
 

 آموزان دانش اینترنت به اعتیاد بینیپیش در والدگری هایسبک تشخیصی نقش 

 2داغی قره علی دکتر ،1وند آدینه فرزانه

 ایران تهران، الکترونیک، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بخشیتوان مشاوره ارشد کارشناس .1

 .(مسئول نویسنده) .ایران تبریز، تبریز، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده تربیتی، علوم گروه .2

 98-89، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  11/12/1900تاریخ پذیرش:            22/20/1900تاریخ وصول: 

 چکیده

ت رایج و مهم جامعه ما ال، یکی از مشکآموزاندانشمرتبط با آن توسط  هایفناوریو نادرست از اینترنت و  ازحدبیشاستفاده 

طرح ود. بآموزان بینی اعتیاد به اینترنت دانشهای والدگری در پیشنقش تشخیصی سبک بررسیهدف از پژوهش حاضر ت. اس

آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان لنده به تعداد جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشبود.  دوگروهیپژوهش، تابع تشخیص 

نفر بدون اعتیاد به  98و نفر دارای اعتیاد به اینترنت  98به این منظور تعداد بودند.  9918-9911نفر در سال تحصیلی در سال  084

های دادهپاسخ دادند. ( 9119) ندیبامرهای والدگری  سیاهه سبک( و 9118) انگی اعتیاد به اینترنت آزمونانتخاب شدند و به اینترنت 

 اعتیاد بهتوان میهای والدگری سبکتایج نشان داد که با کمک . نشد وتحلیلتجزیهی تشخیصتابع  تحلیل آزمون با شدهگردآوری

با و بدون را به دو گروه  آموزاندانش بینی صحیحدرصد پیش 9/88توانست با  تابع تشخیصیتحلیل  و بینی کردرا پیش اینترنت

موزان آبر بروز اعتیاد به اینترنت دانشهای والدگری سبکگیری کرد عواملی همچون توان نتیجهمی .بندی نمایدطبقهاعتیاد به اینترنت 

های والدگری والدین به این سبک اعتیاد به اینترنت دهندهکاهششود درمانگران در ارائه راهکارهای است. پیشنهاد می تأثیرگذار

 تری نمایند.توجه بیش

 موزان.آانش ، دهای والدگریاعتیاد به اینترنت، سبک کلیدواژه:

  
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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    88                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

و با اصطالحاتی مانند استفاده وسواسی  است قرارگرفته موردتوجههای اخیر موضوع تازه و جالبی است که در سال 9اعتیاد به اینترنت

السام، ) 5دار از اینترنتو استفاده مشکل 0(، مشکالت وابسته به اینترنت2491، 9گمل، خازال، استودر، باگیو و مارمت) 2از اینترنت

شود از آن نام برده می 8(، رفتار اعتیادی مرتبط با اینترنت2424ژانگ و بیان، ) 7(، استفاده آسیب زا از اینترنت2491، 8سامرا و تری

( 2424، 94ماک، یانگ، واتانابی، راموس و نامآن )برای استفاده از  کنترلغیرقابلانگیزه  بااعتیاد به اینترنت (. 2491و همکاران،  1یام)

اعتیاد به . (2424، 99جیمنز-بلمونته و رودریگرز-گارسیا، لوپز-گوررو، گومز-مورنواست )صاص زمان بسیار زیاد همراه و اخت

نوعی وابستگی رفتاری و با ناتوانی در کنترل  عنوانبه (DSM-925) یرواناینترنت در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

با  DSM-5ر اعتیاد به اینترنت د(. 2499، 99آمریکا پزشکیروانانجمن شود )شناخته میهای مرتبط با استفاده از اینترنت، تکانه

ی هندهدنشانکه  ؛که فقط به یکی از رفتارهای اعتیادی مربوط به اینترنت اشاره دارداز آن نام رده است  90عنوان اختالل بازی اینترنتی

و  یسچوف، ببسر، لئوربروکز، بیسچوفاست )ساز از اینترنت و مشکل ی افراطیعدم اطمینان از اختالل اعتیادی نامیدن استفاده

کردی را در عمل اختاللآمریکا اعتیاد به اینترنت را الگوی استفاده از اینترنت دانسته که موج  پزشکیروانانجمن (. 2491، 95رومپف

رای امور ب توجهقابلوقت  فنترل رفتار، صرترک، تمایل مداوم برای ک عالئمتحمل  ازجملهناخوشایند درونی  باحالتپی داشته و 

 (.2499آمریکا،  پزشکیروانانجمن باشد )میهمراه  هیجان پرخاشگرو  مرتبط به اینترنت

، 98یو و سوسمند )کناز آن به این فناوری اعتیاد پیدا  کنندهاستفادهتواند شرایطی را فراهم کند که فرد از اینترنت می رویهبیاستفاده 

عزت (، 2491، 97کرافت-تیلور، گراهام، فلت، والدهر و فیتزمونسخوردن )( که این اعتیاد با مشکالتی همچون اختالالت 2424

و  24نگ) یافسردگ (،2424، 91کونگ، کوین، هوانگ، ژانگ و لی) یاجتماع(، اضطراب 2424و همکاران،  98النوی) یینپانفس 

                                                           
1. internet addiction 
2. compulsive internet use 
3. Gmel, Khazaal, Studer, Baggio & Marmet 
4. internet related problems 
5. problematic internet use 
6. El Asam, Samara & Terry 
7. pathological internet use 
8. internet related addictive behavior 
9. Yam 
10. Mak, Young, Watanabe, Ramos & Nam 
11. Moreno-Guerrero, Gómez-García, López-Belmonte & Rodríguez-Jiménez 
12. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5( 
13. American Psychiatric Association 
14. internet gaming disorder (IGD) 
15. Besser, Loerbroks, Bischof, Bischof & Rumpf 
16. Yu & Sussman 
17. Taylor, Graham, Flatt, Waldherr & Fitzsimmons-Craft 
18. Lannoy 
19. Kong, Qin, Huang, Zhang & Lei 
20. Ng 
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    88                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

( و احساس 2424، 9ژانگ، یانگ، تو، دیانگ و الئو) 2(، اضطراب2424و همکاران،  9چن) یخودکش(، گرایش به 2424همکاران، 

آموزان شیوع بیشتر آن در دانش( همراه است. با توجه به این مشکالت و 2424، 0لیته، رامیرس، آموریم، ویدال و دنیس) ییتنها

آموزان وامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در دانشانجام یک پژوهش برای شناسایی ع(، 2424، 5گائو، سون، فو، جیا و ایکسانگ)

است والدین آنان  8های والدگریآموزان سبکبینی کننده اعتیاد به اینترنت در دانشیکی از مهمترین عوامل پیش ضرورت دارد.

 (.2424، 8؛ سون و ویلکینسون2491، 7ژانگ، بای، جیانگ، یانگ و ژائو)

 آن در که شودمی ایجاد جو هیجانی به منجر که است کودک به نسبت والدین تربیتی هاینگرش از ایمجموعه والدگری هایسبک

 نحوه ارتباط و عاطفی روابط والدین بیانگر والدگری های(. سبک9918نیا، ایزدی و اصالنی، شیرالییابد )می بروز والدین رفتارهای

، والدین سه سبک متفاوت برای 1(. بر اساس نظریه بامریند و شیفر9912طبیبی، مراد و ساربان، عیسیاست ) فرزندان با والدین کلی

سبک در  (.2424، 99اوسبورنهستند ) 92و سبک اقتدار منطقی 99، سبک استبدادی94سبک آزادگذاری مطلقوالدگری دارند که شامل 

وربی، ون هرویجن، کاست )به و کنترل پایین مطال نظر ازی در سطح باالست اما دهپاسخوالدگری آزادگذاری مطلق از جنبه پذیرش و 

روابط  هاآنبر اساس پیشینه پژوهش والدینی که سبک آزادگذاری مطلق دارند، فرزندان  (.2424، 90اندنبورگ، بردا و ون در بورگ

حدود دقیقی را در درون  ها ووالدین مستبد قوانین، دستور العمل(. 2491، 95آلویا و وارندارند )آنالین و اعتیاد به اینترنتی بیشتری 

از تقاضای زیاد و پاسخگویی کم برخوردار است و والدگری . این شیوه (2424، 98ساگارماتا و کارنیل) کنندخانواده خود تعیین می

والدین مستبد در روابط والدین و فرزند خود  (.2424، 97فیتریانا و پورواستوتی) شودبا کنترل شدید بر استقالل کودکان مشخص می

زاده، نحسی) داردبا رشد روانی و اجتماعی کودکان ارتباط منفی  والدگریاین نوع و  دهندکمبود محبت و گرایش عاطفی نشان می

ادزا از ه اعتیبر اساس پیشینه پژوهش سبک والدگری مستبدانه منجر به استفاد (.9918عباسی، شاهرخی، مهدوی و برزنجه عطری، 

 (.2491، 98اوزگور) شودمی هاآناینترنت در فرزندان 

                                                           
1. Chen 
2. anxiety 
3. Zhang, Yang, Tu, Ding & Lau 
4. Leite, Ramires, Amorim, Vidal & Dinis 
5. Gao, Sun, Fu, Jia & Xiang 
6. parenting styles 
7. Zhang, Bai, Jiang, Yang & Zhou 
8. Sun & Wilkinson 
9. Baumrind & Sheifer 
10. permissive 
11. authoritarian 
12. authoritative 
13. Osborne 
14. Van Herwijnen, Corbee, Endenburg, NBeerda & Van der Borg 
15. Aloia & Warren 
16. Sagarmatha & Karneli 
17. Fitriana & Purwastuti 
18. Özgur 
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    89                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

اعی را های اجتمارزش شوندمی قائلشان احترام مقتدرانه والدین ضمن اینکه برای شخصیت فرزندان فرزند پروریشیوه طرفی  از

. در (2424، 9سرا، زاکارس، کاالفت و گارسیا گارسیا،) هستندشان برخوردار از درجه باالیی از صمیمیت با فرزندانو  کنندمیالقاء 

 شودمیشخص و انضباط م گیرانه تقاضای کم و پاسخگویی باالیی دارند. این شیوه با عدم نظارت، کنترل مقابل، والدین با شیوه سهل

فرزندپروری بر اساس پیشینه پژوهش سبک اقتدار منطقی در  (.9918زاده، عباسی، شاهرخی، مهدوی و برزنجه عطری، حسین)

 داشته باشند و کمتر وقت باهمشود آنان روابط بهتری باعث ایجاد صمیمیت در بین فرزندان و والدین شده و همین امر باعث می

های والدگری نقش مهمی در تبیین در مجموع بر اساس آنچه گفته سبک(. 2491، 2یافه و سروسی) کنندخود را صرف اینترنت 

بینی پیش های والدگدری را برای که توانسته باشد نقش تشخیصی این سبکاما تاکنون مطالعه؛ آموزان دارنددانشاعتیاد به اینترنت 

آموزان نشان داده باشد وجود ندارد. این پژوهش در راستای رفع این خالء پژوهشی به این سوال پاسخ داده اعتیاد به اینترنت دانش

 ؟باشندمی آموزان به دو گروه با و بدون اعتیاد به اینترنتبندی دانشتشخیص و طبقه به قادرهای والدگری سبکاست که آیا 

 روش پژوهش

آموزان دختر دوره دوم جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشبود.  دوگروهیروش پژوهش توصیفی و دارای طرح تابع تشخیص 

نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران  084به تعداد  9918-9911لی در سال تحصی استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان لندهِمتوسطه  

ادند. های والدگری پاسخ دبه سبک هاآناعتیاد به اینترنت و مادران  آموزان به پرسشنامهشد که این دانش برآوردنفر  299حجم نمونه 

)نقطه برش پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ( کسب کردند و برای همتاسازی 04نفر نمره باالتر از  98ها تعداد بعد از بررسی پاسخنامه

در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ( انتخاب  04نمره زیر ) نترنتیاآموز بدون اعتیاد به نفر نیز دانش 98گروه عادی با آنان تعداد 

ها از های آماری مناسب تحلیل شدند. برای تحلیل دادهنفره با روش 98والدگری این دو گروه  هایهای سبکشدند. لذا پاسخنامه

 20نسخه  SPSS افزارنرم( با 9تحلیل تابع تشخیصی یا تحلیل تمیزی) یاستنباطمیانگین و انحراف معیار( و آمار ) یفیتوصآمار 

 استفاده شد.

 ابزار پژوهش

سوال است و هر  24این آزمون دارای . شودمی گذارینمره کرتیل روش بهاین آزمون  :(8991) 5انگی 4اعتیاد به اینترنت آزمون

به این صورت که به گزینه  شوندمی گذارینمرهبه ترتیب زیر  سؤاالتشود. می گذارینمره 5تا  9سوال در یک طیف لیکرت از 

کاربر  دهندهنشان 04زیر نمره  گیرد.تعلق می 5و همیشه نمره  0نمره  کراتبه، 9نمره  غالباً، 2نمره  گاهیگاه، 9نمره  ندرتبه

. در نسخه هنجاریابی شده آن همسانی (2491 و همکاران، 8تاتنو) استاینترنت به دهنده کاربر معتاد نشان 04باالتر از معمولی، نمره 

(. 9981فرد و رضاپور، اسالمی، مراثی، نجفی، جنتیعلوی، ) است آمدهدستبه 88/4درونی آن با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب 

                                                           
1. Garcia, Serra, Zacares, Calafat & Garcia 
2. Yaffe  & Seroussi 
3. discriminant function 
4. Internet Addiction Test (IAT) 
5. Young  
6. Tateno 
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    89                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

است )حمیدی، نجف آبادی و نمازیان نجف آبادی،  شدهگزارشداری معنی 449/4کاری تحصیلی در سطح روایی واگرایی با اهمال

است  آمدهدستبه 71/4و بازآزمایی  82/4، تصنیف 88/4و پایایی با آلفای کرونباخ  54/4(. روایی محتوایی و افتراقی آزمون 9910

(. در یک پژوهش برای بررسی اعتبار آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب 9915)بیانی، اکبری، تربتی نژاد و مقدم، 

(. در خارج کشور برای بررسی اعتبار آزمون از همسانی درونی استفاده شده که 9918ویسی و دلقندی، ) استمحاسبه شده  79/4

(. همچنین در یک پژوهش دیگر اعتبار آزمون با 2491، 9)سرنجا، وجملکا و راجتر است آمدهدستبه 19/4ضریب آلفای کرونباخ 

، پانووا، کاربونل) استاست که نشان دهنده اعتبار بسیار باالی آزمون  آمدهدستبه 19/4آلفای کرونباخ محاسبه شده است که ضریب 

 به دست آمد.  19/4 سؤاالت(. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کل 2424، 2کورتس-چامارو و پورتا

، 94، 8، 9 سؤاالتسوال دارد و سه سبک آزادگذاری مطلق با  94این سیاهه شامل  :(8998) 3بامریندهای والدگری  سیاهه سبک

، 8، 5، 0 سؤاالت؛ اقتدار منطقی با 21و  28، 29، 25، 98، 98، 92، 1، 7، 9، 2 سؤاالت؛ استبدادی با 28و  20، 29، 91، 97، 90، 99

نمره،  4بوده به این صورت که کامال مخالفم  0تا  4از  گذارینمرهکند. شیوه گیری میرا اندازه 94و  27، 29، 22، 24، 95، 99

(. در 9910فیاض، عامری و بشارت، ) ردیگنمره تعلق می 0نمره و کامال موافقم  9نمره، موافقم  2نمره، تقریبا مخالفم  9 مخالفم

است  آمدهدستبه 89/4مقدار  94سوال اول و با سوال  21داخل ایران روایی همزمان با ضریب همبستگی بررسی و میانگین 

و اقتدار  79/4، استبدادی 79/4 آلفای کرونباخ آزادگذاری مطلقدیگر پژوهش یک در (. 9912سجادی، سرابیان و شریفی درآمدی، )

(. در خارج کشور نیز برای بررسی همسانی درونی سیاهه از آلفای کرونباخ 9919موذنی، آقایی و گلپرور، آمد )به دست  81/4 منطقی

است  شدهگزارش 70/4و اقتدار منطقی  87/4، استبدادی 78/4لفای کرونباخ برای آزادگذاری مطلق استفاده شده است که ضرایب آ

و اقتدار  77/4، استبدادی 72/4سبک آزادگذاری مطلق در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ (. 2490، 0الیسورپ، اولدسن و فازیو)

 به دست آمد. 71/4منطقی 

 هایافته

 آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنتمتغیرهای پژوهش در دو گروه از دانشهای توصیفی . یافته8جدول 

 نرمال بودن گروه با اعتیاد به اینترنت گروه بدون اعتیاد به اینترنت متغیرهای پژوهش

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 -228/9 494/4 87/9 00/27 19/9 00/91 سبک آزادگذاری مطلق

 -828/4 -709/4 54/9 00/21 14/9 97/29 سبک استبدادی

 889/9 141/4 84/4 48/09 88/2 44/00 سبک اقتدار منطقی

بررسی  برای دهد.آموزان با و بدون اعتیاد به اینترنت را نشان میهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دو گروه دانشیافته -9جدول 

ی و کشیدگ کجیشده در پژوهش حاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل  مشاهدهنرمال بودن توزیع متغیرهای 

                                                           
1. Černja, Vejmelka & Rajter 
2. Panova, Carbonell, Chamarro & Puerta-Cortés 
3. Baumrind Parenting Style Inventory (BPSI) 
4. Ellithorpe, Ewoldsen & Fazio 
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    89                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

از  هادهد توزیع متغیراین نشان میکه  قرار دارد( 2تا  -2در بازه ) های پژوهشمتغیرو کشیدگی مقدار چولگی که  استفاده شد

 بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای؛ های پژوهش نرمال استبنابراین، توزیع تمامی متغیر؛ ندکشیدگی نرمال برخوردارچولگی و 

 . پژوهش نرمال است

 ها و ماتریس ضرایب استاندارد و ساختاری متغیرهای پژوهش. نتایج آزمون برابری میانگین2جدول 

درجه آزادی  Fآماره  المبدای ویلکز  متغیرهای پیش بین 

9 

درجه آزادی 

2 

 استانداردضرایب  ضرایب ساختار معناداری

 887/4 799/4 449/4 90 9 815/91 084/4* سبک آزادگذاری مطلق

 875/4 728/4 449/4 90 9 892/04 058/4* سبک استبدادی

 -409/4 -988/4 408/4 90 9 480/2 902/4* سبک اقتدار منطقی

 دار هستند. معنی P<49/4سطح  در  Fمقادیر آماره * 

ای هارائه شده است که نتایج بیان کننده تفاوت بین میانگین دو گروه در متغیر سبک هامیانگیننتایج آزمون برابری  2در جدول 

با ضرایب ساختاری  متغیرهایفوق آمده است و  جدول در پژوهش متغیرهای ساختاری و استاندارد ضرایب همچنینوالدگری بود. 

. بر اساس نتایج جدول دارند باالتری اهمیت تابع تشخیص، توسط شده ایجاد بعد تعیین در هاینبپیش سایر به و باالتر، نسبت 9/4

 های والدگری بر اعتیاد به اینترنت معنادار بودند. سبک 2

 های تشخیصی . خالصه نتایج تابع9جدول 

 آماره  شاخص

 9 تابع

 225/2 مقدار ویژه 

 814/4 همبستگی کانونی

 220/4 ضریب تعیین() یکانونمجذور همبستگی 

 994/4 المبدای ویلکز

 9 درجه آزادی

 449/4 معناداری

و همبستگی کانونی  2نشان داد که با توجه به مقدار ویژه 9های متعارفحاصل از تحلیل تابع تشخیصی و بررسی تابع -9نتایج جدول 

رنت با و بدون اعتیاد به اینتآموزان توان گفت که تابع تشخیص از قدرت تمیز خوبی برای تمایز دو گروه دانش، میآمدهدستبه

بین است. همچنین با توجه به مقدار المبدای درصد از واریانس تفاوت دو گروه ناشی از متغیرهای پیش %81برخوردار است و حدود 

ی نتایج حاصل از طبقه بند 0ویلکز، درجه آزادی تابع و معناداری آن، نتایج بیان کننده معناداری تابع تشخیص است. در جدول 

 ها توسط تابع تشخیص آمده است. گروه

 

 

                                                           
1. canonical functions 
2. eigenvalue 
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    89                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 های با و بدون اعتیاد به اینترنت. فراوانی و درصد نتایج طبقه بندی در گروه0جدول 

 گروه
 شده بینیپیشعضویت در گروه 

 کل
 با اعتیاد به اینترنت بدون اعتیاد به اینترنت

 نفر 98 0 90 بدون اعتیاد به اینترنت تعداد

 نفر 98 97 9 اینترنت با اعتیاد به

 %944 %2/22 %8/77 بدون اعتیاد به اینترنت درصد

 %944 %0/10 %8/5 با اعتیاد به اینترنت

 درصد 9/88 بینی عضویت گروهیپیش

با و ها )هعضویت گرو از کلیتی جدول عبارتی، دهد. بهمی نشان را تابع تشخیصی نبودن یا موفق بودن از مفیدی خالصه 0 جدول

آموزان بدون اعتیاد به درصد( از دانش 8/77نفر ) 90در جدول  شدهارائههای دهد. طبق آمارهنشان می را بدون اعتیاد به اینترنت(

 این تشخیص در موفقیت . نرخاندشدهدادهصحیح تشخیص  طوربهآموزان با اعتیاد به اینترنت درصد( دانش 0/10نفر ) 97اینترنت و 

های والدگری( تابع )سبک توان گفت کهمی کهیطوربهاست.  آمدهدستبه تابع برای گروهی عضویت بینیپیش عنوانبه درصد 9/88

 های با و بدون اعتیاد به اینترنت را دارد. هگرو در آموزاندانش تمایز() یبندطبقه برای بینی درستیپیش موارد، درصد 9/88در 

 گیریبحث و نتیجه

تایج نشان داد ن بود.آموزان بینی اعتیاد به اینترنت دانشهای والدگری در پیشنقش تشخیصی سبک بررسیهدف از پژوهش حاضر 

بینی درصد پیش 9/88توانست با  تابع تشخیصیتحلیل  و بینی کردرا پیش اعتیاد به اینترنتتوان میهای والدگری سبک کمککه با 

های سبکگیری کرد عواملی همچون توان نتیجهمی .بندی نمایدطبقهبا و بدون اعتیاد به اینترنت را به دو گروه  آموزاندانش صحیح

ای، جیانگ، یانگ ژانگ، ببا نتایج تحقیقات  آمدهدستبهاست. این نتیجه  تأثیرگذارآموزان بر بروز اعتیاد به اینترنت دانشوالدگری 

( همسویی دارد. در 2491) یسروسیافه و (، 2491اوزگور )(، 2491وارن )(، آلویا و 2424) نسونیلکیو(، سون و 2491ژائو )و 

از گذاری مطلق دارای سبک آزادوالدین توان گفت بینی اعتیاد به اینترنت میتبیین نقش تشخیصی سبک آزادگذاری مطلق در پیش

ان نسبت به رفتارهای فرزند هاآن. کنترل در سطح پایینی هستند و درخواست نظر از و باال سطح در دهندگی پاسخ نظر پذیرندگی

و  ، تمایل به رقابت و صمیمیت دارندزکردهیپرهکمتر کنترل دارند. این والدین از درگیری  هاآنو در رفتار  کنندهاغماضخود بسیار 

. همچنین این والدین در (9918خانجانی، قنبری و نعیمی، باشند )ای از اقتدار و استبداد خواهد که از نظر فرزندان نمونهدلشان نمی

ممکن است دچار مشکالت روانی و رفتاری شوند. زمانی که قوانین خاصی برای کنترل  هاآنخانه قوانین خاصی ندارند و فرزندان 

وطبنگان، طباطبایی زاد و اکبری بل) دابیهنجار در فرزندان نیز افزایش می نا بهفرزندان وجود نداشته باشد، میزان رفتارهای ناپخته و 

ند. نبود کاز این فناوری فراهم می ازحدبیشدر دسترس بودن اینترنت، زمینه را برای استفاده آزادگذاری مطلق و بنابراین ؛ (9915

در فرزندان  اعتیاد به اینترنت سازنهیزمهای اینترنتی ها و بازیبودن فضای مجازی با انواع سرگرمی کنترل کافی روی فرزند و متنوع

 بینی اعتیاد به اینترنت دارد.سبک آزادگذاری مطلق نقش تشخیصی در پیش. لذا منطقی است که گفته شود باشدمی

های خانواده رخالفبهای مستبد در خانوادهتوان گفت بینی اعتیاد به اینترنت میدر تبیین نقش تشخیصی سبک استبدادی در پیش

ند تا رفتارها کوششود. والدین مستبد میتأکید می ازاندازهشیباست بر قدرت والدین  شدهحسابکه رابطه متعادل و  نطقیم بااقتدار
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    89                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

دهی، کنترل و ارزیابی شکل الهای بااز طرف قدرت شدهنیتدوهای فرزندان خود را در مطابقت با مجموعه استانداردهای و نگرش

دانند و ف عقاید و رفتارهای کودک با تفکرات والدین میالاطاعت را تنها راه برای جلوگیری از تعارض هنگام اخت هاآنکنند. 

ننده کو تعیین رندهیگمیتصمای، احترام بگذارد. در چنین خانواده هاآنمعتقدند که کودک باید جایگاه والدین را درک نموده و به 

 حیالهامی، کریمی ثانی و فتشود )های فرزندان توجه نمیتبد است و چندان به امیال و خواستهوظایف دیگر اعضای خانواده فرد مس

تواند بین اعضای خانواده شکل بگیرد. این بدان معنا است که با بنابراین در سایه چنین جوی تعارضات زیادی می؛ (9918آذر، 

. لذا منطقی ابدییزان اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی افزایش میافزایش تعارض، گسستگی و سبک خانوادگی مستبد در خانواده، م

 بینی اعتیاد به اینترنت دارد.نقش تشخیصی در پیشاستبدادی سبک است که گفته شود 

از  موقعبهت نظارت والدین و محافظتوان گفت بینی اعتیاد به اینترنت میدر تبیین نقش تشخیصی سبک اقتدار منطقی در پیش

 رونیازاکند و های خطرناک در محیط اطراف میدهد و نوجوان را متوجه موقعیتفرزندان، رفتار نوجوانان را تحت تأثیر قرار می

یر انتقال در مس راهکی عنوانبهکنند. در واقع نظارت والدین هنجار تالش می نا بهدر جلوگیری از ارتباطات با همساالن منحرف و 

نند که مواظب زکنند، هم به فرزند تلنگری میباشد؛ بنابراین زمانی والدین با رفتارهای مقتدرانه با فرزند خود برخورد میبه هنجار می

را  یوالدگری اقتدار منطق، زمانی که والدین سبک رونیازاشود. می ترخودآگاهرفتار خود باشد و هم اینکه فرزند نسبت به رفتار 

والدین مقتدری (. از طرفی 9915زاد و اکبری بلوطبنگان، طباطباییدهند )در مسیر درست زندگی قرار می ، فرزند رارندیگیمبکار 

کنند، در تحول شایستگی اجتماعی فرزندان خود در مقایسه با دهنده هستند و کنترل متوسطی را اعمال میکه پذیرنده و پاسخ

تفاده در مقابل، نظارت و کنترل ضعیف، اس هستند. کنندهلیتسه ن بیشتریو مستبدانه به میزا آزادگذاری مطلق والدگریهای سبک

اری آنان در آینده ت رفتالوسیعی با بزهکاری کلی یا مشک طوربهنامتناسب از کنترل و یک ارتباط هیجانی منفی بین والدین و کودک 

به احساس شایستگی  تواند منجرقوی می حمایت والدینیوجود در واقع (. 9918آذر،  الهامی، کریمی ثانی و فتحیاست )مرتبط بوده 

راه  نعنوابههای مجازی مرتبط با آن اینترنت و شبکه کمتر از فرزنداندر چنین شرایط خانوادگی . شوددر فرزندان و ارزشمندی 

ی اعتیاد به اینترنت بینیشنقش تشخیصی در پاقتدار منطقی سبک . لذا منطقی است که گفته شود کنندفراری از واقعیت استفاده می

 ان لندهِشهرستآموزان دختر دوره دوم متوسطه دانشهای این تحقیق، محدود به استفاده از نتایج باید دقت داشت که یافته در دارد.

انجام این  .باید محتاطانه عمل کرد شهرهادیگر آموزان به دانشاست، بنابراین در تعمیم نتایج  بوده استان کهگیلویه و بویراحمد

مال در دسترس بود این احت یتربزرگنمونه  کهیدرصورتگیری در دسترس و حجم نمونه کمتری مقدور بود. پژوهش با روش نمونه

تر آموزان دخدانشآمد. این پژوهش بر روی از پژوهش حاضر به دست می آمدهدستبهتری از نتیجه وجود داشت که نتایج متفاوت

وهشگران چنین شود پژپذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میلذا برای تعمیم است شدهانجام استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان لندهِ

ود که شپیشنهاد می. فراهم شود آمدهدستبهتا شواهدی از روابط بر روی پسران نیز تکرار کنند  وهایی را در سایر شهرها پژوهش

های والدگری بر اساس سایر کارکردهای والدینی مانند خودکارآمدی والدینی، یعنی نقش تشخیصی سبکمدل پژوهش حاضر 

 شود در صورت امکان با انتخاب نمونه با حجم بیشترقرار گیرد. پیشنهاد می یموردبررسفراوالدگری، جو عاطفی خانواده و غیره نیز 

از  آمدهدستبهتری از نتیجه نتایج متفاوت گیری تصادفی محدودیت پژوهش حاضر را برطرف کنند تاو برگزیدن روش نمونه
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    89                                                                                               1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد. در سطح نظری،  توانیمدستاوردها و پیامدهای این پژوهش را پژوهش حاضر به دست آید. 

های و مدل هاوریتئ، ، مفاهیم، ادبیات نظریبه گسترش دانشهای والدگری سبک توانند با تبیین نحوه اثرگذاریهای پژوهش مییافته

 ورمنظبههای جدیدتر تواند راهگشای پژوهشکمک کنند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر می اعتیاد به اینترنتموجود در زمینه 

ن پژوهش های ایدر سطح عملی، از یافته شود. اعتیاد به اینترنتگیری در زمینه عوامل مؤثر بر شکل یشناختروانگسترش دانش 

مانند سازمان آموزش و مراکز مشاوره  ربطیذهای ای آموزشی درمانگری در سازمانهها و مداخلههت تدوین برنامهتوان در جمی

آگاهی و سایر مداخالت های والدگری، والدگری مثبت، آموزش والدگری مبتنی بر ذهنطراحی مداخالتی مانند آموزش سبکجهت 

توانند و مشاوران، درمانگران و روانشناسان بالینی می آموزان کمک شوداینترنت دانشو کاهش اعتیاد به  مرتبط به خانواده به بهبود

 بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند.
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