت و اهمیت کیفیت 

ر زندگی دانشجویان انجام پژوهش در زندگی و رضایت از زندگی د

 هاپژوهش شد ذکر آنچه این زمینه نیازی ضروری است. براساس

بین کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با اعتیاد به  رابطه حاکی از

 متغیر انعنو به راهبردهای مقابله با استرس نقش اما هستند؛ اینترنت

3. coping/ social learning model 
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 نجاییآ است و از نشده بررسی حال به تا متغیر سه این میان ایواسطه

 انهمزم طور به مذکور متغیرهای ارتباط خصوص در تحقیقی که

 نابراینب؛ شد احساس حوزه این در پژوهشیخأل  است، نگرفته صورت

بود  ؤالسپژوهش پاسخ به این  این مسئله اصلی پژوهشگران از انجام

گی و کیفیت زند بین رابطه در راهبردهای مقابله با استرس که آیا

 کنند؟یای ایفا مواسطه ضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت، نقشر

 
 با استرس گری راهبردهای مقابلهبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با واسطه. مدل مفهومی پیش0شکل

 روش

 همبستگی از نوع تحلیل -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی

عه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانشجویان دختر و مسیر بود. جام

های عالمه پسر از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه

برای  (.=N 0۰11بودند ) 038۷-89طباطبائی و الزهرا)س( در سال 

 دلم بررسی برای که کندمی پیشنهاد( 0882) تعیین حجم نمونه لوهین

 روی باید پژوهشگر ،دارند شرکت عامل 2-0 آن در که ساختاری

 کاربرد .کند ریزیبرنامه مورد 211 تا 011 کم دست گردآوری

 به و همگرایی حصول عدم موجب تواندمی ترکوچك هاینمونه

 ویژه به و اهپارامتر برآورد پایین دقت یا و نامناسب نتایج آوردن دست

بنابراین با توجه مطلب  ؛(0390 هومن،)شود  استاندارد خطاهای

 311داد ها تعو به دلیل احتمال ناقص بودن بعضی از پرسشنامه مذکور

ترس صورت در دسگیری بهپرسشنامه در نظر گرفته شد. روش نمونه

صاد های روانشناسی و علوم تربیتی، اقتبود، یعنی با مراجعه به دانشکده

ها بین دانشجویان توزیع و پ  از تکمیل و مدیریت پرسشنامه

ا هآوری گردید. همچنین در پرسشنامهنها، جمعها توسط آپرسشنامه

برای رعایت اصول اخالقی این عنوان قید شده بود که اطالعات هر 

ای دهکننپرسشنامه کامالً به صورت محرمانه خواهد بود و هر شرکت

در صورت تمایل، ایمیل خود را باالی برگه یادداشت نموده تا تحلیل 

 ایشان ارسال گردد. از بین این ی مربوط به آن شخص برایپرسشنامه

پرسشنامه دارای شرایط مناسب برای  291تعداد پرسشنامه، تعداد 

                                                           
1. internet addiction questionnaire 

 اهانهآگ رضایت از بود عبارت پژوهش به ورود تحلیل بودند. مالک

 به اینترنت دسترسی داشتند، که افرادی و پژوهش در شرکت جهت

 در شرکت ادامه به تمایل عدم نیز پژوهش از خروج هایمالک

( 29/28آقا ) 92( و ۷0/۷1خانم ) 089گروه نمونه شامل . بود پژوهش

نفر از  20۰سال بود. همچنین  98/22بودند و میانگین سنی این افراد 

نفر دارای مدرک کارشناسی  3۰این افراد دارای مدرک کارشناسی و 

 ارشد بودند.

 ابزار

توسط  088۱در سال  پرسشنامه این :0پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

 نمره از لیکرت ایدرجه ۰ مقیاس در آیتم 21 شامل یانگ ساخته شد.

 اسبراس کاربران وضعیت. است )همیشه( پنج نمره )هرگز( تا یك

 )اعتیاد 011 تا ۷1 و خفیف( )اعتیاد ۱8 تا 01 )طبیعی(، 38 تا 21 امتیاز

 همکاران و علوی پژوهش در. شودمی مشخص اینترنت شدید( به

 کل رایب کرونباخ آلفای ضریب طریو از اعتماد قابلیت میزان (0399)

 سشنامهپر درونی اعتبار تعیین برای. شد محاسبه 99/1 با برابر پرسشنامه

 و وجز نمرات از استفاده با روی این در. شد استفاده تصنیف روی از

 به ۷2/1 همبستگی، ضریب محاسبه همچنین و سؤاالت کردن فرد

 و شد فادهاست آزمایی باز روی از بیرونی باراعت تعیین برای. آمد دست

(. 0399 همکاران، و شد )علوی محاسبه 92/1 همبستگی ضریب

 حاضر برای پرسشنامه اعتیاد به اینترنت آلفای کرونباخ در تحقیو

 به دست آمد. 89/1
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در این : 0پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

ه کیفیت زندگی سازمان پرسشنام یسؤال 2۱پژوهش از فرم کوتاه 

استفاده گردیده است. این  (WHOQOL-BREF) جهانی بهداشت

گذاری آنها به صورت ای است و نمرهگزینه ۰سؤال  2۱فرم دارای 

)خیلی زیاد( است. الزم به ذکر است که  ۰)اصالً( تا  0لیکرت بین 

این  شوند.گذاری میبه صورت منفی نمره 2۱و  0، 3سؤاالت 

المت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیط سبعد  0ارای پرسشنامه د

 فیزیکی است که به عنوان یك مقیاس جامع مورد استفاده قرار می

 گیرد و در مجموع شامل کیفیت زندگی کلی و سطوح سالمت

، اعتبار و پایایی این پرسشنامه توسط 088۱. از سال است عمومی

ختلف مورد های مسازمان بهداشت جهانی در کشورها و فرهنگ

طور همزمان ، این پرسشنامه به2111بررسی قرار گرفته است و در سال 

کشور جهان طراحی و ترجمه شد. استانداردسازی، ترجمه و  0۰در 

ی ایرانی این پرسشنامه توسط نجات، منتظری، هنجاریابی نسخه

هالکویی، محمد و مجدزاده صورت گرفت که مقدار آلفای 

)نجات و  به دست آمده است ۷1/1های باال کرونباخ در تمام حیطه

(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای کیفیت 039۰همکاران، 

 به دست آمد. 93/1زندگی، 

ر، نیااین پرسشنامه توسط د :2پرسشنامه رضایت از زندگی

یه دارد و( ساخته شده است و پنج گ089۰ایمون ، الرسن و گریفین )

ای پاسخ داده درجه ۷قیاس که توسط آزمودنی بر اساس یك م

ینر و همکاران ااست. د 3۰تا  ۰شود. دامنه نمرات این مقیاس از می

و ضریب اعتبار  ۷9/1آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  ( ضریب089۰)

 در پرسشنامه این روایی .اندگزارش کرده 92/1 ابازآزمایی آن ر

 شده گزارش 90/1 مقیاس این کرونباخ آلفای و شده ت یید هاپژوهش

آلفای کرونباخ در  .(0381 گر،پیوسته شیروانی و نژاد است )یوسف

 به دست آمد. 80/1حاضر برای پرسشنامه رضایت از زندگی  تحقیو

ای پرسشنامه راهبردهای مقابله :3ایپرسشنامه راهبردهای مقابله

آیتم به صورت  32( ساخته شد و شامل 0890توسط بیلینگز و موس )

نمره  3تا  1ای است. برحسب این انتخاب ت چهار درجهمقیاس لیکر

گیرد. این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس به پاسخ فرد تعلو می

مدار است که در دو خرده مقیاس کلی راهبرد مسئله مدار و هیجان

های ارزیابی شناختی و حل مسئله زیر گیرند. خرده مقیاسقرار می

                                                           
1. world health organization quality of life questionnaire 
2. life satisfaction questionnaire 

 ای فعال و خرده مقیاسیا راهبرد مقابلههای راهبرد مسئله مدار مقیاس

 هایهای مهار هیجانی، جسمانی کردن و حمایت اجتماعی زیر مقیاس

د. مام دهنای انفعالی را تشکیل میمدار یا راهبرد مقابلهراهبرد هیجان

( در پژوهش خود آلفای کرونباخ برای مقابله مبتنی بر 038۷شریفی )

، برای مقابله ۷3/1نی بر مهار هیجانی ، برای مقابله مبت۰8/1حل مسئله 

، برای مقابله مبتنی بر جسمانی کردن ۰8/1مبتنی بر ارزیابی شناختی 

و برای مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی برابر  9۷/1مشکالت 

به دست آورد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای مقابله  ۱1/1

، 90/1ی بر مهار هیجانی ، برای مقابله مبتن۷9/1مبتنی بر حل مسئله 

، برای مقابله مبتنی بر ۱8/1برای مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی 

و برای مقابله مبتنی بر جلب حمایت  9۱/1جسمانی کردن مشکالت 

 به دست آمد. ۷۷/1اجتماعی برابر 

 فیتوصی هایشاخص محاسبه بر عالوه هاداده تحلیل و تجزیه در

ی روش تحلیل مسیر برای بررس با طیاستنبا هایشاخص محاسبه به

 AMOS زارافنرم از استفاده باشد.  اقدامارتباط ساختاری بین متغیرها 

 پیشنهادی مدل برای و گرفت صورت الزم محاسبات SPSSو 

برای بررسی میزان اثرگذاری ابعاد  .شد استخراج برازش هایشاخص

هبردهای راای بین بر متغیر مالک و بررسی نقش واسطهمتغیر پیش

 ای از تحلیل مسیر استفاده شد.مقابله

 هايافته

 املش پژوهش متغیرهای توصیفی هایشاخص ابتدا بخش این در

. است هشد گزارش کشیدگی و کجی و استاندارد انحراف و میانگین

آیا " کهاین بر مبنی پژوهش اصلی سؤال به پاسخ پی در بخش این در

ضایت از بر اساس کیفیت زندگی و ربینی اعتیاد به اینترنت مدل پیش

 "ارد؟د برازش ای راهبردهای مقابله با استرسزندگی با نقش واسطه

 بودن رمالن بررسی برای. استفاده شد آموس افزارنرم و تحلیل مسیر از

 (-2 ،2) بازه در کشیدگی و کجی چنانچه کلی معیار یك متغیرها

ی و پور گتاب)حبیبد هستن برخوردار نرمال توزیع از هاداده باشند

 که شودمی مشخص 0جدول  هایداده براساس(. 038۰صفری شالی، 

 (2 ،2) بازه از خارج متغیرها از یك هیچ کشیدگی و کجی شاخص

 .گرفت نظر در نرمال تقریب یا نرمال را آنها توانمی بنابراین و نیست

 2 دولج در پژوهش متغیرهای بین آزمون همبستگی پیرسون نتایج

 .است شده ائهار

3. coping strategies questionnaire 
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 روش و آموس افزارنرم سؤال اصلی پژوهش از بررسی برای

برای است.  آمده زیر در مدل بررسی نتایج که شد استفاده مسیر تحلیل

ت کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنبررسی اینکه 

گری راهبردهای مقابله با استرس دارای برازش است، با آزمون واسطه

 بررسی و مدل طراحی برای آموس از. شد استفاده مسیر لیلتح از

  و 2 شکل در مربوطه مدل که شد استفاده برازش هایشاخص
 

 .است شده ارائه 3 جدول در مدل برازش هایشاخص

داده  عالی برازش یدهندهنشان 3برازش در جدول  هایشاخص

 و کیفیت زندگی 2 شکل به توجه با. است شده اصالح مدل با ها

 طریو از هم و مستقیم صورت به هم توانندمی زندگی از رضایت

 به ار اینترنت به اعتیاد مدارهیجان و مدارمسئله ایمقابله راهبردهای

 .نمایند بینیپیش معناداری طور

 متغیرهای پژوهش توصیفی های. آماره0جدول

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین زیر مقیاس مقیاس

 -01/0 -۰۰/1 ۱1/08 02/۱1 اعتیاد به اینترنت د به اینترنتاعتیا

 -03/0 -28/1 10/23 22/9۷ کیفیت زندگی کیفیت زندگی

 -88/1 ۱۰/1 98/3 0۷/02 رضایت از زندگی رضایت از زندگی

 راهبردهای مقابله با استرس
 -01/0 0۷/1 9۰/0 3۰/0۱ مدارمسئله

 12/1 ۷1/1 09/02 ۷3/31 مدارهیجان
 

 

 . ماتری  همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول

 0 2 3 0 ۰ 

     - کیفیت زندگی

    - **۰3/1 رضایت از زندگی

   - **-0۱/1 **-00/1 مدار(راهبردهای مقابله با استرس )هیجان

  - **-39/1 **۱9/1 **۱1/1 (مدارراهبردهای مقابله با استرس )مسئله

 - **-۷۰/1 **۰3/1 **-9۱/1 **-۱3/1 اعتیاد به اینترنت
 

(1۰/1>p) * ( 10/1و>p) ** 

 

 
 با استرس گری راهبردهای مقابلهبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با واسطه. مدل اصالح شده پیش2شکل
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 های برازش مدل. شاخص3جدول

 نام شاخص
 های برازششاخص

 حد مجاز مقدار

𝝌𝟐 

𝒅𝒇
 ۰کمتر از  19/2 

RMSEA0 )19/1کمتر  109/1 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

GFI 2 8/1باالتر از  89/1 نیکویی برازش( )شاخص 

AGFI 3 8/1باالتر از  89/1 شده( اصالح برازش نیکویی )شاخص 

CFI 0 8/1باالتر از  0 تطبیقی( برازش )شاخص 

NFI ۰ 8/1 باالتر از 0 نرم شده( برازش )شاخص 
 

 بین مسیر ضرایب داریمعنی شدن مشخص برای 0 جدول در

 مارهآ استاندارد، انحراف استاندارد، ضرایب میزان پژوهش، متغیرهای

T 0 جدول در که طورهمان. است شده گزارش داریمعنی سطو و 

 تغیرم به هاآن مستقیم مسیرهای که متغیرهایی تمام شودمی مشاهده

 ت ثیر است ±8۱/0 از ترکوچك یا تربزرگ T مقدار دارای مالک

.دارند مالک متغیر بر داریمعنی
 

 شده برآورد پارامترهای داریمعنی و متغیرها اثرات مسیر ضرایب. 0جدول

 سطو معناداری (tآماره ) انحراف استاندارد ضرایب استاندارد متغیر مالک بینمتغیر پیش

 110/1 -32/3 13/1 -20/1 مدارراهبرد هیجان کیفیت زندگی

 110/1 12/۱ 10/1 30/1 مدارراهبرد مسئله کیفیت زندگی

 110/1 -۱۱/0 22/1 -33/1 مدارراهبرد هیجان رضایت از زندگی

 110/1 13/8 1۷/1 ۰1/1 مدارراهبرد مسئله رضایت از زندگی

 110/1 -90/03 20/1 -03/1 اعتیاد به اینترنت کیفیت زندگی

 110/1 -3۰/3 13/1 -۰8/1 اد به اینترنتاعتی رضایت از زندگی

 110/1 0۷/3 1۰/1 02/1 اعتیاد به اینترنت مدارراهبرد هیجان

 110/1 -09/۰ 0۷/1 -23/1 اعتیاد به اینترنت مدارراهبرد مسئله
 

 گيریبحث و نتيجه

 وانتمی پژوهش هایداده تحلیل از آمده دست به نتایج اساس بر

 پژوهش رد اعتیاد به اینترنت بینیپیش مدل مجموع در که نمود بیان

 و ودب برخوردار مناسبی وضعیت از برازش و تبیین جهت در حاضر،

عتیاد به ا بینیپیش مدل بر برازش مبنی پژوهش سؤال گفت توانمی

ایت از رض و کیفیت زندگی متغیرهای .است ت یید مورد اینترنت

بردهای مقابله با متغیر راه و زادبرون متغیرهای نقش در زندگی

 متغیر وانبه عن ای بر اعتیاد به اینترنتاسترس در نقش متغیر واسطه

 غیرمستقیم که از لحاظ آماری معنادار بودند، و مستقیم اثر زاددرون

نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی و اعتیاد به  .داشتند

ه همسو یافتاینترنت رابطه منفی آماری معناداری وجود داشت که این 

، ابراهیمی و 2108ماچیمبارنا و همکاران، های قبلی بود )با پژوهش

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 
2. Goodness of Fit Index 
3. Adjusted Goodness of Fit Index 

ماچیمبارنا و همکاران  (.038۰، نائینیان و همکاران، 038۷همکاران، 

 رنتزای اینت( در پژوهش خود بیان کردند که استفاده مشکل2108)

 هی منفی معناداری با کیفیت زندگی در افراد دارد و افرادی کرابطه

به نوعی دچار اعتیاد به اینترنت هستند، کاهش قابل توجهی در تمام 

( 038۰نائینیان و همکاران )ابعاد سالمت کیفیت زندگی نشان دادند. 

 رنتاینت از استفاده چه در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هر

 آموزاندانش استرس و افسردگی اضطراب، میزان یابد، افزایش

 دانش ندگیز کیفیت اینترنت، از استفاده افزایش با و یابدمی افزایش

ذعان توان ادر تبیین این یافته از پژوهش می .یابدمی کاهش آموزان

 اجتماعی و روانی جسمی، وضعیت بیانگر زندگی داشت که کیفیت

 هاییطمح در تواندمی کیفیت این بنابراین. است فرد یك زندگی

های ژگیبر اساس وی دانشجویی ندگیز احتماالً و کند تغییر متفاوت،

4. Comparative Fit Index 
5. Normed Fit Index 
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خاصی که دارد از جمله در دسترس بودن اینترنت در اکثر اوقات 

 جویاندانش زندگی کیفیت بر ت ثیرگذار عوامل مهمترین از یکی

 انسان ره در و است شخصی مسئله یك زندگی کیفیت گرچه. است

 دوجو زندگی کیفیت ارتقا برای مهم هاییشاخصه اما است، متفاوت

 به بستهوا ادفراز سویی دیگر ا. باشد توجه مورد تواندمی که دارد

 بستگیوا ،قعوا در. نددار طتباار و اودهمر به یکمتر تمایل ،ینترنتا

 در تحرکی کم و قعیتوا ینیاد از دفر نشد اجد با ینترنتا به طیافرا

 هنذ ه،شد جتماعیا تتعامال و کامیدشا کاهش باعث و ستا طتباار

تواند ی آن مینتیجه که کندمی ناکارآمدی تتخیال گیردر را بررکا

کاهش کیفیت زندگی در افراد وابسته به اینترنت باشد. همچنین افراد 

 مان،ز مدیریت ناتوانی در همچون مشکالتی از وابسته به اینترنت

 ننداشت ها،هیجان مدیریت در ناتوانی وسوسه، بر غلبه در مشکل

 و رهروزم زندگی در اینترنت از نکردن استفاده صورت در جانشین

 برند.می رنج منفی هیجانات و استرس با مقابله در مشکل

های پژوهش نشان داد که بین رضایت از زندگی و همچنین یافته

اعتیاد به اینترنت رابطه منفی آماری معناداری وجود داشت که این 

اران، همک های پیشین بود )الچمن وهای پژوهشیافته همسو با یافته

، شکر افشان، عسکری زاده و باقری، 2100، تاناکا و همکاران، 2109

( در پژوهش خود به این نتیجه 2109(. الچمن و همکاران )038۱

ر در همدلی تدست یافتند که استفاده بیشتر از اینترنت با نمرات پایین

( در 2100و رضایت از زندگی در ارتباط است. تاناکا و همکاران )

ل تواند عامش خود بیان کردند که رضایت از زندگی باال میپژوه

پیشگیری در برابر نگرش به اعتیاد باشد یعنی با افزایش رضایت از 

تر خواهد نهبینازندگی، نگرش افراد نسبت به دنیای پیرامون خود واقع

( در پژوهش خود به این نتیجه 038۱بود. شکرافشان و همکاران )

 گیزند از رضایت و معنوی سالمت اجتماعی، دست یافتند که هراس

 زانمی. دارد وجود معنادار یرابطه دانشجویان اینترنت به اعتیاد با

 اوتتف پسر و دختر دانشجویان زندگی از رضایت و اجتماعی هراس

 به داعتیا و پسران از بیشتر دختران معنوی سالمت ندارد، معناداری

 داد شانن نتایج همچنین. تاس دختران از بیشتر پسران در اینترنت

 نترلک فقدان دیگران، از زیاد انتظارات کاری،اهمال مفرط، یاستفاده

 اجتماعی هراس با اینترنت از استفاده زمان در زندگی از غفلت و

 یزندگ از رضایت و معنوی سالمت با و مستقیم و معنادار یرابطه

ین دست آمده از ا دارد. در تبیین نتایج به معکوس و معنادار یرابطه

، با افزایش رضایت از زندگی که توان گفت که افرادیفرضیه می

 کنند و رفتارهای اجتماعی درستیافراد بیشتر در جامعه مشارکت می

ی تری برادهند، اوقات فراغت و تفریحی بیشتر و جذابانجام می

ابد. یگیرند و هیجانات مثبت در این افراد افزایش میخود در نظر می

کنند که از اتفاقات پیرامون خود ارزیابی همچنین این افراد سعی می

مثبت داشته باشند و نسبت به آینده دیدگاه امیدوارکننده از خود نشان 

کنند بیشتر برای خود فضای لذت و خوشی دهند. این افراد سعی می

را فراهم کنند تا احساس بهتری نسبت به زندگی داشته باشند. این 

مثبت به نوعی فرد را در برابر گرایش به رفتارهای پر خطر  هایویژگی

سازد، زیرا فرد به جای اینکه زمان خود را بیشتر صرف دنیای ایمن می

ند از کمجازی کند و به نوعی اعتیاد به اینترنت پیدا کند، سعی می

زندگی واقعی خود بیشتر لذت برده و به صورت مفیدتر و مختصرتری 

ای از تفاده کند. همچنین دانشجویان در دورهاز فضای مجازی اس

هد که دزندگی خود هستند که تفکر انتزاعی این امکان را به آنها می

فراتر از دنیای واقعی رفته و به دنبال دنیای آرمانی خود در فضای 

مجازی باشند که اگر این افراد غرق در ساختن دنیای آرمانی خود در 

ه دلیل تضادهای موجود با دنیای واقعی فضای مجازی باشند احتماالً ب

ها را تحت ت ثیر می دچار شکست خواهند شد و زندگی واقعی آن

 تواند رضایت از زندگی را در آنها کاهش دهد.گذارد که این امر می

های پژوهش نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی همچنین یافته

ند، سترس توانستو رضایت از زندگی از طریو راهبردهای مقابله با ا

ای هبینی نمایند. این نتایج همسو با پژوهشاعتیاد به اینترنت را پیش

، 2108فان و همکاران، ، 2108ماچیمبارنا و همکاران، پیشین است )

، ایل بیگی و 0389، طالقانی نژاد و همکاران، 2109لی و همکاران، 

ة ین یافت( بود. در تبیین ا038۱و اکبری و همکاران،  038۷همکاران، 

امل شی متمرکز بر مسئله، مقابلهتوان اذعان داشت که پژوهش می

رفتارها و عملکردهایی است که افراد در جهت اصالح و تغییر محیط 

دهند. به عبارتی دیگر این راهبرد به تالش افراد تهدید کننده انجام می

ی مستقیم با اتفاق و مشکل به وجود آمده اشاره دارد برای مواجهه

عملکردهای مستقیم  این راهبرد(. 038۷مهراد صدر و همکاران، )

منظور تغییر و اصالح شرایط تهدیدکننده شناختی فرد است که به

رد کند که برای فهایی بروز میگیرد و در موقعیتمحیطی انجام می

رد های عملی در راهبتغییر باشد. برخی از روشکنترل یا قابلقابل

وری آجمع ،بینیه از تجربیات گذشته، واقعمسئله مدار، استفاد

اطالعات بیشتر برای حل مشکل، مشورت و توجه به نقاط مثبت مسئله 

از آنجا که افراد با کیفیت زندگی (. 038۷حسینی و مهرفام، هستند )
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در  کنند،مدار استفاده میاز راهبرد مسئله و رضایت از زندگی باال

 از ن کمتربنابرای دارند، روانی ارهایفش مهار در بیشتری نتیجه توانایی

 مهار و رلکنت توانایی اما کنند،می استفاده مدارهیجان مقابله هایشیوه

 شکست علت به افرادی که اعتیاد به اینترنت دارند در روانی فشارهای

 رلکنت فقدان احساس مدار،استفاده از درست از راهبردهای مسئله در

 بیشتر لتع این به و بیندمی آسیب حد از بیش پریشانی و زندگی بر

 بهره مدار در مواجه با مشکالت زندگیای هیجانمقابله سبك از

ی هایمدار در موقعیتی هیجانروش مقابلهاز سویی دیگر  .برندمی

. برخی کنترل استشود که فرد احساس کند موقعیت غیرقابلدیده می

 ین شدن، گریه کردن،بافی، خشمگمشغولی، خیالها، دلروش این از

سینی حهای آگاهانه است )احساس تنهایی، افسردگی و سایر فعالیت

یا همان هیجان  ناسازگارانهافرادی که از راهبردهای  (.038۷و مهرفام، 

ا ای از اضطراب و نگرانی رکنند دور باطل و فزآیندهمدار استفاده می

ه نف ، عتماد بکنند که به تشدید فشارهای روانی، کاهش اتجربه می

ی و عواقب آن که شامل گرایش به افسردگهای جسمی، بروز بیماری

سمت رفتارهای پر خطر از جمله اعتیاد به اینترنت است، منجر می 

(. این افراد به جای تمرکز بر مشکل و 210۷شود )اوداکی و چلیك، 

حل آن، بیشتر در پی آن هستند تا پیامدهای هیجانی منفی ناشی از 

یرند و گزا را مهار کنند و تحت ت ثیر این سبك قرار میاسترسعامل 

که  توان گفتشوند. میبه جای مقابله با آن از کنار مشکالت رد می

این الگو گرایش به اعتیاد به اینترنت، مشکالت اجتماعی و 

وبی )الضآورد روانشناختی را افزایش داده و دور باطلی را به وجود می

افرادی که وابستگی بیش از حد به در بنابراین  ؛(2108و همکاران، 

اینترنت دارند و کیفیت و رضایت از زندگی آنها کاهش پیدا کرده 

مدار استفاده خواهند است، در مواجهه با مشکالت از راهبرد هیجان

دن خطر درگیر ش افراد گونهنیرسد در او از این جهت به نظر می کرد

ین ا رسددر نتیجه به نظر میرفت.  در رفتارهای پر خطر باال خواهد

را  ه اینترنتب استعداد بیشتری در زمینه گرفتار شدن در دام اعتیاد افراد

نوع الگوی کاهش کیفیت و رضایت از زندگی، این  دارند. با این

 رنتیجهد شوند؛میتر فردی و اجتماعی ضعیفدارای ارتباط بینافراد 

تری اس و ناامیدی، شکست بیشپذیرتر خواهند بود و درنهایت یآسیب

ر توان تبه دلیل داشتن روحیه ضعیفو بنابراین  را تجربه خواهند کرد

 واهند داشتخ اعتیاد به اینترنتمقابله کمتری در مقابله با گرایش به 

و به احتمال بیشتری به سمت رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد به 

 (.210۷ن، ژو و همکارااینترنت گرایش پیدا خواهند کرد )

به طور خالصه نتایج این پژوهش نشان داد که عواملی همچون 

ی اکیفیت زندگی و رضایت از زندگی در کنار راهبردهای مقابله

زوم توجه لبینی اعتیاد به اینترنت در افراد دارند و نقش کلیدی در پیش

ا هبه خصوص در دانشگاه های پیشگیریبه این عوامل در برنامه

ه ب عالوه بر اهمیتی که موضوع اعتیاداز سویی دیگر  ضروری است.

تفاده تواند مورد اسبرای کل جامعه دارد، نتایج این مطالعه می اینترنت

ه اینترنت ببا معضل اعتیاد  مستقیماًهایی قرار بگیرد که مراکز و سازمان

های آموزش و درگیر هستند )همچون سازماندر اعضای خود 

توان مطالعه درباره مشکالت یره(. همچنین میو غ هاپرورش، دانشگاه

رمانی و یا د - برای کسانی که در مراکز بهداشتی اعتیاد به اینترنت

پیشگیری فعالیت دارند را رواج داد و تسهیل کرد و خدمات اطالعاتی 

به مراکز بهداشت روانی، مددکاران اجتماعی ارائه کرد و از این 

ت ثیرگذاری بر جامعه در جهت  طریو، رویکردهای مناسب به منظور

ر های پژوهش حاضاز محدودیت اتخاذ کرد. اعتیاد به اینترنتکاهش 

روابط  از نظر تعیین تبعبهتوان به نوع روش پژوهش اشاره کرد که می

علت و معلولی محدودیت دارند. همچنین از آنجا که این پژوهش در 

 میم نتایج بهانجام شده است، در تع خاص از دانشجویانگروه یك 

ه شود در مطالعات آتی بها باید احتیاط کرد. پیشنهاد میسایر گروه

ه بساز گرایش افراد به اعتیاد توانند زمینهمتغیرهای دیگری که می

 باشند از جمله هیجانات، افکار و باورهای افراد توجه نمود.اینترنت 

 منابع
د ی پور، مهناز؛ جمشیابراهیمی، سعید؛ خمرنیا، محمد؛ پروزن، نسرین؛ کرم

(. شیوع 038۷زهی، هاجر؛ ستوده زاده، فاطمه و پیوند، مصطفی )

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با کیفیت خواب و کیفیت زندگی 

مجله دانشکده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. 
 .02۱-03۷(، 2) 0۱،بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

 (.038۷فریده) فرد ایدکانه پریوش و فریبا؛ وکیلی، کند،تازه ابراهیمی

 یامقابله راهبردهای بر مدارهیجان درمانی زوج اثربخشی بررسی

 علمی فصلنامه. تهران مشاوره مراکز به کنندهمراجعه زوجین در
 .۰90-۰81(، ۱8) 0۷ ،نشناختیروا علوم پژوهشی

(. نقش 038۱ومه)صعاکبری، بهمن؛ قاسمی جوبنه، رضا و اسدی پرور، م

آوری و کیفیت زندگی راهبردهای مقابله با استرس در تاب

 .088-213 ،(0) 8، طب جانبازدختران نوجوان دارای پدر جانباز. 

(. نقش 038۷ایل بیگی، رضا؛ الهی مجد، لیال و قاسم پور، عبداهلل)

بینی رضایت از ای و تنظیم هیجان در پیشمقابله یهاسبك
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علمی تخصصی روانشناسی، علوم اجتماعی و فصلنامه زندگی. 
 .0-9(، 3)2، علوم تربیتی

راهنمای جامع کاربرد (. 038۰پورگتابی، کرم و صفری شالی، رضا )حبیب
Spss ران.نشر مبتک ها کمی(.در تحقیقات پیمایشی )تحلیل داده 

(. بررسی ارتباط بین 038۷حسینی، فاطمه سادات و مهرفام، هوشیار )

 له با استرس و کیفیت زندگی در دانشجویانهای مقابسبك
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