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 :چکیده

مقایسه سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و  هدف پژوهش حاضر،

سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای 

نفر دانش آموز  062به این منظور. بود یاسوج اعتیاد به اینترنت در شهر 

دختر عادی و دارای اعتیاد به اینترنت با استفاده ازروش نمونه گیری 
شامل  ابزار به کار رفته در این پژوهش. تصادفی منظم انتخاب گردید

، مقیاس هیجان خواهی (PVS)یابی دیدگاه های شخصی پرسشنامه زمینه

 بله با استرس موس و بلینگز وهای مقا ، پرسشنامه شیوه(AISS)آرنت 

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ می باشد که بر روی آزمودنی ها اجرا 

داده های بدست آمده با روش های آمار توصیفی و استنباطی شد و 

براساس نتایج به  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت( مستقل Tآزمون )

ان عادی در مؤلفه دست آمده، سر سختی روان شناختی در دانش آموز

بیشتر ( (t=3/65, p<0./05و کنترل ( (t=3/65 p<0./05های تعهد 

داری در  تفاوت معنی همچنین ،از دانش اموزان معتاد به اینترنت می باشد

 خواهی افراد معتاد به اینترنت و افراد عادی وجود دارد میزان هیجان

t=5/11 p<0./05).)  له در دو گروه مقایسه سبک های مقاب عالوه بر آن

نیز نشان می دهد که بین افراد معتاد به اینترنت و افراد عادی تفاوت 
سطح معناداری در این (. (t=2/34, p<0./05داری وجود دارد  معنی

 .پژوهش پنج صدم در نظر گرفته شده است

آموزان دارای اعتیاد به  دانشدانش آموزان عادی،  :واژه های کلیدی

اینترنت، سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی و سبک های مقابله با 
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Abstract: 
The purpose of this study was to compare 

psychological hardiness, excitement and coping styles 

in ordinary students and students with addiction in the 

city of Yasuj. For this purpose, 260 female regular 
students with addiction to the Internet were selected 

using a randomized sampling method. The instrument 

used in this study included a Personal Perspective 
Survey Questionnaire (PVS), Arendt's Excitement 

Scale (AISS), a Stress Questionnaire Coping with 

Moss and Blings Stress and Young's Internet 
Addiction Questionnaire. The data were analyzed 

using descriptive and inferential statistics (independent 

t-test). Based on the results, the psychological 

difficulty in ordinary students in the components of 
commitment (t = 65.6) and control (65.3 t = 0.63, p <0. 

5) were more than knowledge Internet addicts are 

students, there is also a significant difference in the 
amount of excitement among addicted and Internet 

users (t = 11.5 p <0. 5). In addition, comparison of 

coping styles in the two groups shows that there is a 
significant difference between the addicted and 

Internet users (p <0.05). The significance level in this 

research is considered to be five hundred. 
Key words: Normal students, students with addiction 

to the Internet, psychological hardiness, excitement 

and stress coping styles. 
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 مقدمه.7

امروزه استفاده . ، پیشتاز انقالب صنعتی جدید است، رشد روزافزون اینترنت اهمیت و فواید غیرانکاری دارد اینترنت

. گیرد های مختلفی مورد استفاده قرار می از اینترنت جزء سبک زندگی دانش آموزان شده است و در زمینه

ای با عنوان اعتیاد به اینترنت شده  ور پدیدههای اخیر باعث ظه های آن در سال کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت

شده « اعتیاد به اینترنت»و جذابیت های آن در سال های اخیر باعث ظهور پدیده ای به نام  0اعتیاد به اینترنت. است

ار اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختالل ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیم. است

نیز « اعتیاد مجازی»یا « اختالل اعتیاد به اینترنت»گاهی از این اختالل با عنوان . گونه از اینترنت تعریف می شود 

اعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ، هرزه نگاری و قمار آنالین است که می تواند . نام برده می شود

 (. 836 فالح مهنه، )یت روح و روان افراد را فراهم نماید زمینه تخریب سالمت روابط، احساسات و در نها

یعنی اینکه فرد به علت وضع خاص شخصیتی، نیازها، . ای متقابل است رابطه بین شخصیت و اعتیاد رابطه

ها، ناتوانی در برخورد با مسائل، ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و مواردی مانند آن به اعتیاد روی  شکست

و اعتیاد نیز به نوبه خود موجب از بین رفتن انسجام روانی و هیجانی شخص شده و بدین ترتیب بین اعتیاد آورد  می

شود که مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی، یعنی ایجاد اراده محکم  و شخصیت دور باطلی ایجاد می

سرخوشی، افزایش نیاز و میزان )سایر اعتیادها دارد  اعتیاد به اینترنت عالیمی شبیه(. 831 احمدوند، )و قوی است 

 8و بر اساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی انجمن روانپزشکی( استفاده، اختالالت ذهنی

(DSM-IV ) اینترنت به خودی خود ابزاری (. 0223، 1شاو و بالک)جزء اختالالت پاتولوژیک دسته بندی می شود

ما استفاده بیش از حد و نادرست از آن، خطر اعتیاد به اینترنت را بدنبال دارد که این پدیده مشکل بی ضرر است ا

 . ( 83 صارمی و امید وار، )ده است عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کر

دگیری از بهترین راه برای رشد یک کودک تعامل با دیگر کودکان است و یا: اظهار می دارد( 831 )صادقیان 

طریق تجربه و تحریک حس ها اتفاق می افتد اما زمانی که فرد وقت زیادی را با اینترنت سپری می کند، انگیزه اش 

صرف صحبت با  همچنین زمان کمتری را. برای تعامل با دیگران کم شده و توانایی کمتری در حفظ دوستی ها دارد

بسیاری از افراد در قالب  .س تنهایی و افسردگی بیشتری می کندخانواده نموده و با تجربه استرس های بیشتر احسا

جستجوهای اینترنتی سعی دارند مشکالت، مسائل و نیازهای ارضاء نشده ی خود را حل نمایند و نیازهای روانی و 

اینترنت اعتیاد به . اجتماعی خود را اینگونه پاسخگو باشند که بررسی علل ایجاد کننده آن توجه بیشتری را می طلبد

یا وابستگی رفتاری صرف نظر از اینکه آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم، پدیده ای است 

شایق و )صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است  امزمن، فراگیر و عود کننده که ب

 (.833 بهرامی، 

عوامل : ینترنت به طور عمده به سه دسته عوامل مؤثر تأکید دارد که عبارتند ازمطالعات اخیر در مورد اعتیاد به ا

عوامل فردی، مانند خود اتکایی با درجه پایین و . اجتماعی و عوامل مربوط به اینترنت –فردی، عوامل روانشناختی 

، 6ان )اعضای خود ، عوامل اجتماعی مانند حمایت ضعیف خانواده از (0228،  سونگ)نقص مهارت های اجتماعی 
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و سرانجام عوامل مربوط به اینترنت مانند استفاده طوالنی مدت از اینترنت و دستیابی سریع و آسان به ( 0222

همزمان با دسترسی روزافزون و گسترده مردم به اینترنت شاهد نوعی وابستگی در نوجوانان و  (.993 ، 3لی)اینترنت 

های ارتباطی آینده انسان را دگرگون کرده است، اما نحوه استفاده از آن مشکل  جوانان هستیم اینترنت شیوه

باعث اعتیاد به اینترنت شده است ای که استفاده افراطی از آن  ای را در بهداشت روانی جامعه کرده است بگونه عمده

گلد برگ اختالل اعتیاد به اینترنت را نوعی اختالل رفتاری که به عنوان مکانیسم مواجهه مورد  (.996 ، 3یانگ)

استفاده از اینترنت صرفاً یک اعتیاد رفتاری نیست بلکه مجموعه از  9به نظر دیویس. داند گیرد می استفاده قرار می

، 2 سونگ)گذارد وی زندگی فرد اثر منفی میدهد که ر و رفتاری را در زمینه اینترنت تشکیل میعوامل روانشناختی 

شناختی، اجتماعی،  تواند مشکالت روان توان نوعی استفاده از اینترنت دانست که می این اختالل را می (.0228

جمله هزینه روزافزون برای اینترنت، هایی از  اعتیاد اینترنتی با ویژگی. تحصیلی یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند

های ناخوشایند همچون اضطراب، افسردگی و نظیر آن در زمانی که فرد در تماس با اینترنت است و  احساس هیجان

 (.0226،   گنزالز)شود  انکار رفتارهای مشکل زا مشخص می

متغیرهای شخصیتی که ارزیابی یکی از . گیری و تشدید اعتیاد به اینترنت نقش دارند متغیرهای زیادی در شکل

مفهوم (930 ) 8 کوپاسا. روانشناختی است0 رسد سرسختی آن در تبیین آمادگی برای اعتیاد منطقی به نظر می

زای زندگی به خصوص ابتال  شناختی را به عنوان یک عامل تعدیل کننده در مقابل رویدادهای استرس سرسختی روان

فرصت پویایی و سازگاری مجدد و میدانی برای تحقق و ارتقای خویشتن  های جسمی و به منزله به انواع بیماری

سرسختی روانشناختی توسط ارزیابی . سازد کند که فرد را در برابر فشارهای درونی و بیرونی مصون می تلقی می

وعات آید و شامل افکار، اعتقادات، تفکرات و تصورات دانش آموزان نسبت به حوادث یا موض شناختی به وجود می

گیری مطلوب در مورد  باشد، سرسختی روانشناختی توانایی درک درست شرایط بیرونی و قابلیت تصمیم مشخصی می

ا با دهد که وقایع تهدیدآمیز ر برد و او را یاری می وجود این سازه فرد را در شرایط سخت پیش می. خویشتن است

های شخصیتی مؤثر در اعتیاد به اینترنت  ژگیاز دیگر وی(. 832 جمهوری، )موفقیت بیشتری پشت سر گذارد

هیجان خواهی همان تمایل شخصی برای جستجو تجارب جدید، تنوع طلبی، کسب . است 1 خواهی هیجان

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر (. 991 ،   زاکرمن)های جدید و اشتیاق زیاد برای خطر کردن است  هیجان

های رفتاری و  راهبردهای مقابله با استرس به عنوان تالش 6 راهبردهای مقابله استکاردهای روان شناختی و اعتیاد 

زای درونی یا بیرونی یا ایجاد تسکین هیجانی و  شناختی دانش آموزان که به منظور فائق آمدن بر یک عامل استرس

جه به موج گسترش استفاده با تو(. 0223به نقل از کولینز،  993 الزاروس، )رود تعریف شده است  عاطفی به کار می

از اینترنت در بین مردان و زنان و وابستگی به آن، پژوهش حاضر با هدف بررسی سرسختی روانشناسی، 

های مقابله با استرس در دانش آموزان معتاد به اینترنت و پاسخگویی به این سؤال است که آیا  خواهی و سبک هیجان
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ی مقابله با استرس در دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی تفاوت ها سرسختی روانشناسی، هیجان خواهی و سبک

 دارد یا نه؟

 گیری جامعه آماری، نمونه مورد مشاهده و روش نمونه.2

بر . نفر بودند 322بود که به تعداد  یاسوج آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر  جامعه آماری این پژوهش شامل دانش

در نظر گرفته شد و با   نفر از میان جامعه برای تعداد افراد نمونه 062اساس جدول مورگان و با توجه به ریزش، 

 .استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظم لیستی تهیه شد و افراد نمونه بر اساس آن انتخاب شدند

 ابزارهای پژوهش.9

 (PVS)یابی دیدگاه های شخصی  امه زمینهپرسشن. 7. 9

ای اسخت کخه شخامل خخرده      مخاده  2 ، یخک پرسشخنامه   (933 )پرسشنامه سرسخختی روانشخناختی کوباسخا    

باشد که بخه صخورت مقیخاس لیکخرت از      می( ماده3 )و کنترل ( ماده 6 )، تعهد(ماده 3 )های چالش  مقیاس

در پژوهشخی،  . پرسشنامه مطالعات متعددی صورت گرفته استدر مورد روایی . شود گذاری می نمره 8صفر تا 

بخه   39/2ای سرسختی از جمله مقیاس مشخروح سرسخختی    همبستگی پرسشنامه یاد شده با سایر پرسشنامه

دست آمده است که این همبستگی تاییدی بر روایی پرسشنامه دیدگاه های شخصخی سخوزان کوباسخا اسخت     

ای که برای یخافتن روایخی پرسشخنامه صخورت      در مطالعه(. 832 جمهری، ؛ به نقل از  022اسکاو، ماریان، )

با مقیاس فرعی آسیب شخناختی پرسشخنامه چنخد وجهخی مینخه        (PVS)گرفته است، رابطه این پرسشنامه

های سرسخختی و مقیخاس فرعخی آسخیب شخناختی       بررسی شد، ضریب همبستگی بین نمره (MMPI)سوتا 

صخورت  ( 991 )ای کخه توسخط مخدی     در مطالعخه  (.832 جمهری، )مد به دست آ 89/2 تا 6/2  فوق بین 

های کنتخرل، تعهخد و چخالش بخه      گرفته است، بر اساس آلفای کرونباخ، پایایی این آزمون برای خرده مقیاس

 .به دست آمده است 33/2و برای کل مقیاس سرسختی  2/ 3، 2/ 3، 31/2ترتیب

 (AISS)مقیاس هیجان خواهی آرنت .2. 9

ماده و شامل دو خرده مقیاس تنخوع طلبخی و    02توسط آرنت ساخته شده است که دارای  990 یاس در سال این مق

های فخرم پخنجم زاکخرمن در پخی کشخف       خواهی آرنت، با اجتناب از محدودیت مقیاس هیجان. باشد شدت هیجان می

  این مقیاس به صورت طیخف لیکخرت از   .ساخته شده است«آرنت»انواع گوناگون رفتار توسط خواهی با  رابطه هیجان

 . شود گذاری می نمره 1تا 

در مطالعخه اول کخه بخر روی نوجوانخان     . انجخام شخده اسخت    AISSدو مطالعه در حمایت از روایخی و پایخایی مقیخاس    

متفخاوت   30/2تخا  6/2 هخای فرعخی از   و برای مقیاس 36/2تا 38/2دبیرستانی انجام شده بود، پایایی برای کل مقیاس

بخود، بخه    13/2تخا  3/2های فرعخی از  و برای مقیاس 2/ 1همبستگی بین مقیاس آرنت و زاکرمن برای کل مقیاس. بود

و  AISSدر مطالعخه دوم عخالوه بخر مقیخاس     . بخود  2/2 طلبخی  تر از مقیاس تنوع مقیاس شدت تجربه  قویطور کلی، 

بخا هخدف     (CPI)ها در مورد رفتار خطرجویی، مقیاس فرعی پرخاشگری از پرسشخنامه روانشخناختی کالیفرنیخا    سؤال

بخا انخواع گونخاگونی از     AISSه اول در این مطالعه مانند مطالع. آزمایش کردن روایی سازه مقیاس جدید استفاده شد

اهی آرنت بخه طخور   خو ، مقیاس هیجان( 83 )در پژوهش نجاریان و همکارانش . آمیز همبستگی داشت رفتار مخاطره

دار  طلبی با چهار محور زاگرس معنی همزمان با فرم پنجم زاکرمن اجرا شد که ضریب همبستگی برای کل محور تنوع
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پخذیری و کخل مقیخاس     جویی، اجتناب از بازداری و مخالل  ضریب همبستگی کل مقیاس آرنت با محورهای تجربه. بود

و بخرای خخرده    2/ 3، ضخریب آلفخای کرونبخاخ بخرای کخل مقیخاس       در پژوهش حاضخر (.r=2/ 1)دار بود  زاکرمن معنی

 .بود 0/2 و 63/2طلبی به ترتیب  های شدت و هیجان و تنوع مقیاس

 های مقابله با استرس موس و بلینگز پرسشنامه شیوه9..9

مرکخز بخر   و مقابلخه مت ( سخؤال  3)باشد که شامل دو شیوه مقابله متمرکز بر مسخلله   سؤال می 9 این پرسشنامه دارای 

شخده و سخاختار نظخری آن بخر اسخاس      تهیخه  (  93 )این پرسشنامه توسط موس و بلینگخز  . است( سؤال   )هیجان 

های مقابله بخا آن را در   بلینگز و موس رویدادهای زندگی و شیوه. بندی و تعریف الزاروس و فولکمن استوار است طبقه

فروزنخده و  . گروهی از اهالی شهر سانفرانسیسکو مورد بررسی قرار دادند و بر این اساس این مقیاس را تنظخیم کردنخد  

ای دانشجویان علوم پزشکی شهر کرد از این آزمون اسختفاده اسختفاده    های مقابله رای بررسی روش، ب(830 )دل آرام 

برای ارزیابی شیوه های مقابله با استرس در بین زنان روسخپی و  ( 836 )همچنین، زارعی دوست و همکاران . اند کرده

. به دست آورده اسخت  30/2یی این آزمون را هاشمی نظرآباد ضریب پایا. اند عادی شهر تهران از این مقیاس بهره برده

 .گزارش شده است 33/2سازی  استفاده و ضریب پایایی آن با روش دو نیمه( 830 )این پرسشنامه توسط پورشهباز 

 یانگ 71پرسشنامه اعتیاد به اینترنت.4. 2

است که توسط یانگ در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ یکی از معتبرترین آزمون های سنجش اعتیاد اینترنتی 

. ست و بر اساس مقیاس لکرت می باشدپرسش طراحی شده ا 02این پرسشنامه با . ابداع شده است( 993 ) سال 

روایی و پایایی . ب بالینی ساخته شده استاین پرسشنامه برای سنجش میزان اعتیاد به اینترنت بر مبنای تجار

در مطالعه یانگ و همکاران، پایایی درونی . رار گرفته استپرسشنامه در پژوهش های متعدد مورد بررسی ق

علوی و همکاران . ذکر شده است و پایایی به روش باز آزمایی نیز معنادار گزارش شده است% 90پرسشنامه باالتر از 

مه ابتدا پرسشنا. روایی افتراقی و همزمان و همچنین فرم ایرانی این پرسشنامه را مطلوب ذکر کرده اند( 833 )

توسط دو نفر مسلط به زبان انگلیسی ترجمه و سپس توسط دو تن از استادان گروه روانپزشکی ویراست عملی و 

نشان می دهد فقط %  33شاخص هماهنگی درونی این پرسشنامه یعنی ضریب آلفای کرونباخ برابر . ادبی شد

 . آورده شده استدرصد از واریانس نمرات کل پرسشنامه در اثر خطای اندازه گیری بدست 0 

 یافته ها .4

 1نفر ( %6/ )6 ساعت،   نفر %(  /1) 03شرکت کنندگان در این پژوهش ساعات استفاده از اینترنت ، از

نفر بدون ( %3/13) 3  ساعت و   نفر ( % 0/0) 0 ساعت،  0نفر (  %9/1)0 ساعت،  8نفر (  %0/3)02ساعت، 

سرسختی روان شناختی در دانش آموزان معتاد به اوت میانگین  نمرات که برای  تف .،بدست آمداستغاده از اینترنت 

 .عادی از آزمون تی مستقل استفاده شد اینترنت و دانش آموزان

 

 

 
 

                                                
1
-Internet Addiction Test(IAT) 
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مستقل برای سرسختی روان شناختی در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان  tآزمون . 7جدول 

 عادی

 شاخص آماری

 

 متغیرها

 t معیارانحراف  میانگین گروه
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 سرسختی روانشناختی
 6/ 2  33/8 معتاد به اینترنت

8 /  -0 3 26/2 
 39/3 08/81 عادی

 چالش
 1/ 1   /08 معتاد به اینترنت

29/2 -0 3 36/2 
 68/8   /6  عادی

 تعهد
 36/8 2 / 8 معتاد به اینترنت

6 /8 -0 3 20/2 
 8/8  8 /9  عادی

 کنترل
 9/1  32/9 معتاد به اینترنت

86/1 -0 3 2 /2 
 63/8   /23 عادی

 

دال بر وجود تفاوت معناداری بین دانش آموزان ( H1)یافته های بدست آمده نشان می دهد که فرض تحقیق 

-=tعادی و دانش آموزان معتاد به اینترنت در ارتباط با سر سختی روان شناختی بین دو گروه تأیید نمی شود 

1/31, p>0/05) .) ولی میانگین بدست آمده ی دو گروه مورد مقایسه نشان دهنده ی این است که سرسختی روان

 ,t=-4/36 و کنترل( (t=-3/65, p<0/05وزان معتاد به اینترنت در مؤلفه های تعهدشناختی در دانش آم

p<0/05)  )بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد. 
 در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی هیجان خواهیمستقل برای   tآزمون . 2جدول

 شاخص آماری

 متغیرها  
 t معیارانحراف  میانگین گروه

درجه 

 ازادی

سطح 

 معناداری

 هیجان خواهی

 3/ 2 3 /19 معتاد به اینتر نت

  /  0 3 22 /2 
 0/6    /1  عادی

 شدت هیجان
 1/1  80/3 معتاد به اینتر نت

1 /  -0 3 29/2 
 29/8 36/3 عادی

 تنوع طلبی
 81/1 2 /0  معتاد به اینتر نت

63/1 0 3 22 /2 
 80/8  /0  عادی

 

دال بر وجود تفاوت معناداری بین دانش آموزان ( H1)یافته های بدست آمده نشان می دهد که فرض تحقیق 
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 ,t=5/11عادی و دانش آموزان معتاد به اینترنت در ارتباط با نمرات کل هیجان خواهی بین دو گروه تأیید می شود 

p<0/05) .)ولی در . این موضوع درمورد مؤلفه شدت هیجان صدق نمی کند و دو گروه در این مؤلفه تقریباً برابرند

 (.(t=4/67, p<0/05مؤلفه تنوع طلبی نمره دانش آموزان معتاد بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد 

اد به اینترنت و دانش مستقل برای  سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان معت tآزمون . 9جدول 

 آموزان عادی

 شاخص آماری  

 متغیرها  
 میانگین گروه

انحراف 

 معیار
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

سبک های مقابله با 

 استرس

معتاد به 

 اینترنت
93/01  6/6 

81/0 0 3 28/2 

  /93 08/ 0 عادی

 متمرکز بر مسأله

معتاد به 

 3/8    /9  اینترنت
08/  -0 3 26/2 

 39/0 0 / 1 عادی

 متمرکز بر هیجان

معتاد به 

 اینترنت
61/ 8 8 /1 

06/0 0 3 28/2 

 6/1  8 /80 عادی

 

یافته های جدول فوق نشان می دهد که بین دانش آموزان عادی و دانش آموزان معتاد به اینترنت در ارتباط با 

 (.(t=2/34, p<0./05صفر رد می شود سبک های مقابله با استرس تفاوت معناداری وجود دارد و فرض

 بحث و نتیجه گیری.5

خواهی و شیوه مقابله با استرس در بین  شناختی، هیجان موضوع پژوهش بررسی و مقایسه سرسختی روان

های بدست آمده در مورد فرضیات تحقیق به تفصیل مورد بحث  یافته. باشد آموزان معتاد به اینترنت و عادی می دانش

شناختی افراد معتاد به اینترنت و عادی  داری را بین میزان سرسختی روان تفاوت معنی tنتایج آزمون  :ردگی قرار می

شناختی افراد عادی و افراد معتاد به اینترنت تفاوت معناداری  به عبارت دیگر میزان سرسختی روان. نشان نمی دهد

بدست آمده در دو گروه مورد مقایسه نشان  tوجه به ولی با ت. کند این نتایج فرضیه اول پژوهش را رد می. ندارند

 ,t=3/65دهنده ی این است که سر سختی روان شناختی در دانش آموزان معتاد به اینترنت در مؤلفه های تعهد 

p<0./05 )) و کنترلt=4/36, p<0./05 ))این نتیجه با نتایج کنسیلر . تفاوت معناداری با دانش آموزان عادی دارد

شناختی  در واقع سرسختی روان. ، همخوانی دارد ولی با نتایج سایر پژوهشگران همخوانی ندارد(0229) و همکاران

افراد . نوعی ویژگی شخصیتی است و افرادی که این ویژگی را دارند در مقایسه با افرادی که فاقد آن هستند متفاوتند

انگیز  های روزمره را چالش وادث و فعالیتسرسخت نسبت به خود و محیط اطرافشان نوعی احساس تعهد دارند، ح

کنند و در نهایت نسبت به رویدادهای زندگی احساس کنترل  دانند و برخورد با آن ها را آموزنده تلقی می می

ای دارند و قابلیت تأثیرگذاری روی  بیشتری دارند و معتقدند که شخص در پیامدهای زندگی نقش تعیین کننده

وجود این ویژگی در افراد نگرش . آید های خود فرد به وجود می گاهی، انتخاب و مهارتحوادث زندگی، از طریق آ
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این افراد . دهد های رویارویی با مسائل مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می آورد که شیوه درونی خاصی را بوجود می

گویی  د و منابع بیشتری را برای پاسخگیرن حوادث زندگی را به طور قابل درک و همراه با تنوع و گوناگونی در نظر می

 . برند زا به کار می های استرس به محرک

خواهی افراد معتاد به  داری در میزان هیجان که تفاوت معنی داد نشان در این پژوهش   tهمچنین نتایج آزمون  

فرض تحقیق دال بر وجود تفاوت معناداری بین دانش اموزان عادی , بر این اساس.  اینترنت و افراد عادی وجود دارد

 ,t=5/11و دانش اموزان معتاد به اینترنت در ارتباط با نمرات کل هیجان خواهی بین دو گروه تایید می شود 

p<0./05 .))ولی در . برابرند این موضوع درمورد مولفه شدت هیجان صدق نمی کند و دو گروه در این مؤلفه تقریبا

به عبارت ((. t=4/67, p<0./05مولفه تنوع طلبی نمره دانش آموزان معتاد بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد 

ها با نتایج پژوهش گودرزی و  این یافته. خواهی در افراد معتاد به اینترنت بیشتر از افراد عادی است دیگر هیجان

، گنرسون و (0223)، لوکازویچ و همکاران ( 0226)، گیتز (836 )اران ، حاج سید جوادی و همک(838 )رستمی 

های انجام گرفته در این زمینه نشانگر این مطلب است که میزان  نتایج پژوهش. باشد همسو می( 0223)همکاران 

میزان شدت  و هرچه. طلبی در افراد به ویژه در جوانان با خطر اعتیاد و وابستگی ارتباط دارد خواهی و تنوع هیجان

این نتایج تأیید کننده نظریه زاکرمن . هیجان خواهی و تنوع طلبی فرد باالتر باشد، احتمال اعتیاد بیشتر خواهد بود

خواهی را عامل اساسی در سطح برانگیختگی بهینه افراد و احتمال انجام دادن برخی  باشد که هیجان می( 939 )

 .داند تکنولوژی میرفتارهای پرخطر مانند استفاده افراطی از 

   منابع 

 .انتشارات دانشگاه پیام نور(. سبب شناسی و درمان)اعتیاد (. 831 )احمدوند، محمدعلی 

، 0، شماره8مطالعات روانشناختی، دوره. های مقابله با استرس کوشی و سبک سخت(. 836 . )بشارت، محمدعلی 

 .03 -29 صفحات

رویی و گرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان و مردان  بین سختبررسی رابطه (. 832 . )جمهری، فرهاد

 .دانشگاه عالمه طباطبایی: رساله دکتریف تهارن. دانشجوی دانشگاههای تهران

خواهی، ابراز  هیجان)های شخصیتی  بررسی رابطه ویژگی(. 833 . )نجاریان، بهمن، نعامی، عبدالزهرا. زرگر، یداله

، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر در کارکنان یک (یوجود، سرسختی روانشناخت

 .02  -99، ( )   مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره . شرکت صنعتی در اهواز

: نصرت اهلل پورافکاری، تهران: مترجم. چکیده روانپزشکی بالینی(.832 )سادوک، بنجتمین؛  سادوک، ویرجینیا 

 .رات آزادانتشا

الگوی مقابله با (. 839 . )رفیعی، سعید. حسن زاده، اکبر. موسوی، سید غفور. ابراهیمی، امراله. سموعی، راحله

 .69-68، صفحات 8. 0محله اندیشه و رفتار، سال ششم، شماره. مرکز اعتیاد اصفهان: استرس در معتادین خود معرف

(. 8)مجله پژوهش جامعه )شناختی میزان گرایش به اینترنت  تحلیل جامعه(. 833 .)شایق،حسین ، بهرامی علی 

 12- 29. 

 .انتشارات ویرایش: روانشناسی شخصیت، ترجمه یحیی سید محمودی، تهران(.  83 )شولتز س. شولتز، د 

 .های شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و همکاران، چاپ ششم، تهران نشر ارسباران نظریه(. 831 )شولتز، دو آن، 
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تاثیر کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان،مجله پژوهش اطالعات و مدارک علمی (831 )،عفت صادقیان

 (.1)1.ایران

ای  بررسی مقایسه(.  83 . )پاک سرشت، سیروش. شانه ساز، عبداالمین. خواجه موگهی، ناهید. فرنیا، مجیدرضا

راد وابسته به مواد افیونی و غیروابسته به مواد ای و ارتباط آن با سالمت عمومی در اف های مقابله استرس، سبک

 .03- 0، صفحات ، شماره مجله علمی پزشکی، دوره . افیونی

ای دانشجویان  های مقابله بررسی تأثیر رفتار درمانی شناختی بر روش(. 830 . )دل آرام، نسرین. فروزنده، معصومه

 .81-06، صفحات 8، شماره پزشکی شهر کرد، دورهدانشگاه علوم . غیر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

مجله . های مقابله با استرس در معتادان به مواد افیونی با افراد غیرمعتاد مقایسه شیوه(.  83 . )پور، محسن کیان

 .01-9 ، صفحات8درمانی شهید صادوقی یزد، سال دهم، شماره -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

جویی در افراد سوءمصرف کننده تریاک و افراد  مقایسه میزان تحریک(. 838 . )ستمی، دانشورر. گودرزی، محمدعلی

 . 96- 3، صفحات 6پژوهشی سوء مصرف مواد، سال دوم، شماره -فصلنامه علمی.  بهنجار

همایش ، 838 شهر شیراز در سال 3 -82ارتباط اعتیاد اینترنتی با سالمت روان جوانان(. 838 )هنرپروران، نازنین 
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