
 969-979، ص 9911،  دی 9، جلد 91علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

161 
 

 رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های تصمیم گیری با اعتیاد اینترنتی 

 دانش آموزان دبیرستان های شهر ارومیه  

 

 علی خادمی، محرم فتح الهی انویق 

 
 

 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، ارومیه: ایران

 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، ارومیه: ایران

 

 
 

تعیین رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های تصمیم گیری به هدف پژوهش حاضر : چکيده

عنوان  متغیرهای پیش بین با اعتیاد اینترنتی دانش آموزان دبیرستان های شهر ارومیه به عنوان 

متغیر مالک می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهر ارومیه در نیمسال اول 

باشند که تعداد آنها بر اساس گزارش های اداره آموزش و پرورش ارومیه می  9315-9316تحصیلی 

نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب  38نفر بود. با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  93431

شده و به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس تجدید نظر شده الگوی ارتباط خانوادگی 

زپاتریک و  سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل ریچی و فیت

داده ها  از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. براساس یافته 

های پژوهش، رابطه منفی معنی داری بین اعتیاد اینترنتی با الگوی ارتباطی جهت گیری گفت و 

-33/8( و سبک تصمیم گیری شهودی ) r=-31/8(، سبک تصمیم گیری منطقی ) r=-43/8شنود )

=r  به دست آمد ولی رابطه معنی داری بین اعتیاد اینترنتی با الگوی جهت گیری همنوایی، سبک )

تصمیم گیری وابسته، سبک تصمیم گیری اجتنابی و سبک تصمیم گیری آنی به دست نیامد. آموزش 

خانوادگی و تصمیم گیری  می تواند آسیب پذیری های ناشی از  اعتیاد به  شیوه های مناسب ارتباط

  اینترنت را  در خانواده ها به ویژه در نوجوانان کاهش دهد.

  الگوهای ارتباطی، سبک های تصمیم گیری، اعتیاد به اینترنتکليد واژه : 

  

 مقدمه

ز طریق ا ،اما اعتیاد .اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قمار استلفظ اعتیاد، بیشتر تداعی کننده اعتیادهای سنتی همچون      

ه جدیدی روبرو شده است. گسترش رایانه های شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار، منجر به ظهور هاینترنت با وج

جسم و روان، تحصیل، ارتباط خانوادگی، ارتباط اجتماعی اعتیاد نوظهور اینترنتی با ایجاد مشکالتی در سالمت  اعتیاد آنالین شده است.
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 اعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ، آنالین و خریدهای اینترنتی می شودو ... زندگی انسان معاصر را به چالش می کشد. 

واع همانند دیگر انکه به نظر می رسد ینترنتی اطرافیانش منزوی می سازد. اعتیاد ا و همچون دیگر اعتیادها، فرد معتاد را از خانوادهکه 

روابط، احساسات و نهایتاً روح و روان فرد گردند  می تواند موجب تخریب سالمت،  ،اعتیاد دارای دوره تحمل و ترک مشابهی است

دارای مسمومیت نیست، ( یک اختالل کنترل تکانه می باشد که 9111) 9اعتیاد به اینترنت به نظر یانگ .(9318)کرمشایی و همکاران، 

( یک تهدید جدی برای سالمت شخص و رفاه 1898)3( یک وابستگی روانی به اینترنت است و به نظر بانسال9113)1به نظر کاندل

(. امروزه استفاده از اینترنت و پیامدهای آن به یک 1894و همکاران،   4اجتماعی است که باعث بروز رفتار ضداجتماعی می شود )آذهر

بحث برانگیز تبدیل شده است. از یک طرف یک نیاز خیلی مهم و ضروری مدرن است و از طرف دیگر برخی از مردم به صورت موضوع 

بیمارگونه ای به آن معتاد شده اند. تحقیقات علمی بروز بسیاری از اختالالت جسمی از قبیل اختالل خواب، فشار به پشت و فشار به 

اجباری، اختالالت اجتماعی، مشکالت تحصیلی،  -ضطراب، افسردگی، استرس و اختالل وسواسیچشم، اختالالت روانشاختی مانند ا

(. 1894؛ آذهرو همکاران، 1891، 5مشکالت شغلی و مشکالت خانوادگی را در صورت استفاده مکرر از اینترنت تایید کرده اند)آسام

مدیریت زمان، ناراحتی  غذیـه، خـواب ناکـافی، از دسـت دادنمطالعات نشان می دهد استفاده بیش از حد از اینترنـت باعـث سـو ت

فیزیکی و کاهش فعالیت های اجتماعی و خانوادگی شده، بی اعتنایی به دروس مدرسه و ارتباطات اجتماعی، دیر رسیدن به مدرسه، 

( 9313تا یافته های میری و همکاران)، به نقل از اسکندری(. در این راس1882، 6گریز از مدرسه و حتی ترک تحصیل را در پی دارد) هی

سال  درکه در  آموزان متوسطه شهر بیرجند افسردگی در دانش شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس وبا عنوان 

میانگین نمره  ندرصد دانش آموزان جامعه مورد مطالعه دارای اعتیاد به اینترنت می باشند. همچنی 1/16انجام شد نشان داد که  9313

 . با توجه به افزایشداری از کاربران عادی بیشتر بود طور معنی اینترنت، به آموزان معتاد به اضطراب، استرس و افسردگی در دانش

از  یروزافزون کاربران اینترنت،  به نظر می رسد تعداد معتادان به آن و آثار سوء مربوطه نیز در آینده افزایش یاید. لذا تبیین های علم

اعتیاد به اینترنت و متغیر های مرتبط با آن می تواند در پیشگیری از آثار سوء آن موثر واقع گردد. از جمله متغیرهایی که به نظر می 

رسد به عنوان متغیر پیش بین اعتیاد به اینترنت قلمداد شوند متغیر های الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های تصمیم گیری باشند. 

مهمترین سیستم انسانی دارای الگوهای ارتباطی بین افراد است که تصور می شود بتواند زمینه ساز و تداوم بخش اعتیاد افراد خانواده 

( خانواده را سیستمی قانونگذار تعریف می کنند که اعضای آن به طور مداوم در حال تعریف 9162)2باشد. واتزالویک، بیون و جکسون

خود بر مبنای الگوی ارتباطاتشان هستند. درواقع شناخت انواع مختلف الگو و سبک های ارتباطات و تعریف مجدد ماهیت روابط 

خانوادگی عالوه بر توصیف، به پیش بینی و توضیح عملکرد خانواده و توصیه ها و تجویزهای مربوط به آن هم کمک می کند)فیتزپاتریک 

( 9114(. فیتزپاتریک و ریچی)9319، به نقل از رحیمی و زارع، 9118ریک، ؛ ریچی و فیتزپات9121؛ مل لئورد وچفی، 9114، 3و ریچی

را در  98و جهت گیری همنوایی 1به نقل از رحیمی و زارع( دو بعد زیر بنایی جهت گیری گفت و شنود 9118و ریچی و فیتزپاتریک)

( جهت گیری گفت و شنود بیانگر میزان فراهم 9112و فیتزپاتریک) 91شناسایی کردند. به نظر کوئرنر 99الگوهای ارتباطات خانوادگی

                                                           
1 - Young 

2 - Kandel 
3 - Bansal 

4 -Azher 

5 - Assam 
6 - Hey 

7 - Vatzlavyk, Byun and Jackson 

8 - Fitzpatrick and Richie 
9 - Conversation Orientation 

10  -  Conformity Orientation 

11 - Family communication patterns 
12 - Koernr 
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شدن شرایطی است که در آن همه اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، بحث و تبادل نظر درباره طیف وسیعی 

بودن نگرش ها، ارزش ها و عقاید را  از موضوعات شوند. جهت گیری همنوایی نیز عبارت است از میزانی که خانواده ها شرایط همسان

ارتباطات خانوادگی را شکل می دهد.  9( ترکیب این دو بعد چهار طرحواره9114مورد تاکید قرار می دهند. به نظر فیتزپاتریک و ریچی)

ا چهار نوع خانواده از ترکیب ( این چهار طرحواره را الگوهای ارتباطات خانواده نامیده اند. این چهار نوع الگو ی1881کوئرنر و فیتزپاتریک)

وضعیت های زیاد یا کم بر روی پیوستارهای دو بعد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی حاصل می شوند و عبارتند از 

گر، (. در کنار متغیرهای دی9319)رحیمی و زارع، 5و خانواده بی قید4، خانواده حفظ کننده3، خانواده کثرت گرا1خانواده توافق کننده

تصمیم گیری که دارای سبک های مختلفی است، در رابطه با فعالیت هایی که منجر به اعتیاد شده یا اعتیاد را کنترل می کند مهم به 

نظر می رسد. سبک های تصمیم گیری می توانند به عنوان تعامل تعریف شده با انتخاب با توجه به گرایش های شخصی تعریف شوند. 

ص تمایل افراد به استفاده از یک سبک شخصی بیشتر از موارد دیگر است. بنابراین یک سبک غالب را نشان می در پاسخ به شرایط خا

(. طبقه بندی های مختلفی از سبک تصمیم گیری ارائه شده است و هر کدام از طبقه بندی 1895دهد)مگنانو، پائولیلو و گیاکومینیلی، 

ردی، سازمانی و محیطی را بر نحوه واکنش و رفتار افراد در هنگام مواجه با شرایط تصمیم ها با توجه به اینکه کدام دسته از عوامل ف

در تحقیق خود به عوامل فردی بیش از سایر عوامل در انتخاب  6گیری دخیل می دانند با یکدیگر متفاوت می باشند. اسکات و بروس

که عبارتند از : سبک تصمیم گیری  را ارائه نموده اندسبک تصمیم گیری توجه نموده و برهمین اساس پنج سبک تصمیم گیری 

منطقی، سبک تصمیم گیری شهودی، سبک تصمیم گیری وابستگی، سبک تصمیم گیری آنی و سبک تصمیم گیری اجتنابی. سبک 

های مختلف  جنبهتصمیم گیری عقالیی بیانگر تمایل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن، ارزیابی نتایج هر راهکار از 

و در نهایت انتخاب راهکار بهینه و مطلوب توسط تصمیم گیرنده در هنگام مواجه با شرایط تصمیم گیری می باشد. به عبارتی در این 

سبک تصمیم گیری،  فرد تصمیم گیرنده از یک فرایند ثابت و کامالٌ مشخص جهت انتخاب و اجراء بهترین راه حل و دستیابی به اهداف 

سبک تصمیم گیری شهودی فرایندی ناخودآگاه است که در سایه تجربه های استنتاج شده به دست می آید. در این  .می کند پیروی

شیوه تصمیم گیری مدیر منطق روشنی در رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد بلکه با تکیه بر بینش و فراست درونی خود آن 

می دهد. سبک تصمیم گیری وابستگی این سبک بیانگر عدم استقالل کافی و تکیه بیش چیزی را که فکر می کند درست است انجام 

از حد بر حمایت ها و راهنمایی های دیگران است. در سبک تصمیم گیری آنی مدیر بصورت ناگهانی و بی مقدمه بالفاصله درهمان 

اجتنابی افرادی که از سبک اجتنابی برخوردارند در  لحظه مواجه شدن با مساله، تصمیم خود را اتخاذ می کند. در سبک تصمیم گیری

مشکل یا فرصت تا آنجا که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق انداخته و از هرگونه واکنش نسبت به  هنگام مواجه با مساله

 مساله رخ داده طفره می روند. 

 انشد اینترنت به اعتیاد بینیپیش در گیریهای تصمیمبکس و خانواده ارتباطی الگوهای از هریک سئوال اصلی پژوهش: سهم    

 می باشد؟  چقدر آموزان

 

                                                           
1 - Schema 

2 -Consensual 
3 - Pluralistic 

4 - Protective 

5 - Laissez-Faire 
6 - Scott & Bruce 
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 روش پژوهش

توصیفی، از نوع  همبستگی است. در این پژوهش الگوهای  -این پژوهش، مقطعی :گيـري جامعه آماري، نمونه و روش نمونـه

 ارتباطی خانواده و سبک های تصمیم گیری به عنوان متغیرهای پیش بین و اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر مالک می باشند.

می باشد  9315 -9316دانش آموزان دوره دبیرستان شهر ارومیه در نیمسال دوم تحصیلی  کلیهشامل جامعه آماری این پژوهش      

نفر می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش خوشه ای چند  93431که آمار آنان براساس گزارش اداره آموزش و پرورش شهر ارومیه 

مدرسه  6ارومیه یک ناحیه انتخاب و از بین این ناحیه  ناحیه آموزش و پرورش شهر 1مرحله ای بود. به این بین صورت که از بین 

نفر انتخاب شد. در  38کالس انتخاب و از این بین تعداد  93کالس و جمعاً  3)دبیرستان پسرانه( انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه 

وهش جهت افزایش اعتبار (، که در این پژ9335نفر پیشنهاد شده است )دالور،  38پژوهش های همبستگی تعداد آزمودنی حداقل 

 نفر انتخاب شدند. 38بیرونی پژوهش تعداد 

به این صورت که بعد از نمونه گیری و انتخاب نمونه اطالعات با استفاده از پرسشنامه بود.  یروش گرد آور :چگونگی پاسخ آزمودنيها

به  ادیاعت، خانواده یارتباط یشده الگوها ردنظیتجد اسیمقتحقیق، ابتدا هدف تحقیق برای آنها بیان شد و سپس آزمونهای پژوهش)

های تصمیم گیری( در اختیار آزمودنی ها قرارداده و از آنها خواسته شد که نظر خود را با دقت بیان یانگ و پرسشنامه سبک نترنتیا

 spssآوری گردید. سپس داده های بدست آمده با استفاده از ابزار کنند. اطالعات بصورت گروهی و در محل تحصیل دانش آموزان جمع

 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

 :اینترنت یانگ به اعتياد آزمونالف( 

 میزان سنجش است که برای اینترنت از استفاده به اعتیاد گیری اندازه  برای معتبر و اطمینان قابل روشی اینترنت به اعتیاد آزمون     

 18از  یک هر به باید خواننده این آزمون در است. ( تهیه شده9113یانگ،  توسط )کیمبرلی کامپیوتر یا اینترنت با کار به افراد وابستگی

 است 988تا  8آزمون از  این نمرات بدهد. دامنه پاسخ همیشه و اغلب ندرت، هرگز، به شامل ای درجه پنج لیکرت مقیاس روی سؤال

 شخص برای از آن مفرط استفاده نتیجه در که است مشکالتی بودن شدیدتر و اینترنت به بیشتر وابستگی دهنده نشانبیشتر،  نمره که

 دهنده نشان 41 تا 18 نمره که معنی این است. به استفاده گردیده یانگ دستورالعمل از حاصل، نمره است. برای ارزیابی آورده وجود به

(. 9113می باشد)یانگ،  معتاد کاربر دهنده نشان 988 تا 38 نمره و اعتیاد معرض در دهنده کاربر نشان 21 تا 58 نمره معمولی، کاربر

 پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ است. بررسی گرفته قرار استفاده مورد و فارسی ترجمه ( به9333اورنگ ) توسط آزمون این

 بررسی برای که پژوهشی در ( گزارش شده است. مورن1884کره )یو و همکاران، و در  18/8در سوئد  15/8اعداد  مختلف تحقیقات در

 است، ولی نشده تهیه یافته ساختار سنجی روان اصول براساس آزمون این گرچه که کرد، بیان داد یانگ انجام آزمون روایی و اعتبار

( 1883همکاران ) و است. ونگ  برخوردار و روایی باالیی اعتبار از سنجش، جهت ابزاری عنوان به آزمون این که اند داده نشان ها پژوهش

گزارش  31/8را  یانگ اینترنت به اعتیاد سنجش مقیاس ( پایایی1884) 9کردند. ویدیانتو و موران گزارش18/8کرونباخ را  آلفای نیز

دار  معنی نیز بازآزمایی گزارش شده و روش 11/8از  باالتر مقیاس این درونی ( اعتبار9113) و همکاران انگیدر مطالعه کرده است. 

 روش دو از استفاده مذکور با نامه پرسش پایایی تعیین منظور به خود پژوهش ( در9332است. عسگریان و مرعشیان ) شده گزارش

( برابر 9336)را گزارش نمودند. همچنین این ضریب در پژوهش قاسم زاده  12/8و  12/8ضرایب  ترتیب به تصنیف، و آلفای کرونباخ

 گزارش شده است. 33/8

                                                           
1 - Widyanto & Murran 
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 : خانواده یارتباط يشده الگوها دنظریتجد اسيمقب( 

ات خانواده ارتباط ینظر شده الگو دهیاز ابزار تجد ییبعد گفت و شنود و بعد همنوا یعنیخانواده  یارتباط یابعاد الگوها یبررس یبرا     

است.  یپرسشنامه خودسنج کیابزار  نی. ادیشده استفاده گرد هیمنظور ته نیبه ا 9114در سال  کیتزپاتریو ف یچیکه توسط ر

 95( است. کیاز کامالً موافقم )نمره پنج( تا کامالً مخالفم )نمره  یا نهیپنج گز هیگو 16 یخانواده دارا یارتباط یپرسشنامه الگوها

 یهر آزمودن یبرا نیباشد. بنابرا یم ییهمنوا یریگ مربوط به جهت یگزاره بعد 99گفت و شنود و  یریگزاره اول مربوط به جهت گ

 یریبر آن جهت گ یخانواده مبتن یارتباط یاست که الگو یها بدان معن اسیاز مق کیدر هر  شتری. نمره بدیآ یدو نمره به دست م

تا  11/8)دامنه  31/8کرونباخ  یمقدار آلفا نیانگیانجام شده، م یها یابزار در بررس نیاعتبار ا ی(. برا9319جهانی زنگیر، باشد) یم

بعد گفت  یبرا 11/8 ،ییاعتبار به روش بازآزما بیو ضر ییبعد همنوا ی( برا23/8تا  34/8)دامنه  21/8بعد گفت و شنود،  ی( برا34/8

 (.9336گزارش شده است )جوکار و همکاران،  ییبعد همنوا یبرا 8/ 13تا  23/8و شنود و 

 ري:ج( پرسشنامه سبک هاي تصميم گي

سبک تصمیم گیری  5و سوال با طیف لیکرت می باشد.  15( مشتمل بر 9115اسکات و بروس ) تصمیم گیریپرسشنامه سبکهای      

به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این منطقی، شهودی، وابسته، اجتنابی و آنی را مورد سنجش قرار می دهد. 

است. روایی پرسشنامه سبک های عمومی  915تا  15است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از  سوال اختصاص داده شده 5پرسشنامه 

 . اعتبار این( محاسبه گردید و روایی آن را بسیار باال گزارش کردند9115تصمیم گیری در خارج از کشور توسط اسکات و بروس )

 در ها سبک برای پرسشنامه گزارش شده است. اعتیار این 16/8تا  63/8بدست  های سبک برای کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه

گزارش شده است)اپیسر و همکاران،  32/8تا  62/8کرونباخ،  آلفای با گرفته، صورت انگلستان در دانشجو 488 روی بر که دیگر پژوهشی

کرونباخ،  آلفای با ها سبک برای اعتبار گرفته، ضرایب صورت کشور سراسر در دانشجو 148 روی بر (. در ایران نیز در پژوهشی که1885

 (.9318ی ،  بانیو اعراب ش یآخوندگزارش شده است)زارع،   31/8تا  63/8

 ،نیانگیمانند م یفیشده در قسمت اول از آمار توص یاطالعات گردآور لیو تحل هیتجز یبراها: ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

 چندگانه استفاده شد ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر هاهیفرض هیتجز یبراو ...، و در قسمت دوم  اریانحراف مع
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 یافته ها 

 

 ( مدل تحلیلی پژوهش1شکل )

 یافته هاي توصيفی

( میانگین و انحراف معیار اعتیاد به اینترنت و زیر مقیاس های الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های تصمیم گیری دانش 9جدول )

 آموزان

 حداكثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 20 02 38/14 59/44 اعتياد به اينترنت

 و گفت گيري الگوي ارتباطی جهت

 شنود

89/99 11/11 84 29 

 42 18 18/2 34/05 همنوايی گيري الگوي ارتباطی جهت

 09 9 91/4 82/15 منطقی تصميم گيري

 09 2 95/8 4/13 شهودي تصميم گيري

 04 3 51/8 99/13 وابسته تصميم گيري

 09 2 11/4 09/15 اجتنابی تصميم گيري

 01 9 15/8 11 آنی تصميم گيري

و  15/44به ترتیب( دانش آموزان در اعتیاد به اینترنت   مشاهده می شود میانگین  و انحراف معیار ) 9همانطور که در جدول      

، در 63/2و  34/11همنوایی  گیری ،  در الگوی ارتباطی جهت69/99و  35/55شنود  و گفت گیری ، در  الگوی ارتباطی جهت33/94



 969-979، ص 9911،  دی 9، جلد 91علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.jseas.ir 

 

161 
 

، در تصمیم 16/3و  55/93، در تصمیم گیری وابسته 51/3و  4/93، در تصمیم گیری شهودی 56/4و   38/91تصمیم گیری منطقی 

 می باشد. 91/3و  96و در تصمیم گیری آنی  99/4و  15/91گیری اجتنابی 

 

 هاي استنباطییافته 

 

  اینترنت به اعتیاد ارتباطی خانواده و سبک های تصمیم گیری دانش آموزان با ( ضریب همبستگی الگوهای1جدول )

 اینترنت به اعتیاد متغیر مستقل

 سطح معنی داري خطا ضریب همبستگی

 221/2 -433/2** شنود و گفت گیري جهت الگوي

 808/2  -119/2  همنوایی گیري جهت الگوي

 221/2  -854/2**  سبک تصمیم گیري منطقی

 221/2 -889/2** سبک تصمیم گیري شهودي

 254/2  282/2 سبک تصمیم گیري وابسته

 110/2  193/2 سبک تصمیم گیري اجتنابی

 234/2  154/2 سبک تصمیم گیري آنی

    

شنود و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه  و گفت گیری ارتباطی جهت مالحظه می شود بین الگوی 1همانطور که در جدول   

رابطه معنی داری وجود   آموزان دانش اینترنت به و اعتیاد همنوایی گیری ارتباطی جهت ( وجود دارد،  بین الگویr= -43/8معنی دار  )

( وجود دارد، بین سبک r= -31/8) رابطه منفی معنی دار آموزان دانش اینترنت به ندارد، بین سبک تصمیم گیری منطقی و  اعتیاد

( وجود دارد، بین سبک تصمیم  گیری وابسته r= -33/8رابطه منفی معنی دار ) آموزان دانش اینترنت به تصمیم گیری شهودی و اعتیاد

 آموزان شدان تاینترن به بین سبک تصمیم گیری اجتنابی با اعتیاد رابطه معنی داری وجود ندارد، آموزان دانش اینترنت به و اعتیاد

 89/8رابطه معنی داری وجود ندارد ) آموزان دانش اینترنت به بین سبک تصمیم گیری آنی با اعتیاد رابطه معنی داری وجود ندارد،

p>.) 
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 دانش رنتاینت به اعتیاد بینیپیش در گیریهای تصمیمسبک و خانواده ارتباطی نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه الگوهای 3جدول 

 آموزان

 Ss Df Ms F P مدل

 221/2 35/4 83/284 1 03/4421 رگرسیون

   21/192 28 02/80224 باقیمانده

    25 43/82112 كل

ضرایب  ضرایب غیر استاندارد R R2 متغیرهاي پیش بین

 استاندارد

T P 

B SE BETA 

 221/2 10/04 - 94/8 10/39 - - مقدار ثابت

 223/2 -02/8 -15/2 19/2 -90/2 29/2 08/2 شنود و گفت گیري الگوي جهت

 221/2 -82/8 -03/2 12/2 -95/2 21/2 04/2 همنوایی گیري الگوي جهت

 221/2 -91/8 -01/2 12/2 -18/2 11/2 88/2 سبک تصمیم گیري منطقی

 212/2 -29/8 -02/2 00/2 -91/2 11/2 88/2 سبک تصمیم گیري شهودي

 42/2 -38/2 -21/2 08/2 -80/2 11/2 88/2 سبک تصمیم گیري وابسته

 88/2 -51/2 -22/2 01/2 -03/2 11/2 84/2 سبک تصمیم گیري اجتنابی

    

 اینترنت هب اعتیاد به عنوان متغیر پیش بین و  گیری تصمیم های سبک و خانواده ارتباطی برای تعیین تاثیر متغیر های الگوهای  

 Fمشاهده می شود میزان  3به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند. همانطور که در جدول شماره  آموزان دانش

 درصد توانایی پیش بینی اعتیاد 1/43 گیری تصمیم های سبک و خانواده ارتباطی ( و الگوهای>p 89/8مشاهده شده معنادار است )

همنوایی  گیری (، الگوی جهتβ= -91/8شنود ) و گفت گیری مقادیر بتا الگوی جهت را دارند. با توجه به آموزان دانش اینترنت به

(13/8- =β( سبک تصمیم گیری منطقی ،)16/8- =β( و سبک تصمیم گیری شهودی )18/8- =β می توانند تغییرات مربوط به  )

 را به صورت معنی داری پیش بینی کند. آموزان دانش اینترنت به اعتیاد
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 بحث و نتيجه گيري 

نتایج این پژوهش نشان داد که زیر مقیاس های آزمون های الگوی ارتباطی و سبک های تصمیم گیری همبستگی های متفاوتی را      

د ابا اعتیاد به اینترنت دارند. به نحوی که برخی از آنها دارای همبستگی معنی داری با اعتیاد به اینترنت بوده و پیش بینی کننده اعتی

به اینترنت می باشند ولی همبستگی برخی دیگر از لحاظ آماری معنی دار نبوده و پیش بینی کننده مناسبی برای اعتیاد به اینترنت 

 تلقی نمی شوند.

در سطح معنی داری خطای  -433/8بر اساس یافته های پژوهش حاضر الگوی جهت گیری گفت و شنود با ضریب همبستگی      

ر دد به اینترنت همبستگی داشته و  پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت می باشند. در تبیین این یافته باید گفت، با اعتیا  889/8

 با موضوعات مختلف صورت می گیرد و ارتباطات باز و خودانگیخته، بحث هایی گسترده در رابطه های بـا گفـت و شـنود بـاال، خانواده

 خانواده هایی است که فرزندان احساس می کنند که مورد گیـرد. در چنـین مورد توجه قرار مـیحساسات فرزندان اآرزوها، افکار و

له کنند و این مسئ نیز بیشتر در مورد عواطف و احساساتشـان صـحبت مـی اند و توسط آنها درک می شوند. والـدین پذیرش والدین

به نقل 9335 ؛ کوروش نیا،1885یشیدا، و ناکایاما،  دورونتو،  ؛9112ن، بـراو)کند ترغیب می وسیع تـر فرزندان را به ایجاد ارتباطات

( که نشان داد الگوی ارتباطی خانوادگی 9318یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش خسروی و همکاران) .(9319ازرحیمی و  زارع، 

المت روانی، کاهش اضطراب و کاهش افسردگی مبتنی بر گفت و شنود در احساس رضایت از زندگی موثر است بوده و یکی از عوامل س

قلمداد می گردد همسو می باشد. نبود الگوی مناسب ارتباط خانوادگی می تواند پیش بینی کننده مشکالتی در بهداشت  روانی افراد 

در صورت بروز رفع  ترنتی وگردد که  گرایش به اعتیاد اینترنتی نیز یکی از این مشکالت می باشد. بنابراین برای پیشگیری از اعتیاد این

این معضل، می توان الگوهای ارتباطی خانواده را بررسی نمود و پس از شناسایی الگوهای ناقص و ناکارآمد، با استفاده از تکنیک های 

ین آنها نمود. تغییر رفتار و  آموزش مهارت های ارتباطی به خانواده ها الگوهای غلط رفتاری را اصالح نمود و الگوهای مناسب را جایگز

( که نشان داد الگوی ارتباطی خانوادگی مبتنی بر گفت و شنود باال باعث 1893این یافته همچنین با یافته های حسن زاده و یوسفی)

افزایش خالقیت اجتماعی دانش اموزان می گردد همسو می باشد چرا که به نظر می رسد در صورت وجود خالقیت اجتماعی باال،  از 

بردن دانش آموز به فضای اینترنت و اعتیاد اینترنتی کاسته می شود و فرد به کارهای اجتماعی خالقانه که در نقطه تقابل  میزان پناه

در سطح معنی داری خطای  -314/8اعتیاد اینترنتی می باشد روی می آورد. همچنین سبک تصمیم گیری منطقی با ضریب همبستگی 

ی داشته و  پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت می باشند.  در تبیین این یافته می توان گفت که با اعتیاد به اینترنت همبستگ  889/8

دارندگان اعتیاد اینترنتی نمی توانند در هنگام مواجهه با مشکالت و شرایطی که نیازمند تصمیم گیری مناسب می باشند تمامی جوانب 

عدد راهکار مناسب را انتخاب  نمایند بنابراین در دسترس ترین راهکار را که استفاده را مورد ارزیابی قرار دهند و از بین راهکارهای مت

بی رویه از اینترنت می باشد انتخاب می کنند و استمرار این راهبرد باعث اعتیاد اینترنتی می گردد. سبک تصمیم گیری شهودی نیز 

اد به اینترنت همبستگی داشته و  پیش بینی کننده اعتیاد به با اعتی  889/8در سطح معنی داری خطای  -335/8با ضریب همبستگی 

اینترنت می باشند. در این راستا می توان گفت که چون در سبک تصمیم گیری شهودی مبنای انتخاب فرد احساس فرد از آنچه درست 

ز یز باشد. این یافته را با استفاده امی داند بوده و تاکیدش بر حس درونی اش می باشد، این احساس می تواند ناشی از یادگیری فرد ن

قانون اثر ثرندایک نیز می توان تبیین نمود. چون فرد بر اثر یادگیری و احساس مفید بودن اینترنت برای حل مشکالتش به نوعی از 

تی می گردد. تیاد اینترنکارکردن با اینترنت پاداش دریافت می کند. این استفاده بی رویه از اینترنت استمرار پیدا کرده و تبدیل به اع

حیدری و مرزوقی نیز در نتایج یافته های پژوهش خود عنوان کرده اند که تصمیم گیری شهودی تحت تاثیر تجربه افراد می باشد و 

یک فرد سرشار از تجربه به طور شهودی احساس می کند که چه موقع یک راه حل برای یک مساله نتیجه بخش و چه موقع بی نتیجه 
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ین کاربرد سریع و تلویحی دانش درباره مسائل انتزاعی و به خصوص اخالقی حاصل سال ها یادگیری است. لذا به نظر می رسد است. ا

افرادی که دارای تجربیات کافی نبوده و یادگیری آنها در زمینه های مختلف کم است در این تشخیص که چه موقع از اینترنت به عنوان 

چه موقع و چه موقع استفاده آنها از اینترنت بی نتیجه است با مشکل مواجه بوده و در نهایت با اعتیاد یک راه حل اسستفاده کنند و 

اینترنتی مواجه خواهند بود. در این صورت افزایش یادگیری ها و تجربیات افراد به ویژه در رابطه با نحوه و میزان استفاده از اینترنت 

قع شود. این در حالی است که بین الگوی جهت گیری همنوایی و اعتیاد به اینترنت با ضریب قبل و بعد از اعتیاد می تواند موثر وا

،  بین سبک تصمیم گیری اجتنابی و  838/8، بین سبک تصمیم گیری وابسته و اعتیاد به اینترنت با همبستگی -995/8همبستگی 

از لحاظ آماری رابطه معنی  914/8د به اینترنت با همبستگی و سبک تصمیم گیری آنی و اعتیا 953/8اعتیاد به اینترنت با همبستگی 

 داری به دست نیامد. 

 رفتاری افکار شناختی مشکل زا به شرح زیر در اعتیاد به اینترنت وجود دارد. –براساس نظریه شناختی      

فرد فقط در اینترنت قدرت کنترل دارد، فقط در آنجا برای خود کسی است و فقط  باورهای غیر منطقی و غیرسازشی از خود: -الف     

 هستند. «  خود»در آنجا قابل احترام است نمونه هایی از افکار شناختی مشکل زا در زمینه

 ی است که واقعاً میهیچکس در بیرون از اینترنت از من خوشش نمی آید یا اینترنت تنها جای باورهای غیر منطقی از دنیا :  -ب       

بنابراین می توان گفت که پژوهش  (.9318کرمشایی و همکاران،شود مردم را شناخت و هر کسی به نوعی به اینترنت آلوده است و ... )

 همسو می باشد. (9318 کرمشایی و همکاران، ( و9319صورت گرفته با پژوهش های رحیمی و  زارع ) 

( که نشان داد رابطه معنی دار منفی بین الگوهای ارتباطی و 1891ن با نتایج تحقیق صالحی)یافته های پژوهش حاضر همچنی     

 اعتیاد به اینترنت وجود دارد همسو می باشد.    

سپاسگزاری : از کلیه دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش، مسئولین اجرایی مربوطه و همه کسانی که در اجرای پژوهش ایفای 

 هایت تشکر و امتنان به عمل می آید. نقش نمودند ن
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