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از اینترنت با زاکلمشکارکرد خانواده و استفاده مدلبررسی رابطه
خودکنترلی و هوش هیجانیهايگريمیانجی

Study of the relationship model of family function and
problematic Internet with the mediating of self-control and

emotional intelligence

Askarافروزآتشعسکر  Atashafrouz

چکیده
وخانوادهکارکردرابطهبررسیاضر هدف از پژوهش ح

هايگريمیانجیبااینترنتاززامشکلاستفاده 
285. دانشجویان بوددرهیجانیهوشوخودکنترلی

به روش دانشجوي دانشگاه شهید چمران اهواز
و به کالس انتخاب 12از ياخوشهیتصادفیريگنمونه
جشسنابزار،)IAT(یانگاینترنتبهاعتیادآزمون
هیجانیهوشپرسشنامه،)FADخانواده (کارکرد

تانگی و خودکنترلیپرسشنامهوگریوزوبرادبري
تحلیل مسیر و با استفاده از هاداده. پاسخ دادندهمکاران

نشان داد نتایجتحلیل شدند.AMOSآماريافزارنرم
و هوش هیجانی خودکنترلیبا خانواده که کارکرد

و هوش هیجانی و دارمعنیهمبستگی مثبت و 
از اینترنت همبستگی زامشکلخودکنترلی با استفاده 

استفادهدارند، اما بین کارکرد خانواده ودارمعنیمنفی و 
طوربهولیهمبستگی وجود نداردینترنتاز ازامشکل

و یارتقاء سطح خودکنترلیقاز طرتواندیمغیرمستقیم
ابتال به ازیشگیريدر پینقش مهمیجانیهوش ه

هاخانوادهبنابراین .یدنمایفااینترنتاز ازامشکلاستفاده
با تقویت خودکنترلی و هوش هیجانی فرزندان، توانندمی

تلقیح و افراطی از اینترنت زامشکلآنها را در برابر استفاده 
به هاخانوادهنمایند و لذا ضرورت دارد جهت تقویت کارکرد 

ر آنان پرداخته شود.توانمندسازي هر چه بیشت

از زامشکلکارکرد خانواده، استفاده کلیدي:يهاواژه
اینترنت، خودکنترلی، هوش هیجانی

Abstract
The aim of current study was to

investigate the relationship model of family
function and problematic internet with the
mediating of self-control and emotional
intelligence in students. 285 Shahid Chamran
University students were selected using
randomly clustering sampling method of 12
classes, and responded to young's Internet
Addiction Test (IAT), Family Assessment
Device (FAD), and Bradberry and Greaves
Emotional Intelligence, and Tang et al, Self-
control Questionnaire. The data were
analyzed by path analysis, and AMOS
statistical software. The results showed that
propositional model is fit sufficient, and all of
the paths were significant except of path to
the family function to problematic internet.
Also, self-control, and emotional intelligence
as mediating variables have a important role
in prevention of problematic internet.  There
for, families can insemination their children
with strengthen self-control and emotional
intelligence, against use of problematic
internet.

Keywords: Family function, problematic
Internet, self-control, emotional intelligence
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مقدمه
زنـدگی بشـر از   يهـا جنبـه بدون شک اینترنت پیشتاز انقالب صنعتی جدید است. امروزه اینترنت بـه تمـام   

جمله تحصیل، کار، خرید، سرگرمی، روابط اجتماعی و غیرو رسوخ کرده است و استفاده از ایـن نـوع فنـاوري در    
آمـار جهـانی   «طبـق گـزارش سـایت    ). 2011تمام کشورها متداول و روزافزون است (لیتـراس و دي پـابلوس،   

9/87بـه  2014درصـد جمعیـت در سـال    74میزان اینترنت در ایاالت متحـده آمریکـا از   » ١استفاده از اینترنت
). در کشـور مـا نیـز بـر طبـق     2015رسیده است (سایت آمار جهانی اسـتفاده از اینترنـت،   2015درصد در سال 

از رشـد  هـا یرسـاخت زموجود در هايکاستیران اینترنت با وجود تعداد کارب» مرکز توسعه ملی اینترنت«گزارش 
1394درصد جمعیـت در سـال   74به 1392درصد جمعیت در سال 59ي که از طوربهقابل توجهی برخوردارند، 

اینترنـت در حـوزه   کـاربران رسیده است. نکته قابل توجه در گزارش مرکز توسعه ملی اینترنت این بود که بیشتر 
ي کـه امـروزه اینترنـت از ارکـان     طـور به، اندبودهدانش آموزان و دانشجویان میان یعنی از ،سال25ا ت10یسن

). 1394مهم سبک زندگی دانش آموزان و به خصوص دانشجویان شده است (سایت مرکز توسعه ملی اینترنـت،  
یع، آسـان و ارزان بـه اطالعـات    استفاده از اینترنت در کنار فواید بیشمار آن از جمله دسترسی سـر روزافزونرشد 

همراه داشته باشد، به خصـوص اگـر میـزان اسـتفاده از اینترنـت      بهپیامدهاي منفی مهمی را براي افرادتواندیم
اسـتفاده  «بـه نـام   ايیـده پداخیـر باعـث ظهـور    يهاسالاز حد معینی فراتر رود. همین امر در هر کاربرتوسط 

از زامشـکل استفاده «، »اعتیاد به اینترنت«است، گاهی با عناوین دیگري نظیر شده» یا مفرط از اینترنترویهیب
).2010؛ کلی و گروبر، 1386است (فالح مهنه، از آن یاد شده » استفاده بیمارگونه از اینترنت«و یا » ٢اینترنت
دارد، ولـی بیشـتر   وجود » از اینترنتزامشکلاستفاده «چه اختالف نظر در میان محققان در مورد تعریف اگر

تعاریف بر سر اینکه این اختالل، نوعی میل کنترل نشـده یـا وسواسـی اجبـاري و ناسـازگار در مـورد اسـتفاده از        
). همچنـین،  2013اجتماعی است، توافق نظر دارنـد (یـاو، پـوتنزا و وایـت،     هايشبکهاینترنت و وقت گذرانی در 

هـاي حـوزه که پیامدهاي مختلفی از جمله اختالل در يچندبعداز اینترنت به عنوان یک سندرمزامشکلاستفاده 
براي یـک شـخص بـه همـراه دارد تعریـف شـده اسـت (کـاپالن،         ايحرفه، تحصیلی و یشناخترواناجتماعی، 

؛ یـن، یـن، چـن،    انـد دادهاز اینترنت را گزارش زامشکلبسیاري برخی از پیامدهاي استفاده هايپژوهش). 2005
بین اعتیاد به اینترنت، کاهش سـطح روابـط خـانوادگی و افـت عملکـرد تحصـیلی در دانـش        )2007چن و کو (

) گـزارش 2016اسـتیفانیدي ( - ؛ و استاوروپولوس، جنتیل و موتیاندنمودهي را گزارش دارمعنیآموزان همبستگی 
سـطح کـاهش وروانسالمتدراختاللروزانه،عملکرددراختاللبهمنجراینترنتازمفرطاستفادهکهکردند

)، 2016برخی مطالعات دیگر نیـز میـزان اضـطراب اجتمـاعی، افسـردگی (تـائو، وو و وانـگ،        .شودمیبهزیستی
گـزارش  افرادرا در افراد دچار وابستگی به اینترنت بیشتر از سایر رفتارهاي عادت گونه اجباري و بیش فعالی

). نکته مهم قابل ذکر درباره پیامدهاي منفـی  2016ران، ، به نقل از لوتز و همکا2014، ٣(مارشالاندنموده
اسـتنباط نمـود کـه آیـا     تـوان نمـی هـا پژوهشگزارش شده این است که به دلیل ماهیت همبستگی این 

1. using the internet world stat istics
2. problematic use of the internet
3. Marshall
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از اینترنت مولد این پیامدهاست یا این که استفاده افراطی از اینترنت خود در نتیجه ایـن  زامشکلاستفاده 
؟ و از این نظر در بین محققان این حوزه تردید وجود دارد.آیدمیبه وجود هااختالل

بر هاپژوهشاز اینترنت تعداد کمی از زامشکلاز سوي دیگر، در کنار بررسی پیامدهاي استفاده 
به نقش هاپژوهش. یکی از متغیرهایی که اندشدهشناسایی برخی پیشایندهاي مرتبط با آن متمرکز 

است. کـارکرد  ١استفاده افراطی از اینترنت اشاره دارند، کارکرد خانوادهبینیپیشآن در کنندهتعیین
، هـا تعـارض خانواده به عنوان توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجـاد شـده، حـل    

همبستگی میان اعضاء، موفقیت در الگوهاي انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجراي مقررات 
، ٢حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل نظام خانواده تعریف شده است (پورتس و هاولو اصول 

نظري درباره کـارکرد خـانواده   هايمدل). یکی از اولین 1392، به نقل از مومنی و علیخانی، 2002
) مطـرح شـده اسـت، در ایـن     2015، به نقل از کاباسکال، 1983(٣توسط اپستین، بالدوین و بیشاب

عاطفی، آمیزش دهیپاسخ، ارتباط، هانقشکارکرد خانواده متشکل از شش مؤلفه حل مسئله، مدل، 
که روي هم رفته یک بعد کلی را به نام عملکرد کلی خانواده تشکیل باشدمیعاطفی و کنترل رفتار 

، از بخشدمی. از منظر این پژوهشگران، یک خانواده سالم، روابط و تعامل اعضایش را بهبود دهندیم
دائم در حال رشـد هسـتند و عشـق    طوربهاست، اعضاي آن پذیرانعطافنظر ساختاري و کارکردي 

غیر مشروط، همکاري، همبستگی و گفتگوي سالمی بین اعضاء به خصوص فرزنـدان و والـدین در   
) تفـاوت معنـی   2014شنورمانسی، شنورمانسی، گولچو و کوکـان ( ). 2010جریان است (کوکاترك، 

مؤلفه هاي کارکرد خانواده در افراد دچار اعتیاد به اینترنت و افـراد عـادي گـزارش نمـود.     داري در
) نشان داد افراد وابسته به اینترنت نسـبت بـه افـراد عـادي، رضـایت      2007مطالعه ین و همکاران (

آنها کمتري از خانواده داشته، احساس می کنند والدین توجهی به آنها ندارند و تعارضات بین والدین 
) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که وابستگی به اینترنت 2013بیشتر است. گونوك و دوغان (

صرفاً یک مشکل فردي نیست بلکه خـانواده در آن نیـز مسـئول اسـت و از ایـن رو پیامـدهاي آن       
اده معیوب بـودن کـارکرد خـانو   ) نشان داد که2015پژوهش کاباسکال (خانواده را متأثر می سازد.  

،2008(٤اتلو. استايترکیهنوجواناناستفاده افراطی از اینترنت در میانگیريشکلیکی از دالیل 
ازافسردگیواضطرابیيهااختاللکهدکنمیبیانرابطهاینتبییندر) 2015کابسکال،ازنقلبه

ازبسـیاري بـع منتوانـد مـی خـود ایـن واسـت ناسـالم خانوادهیکدرزندگیپیامدهايمهمترین
. گـردد اینترنـت ازافراطیاستفادهیاودارومصرفمخدر،موادبهاعتیادجملهازدیگريهااختالل
از ؛انـد نمـوده گزارشاینترنتبهاعتیادوخانوادهانسجامبینمنفیهمبستگینیزهاپژوهشبرخی

صمیمیتمیزانوخانوادگیبطروانوع) 1389(اسماعیلیسیدوافسردیرعبدالملکی،جمله، احمدي،

1. family function
2. Portes & Howell
3. Epstein, Baldwin, & Bishop
4. Otelu
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.انددانستهمرتبطمجازيفضايدردانشجویانيسازمصونباراخانوادهاعضايدر
بـه  هاپژوهشجدا از بررسی اثرات مستقیم کارکرد خانواده بر استفاده افراطی از اینترنت، برخی 

هـاي نگرشکهدادندنشان) 2008. پارك، کیم و چو (اندپرداختهاین دو متغیر هايمیانجیبررسی 
علیـه والـدین خشـونت خصوصاًخشونت،بامواجههوخانوادهانسجامخانوادگی،ارتباطاتوالدینی،

) معتقـد اسـت کـه خـانواده از     2013(همکـاران ووارتبرگ.ارتباطنددراینترنتبهاعتیادباکودك
مختلف زنـدگی افـزایش   هايبهجنسازگاري فرد را در تواندمیاجتماعی هايمهارتطریق آموزش 

اسـت. خـودکنترلی بـه    ٢یـا خودنظـارتی  ١مهم، توانایی خـودکنترلی هايمهارتدهد و یکی از این 
فـرد برخـوردار از   و غرایز با وجود بـرانگیختن آنهـا اشـاره دارد. یـک    هااحساستوانایی کنترل رفتارها، 

و نتـایج احتمـالی آنهـا    هـا انتخـاب ن درباره خودکنترلی، قبل از انجام هر عملی، زمانی را صرف فکر کرد
). مـایر، سـالوي و کارسـو    2009(فرایـرز و هـوفمن،   پـردازد مـی و سپس به انتخاب و اجـراي آن  کندیم
، از دیـد آنهـا قـدرت تنظـیم     دهندیمتوضیح هایجانه) خودکنترلی را تحت عنوان کاربرد صحیح 2004(

یـا  هـا افسـردگی ، هـا اضـطراب کین خود، درك کردن موجب افزایش ظرفیت شخصی براي تسهاهیجان
ي بـا کـارکرد   هـا خانوادهدادند که نشان) 2016(زنگو. لی، نیومن، لیشودمیمتداول هايحوصلگیبی

و ایـن امـر سـبب بهبـود خـودکنترلی و در نتیجـه       آورندمیسالم حمایت متعادلی از اعضاي خود به عمل 
) رابطـه 2011) و ریان و ژنوس (2012. لی، گالند و هووارد (گرددمیها کاهش اعتیاد به اینترنت در بین آن

.انددادهگزارشمثبتاینترنتوابستگی بهباراخودکنترلیدرضعفوتکانشگريشخصیتیهايویژگیبین
از نقش میانجی ایفا نماید،زامشکلدر رابطه بین کارکرد خانواده و استفاده تواندمیمتغیر دیگري که 

ي هـا هیجـان ادارهاست. هوش هیجانی به عنوان ظرفیت ادراك، ابراز، شناخت، کاربرد و ٣هیجانیهوش
). افـراد بـه کمـک هـوش     1392سیف، ، به نقل از1997خود و دیگران تعریف شده است (مایر و سالوي، 

رنـد و آنهـا را   غم و شادي خود پی ببهايریشهخود را شناسایی و به هاياحساستوانندیمهیجانی بهتر 
و نیازهاي دیگران زمینه همدلی و احسـاس مسـئولیت در قبـال    هامدیریت کنند. همچنین، درك احساس

. این توانایی هیجانی برخالف هوش شناختی که بیشتر منشاء وراثتـی دارد، عوامـل   دهدمیآنها را افزایش 
). 1393: امیـري نیـا و آقـازاده،    ، ترجمه2009، ٤دارند (کارترتريپررنگآن نقش گیريشکلمحیطی در 

که اساس هـوش هیجـانی در   دهدیم) نشان1393، ترجمه: امیري نیا و آقازاده، 2009کارتر، (هاپژوهش
و هـا احسـاس و والدین با صحبت کردن، مکث کردن، توجه کردن به بیـان  گیردمیمحیط خانواده شکل 

تواننـد مـی هـا آنمناسـب بـه   يه او و ارائه الگوبهایجانه، دادن فرصت تمرین فرزندانحاالت هیجانی 
وریـزو دينماینـد. دلوسـچیو،  ریـزي پایـه فرزنـدان سنگ بناي روابط اجتماعی و پرورش هیجانی را در 

ي وجـود  دارمعنـی دریافتند که بین کارکرد خانواده و هوش هیجانی همبستگی مثبـت و  )2015(سالکونی

1. self-control
2. self-mentoring
3. emotional intelligence
4. Carter
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) نشان دادند که بین هوش هیجانی و میزان وابستگی بـه  2008لورا (دارد. جیمز، ریبون، جنیفر، اسکاتی و
) نیـز در  2010اینترنتی رابطه متوسط تا نیرومندي وجـود دارد. لـی، زانـگ، لـی، ذن و وانـگ (     هايبازي

اینترنت به نسبت دانش آموزان عـادي  آموزان وابسته به پژوهش مشابهی به این نتیجه رسیدند که دانش
ذکر شده، هـدف ایـن پـژوهش    هايپژوهشبرخوردارند. بنابراین، با توجه بهتريپاییناز هوش هیجانی

خـودکنترلی  هـاي گـري میـانجی از اینترنـت را بـا   زامشـکل این بود که رابطه کارکرد خانواده و اسـتفاده  
دانشجویان بررسی نماید.مدل پیشنهادي و هوش هیجانی در 

روش
يیرگنمونهجامعه، نمونه و روش 

این پـژوهش شـامل کلیـه دانشـجویان     يجامعه. بود1ریمسپژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل 
علـوم دانشـکده  4دانشـکده، 13انیمازبود، که 1394-95دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 

12جمعـاً (کالس3و از هر دانشکده علومویاسالممعارفواتیالهعلوم ورزشی،،یو روانشناسیتیترب
اي کـه  پرسشنامه321از 285. شدندانتخابياخوشهیتصادفیريگنمونهروشبهدانشجو321کالس) 

.برگردانده شدندپرسشنامه258توزیع شده بود 

یريگاندازهابزار
، بـه  1998این آزمون براي اولین بار توسـط یانـگ (  ).IAT(2آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ

5در یـک طیـف لیکـرت   آنهـاي مـاده ، که باشدمیماده 20) طراحی شده و داراي 2011نقل از کوك، 
ازحـاکی هـا کننـده شـرکت بـاال نمـره آزمـون ایـن در. اندشدهمرتب) 5= همیشهتا1= بندرت(ايرتبه

اینکرونباخآلفايپایاییضریب) 2008(بریمیوتیزودافولیسیوموز،. باشدمیاینترنتبهبیشتروابستگی
با اسـتفاده  )1389(همکارانوعلوي. انددادهگزارش89/0) 2004(مورانمکوویدیانتوو76/0آزمون

کنتـرل، فقـدان عملکـرد، برتأثیراجتماعی،مشکالتعاملپنجکهدادندنشاناز تحلیل عاملی اکتشافی
در پـژوهش  .اسـت شناسـایی قابلآزموناینازشغلیوظایفبهتوجهیبیورومچتازمرضیاستفاده
عـاملی در تحلیـل و87/0و92/0ترتیـب بـه آزموناینتنصیفوکرونباخآلفايپایاییضرایبحاضر،

گردید.ییدتأعاملی این ابزار پنجتأییدي ساختار
مـک خـانواده کـارکرد الگـوي اسـاس بـر ابزاراین).FAD(3خانوادهکارکردسنجشابزار

، هـا نقـش «مـاده و هفـت مؤلفـه    60) طراحـی و داراي  1983شاب و بالـدوین ( بیاپستاین،توسط٤مستر

1. path analysis
2. Internet Addiction Test of  Young
3. Family Assessment Device
4. McMaster
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، که با استفاده از یک طیف باشدمی» پاسخدهی عاطفی، کنترل رفتاري، آمیزش عاطفی و کارکرد عمومی
گذارينمره) 4) و کامالً مخالفم (3)، مخالفم (2)، موافقم (نمره 1لیکرت از کامالً موافقم (نمره ايدرجه4

. اپسـتاین و همکـاران   شـوند نمره گذاري میبه صورت معکوس این آزمون يهاماده. تعدادي از شوندمی
تـا  72/0ایـن ابـزار از  هاي خرده مؤلفه) ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ 2015، به نقل از کاباسکال، 1983(

60/0ن ابزار بـه ترتیـب   گزارش دادند. در پژوهش حاضر، ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ و تنصیف ای97/0
گردید.ییدتأآنتأییدي ساختار هفت عاملیو در تحلیل عاملی61/0و 

، ترجمـه: 2005این پرسشنامه توسط برادبري و گریـوز ( . 1گریوزوبرادبريهیجانیهوشپرسشنامه
(کـامالً  ايهرتبـ 6آن در یک طیـف لیکـرت   هايماده، که باشدمیماده 28) تدوین شده و داراي 1392گنجی، 

)2011(، نیـازآذري، سـاداتی کیـادهی و رضـایی    زادهحسـن ) مرتب شده اسـت.  6تا کامالً موافقم= 1مخالفم=
و در یـک تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـه چهـار عامـل        89/0ضریب پایایی آلفاي کرونباخ این پرسشـنامه  

علیـزاده گـورادل، حشـمتی و    خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه دست یافتنـد؛ و  
بدسـت  ٢68/0اُن-بـار هیجـانی هـوش بـا پرسشـنامه  ) همبستگی این پرسشنامه را1391محمودعلیلو (

. در پـژوهش  دادنـد گـزارش 88/0پایایی آلفـاي کرونبـاخ  ضریب ) 1386آوردند. عباسی و روشن چلسی (
و نیـز مـدل چهـار    82/0و 81/0حاضر، ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ و تنصیف این پرسشنامه به ترتیـب 

.قرار گرفتییدتأ، مورد تأییدياز طریق تحلیل عاملیعاملی این ابزار 
) طراحـی شـده و   2004(4بـون وبامیسـتر تانگی،پرسشنامه توسطاین.3خودکنترلیپرسشنامه

شـباهت  (اصالً شباهت نـدارد= صـفر تـا   ايدرجه5در یک طیف لیکرت ها مادهماده است، که 36داراي 
. تـانگی و  باشـد می144) مرتب شده است. کمینه و بیشینه این پرسشنامه به ترتیب صفر و 4خیلی زیاد= 

آنگر، بـی، ریـا و   .اندنمودهگزارش83/0را این پرسشنامه کرونباخآلفايپایاییضریب ) 2004همکاران (
هماهنگیو٦نفسعزت، ٥مناسب خشمابرازيهاپرسشنامه) نشان دادند که این پرسشنامه با 2016یبارا (

ضـریب  ) 1393(خـواه ظهیـري وامیديهوري،مقدم،همبستگی مثبت و موسوي٧فرديبینروابطدر
میـزان پرسشـنامه بـا راآنواگراو ضریب روایی٨بهینههیجانیيهاپاسخمقیاسباراآنهمگراروایی

آلفـاي کرونبـاخ و تنصـیف ایـن     پایاییضرایب،حاضرپژوهشدر. انددادهگزارشدارمعنی٩موادمصرف
به دست آمد.  63/0و 64/0پرسشنامه به ترتیب 

1. Bradbery & Greaves Emotional Intelligence Questionnaire
2. BarOn Emotional Intelligence
3. Self-control Questionnaire
4. Tangney, Baumeister, & Boone
5. Appropriate Anger Expression
6. self-esteem
7. Harmony in Interpersonal Relations
8. Optimal Emotional Responses Scale
9. Drug Use Questionnaire
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روند اجراي پژوهش
يهـا گـروه ، هادانشکدهدر پژوهش حاضر ابتدا با همکاري مسئولین دانشگاه اطالعاتی در مورد تعداد 

دانشـکده از دانشـگاه   13ن به دست آمد. سپس به صورت تصادفی از میاهاکالسآموزشی، دانشجویان و 
دانشکده (علوم تربیتی و روانشناسی، علـوم ورزشـی، الهیـات و معـارف اسـالمی و      4شهید چمران اهواز،

انتخاب شدند. کلیه موازین اخالق پژوهش از جمله رضایت آگاهانه و اطمینان بخشی به آنها از علوم پایه)
و انصراف از همکاري رعایت گردید.هاامهپرسشنطریق عدم ضرورت درج نام و نام خانوادگی در 

هادادهتجزیه و تحلیل 
آمـار توصـیفی (میـانگین و انحـراف     هـاي شـاخص بـا اسـتفاده از   پیشـنهادي بررسی و ارزیابی مدل 

و SPSS-21آمـاري  يافزارهـا نرماستاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) و 
AMOSنجام گردید.ا

هایافته

1جدول 
کنندگانشرکتجمعیت شناختی هايیژگیو

فراوانی (درصد فراوانی)متغیر

%)60(171دخترجنس
%)40(114پسر

%)83(239کارشناسیمقطع تحصیلی
%)17(46کارشناسی ارشد

2جدول 
میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش 

زامشکلاستفادهمیانگینانحراف معیارمتغیر
خودکنترلیهوش هیجانیکارکرد خانوادهاینترنتاز

زامشکلاستفاده 
-07/0-88/1178/36از اینترنت 

262/0 =p
28/0-**

001/0<p
16/0-**

002/0<p

*12/0-69/1021/145کارکرد خانواده
010/0<p

36/0**
001/0<p

*11/0-53/1418/116هوش هیجانی
011/0<p

-34/907/93خودکنترلی
01/0p <**05/0p <*
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زامشکل، میانگین و انحراف معیار متغیرهاي استفاده شودمیمالحظه 2که در جدول طورهمان
و 53/14و 18/116، هوش هیجانی 69/10و 21/145، کارکرد خانواده 88/11و 78/36از اینترنت 

از اینترنت با هـوش  زامشکلبین متغیرهاي استفاده و،اندآمدهبه دست34/9و 07/93خودکنترلی 
r=- 16/0خــودکنترلیواینترنــتاززامشــکل)، اســتفادهr =)001/0<p- 28/0هیجــانی 

)002/0<p هیجـانی هـوش بـا کـارکرد خـانواده  متغیرهـاي و بـین دارمعنی)، همبستگی منفی و
12/0 =r)010/0<p،(36/0خودکنترلیوخانوادهکارکرد=r)001/0<p،(  و هوش هیجانی بـا

ي وجود دارد، اما بین متغیرهـاي  دارمعنیومثبتهمبستگی)،r)001/0<p=11/0خودکنترلی
). r ،262/0 =p= - 07/0همبستگی وجود ندارد (از اینترنت و کارکرد خانوادهزامشکلاستفاده 

3جدول 
پیشنهاديمدل برازندگیهايشاخص

همگـی  مـدل پیشـنهادي   برازنـدگی  يهـا شاخص، گرددمیمالحظه 3که در جدول طورهمان
کـارکرد  دارمعنـی و با حذف مسیر غیر)،1است (نمودار هادادهمطلوب مدل فرضی با بیانگر برازش 

% از 44). در کـل،  2از اینترنت، مدل برازش بهتري پیـدا کـرد (نمـودار    زامشکلخانواده به استفاده 
وخودکنترلیتوسط متغیرهاي کارکرد خانواده، )از اینترنتزامشکلیانس متغیر وابسته (استفاده روا

هوش هیجانی قابل تبیین هستند. 

1نمودار
پیشنهاديضرایب مسیر مدل 

χ²dfdf/χ²IFIGFICFIAGFIRMSEAبرازندگیهايشاخص

16/5258/299/098/099/097/004/0پیشنهاديمدل 
26/4213/299/099/099/098/003/0مدل نهایی
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2نمودار 
ضرایب مسیر مدل نهایی 

4جدول
نهاییو پیشنهاديهايمدلمیمستقریمسبیضرا

نهاییفرضیمدل
BβS.EC.RPBβS.EC.RPرهایمس

بهخانوادهکارکرد
یخودکنترل

35/037/004/035/6001/0≤p35/037/004/089/6001/0≤p

بهخانوادهکارکرد
یجانیههوش

10/010/006/031/203/0≤p11/011/005/009/3010/0≤p

خانواده به استفادهکارکرد
نترنتیاز ازامشکل

07/0-08/0-08/012/1-262/0≤pریمسحذف

به استفادهخودکنترلی
نترنتیاز ازامشکل

17/0-18/0-07/007/3-002/0≤p18/0-19/0-06/087/3 -001/0≤p

به استفادهیجانیههوش
نترنتیاز ازامشکل

29/0-31/004/017/5-001/0≤p29/0-32/004/029/5-000/0≤p

کـارکرد یرمسـ ضـرایب مسـیر مسـتقیم بـه جـز      يهمه، شودمیمالحظه 4که در جدول گونههمان
هستند.دارمعنی) r ،262/0 =p= -07/0از اینترنت (زامشکلخانواده به استفاده 
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5جدول 
مدل با استفاده از روش بوت استراپغیرمستقیممسیرهاي ضرایب 

خطاي سوگیريبوتدادهغیرمستقیممسیرهاي
حد باالحد پاییناستاندارد

بارنتینتاز ازامشکلاستفادهوخانواده کارکرد
01/001/017/0-12/012/0000/0خودکنترلیگريیانجیم

باینترنتاز ازامشکلاستفادهوخانوادهکارکرد
03/003/012/0-06/006/0000/0هیجانیهوشگريیانجیم

، حد باال و حد پایین مسیر غیرمستقیم کارکرد خانواده به شودمیمشاهده 5که در جدول طورهمان
خودکنترلی و حد باال و حد پایین مسیر غیرمستقیم کارکرد گريیانجیمبا از اینترنتزامشکلفاده است

. به عبارت دیگر، شوندمیصفر را نهوش هیجانیگريیانجیمبا از اینترنتزامشکلخانواده به استفاده 
هوش هیجانی نقش میانجی را بر عهده دارند.وخودکنترلی

بحث
از زامشکلپیشنهادي با حذف مسیر کارکرد خانواده به استفاده مدلهش نشان داد که پژوهايیافته
لی و همکاران هايپژوهشدر دانشجویان برخوردار است، و هادادهاز برازش مطلوبی با –اینترنت 

) 1389) و احمدي و همکاران (2010)، النهاي، لیپینگ و زاهوالن (2008)، جیمز و همکاران (2014(
مستقیم کارکرد خانواده با استفاده رنشدن مسیدارمعنی. در تبیین کنندیمییدتأاین مدل را هاي فتهیا

از نظر استفاده از این نوع فناوري در هانسلاز اینترنت احتماالً یکی از دالیل، شکاف بین زامشکل
وسط و پایین جامعه بودند و در این پژوهش بیشتر از طبقه متکنندهشرکت؛ دانشجویان باشدمیخانواده 

(والدین) آنها يهاخانواده، ولی اندیدا کردهپها چند سالی است که به فنآوري اینترنت دسترسی اگرچه آن
کلی آشنایی بسیار کمی با این رسانه دارند و چه بسا خیلی از آنها به این رسانه دسترسی ندارند و طوربه

دیگر هايزمینهدر هاخانوادهگفت اگرچه کارکرد این توانمیاین، . بنابرندخبر نداراسم آن از یا حتی 
با عملکرد فرزندانشان (دانشجویان) مرتبط باشد ولی به دلیل عدم آشنایی یا آشنایی کم تواندیم

نشد. علت احتمالی دارمعنیي آنها در زمینه استفاده از اینترنت رابطه مستقیم بین این دو متغیر هاخانواده
در تواندیمسال) آنچه بیشتر از همه 25تا 16این باشد که در این سن (دامنه سنی تواندیمر دیگ

؛ زیرا بر طبق نتایج باشدمیرفتارهاي دانشجویان نقش داشته باشد، گروه همساالن گیريشکل
به مثبت نسبت هايیجانهمنفی نسبت به والدین افزایش و هايیجانهها در این دوره سنی پژوهش

). 2012(ریمس، یابدیمهمساالن افزایش 
از اینترنت است، که زامشکلکارکرد خانواده و استفاده خودکنترلی میانجی بین نتایج نشان داد که 

) همخوان است. در تبیین 2013وارتبرگ و همکاران () و2014لی و همکاران (يهاپژوهشاین یافته با 
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سازگاري فرد را در تواندمیاجتماعی هايمهارتاز طریق آموزش گفت که خانواده توانمیاین یافته 
مهم براي سازگاري بهتر، توانایی هايمهارتمختلف زندگی افزایش دهد و یکی از این هايجنبه

). لذا، هرچه خانواده وظایف و کارکردهایش (شامل توانایی 2013خودکنترلی است (وارتبرگ و همکاران، 
، همبستگی میان اعضاء، موفقیت در هاتعارضق با تغییرات ایجاد شده، حل کردن در هماهنگی یا انطبا

الگوهاي انضباطی، رعایت حد و مرز میان افراد و اجراي مقررات و اصول حاکم بر نهاد خانواده با هدف 
ایفا نماید به احتمال بیشتري اعضاي آن به خصوص فرزندان داراي يترمثبتحفاظت از آن) را به شکل 

و در نتیجه خودکنترلی و خودنظارتی بهتري خواهند بود. بنابراین، طبیعی است وقتی تریافتهرشدمن
و هاتکانهفرزندان در نتیجه کارکرد صحیح خانواده به خودکنترلی نیرومندي دست یابند، در برابر 

ه گفته شد استفاده کطورهمانرفتار خودشان را کنترل نمایند و توانندمی، بهتر و بیشتر هاوسوسه
تکانه شدیدي را براي ورود و ماندن در اینترنت و تواندمیاز اینترنت نوعی وابستگی است که زامشکل
گفت که یک خانواده متعادل (با داشتن کارکرد توانمیمجازي ایجاد نماید. به همین خاطر هايشبکه

یق خودکنترلی و استقالل آنها را براي و بدین طرنمایدیممثبت) حمایت متعادلی از فرزندان خود 
از زامشکلاستفاده تواندمیو نهایتاً این امر نمایدمیدر شرایط وسوسه انگیز تقویت گیريیمتصم

اینترنت را در دانشجویان کاهش دهد.
اینترنت اززامشکلاستفادهباخانوادهکارکردهوش هیجانی میانجی بین نشان داد کهدیگر یافته

بر. استهماهنگ) 2008(همکارانوجیمزو) 2010(همکارانوالنهايهاپژوهشبایافتهاینت،اس
و گیردمیخانواده (در خانواده با کارکرد سالم) شکل محیطدرهیجانیهوشیهمادرونهاپژوهشطبق

ك، دادن و حاالت هیجانی کودهااحساسوالدین با صحبت کردن، مکث کردن، توجه کردن به بیان 
سنگ بناي روابط اجتماعی و پرورش هیجانی توانندمیفرصت تمرین هیجانها به او و ارائه الگو مناسب 

). از طرف دیگر، ارتقاء بهره 1393، ترجمه: امیري نیا و آقازاده، 2009را در کودکان بنا کنند (کارتر، 
تحصیلی و غیرتحصیلی از هايدهبازبراي بسیاري از داريیمعنکننده بینیپیشهیجانی کودك، خود 

در ايکنندهتعیینکه هوش هیجانی نقش دهدمی. شواهد نشان باشدمیجمله مدیریت هیجانها 
گفت که خانواده با ایفاي مناسب توانمی). بنابراین، 2011پیشگیري از وابستگی به اینترنت دارد (آلجر، 

و فرزندان با هوش هیجانی باالتر به احتمال خشدبیمکارکردهاي خود هوش هیجانی فرزندان را ارتقاء 
هايسرگرمیو رفتار خود را در فضاي مجازي و اینترنت که پر از هااحساسوقت، توانندمیبیشتري 

. نمایندمیمتنوع است، مدیریت 

گیريیجهنت
ز اینترنت در ازامشکلنتایج پژوهش حاضر نشان داد که کارکرد خانواده به صورت مستقیم با استفاده 

و از طریق افزایش سطح خودکنترلی و هوش غیرمستقیمندارد، ولی به صورت ارتباطیدانشجویان 
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از اینترنت در دوره دانشجویی جلوگیري نماید. بنابراین، با زامشکلاز استفاده تواندمیهیجانی فرزندان 
در -سطح خودکنترلی فرزندان را وانندتمیبا کارکرد سالم خود هاخانوادهتوجه به نتایج پژوهش حاضر، 

افزایش -اجتماعیهايشبکهفضاي مجازي و هايسرگرمیبه دهندهسوقهايتکانهو هاوسوسهبرابر 
طرفاز. نمایندجلوگیريمجازيفضايازدانشجویانيزامشکلورویهیبدهند و از این رو از استفاده 

کنترلومدیریتابراز،هايیوهشخودکارکردهايووظایفحیحصانجامباتوانندمیهاخانوادهدیگر،
هیجانی آنها را تقویت نمایند؛ افزایش هوش هوشرهگذراینازوبیاموزندفرزندانبهراهیجانات

مدیریت زمان، روابط و احساسات را در فرزندان پروش دهد و به همین خاطر تواندمیهیجانی نیز 
. شودمیاز اینترنت زامشکلیک دانشجو با هوش هیجانی باالتر کمتر دچار استفاده نتیجه گرفت که توانمی

از اینترنت را در زامشکلشایان ذکر است که پژوهش حاضر رابطه بین کارکرد خانواده و استفاده 
سنی به خصوص کودکان يهاگروهبررسی کرده است، لذا در تعمیم نتایج آن به سایر دوره دانشجویی

از اینترنت) از نظر زمانی زامشکلد احتیاط نمود؛ چرا که فاصله این دو متغیر (کارکرد خانواده و استفاده بای
در دانشجویان نسبت به کودکان بسیار زیاد است و همین امر (فاصله زمانی و رویدادهاي وابسته با آن) 

مدل مورد نظر روي کودکان شودمیهاد بر رابطه مستقیم این دو متغیر تأثیرگذار باشد. لذا، پیشنتواندمی
به مؤثر بودن نقش توجهباو همچنین روي دختران و پسران به صورت جداگانه بررسی گردد. همچنین،

خود به يهابرنامهدر هارسانهشودمیخودکنترلی و هوش هیجانی پیشنهاد گیريشکلدر هاخانواده
صحیح خانواده را براي يکارکردهاو هایتمسئولواده و بپردازند و اهمیت نقش خانهاخانوادهآموزش 

آنان گوشزد و در صورت نیاز آموزش داده شود. به عالوه، نظر به اهمیت نقش هوش هیجانی و 
شودمیخودکنترلی در پیشگیري از وابستگی به فضاي مجازي، به مسئولین امور دانشجویی پیشنهاد 

ت این دو مهارت در دانشجویان برگزار نمایند. آموزشی و اثربخشی جهت تقویيهاکارگاه
در پژوهش حاضر که نهایت کنندهشرکتکه از زحمات تمامی افراد دانممیدر پایان بر خود الزم 

، قدردانی نمایم.اندداشتههمکاري را 
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