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پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی
خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد
هادی

فراست 1

 1کارشناسی ارشد مشاوره ،مشاور تحصیلی ،اداره اموزش و پرورش استان لرستان ،خرم آباد ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف تحقیق بررسی اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوی ارتباطی خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر
خرم آباد بود.تحقیق حاضربه لحاظ هدف  ،کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی -همبستگی است  ،جامعه آماری تحقیق شامل
دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد بود که از تعداد  800نفر دانش آموز ،بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و
مورگان  302 ،نفر( 151نفر پسر  ،و  151نفر دختر ) بهعنوان نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی
انتخاب شدند .پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(، )1988پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ()2000و پرسشنامه
شیوه های فرزند پروری بامریند( )1973به عنوان ابزار گردآوری اطالعات در نظر گرفته شدند ،تجزیه و تحلیل داده ها در بخش
تحلیل توصیفی « میانگین  ،انحراف معیار و درصد نمرات و رسم نمودار»  ،در بخش تحلیل استنباطی « آزمون کولموگروف
اسمیرنف  ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیلی رگرسیون به شیوه گام به گام » محاسبه شد .نتایج نشان داد ،بین اعتیاد به
اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده در خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه
معناداری وجود دارد .که در گام سوم فرزند پروری سهل گیرانه – فرزند پروری استبدادی  -فرزند پروری سهل گیرانه – فرزند
پروری قاطع و اطمینان بخش در تحلیل باقی ماندند و  1درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت دانش آموزان متوسطه دوم شهر
خرم آباد را پیش بینی نمودند.
واژههای كلیدی :اعتیاد به اینترنت ،الگوهای ارتباطی ،شیوه های فرزندپروری ،دانش آموزان
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مقدمه
رشد روز افزون اینترنت فواید و اهمیت غیر قابل انکاری دارد .چندان در دوران حاضر ،نقش محوری اینترنت چنان
اساسی است که بدون آن امکان برنامه ریزی ،توسعه و بهره وری در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی در جهان
آینده امکان پذیر نخواهد بود(فرشباف  .)1388 ،همزمان با دسترسی گسترده ی افراد به اینترنت ،شاهد نوع جدیدی از اعتیاد،
یعنی اعتیاد اینترنتی هستیم ،که مسئله خاص عصر اطالعات است .همانند انواع دیگر اعتیاد ،اعتیاد به اینترنت نیز عالئمی هم
چون اضطراب ،افسردگی  ،کج خلقی ،بی قراری ،افکار وسواسی یا خیال بافی راجع به اینترنت همراه است .اعتیاد به اینترنت یا
استفاده بیش از حد ،از دیگر آسیب های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد
مجازی و مشهورتر از آن با عنوان « اعتیاد به اینترنت » نام برده می شود(اوزگیر. .)2020 ،1بامریند  1991از شیوه های فرزند
پروری مستبد ،مقتدر و سهل گیر نام برد .بر اساس نظریه بامریند ،شیوه های فرزند پروری به عنوان واسطه بین متغیر های
هنجاری آنان و جامعه پذیری کودکانشان عمل می کند .شیوه های فرزند پروری هم دارای نقش حمایتی و هم غیر حمایتی
هستند که البته پیامد به کارگیری هر یک از آن ها بر تحول کودک متفاوت است .والدینی که شیوه ی تربیتی مستبدانه ،شیوه
محدود کننده و تنبیه کننده دارند ،محدودیت های سنگینی را برای کنترل کودک و یا نوجوان خود تعیین می کنند .بر عکس
والدین با شیوه سهل گیر دارای پذیرش زیاد ،بی توجه به کودک و تقاضاها و انتظارات خیلی کمی از کودک و یا نوجوان دارند.
والدین مقتدر پذیرش به همراه سهل گیری را با مقداری کنترل بر نوجوان همراه با ارائه ی دالیل خاص خود دارند که باعث
نظم دادن به فعالیت های نوجوان می شود .محققان اشاره کرده اند که شیوه ی فرزند پروی مقتدرانه در مقایسه با شیوه های
فرزند پروری سهل گیر و مستبد بهترین نوع شیوه ی فرزند پروری است که انواع پیامد های مثبت روان شناختی را برای
نوجوان فراهم می کند(استیبرگ.)2002،2رفتار های کودکان و نوجوانان به شدت تحت تاثیر شیوه های تربیتی والدینی حاکم
بر خانواده قرار دارد .والدینی که به صورت مستمر کودکان و نو جوانان خود را مورد حمایت قرار می دهند ،با آنان گرم و
صممی هستند و کنترل منطقی و متعادلی را اعمال می کنند .در فرزندان خود اشتیاق ابراز رفتار های اجتماعی قابل قبولی را
ایجاد می کنند و نیز زمینه ی مساعد برای بروز توانایی ها و قابلیت های کودکان و نوجوانان خود را فراهم می آورند(اندرسون3
.) 2019 ،از طرف دیگر عالوه بر شیوه های فرزند پروری که می تواند زمینه ساز استفاده بیش از اندازه از اینترنت باشد ،الگو
های ارتباطی خانواده می تواند نابهنجاری ها رفتاری را در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد به وجود آورد یا کاهش
دهد .برای تعیین الگو های ارتبای خانواده ،فیتزپاتریک و ریچی )1994(4ابعاد اساسی الگو های ارتباطی خانواده را به دو بعد
جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی تقسیم کرده اند .بر اساس گفته های کؤرنر و فیتز پاتریک ، )2002(5جهت
گیری گفت و شنود به فضای آزاد و راحتی که در آن والدین ،اعضای خانوداه را به مشارکت و بحث درباره موضوعات مختلف
تشویق می کنند .در حالی که خانواده های با جهت گیری همنوایی باال بر همسانی و یکسانی عقاید ،ارزش ها و باور ها تاکید
دارند .بنابراین ارتباطات بین دو نسل از چنین خانواده هایی ،فرزندانی مطیع والدین و بزرگساالنشان بازتاب می دهد .لذا با
توجه به مباحث مطرح شده هدف تحقیق پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی
خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد می باشد.
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بیان مساله
رشد روز افزون اینترنت فواید و اهمیت غیر قابل انکاری دارد .چنان که در دوران حاضر ،نقش محوری اینترنت چنان
اساسی است که بدون آن امکان برنامه ریزی ،توسعه و بهره وری در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی در جهان
آینده امکان پذیر نخواهد بود(فرشباف  .) 1388 ،از آنجا که اینترنت به لحاظ گستردگی موضوعات ،تنوع مطالب ،به روز بودن
اطالعات ،گمنامی در آن و بهره برداری از جاذبه های سمعی و بصری ،مخاطبان زیادی را به خود جلب می کند ،یکی از پدیده
های مطرح و در حقیق ت پیامد استفاده نابجا ،اعتیاد به اینترنت است (.کارگر شورگی.) 1397 ،اصطالح شبکه های اجتماعی
مجازی ،در زیرمجموعه رسانه های اجتماعی قرار می گیرد .رسانه های اجتماعی مفاهیمی کالن هستند که به واسطه پیدایش
شبکه های جدید ارتباطی همچون اینترنت و تلفن همراه پدید آمده اند .شبکه های اجتماعی مجازی به علت بی مکانی حاکم
بر اینترنت بر اساس عالیق افراد و گروه ها هستند درواقع شبکه های اجتماعی بر پایه مشارکت همگانی بنا شده اند .در شبکه
های اجتماعی برخالف دوره ایمیل ها با اطالعاتی مواجه هستیم که قابل رد و بدل شدن در بین افراد گوناگون هستند.
(آهنگری ،طحان ،حسین نژاد و خطیبی.) 1396 ،همزمان با دسترسی گسترده ی افراد به اینترنت ،شاهد نوع جدیدی از اعتیاد،
یعنی اعتیاد اینترنتی هستیم ،که مسئله خاص عصر اطالعات است .همانند انواع دیگر اعتیاد ،اعتیاد به اینترنت نیز عالئمی هم
چون اضطراب ،اف سردگی ،کج خلقی ،بی قراری ،افکار وسواسی یا خیال بافی راجع به اینترنت همراه است .اعتیاد به اینترنت یا
استفاده بیش از حد ،از دیگر آسیب های فردی و تا حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری تحت عنوان اعتیاد
مجازی و مشهورتر از آن با عنوان « اعتیاد به اینترنت » نام برده می شود(پی پینگ ،شین ،وی ،فانگ و هانگ.)20156،خانواده
به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی و آموزشی نقش مهمی در تعیین رفتارها ،سبک زندگی و سالمت افراد ایفا می کند.بر همین
اساس خانواده به عنوان عامل تعیین کننده در سالمت افراد  ،در بروز یا عدم بروز اختالالت روانی نقش چشمگیری دارد.
(شریفی .)1395 ،بامریند  1991از شیوه های فرزند پروری مستبد ،مقتدر و سهل گیر نام برد .بر اساس نظریه بامریند ،شیوه
های فرزند پروری به عنوان واسطه بین متغیر های هنجاری آنان و جامعه پذیری کودکانشان عمل می کند .شیوه های فرزند
پرو ری هم دارای نقش حمایتی و هم غیر حمایتی هستند که البته پیامد به کارگیری هر یک از آن ها بر تحول کودک متفاوت
است .والدینی که شیوه ی تربیتی مستبدانه ،شیوه محدود کننده و تنبیه کننده دارند ،محدودیت های سنگینی را برای کنترل
کودک و یا نوجوان خود تعیین می کنند .بر عکس والدین با شیوه سهل گیر دارای پذیرش زیاد ،بی توجه به کودک و تقاضاها و
انتظارات خیلی کمی از کودک و یا نوجوان دارند .والدین مقتدر پذیرش به همراه سهل گیری را با مقداری کنترل بر نوجوان
همراه با ارائه ی دالیل خاص خود دارند که باعث نظم دادن به فعالیت های نوجوان می شود .محققان اشاره کرده اند که شیوه
ی فرزند پروی مقتدرانه در مقایسه با شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبد بهترین نوع شیوه ی فرزند پروری است که
انواع پیامد های مثبت روان شناختی را برای نوجوان فراهم می کند(استیبرگ.)2002،7رفتار های کودکان و نوجوانان به شدت
تحت تاثیر شیوه های تربیتی والدینی حاکم بر خانواده قرار دارد .والدینی که به صورت مستمر کودکان و نو جوانان خود را
مورد حمایت قرار می دهند ،با آنان گرم و صممی هستند و کنترل منطقی و متعادلی را اعمال می کنند .در فرزندان خود
اشتیاق ابراز رفتار های اجتماعی قابل قبولی را ایجاد می کنند و نیز زمینه ی مساعد برای بروز توانایی ها و قابلیت های
کودکان و نوجوانان خود را فراهم می آورند ،بر عکس والدین محدود کننده و طرد کننده با محدود ساختن شایستگی های
کودکان خود ،آنان را از به آزمایش در آوردن توانمدی هایشان محروم می کنند ،با گذشت زمان این گروه از کودکان و نوجوانان
کم کم به این باور می رسند که بدون کمک والدین نمی توانند با موضوعات و مسائل زندگی به طریق صحیح و مؤثر روبه رو
شوند .چنین باوری در آنان احساس ترس به وجود می آورد .والدینی که مقررات سخت و انعطاف ناپذیر وضع می کنند ،اگر چه
کودکان خوب کنترل شده ای را تربیت می کنند ،اما زمینه ی مناسب برای رشد کودکان و نوجوانان سلطه پذیر ،وابسته یا
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سرکش را نیز فراهم می آوردند .فقدان گرمی ،صمیمیت و حمایت والدینی توام با کنترل قهر آمیز و یا فقدان کنترل ،به رفتار
های مشکل آفرین منجر می شود(ماسن و همکاران 1995، 8؛ ترجمه  ،یاسائی.)1385 ،الگوهای ارتباطی خانواده یکی از
کارکردهایی است که قادر به تأثیرگذاری بر فرزندان می باشد .بر اساس نظریه شناختی_رفتاری می توان گفت وقتی تعامل و
صحبتی بین اعضای خانواده وجود ندارد و بر همنوایی باال و همسانی عقای د والدین و فرزندان تأکید می شود ،نوجوان ممکن
است به این نتیجه برسد که اینترنت را به عنوان  ،دوست صمیمی خود که به راحتی می توان با او ارتباط برقرار کرد ،انتخاب
کند .در چنین خانواده هایی فرد ممکن است فرض کند که چون عقایدش در خانواده مورداحترام قرار نمی گیرد ،هیچکس
خارج از شبکه های اینترنتی او را دوست ندارد و حمایت نمی کند و تنها در محیط اینترنت مورداحترام قرار می گیرد.در نتیجه
این برداشت نادرست منجر به تمایل شدید نوجوان به سمت اینترنت می شود(.متقی .)1398 ،میزان استفاده از اینترنت تحت
تاثیر شیوه های فرزند پر وری در خانواده است ،مهمترین عامل اجتماعی شدن در انسان  ،تجارب دوران کودکی وی در محیط
خانواده است ،شیوه ی ارتباط ما با فرزندانمان ،تاثیر عمیقی بر چگونگی رشد آنان دارد .توانایی ما برای برقرار کردن رابطه ی
موثر و ایجاد امنیت در فرزندانمان به شدت از طریق شیوه های فرزند پروری تثبیت می شود( .امیری  .)1396برای تعیین الگو
های ارتبای خانواده ،فیتزپاتریک و ریچی ) 1994(9ابعاد اساسی الگو های ارتباطی خانواده را به دو بعد جهت گیری گفت و
 ، )200210جهت گیری گفت و شنود
شنود و جهت گیری همنوایی تقسیم کرده اند .بر اساس گفته های کؤرنر و فیتز پاتریک (
به فضای آزاد و راحتی که در آن والدین ،اعضای خانوداه را به مشارکت و بحث درباره موضوعات مختلف تشویق می کنند .در
حالی که خانواده های با جهت گیری همنوایی باال بر همسانی و یکسانی عقاید ،ارزش ها و باور ها تاکید دارند .بنابراین
ارتباطات بین دو نسل از چنین خانواده هایی ،فرزندانی مطیع والدین و بزرگساالنشان بازتاب می دهد .از ترکیب این دو جهت
گیری چهار نوع خانواده به وجود می آیند که از نظر فیتز پاتریک ( )2004عبارتند از :
خانواده های توافق کننده  :این خانواده ها در هر دو جهت گیری نمره ی باالیی دارند؛ در این حالت فرزندان اجازه
دارند تا زمانی که هماهنگی درونی خانواده به خطر نیفتد به بیان عقاید خود بپردازند .خانواده های کثرت گرا  :چنین خانواده
هایی ،در جهت گیری گفت و شنود نمره باال ،اما در جهت گیری همنوایی ،نمره پایینی دارند .این خانواده ها فرزندان خود را
تشویق می کنند تا عقاید خود را بیان کنند و از تنبیه نترسند.خانواده های حمایت کننده  :این خانواده ها ،در جهت گیری
گفت و شنود پایین ،ولی در جهت گیری همنوایی باال هستند .این نوع والدین تاکید زیادی بر اطاعت و حفظ هماهنگی بین
اعضای خانواده دارند ،ولی نسب ت به تفکر و بحث و گفتگو در مورد مسائل مختلف عالقه ای نشان نمی دهند .4خانواده های
سهل گیر  :چنین خانواده هایی ،در هر دو جهت گیری نمره پایینی دارند .در این خانواده ها فرزندان بسیار کم با والدین خود
به گفتگو می پردازند و به طور کلی ارتباط بین اعضا بسیار کم است.با توجه به مطالبی که مطرح شد پژوهش حاضر در صدد
بررسی این موضوع است که آیا اعتیاد به اینرنت و فضای مجازی بر اساس شیوه های فرزند پروری و الگو های ارتباطی خانواده
کارکنان ناجا قابل پیش بینی است ؟
اهمیت و ضرورت
با توجه به اینکه سن استفاده از اینترنت کاهش پی دا کرده است ،و اگر استفاده درست از آن نشود منجر به اختالالت و
نابهنجاری های شخصیتی در دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند می شود و اینکه میزان استفاده از اینترنت می تواند
تحت تاثیر شیوه های فرزند پروری و الگو های ارتباطی خانواده قرار بگیرد .زیرا نحوه فرزند پروری و الگو های ارتباطی خانواده
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می تواند اضطراب هایی را در دانش آموزان به وجود آورند و این فشار ها باعث می شود استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری
برای گریز از مشکالت ،تخفیف احساس ناامیدی ،اضطراب و افسردگی یا صرف وقت زیاد در اینترنت با هدف خاص یافتن
دوس ت های مجازی به منظور رسیدن به امور خیالی و رویایی که در زندگی واقعی ممکن نیست ،شود .بنابراین اگر چنین
مطالعاتی در سطح جوانان انجام نشود ،زمینه را برای ایجاد نابهنجاری های روانی و اجتماعی دانش آموزان فراهم می
کند(.امیری)1396 ،لذا پژوهش حاضر به دالیل زیر حائز اهمیت و انجام آن ضرورت دارد که عبارتند از :
خال پژوهشی در زمینه اعتیاد به اینترنت و عوامل تاثیر گذار شیوه فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده در دانش
آموزان دوره اول دبیرستان بر آن از ضرورتهای انجام پژوهش می باشد .دوم اینکه با اجرای این مطالعه می توان آماری از میزان
اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را در بین دانش آموزان دوره اول دبیرستان به دست آورد.سوم اینکه با پی بردن به روش
های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده که اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را پیش بینی می کنند می تواند منجر به
راهبرد هایی برا ی جلوگیری از نابهنجاری های رفتاری در دانش آموزان همچون اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی شود.
نتایج پژوهش حاضر می تواند مورد استفاده برنامه ریزان ،معلمان ،والدین و  ...قرار بگیرد و با توجه به اهمیت و ضرورتی
که بیان شد در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا نقش شیوه های فرزند پروری و الگو های ارتباطی خانواده را در اعتیاد به
اینترنت و فضای مجازی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف مفهومی متغیرها
اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی  :انجمن روان شناسان آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که باعث
موج اختالل عملکردی شده و با حاالت ناخوشایند درونی در طول یک دوره دو ماهه همراه باشد  ،تعریف کرده است و حداقل
سه معیار در طول دو ماه  -1 :تحمل  -2عالیم ترک  -3ز مان استفاده از اینترنت بیش از آن چه فرد در ابتدا قصد دارد  ،به
طول انجامد -4 .تمایل مداوم به کنترل رفتار -5 .صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت  -6کاهش فعالیت
اجتماعی ،شغلی و تفریحی در استفاده از اینترنت  -7تداوم استفا ده با وجود آگاهی از آثار منفی آن؛ را داشته باشد  (.امیری ،
 ، 1396ص )10
الگو های ارتباطی خانواده  :شبکه های ارتباطی است که از طریق آن ها خانواده و فرزندان با یکدیگر به تعامل می پردازند .به
آن دسته از شبکه های ارتباطی که به وفور در یک خانواده اتفاق می افتد  ،الگو های ارتباطی گفته می شود( .شریفی ، 1395 ،
ص )7
شیوه های فرزند پروری  :شیو ه های فرزند پروری عبارتند از  « :روش های فرزند پروری ترکیباتی از رفتارهای والدین هستند
که در موقعیت های گسترده ای روی می دهند و جو فرزند پروری بادوامی را به وجود می آورند  ( ».بامریند  ، 1971به نقل از
برگ  ، 2007 ،ترجمه سید محمدی  ، 1393ص ) 480
پیشینه تحقیق
شاهچراغی ( )1398در پژوهشی به بررسی نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در رابطه بین الگوی ارتباطی خانواده و
ویژگی های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان پرداخت .روش پژوهش توصیفی _ همبستگی و به روش نمونه گیری
طبقه ای ،تعداد  300نفر از  2586کارکنان نیروی انتظامی دختر دوره دوم متوسطه شهرستان شهرضا در سال تحصیلی - 98
 1397انتخاب شدند .نتایج نشان داد الگو های ارتباطی خانواده دارای دو خرده مقیاس جهت گیری همنوایی و جهت گیری
گفت و شنود به صورت مستقیم اثری بر اعتیاد به اینترنت در بین نوجوانان نداشت.
محسن زاده ( )1398در پژوهشی به بررسی رابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با
واسطه گری انعطاف پذیری شناختی پرداخت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس جدول مورگان نمونه ای به
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حجم  291نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند .نتایج نشان داد که انعطاف پذیری شناختی نقش
واسطه ای را در رابطه بین ابعاد الگوی ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی ایفا می کند .
کارگر شورکی()1397در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری و اعتیاد به
اینترنت در بین کارکنان نیروی انتظامی دوره متوسطه شهر میبد انجام گرفته است .این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع
پژوهش های همبستگی و با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد  200نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج
نشان داد بین سبک های فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه با پرخاشگری و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی دار و بین
سبک های فرزند پروری مقتدرانه با پرخاشگری و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنا دار وجود دارد
شین و همکاران( )201811در پژوهشی در رابطه با فعالیت های آنالین  ،شیوع اینترنت  ،اعتراض به بیماری  ،ارتباط با
خانواده و مدرسه در بین نوجوانان در چین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اعتیاد شدید به اینترنت رایج نیست  ،اما
اعتیاد خفیف به اینترنت توسط بیش از یک چهارم شرکت کنندگان گزارش شده است .میزان اعتیاد به اینترنت با توجه به
جنسیت  ،درجه  ،کیفیت روابط خانوادگی و وضعیت مدرسه متفاوت است و نشان می دهد این عوامل هنگام طراحی و
مداخالت مناسب باید مورد توجه قرار گیرند .
 ) 202112در بررسی اعتیاد به اینترنت چگونه بر سبک زندگی نوجوانان تأثیر می گذارد؟ نتایج حاصل از
ایال و آسیگال (
یک مطالعه مبتنی بر مدرسه در منطقه مدیترانه ای ترکیه .نتایج نشان دادکه میانگین نمره اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان
از متوسط به باال بود  .در  17سالگی با والدین و نوجوانان مطلقه که روابط ضعیفی با اعضای خانواده و دوستانشان دارند  ،نمره
متوسط اعتیاد به اینترنت باالتر بود .یک رابطه منفی و متوسط بین تبلیغات اینترنتی و رفتارهای سبک زندگی سالم در بین
نوجوانان مشخص شد .نتیجه گیری اینکه اعتیاد به اینترنت پیش بینی منفی و متوسطی از سبک زندگی یک نوجوان دارد.
مفاهیم عملی :تقویت روابط با خانواده و دوستان می تواند از رشد اینترنت توسط نوجوانان جلوگیری کند اعتیاد و افزایش
رفتارهای سبک زندگی سالم .دو ره ها باید برای بهبود درک خطرات و مزایا (به عنوان مثال ایمیل  ،ابزارهای اینترنتی) مرتبط با
اینترنت برای کارکنان مدرسه و کارکنان نیروی انتظامی به برنامه درسی اضافه شوند .نتایج مطالعه حاضر می تواند برای هدایت
توسعه برنامه استفاده از اینترنت سالم برای بزرگساال ن برای استفاده توسط پرستاران مدرسه مورد استفاده قرار گیرد.
در تحقیق مارتین چامیرا وهمکاران ( ) 202113در مورد مشکل اینترنت در بین نوجوانان با واسطه گری والدین
بنگالدشی نتایج نشان داد کهبراساس تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی  ،همبستگی  PIUقابل توجهی شامل نتایج
تحصیلی پایین تر  ،تحصیالت والدین  ،مادر در خارج از خانه  ،بیش از چهار روز استفاده هفتگی از اینترنت  ،بیش از دو ساعت
استفاده روزانه از اینترنت و واسطه گری فعال است .عالوه بر این  ،رفتارهای استفاده از اینترنت (به عنوان مثال  ،مکانهای
استفاده از اینترن ت  ،ابزارهای نادرست  ،اهداف و برنامه ها) و ابعاد میانجیگری اینترنتی والدین به غیر از میانجیگری فعال (به
عنوان مثال  ،میانجیگری محدودکننده  ،مراقبت فعال ایمنی اینترنت  ،نظارت و مراقبت فنی) به طور قابل توجهی مربوط به
آزمونهای بین  PIUو تجزیه و تحلیل همبستگی .با این حال  ،هنگامی که به طور کلی در معادله قرار گرفتند  ،آنها در تجزیه
و تحلیل رگرسیون بایگانی غیر قابل توجه بودند .یافته های این تحقیق برای توسعه تصمیمات سیاستگذاری در سطح کشور و
تسهیل تحقیقات آینده در کشور مفید خواهد بود.
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روش شناسی پژوهش
روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات همبستگی از نوع رگرسیون بود ،جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان
متوسطه دوم در شهر خرم آباد بودکه بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان از تعداد  800نفر  302نفر به روش نمونه گیری
تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند.ا بزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ایی بود که در تحقیق حاضر از سه پرسشنامه استفاده شد:
الف،.پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ دارای  20سوال بوده طیف پاسخدهی آن به صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه می باشد.قاسم
زاده میزانپایایی ابزار را به روش آلفای کرونباخ  0/88تایید کرده اند ب.پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند ؛این پرسشنامه دارای 30
گویه است که توسط دایانا بامریند (  ) 1373طراحی و ساخته شد.سه زیر مقیاس دارد شیوه های فرزند پروری والدین شیوه ی سهل گیرانه
،مستبدانه قاطع و اطمینان که بصورت(کامال مخالفم  ،مخالفم ،تقریبا مخالفم ،موافقم ،کامال موافقم) جواب داده می شوند.بورای
()1991برای محاسبه پایایی از روش ((باز آزمایی ) استفاده کرد ونتایج زیررا بدست آورد0/81.برای شیوه سهل گیرانه 0/86،برای شیوه
استبدادی 0/78،برای شیوه اقتداری .اوهمچنین (ثبات درونی)را بااستفاده از فرمول (آلفای کرونباخ)محاسبه نمود که 0/75برای شیوه سهل
گیری 0/85برای شیوه استبدادی و0/ 82برای شیوه اقتدارمنطقی بدست آورد؛ج.پرسشنامه تجدیدنظر الگوی ارتباطی خانواده
توسطفیتزپاتریﮏ و ریچی1994،؛ ریچی و فیتزپاتریﮏ )1990(،شاخته شد .نمره گذاری 4،درجه ای است بصورت کامال مخالف  ، .مخالف 1
 ،نه موافق و نه مخالف  ،2موافق  ، 3کامال موافق .4مشتمل بر  25گویه دارای دو زیر مقیاس به نامهای جهتگیری همنوایی و جهتگیری
گفتوشنود میباشد .کوروش نیا ،لطیفیان( ) 1386ضریب آلفای کرنباخ را برابر  0/87برای جهت گیری گفت و شنود و برای مقیاس جهت
گیری همنوایی برابر  0/81اعالم کردند .تجزیه و تحلیل داده ها در بخش تحلیل توصیفی « میانگین  ،انحراف معیار و درصد نمرات و رسم
نمودار»  ،در بخش تحلیل استنباطی « آزمون کولموگروف اسمیرنف  ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیلی رگرسیون به شیوه گام به گام »
محاسبه شد.

یافته ها ی پژوهش(تحلیل استنباطی
جهت تحلیل استنباطی دادهها ابتدا دادهها توسط آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوف از نظر طبیعی بودن ،آزمون شدند تا مشخص
شود که از کدام دست آمار برای تحلیل آنها استفاده شود .نتایج این آزمون در جدول  1نشان داده شده است.
جدول .1آزمون تقریب نرمال پرسشنامهها (آزمون کالموگروف سمیرنوف)
میانگین

انحراف معیار

Z

مقدار احتمال

نوع توزیع

شیوه های فرزند پروری

88.80

16.17

0.045

0.235

نرمال

شیوه سهل گیرانه

30.66

3.74

0.221

0.148

نرمال

شیوه استبدادی

31.79

3.05

0.025

0.425

نرمال

شیوه قاطع

26.34

3.46

0.112

0.125

نرمال

الگوی ارتباطی

64.90

11.92

0.556

0.0658

نرمال

الگوی ارتباطی گفت و شنود

34.85

8.02

0.024

0.084

نرمال

الگوی ارتباطی همنوایی

30.04

5.69

0.033

0.142

نرمال

اعتیاد به اینترنت

56.96

4.60

0.241

0.902

نرمال

شاخصها

متغیرها

با توجه نتایج جدول  1توزیع داده ها در هر یﮏ از متغیرها درسطح  0/05معنیدار نمیباشد ،نتیجه گرفته میشود که توزیع این
متغیرها نرمال بوده ،به همین دلیل در تحلیل اطالعات از آزمونهای پارامتریﮏ استفاده خواهد شد.
آزمون فرضیه های پژوهش :
در آزمون فرضیه های تحقیق  ،برای بررسی رابطه متغیرها و تعیین اثر متغیر پیش بین بر متغیر مالک از ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام استفاده شده است .در این قسمت ابتدا نتایج یافته ضریب
همبستگی و رگرسیون در ادامه بیان می شود.
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فرضیه کلی :بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوی ارتباطی دانش آموزان

متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه وجود دارد.

جدول  .2ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوی ارتباطی خانواده

اعتیاد به اینترنت

ضریب همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

شیوه های فرزند پروری

الگوی ارتباطی

**-0.655
0.000
150

**-0.403
0.000
150

بر اساس نتایج جدول  .2ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.655با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که بین
اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری در خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد متوسطه اول با ( p<0/05با
اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی منفی و معنی داری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض محقق) تایید و فرض صفر رد
میشود .به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری تجربه کرده اند ،شیوه های
فرزند پروری مناسبی ندارند.همچنین ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.403با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که
بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی در خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطهی منفی  ،معکوس
معنیداری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض محقق) تأیید و فرض صفر رد میشود .به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه
دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری تجربه کرده اند ،الگوی ارتباطی مناسبی ندارند.

فرضیه های جزئی  :بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه دانش آموزان

متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه وجود دارد.

جدول  .3ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه خانواده
فرزند پروری سهل گیرانه خانواده
اعتیاد به اینترنت

ضریب همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

**0.708
0.000
150

بر اساس نتایج جدول  .3ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.708با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که بین
اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه در خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد متوسطه اول با
( p<0/05با اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی مثبت  ،مستقیم و معنیداری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض
محقق) تایید و فرض صفر رد میشود به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری
تجربه کرده اند ،شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه دارند.
 بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری استبدادی دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه وجود
دارد.
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جدول .4ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری استبدادی خانواده
شیوه های فرزند پروری استبدادی
اعتیاد به اینترنت

0.124
0.032
150

ضریب همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

بر اساس نتایج جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون ( )r= 0.124با معناداری ( ) sig=0.032نشان میدهد که بین
اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری استبدادی در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان
بیشتر از  95درصد) رابطهی مثبت و مستقیم و معنیداری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض محقق) تایید و فرض صفر
رد میشود .به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری تجربه کرده اند ،شیوه های
فرزند پروری استبدادی دارند.
 بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد
رابطه وجود دارد.
جدول  .5ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری قاطع و اطمینان خانواده
شیوه های فرزند پروری قاطع و اطمینان
اعتیاد به اینترنت

**-0.513
0.000
150

ضریب همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

بر اساس نتایج جدول  .5ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.513با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که بین
اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری قاطع و اطمینان در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با
اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی غیر مستفیم ومعنی داری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض محقق) تایید و فرض
صفر رد میشود .به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری تجربه کرده اند ،شیوه
های فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش مناسبی ندارند.
 بین اعتیاد ب ه اینترنت با الگوی ارتباطی گفت و شنود در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه وجود دارد.
جدول  .6ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی گفت و شنود خانواده
الگوی ارتباطی گفت و شنود خانواده
اعتیاد به اینترنت

**-0.266
0.001
150

ضریب همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

بر اساس نتایج جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون ( )r=-0.266با معناداری ( ) sig=0.001نشان میدهد که بین
اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی گفت و شنود دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از
 95درصد) رابطهیغیر مستقیم ،منفی و معنیداری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض محقق) تایید و فرض صفر رد
میشود .به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری تجربه کرده اند ،الگوی ارتباطی
گفت و شنود مناسبی ندارند.
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 بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی همنوایی در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد رابطه وجود دارد.
جدول  .7ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی همنوایی خانواده
الگوی ارتباطی همنوایی خانواده
**-0.470
0.000
150

ضریب همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

اعتیاد به اینترنت

بر اساس نتایج جدول  7ضریب همبستگی پیرسون ( )r=-0.470با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که بین
اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی همنوایی دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از 95
درصد) رابطهی غیر مستقیم  ،منفی و معنی داری وجود دارد .بنابراین فرض خالف(فرض محقق) تایید و فرض صفر رد میشود.
به این معنی  ،دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد که اعتیاد به اینترنت بیشتری تجربه کرده اند ،الگوی ارتباطی همنوایی
خانواده مناسبی ندارند.
 تحلیل رگرسیون
برآورد میزن تاثیر با تحلیل گرسیون گام به گام ( متغیر پیش بین ،اعتیاد به اینترنت با متغیر مالک ،سبکهای فرزند
پروری)
جدول ( 8خالصه مدل ها) در تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای باقیمانده در تحلیل
مدل های خالصه شده

R

مجذور R

برآورد خطای استاندارد

مدل  :1فرزند پروری سهل گیرانه

-0.896

0.803

2.74

مدل  :2فرزند پروری سهل گیرانه –استبدادی

-0.958

0.919

1.77

مدل  : 3فرزند پروری سهل گیرانه –استبدادی  -قاطع

-1.00

1.00

0.000

و اطمینان بخش

جدول شماره  . 8تحلیل رگرسیون نشان می دهد که در مدل سوم(فرزند پروری سهل گیرانه ،استبدادی  ،قاطع و
اطمینان بخش)ضریب همبستگی()r=1.00ضریب تعیین( )r2=1.00و برآورد خطای استاندارد()0.00درصد می باشد.
جدول 9خالصه نتایج مدل رگرسیون گام به گام متغیرهای تاثیر گذار بر اعتیاد به اینترنت
گام
گام  :1فرزند پروری سهل گیرانه

گام  :2فرزند پروری سهل گیرانه
–استبدادی

گام  :3فرزند پروری سهل گیرانه
–استبدادی  –-فرزند پروری
قاطع و اطمینان بخش

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

df

میانگین

F

P

R

2

R

مجذورات

رگرسیون
باقیمانده
مجموع
رگرسیون

4570.038
1117.962
5688.000
5225.488

1
148
149
2

باقیمانده
مجموع
رگرسیون
باقیمانده

462.512
5688.000
0.000

147
149
3
146

مجموع

5688.000

149

4570.038
7.554

604.99

0.000

-0.896

0.803

2612.744

830.40

0.000

-0.958

0.919

3.146
1896.000
0.000
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بر اساس جدول  9تحلیل رگرسیون گام به گام در  3گام انجام شد که در گام سوم فرزند پروری سهل گیرانه – فرزند
پروری استبدادی و قاطع و اطمینان بخش در تحلیل باقی ماندند و  1درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت خانواده دانش آموزان
متوسطه دوم شهر خرم آباد را پیش بینی نمودند.

جدول  10خالصه ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای تاثیر گذار بر اعتیادبه اینترنت
ضرایب غیر استاندارد

سبکهای فرزند پروری

t

ضرایب استاندارد

B

Std. Error

Beta

sig

گام 1

سهل گیرانه

1.480

0.060

0.896

24.597

0.000

گام 2

سهل گیرانه
استبدادی
سهل گیرانه
استبدادی
قاطع و اطمینان بخش

1.693
0.734
1.00
1.00
1.00

0.042
0.051
0.000
0.000
0.000

1.026
0.363
0.606
0.495
0.561

40.753
14.433
119191800.0
152082808.8
102138919.4

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

گام3

نتایج جدول  10در تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرها نشان می دهد که در گام سوم فرزند پروری سهل گیرانه(
Std=0.00،B=1.00؛ Bta=0.606؛ t=11919800.0؛)sig=0.02؛ فرزند پروری استبدادی( Std=0.00،B=1.00؛ Bta=0.495؛
t=152082808.8؛ )sig=0.00فرزند پروی قاطع و اطمینان بخش ( Std=0.00،B=1.00؛ Bta=0.561؛
t=102138919.4؛ )sig=0.00تاثیر معناداری بر اعتیاد به اینترنت خانواده دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد دارند.
 برآورد میزن تاثیر با تحلیل گرسیون گام به گام ( متغیر پیش بین ،اعتیاد به اینترنت با متغیر مالک
،الگوهای ارتباطی)
جدول ( 11خالصه مدل ها) در تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای باقیمانده در تحلیل
R

مدل های خالصه شده الگوی های ارتباطی

مجذور R

برآورد خطای استاندارد

مدل  :1الگوی ارتباطی گفت و شنود

9.10

0.828

4.96

مدل  :2الگوی ارتباطی گفت و شنود  -الگوی ارتباطی همنوایی

1.00

1.00

0.00

جدول شماره  11تحلیل رگرسیون نشان می دهد که در مدل دوم(الگوی ارتباطی گفت و شنود  -الگوی ارتباطی
همنوایی)ضریب همبستگی()r=1.00ضریب تعیین( )r2=1.00و برآورد خطای استاندارد()0.00درصد می باشد.
جدول 12خالصه نتایج مدل رگرسیون گام به گام متغیرهای تاثیر گذار بر اعتیاد به اینترنت
رگرسیون گام به گام
گام  :1الگوی ارتباطی گفت و
شنود
گام  :2الگوی ارتباطی گفت و
شنود  -الگوی ارتباطی همنوایی

df

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

رگرسیون
باقیمانده
مجموع
رگرسیون

17536.62
3646.77
21183.50
21183.50

1
148
149
2

باقیمانده
مجموع

0.00
21183.50

147
149

میانگین

F

P

R

R2

مجذورات
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17536.62
24.641
10591.75
0.00

711.68

0.00

9.10

1.00

0.828
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بر اساس جدول  12تحلیل رگرسیون گام به گام در  2گام انجام شد که در گام دوم الگوی ارتباطی گفت و شنود
والگوی ارتباطی همنوایی در تحلیل باقی ماندند و  1درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان متوسطه دوم شهر
خرم آباد را پیش بینی نمودند.
جدول .13خالصه ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیرهای تاثیر گذار بر اعتیادبه اینترنت
ضرایب غیر استاندارد

t

ضرایب

sig

استاندارد
سبکهای فرزند پروری
گام 1

الگوی ارتباطی گفت و شنود

B
1.35

گام 2

Beta

Std. Error
0.051

0.91

26.67

0.00

الگوی ارتباطی گفت و شنود

1.00

0.000

0.67

388157585.01

0.00

الگوی ارتباطی همنوایی

0.000

0.00

0.47

275647870.55

0.00

نتایج جدول  .13در تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرها نشان می دهد که در گام دوم الگوی ارتباطی گفت و شنود(
Std=0.00،B=1.00؛ Bta=0.67؛ t=388157585.01؛)sig=0.00؛ الگوی ارتباطی همنوایی( Std=0.00،B=0.00؛
Bta=0.47؛ t=27564787.55؛ )sig=0.00تاثیر معناداری بر اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد
دارند.

نتیجه گیری
از آنجا که هدف تحقیق بررسی بررسی اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری و الگوی ارتباطی خانواده در دانش
آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد دوره اول متوسطه شهرستان دورود بود ،در مورد بررسی رابطه« بین اعتیاد به اینترنت با
شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد » نتایج نشان داد ،که ضریب همبستگی
پیرسون ( )r= 0.655با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری دردانش
آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد متوسطه اول شهرستان دورود با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی
مستقیم و معنیداری وجود دارد .همچنین ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.403با معناداری ( ) sig=0.000نشان داد که
بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی خانواده در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد شهرستان دورود رابطهی منفی ،
معکوس معنیداری وجود دارد .نتایج بدست آمده در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق کارگر و شورکی ()1397؛امیری
( )1396؛نجفی ( )1395؛ترابیان( )1395؛شاهروردی و صفاریان( )1394؛ کارائر و آخدمیر( )2019؛ چو  ،لی ( )2017؛ ازیگیور
( )2016؛چوهیو و همکاران( )2015؛اسماهل()2012همخوان و همگام بود.دربررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های
فرزند پروری سهل گیرانه در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد ؛ ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.708با معناداری
( ) sig=0.000نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری سهل گیرانه در خانواده دانش آموزان متوسطه
دوم شهر خرم آباد متوسطه اول شهرستان دورود با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی مثبت  ،مستقیم و
معنیداری وجود دارد .نتایج بدست آمده در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق کارگر و شورکی ()1397؛امیری ( )1396؛نجفی
( )1395؛ترابیان( )1395؛شاهروردی و صفاریان( )1394؛ کارائر و آخدمیر( )2019؛ چو  ،لی ( )2017؛ ازیگیور ()2016
؛چوهیو و همکاران( )2015؛اسماهل()2012همخوان و همراه می باشد.در تحلیل فرضیه بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های
فرزند پروری استبدادی در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد ؛ ضریب همبستگی پیرسون ( )r= 0.124با معناداری
( ) sig=0.032نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری استبدادی در دانش آموزان متوسطه دوم شهر
خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی مثبت و مستقیم و معنیداری وجود دارد .نتایج بدست آمده
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در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق کارگر و شورکی ()1397؛امیری( )1396؛نجفی
()1395؛ترابیان()1395؛چو،لی()2017؛ازیگیور ( )2016؛چوهیو و همکاران( )2015؛اسماهل()2012همخوان و همجهت می
باشد.در بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با شیوه های فرزند پروری قاطع و اطمینان در دانش آموزان متوسطه دوم شهر
خرم آباد ضریب همبستگی پیرسون ( )r= -0.513با معناداری ( ) sig=0.000نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با شیوه
های فرزند پروری قاطع و اطمینان در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از  95درصد)
رابطهی غیر مستفیم ومعنیداری وجود دارد .نتایج بدست آمده در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق امیری ( )1396؛نجفی
( )1395؛ترابیان( )1395؛شاهروردی و صفاریان( )1394؛ کارائر و آخدمیر( )2019؛ چو  ،لی ( )2017؛ ازیگیور ()2016
همخوان و همراه می باشد.نتایج تحقیق در مورد بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی گفت و شنود دانش
آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد ،ضریب همبستگی پیرسون ( )r=-0.266با معناداری ( ) sig=0.001نشان میدهد که
بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی گفت و شنود دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان بیشتر
از  95درصد) رابطهی غیر مستقیم ،منفی و معنیداری وجود دارد .نتایج بدست آمده در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق
نتایج بدست آمده در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق شاهچراغی ( ،)1398محسن زاده( )1398؛پارسا()1397؛ شریفی
()1395؛ عبدی()1395؛ خالقی و همکاران()1393؛مرادی و همکاران()1393؛جاسبی (، )1393همخوان و همگام می
باشد.نتایج تحقیق در مورد بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با الگوی ارتباطی همنوایی دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم
آباد  ،ضریب همبستگی پیرسون ( )r=-0.470با معناداری ( ) sig=0.000نشان میدهد که بین اعتیاد به اینترنت با الگوی
ارتباطی همنوایی دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد با ( p<0/05با اطمینان بیشتر از  95درصد) رابطهی غیر مستقیم
 ،منفی و معنیداری وجود دارد .نتایج بدست آمده در تحلیل این فرضیه با نتایج تحقیق شاهچراغی ( ،)1398محسن
زاده( )1398؛پارسا()1397؛ شریفی ()1395؛ خالقی و همکاران()1393؛مرادی و همکاران()1393؛جاسبی ( )1393؛شین و
همکاران()2018؛یانگ و هانگ (، ) 2014همخوان و همسو می باشد.در ادامه کار جهت ارزیابی میزان تاثیر شیوهای
فرزندپروری و الگوی ارتباطی خانواده بر اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد ،تحلیل رگرسیون به
شیوه گام به گام در  3گام انجام شد که در گام سوم فرزند پروری سهل گیرانه – فرزند پروری استبدادی  -فرزند پروری سهل
گیرانه – فرزند پروری قاطع و اطمینان بخش در تحلیل باقی ماندند و  1درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت خانواده دانش
آموزان متوسطه دوم شهر خرم آباد شهرستان دورود را پیش بینی نمودند.
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