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Abstract 

Background & Objectives: Internet Addiction Disorder (IAD) is characterized by excessive or poorly controlled preoccupations or behaviors 

regarding that Internet use that leads to impairment or distress. IAD, as a behavioral addiction, has many negative consequences affecting mental 
health, physical health, and interpersonal relationships. The findings showed that self–compassion is one of the characteristics that can reduce 

the risk of Internet addiction. Since one of the reasons for the development and continuation of addictive behaviors is stress, the coping strategies 

employed by people can also affect the risk of Internet addiction. In the task–oriented coping strategy, the individual tries to solve the problem, 
but in the emotion–oriented coping strategy, the individual tries to reduce their negative emotions and avoid the stressful situation using the 

avoidance strategy. The relevant research shows that people using maladaptive coping strategies are more likely to become addicted to the 

Internet. Therefore, this study aimed to investigate the mediating role of stress coping strategies in the relationship between self–compassion and 
the risk of IAD. 

Methods: The present research method was a correlational study using the path analysis method. The statistical population of the present study 

consisted of the students of Tehran University, Farabi Campus (Qom), studying in the 2018–2019 academic year. Considering the criteria for 
determining the sample size, 230 students were selected using the available sampling method to complete the research questionnaires. However, 

212 questionnaires were returned, and their information was analyzed. The inclusion criterion for the students was access to the Internet (having 

a smartphone or computer). The exclusion criteria for students were as follows: no access to the Internet and incomplete return of the 
questionnaires. The Self–Compassion Scale (Neff, 2003), Internet Addiction Questionnaire (Young, 1998), and Coping Inventory for Stressful 

Situations (Endler and Parker, 1990) were used to collect the information. To analyze data, we used descriptive statistics indicators (mean and 

standard deviation) and the Pearson correlation method and path analysis in SPSS 26 and AMOS 24 software. All statistical analyzes were 
performed at a significance level of 0.05. 

Results: The results of path analysis showed that the path coefficient of self–compassion to the task–oriented coping strategy was positive and 

significant (p=0.007, =0.42), and the path coefficient of self–compassion to the emotion–oriented coping strategy was negative and significant 

(p=0.001, =–0.65). The path coefficient of task–oriented coping strategy to the Internet addiction was negative and significant (p=0.009, =–

0.31), and the path coefficient of emotion–oriented coping strategy to the Internet addiction was positive and significant (p=0.007, =0.44). Self–

compassion had no direct effect on Internet addiction; instead, the indirect path coefficient of self–compassion through the mediation of task–

oriented and emotion–oriented coping strategies with Internet addiction was negative and significant (p=0.006, =–0.42). Moreover, the fit 

indices of the model showed a good fit of the final and modified model with the data (χ2=0.038, p=0.84, GFI=0.99, CFI=0.99, NFI=0.98, 

RMSEA=0.002).  
Conclusion: Findings show that self–compassion can only affect the risk of Internet addiction through task–oriented and emotion–oriented 

coping strategies. It is helpful to consider these effective mechanisms in preventing and diagnosing IAD. 

Keywords: Self–compassion, Internet addiction, Task–Oriented, Emotion–Oriented, Avoidance. 
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  .۵۹(:۲1)؛ 1۴۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰1 دادرم برخط انتشار   

در  رابطٔه بین شفقت خود و اعتیاد به اینترنت با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس
 دانشجویان

 ۳، گلناز رحیمی۲مهدی مصباحی*،1نژادالهام ایران

 سندگانینو حاتیوضت

 شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران؛روانگروه  شناسی بالینی،ارشد روان.کارشناسی1
 آباد، ایران؛شناسی، دانشگاه لرستان، خرمشناسی عمومی، گروه روان. دانشجوی دکتری روان۲
 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه روان. کارشناسی۳
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

بررسی رابطٔه بین هدف  باشود. این پژوهش اختالل اعتیاد به اینترنت، نوعی وابستگی رفتاری است که موجب نقص در عملکرد افراد و بروز اختالالت روانی میزمینه و هدف: 
 .انجام گرفت در دانشجویان شفقت خود و اعتیاد به اینترنت با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس

دادند تشکیل  1۳۹۷-۹۸در سال  دانشجویان دانشگاه تهران، پردیس فارابی قمشده را جامعٔه مطالعه .بود و تحلیل مسیر حاضر از نوع همبستگی پژوهش روش :بررسیروش
های پژوهش، مقیاس شفقت ابزار .شدتحلیل  هاه شد که اطالعات آننامه بازگرداندپرسش ۲1۲درمجموع  ؛ اماانتخاب شدندروش دردسترس از این دانشجویان بهنفر  ۲۳۰ که

ها از داده لیتحلبرای  .بود (1۹۹۰زا )اندلر و پارکر، استرس یهاتیموقع راهبردهای مقابله بانامٔه پرسشو  (1۹۹۸اینترنت )یانگ،  به نامٔه اعتیادپرسش، (۲۰۰۳خود )نف، 
 انجام گرفت. ۰٫۰۵ی آماری در سطح معناداری هالیتحلاستفاده شد.  ۲۴ٔه نسخ AMOSو  ۲۶ٔه نسخ SPSS هایافزارنرمآزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در 

( و ضریب مسیر شفقت خود به =۰٫۴۲ و p=۰٫۰۰۷، مثبت و معنادار بود )مدارمسئلهای نتایج تحلیل مسیر نشان داد، ضریب مسیر شفقت خود به راهبرد مقابله ها:یافته
 و p=۰٫۰۰۹به اعتیاد به اینترنت، منفی و معنادار بود )مدار مسئلهای (. ضریب مسیر راهبرد مقابله=-۰٫۶۵ و p=۰٫۰۰1)بود معنادار منفی و  ،مدارای هیجانراهبرد مقابله

۰٫۳1-=) ای هیجانمسیر راهبرد مقابله بیو ضر( ۰٫۰۰۷مدار به اعتیاد به اینترنت، مثبت و معنادار بود=p ۰٫۴۴ و=شفقت خود بر اعتیاد به اینت .) نداشت؛  میاثر مستقرنت
(. =-۰٫۴۲  و p=۰٫۰۰۶مدار با اعتیاد به اینترنت، منفی و معنادار بود )و هیجان مدارمسئلهی امقابلهی راهبردهای گریانجیمشفقت خود ازطریق  میرمستقیغبلکه ضریب مسیر 

 (.MSEAR=۰۰۲٫۰ و N=۹۸٫۰ و FIC=۹۹٫۰ و p ،۹۹٫۰=FIG=۸۴٫۰ و 2χ=۰۳۸٫۰بود )شدٔه تحلیل مسیر از برازش مطلوبی برخوردار مدل نهایی و اصالح

اعتیاد به اینترنت اثرگذار باشد.  تواند برمدار میو هیجان مدارلهئمسای شود، شفقت خود، تنها ازطریق راهبردهای مقابلههای پژوهش نتیجه گرفته میافتهبراساس ی گیری:جهینت
 باشد. مؤثرتواند در مداخالت پیشگیری و درمانی برای اعتیاد به اینترنت اثر می میزمکانتوجه به این 

 مدار، اجتنابی.مدار، هیجانلهئشفقت خود، اعتیاد به اینترنت، مس :هادواژهیکل
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۲ 

 مقدمه ۱
، به ناتوانی فرد در کنترل و مدیریت زمان و 1اختالل اعتیاد به اینترنت

شود که ممکن است به اختالالت شیؤه استفاده از اینترنت گفته می
 یضرریابزار ب خود یخوداینترنت به(. 1رفتاری نیز منجر شود )

 درآن خطر اعتیاد به اینترنت را از و نادرست  افراطی اما استفادٔه ؛است
و در پنجمین نسخٔه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت  دارد پی

، هفت معیار برای آن مشخص شده ۳شناسی آمریکاانجمن روان ۲روانی
است که فرد مبتال باید سه معیار را در دوازده ماه گذشته داشته باشد. 

و  رایانه از استفاده میزان افزایش تحمل: .1 معیارها عبارت است از:
 ی،قراریب ترک: هاینشانه .۲پیشین؛  رضایت کسب برای نترنتیا

 و رایانه از کاهش استفاده یا قطع برای تالش در عصبانیت و بدخُلقی
 به گفتن. دروغ۴ اینترنت؛ و رایانه افراطی از . استفادٔه۳ اینترنت؛
 کاهش .۵اینترنت؛  و رایانه از استفاده میزان خانواده دربارٔه و دوستان
 و رایانه از استفاده دلیلبه تفریحی و شغلی اجتماعی،های فعالیت

 .۷ آن؛ منفی آثار از آگاهیباوجود  استفاده تداوم .۶اینترنت؛ 
  .(۲) رایانه و اینترنت از استفاده در خود مهار نداشتن برایتوانایی

بر  صخصوهباست که  کنندهناتواناعتیاد به اینترنت اختاللی بسیار 
های اضطراب، با نشانه عالوهبه .روابط خانوادگی اثری بسیار منفی دارد

بر مشکالت (. عالوه۳فعالی مرتبط است )اجباری و بیش-وسواسی
مدت اعتیاد به اینترنت در سالمت روان، این اختالل موجب طوالنی

(؛ حتی در افرادی که چند روز متوالی ۴شود )درد راجعٔه کمر و گردن می
کنند، احتمال مرگ ناگهانی وجود دارد. اعتیاد به بازی می  4خطبر

های ، افزایش چاقی و بیماریتحرکیباینترنت باعث سبک زندگی 
(؛ ۴،۵شود )می 6و آمبولی ریوی 5مرتبط با آن، ترومبوز سیاهرگی عمقی

تواند منجربه اعتیاد به اینترنت هایی که میبنابراین فهم عوامل و ویژگی
 ز آن ممانعت کند، بسیار مهم است. شود یا ا

( و ازطریق ۶منفی دارد ) با اعتیاد به اینترنت رابطٔه  ۷شفقت خود
 دکنیمبینی منفی اعتیاد به اینترنت را پیش طوربهنفس، افزایش عزت

ای شامل مهربانی با مؤلفهای سهعنوان سازهرا به شفقت خود نف (.۷)
اکات انسانی درمقابل انزوا و کردن خود، اشترخود درمقابل قضاوت

آگاهی( درمقابل همانندسازی افراطی تعریف کرده بهشیاری )ذهن
معنای توجه همراه با همدلی و حمایت از به مهربانی با خود (.۸) است

به  های شخصی است. اذعانکفایتیخود در مواجهه با کاستی و بی
ای ناسالم در وجود نقص، احتمال ارتکاب اشتباه و درگیری در رفتاره

آگاهی( هشیاری )ذهنب .اشتراکات انسانی استویژگی  همٔه افراد،
منجربه آگاهی شفاف و متعادل از همانندسازی افراطی  برابردر

شود همٔه ابعاد رویداد دیده شود تا تجربیات کنونی شده و موجب می
(. نف و گرمر در مروری بر ۸ذهن را اشغال نکند ) مکررطور به

ی ورزشفقتدربارٔه شفقت خود نشان دادند، خود گرفتهانجاممطالعات 
پیامدهای سالمت روانی بسیاری چون اضطراب و افسردگی کمتر، 

افرادی (. ۹همراه دارد )رضایت از زندگی زیادتر و ارزش خود بیشتر به
عملکرد  کنندیمهنگام شکست تالش دارند،  بیشتریکه خودشفقتی 

                                                      
1. Internet Addiction Disorder (IAD) 
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fifth Edition 

(DSM-5) 
3. American Psychological Association (APA) 

از رویارویی حاکی مطالعاتبرخی از  جیتان(. 1۰خود را بهبود بخشند )
زا بود. نتایج های استرسورز با موقعیتسازگارانٔه افراد خودشفقت

مروری بر رابطٔه شفقت خود و راهبردهای مقابله با استرس مشخص 
بیشتر از  احتماالًکرد، افرادی که درقبال خود شفقت بیشتری دارند، 

ند و کمتر احتمال دارد کنراهبردهای بازنگری مثبت استفاده می
در همین راستا افرادی  (.11) رندیگ کاربهراهبردهای گریز و اجتناب را 

دهند، راهبردهای سازگارتری در که شفقت خود بیشتری را گزارش می
همچنین این افراد در رویدادهای  .(1۲) برندکار میمقابله با استرس به

بیشتر از راهبرد بازنگری در  زای آینده کمتر از راهبرد اجتنابی واسترس
  .(1۳کنند )استفاده می مسئله

مرتبط است.  باهماز سوی دیگر، اعتیاد و استرس در چندین سطح 
راهبردی ناسازگار برای مقابله با  عنوانبهاغلب، اعتیادهای رفتاری 

احتمال وجود دارد که  نیا گریداز طرف  .(1۴) اندشده آغازاسترس 
استرس در دوران ترک موجب یادآوری اعتیاد رفتاری شود و خطر 

(؛ بنابراین از عوامل 1۵بازگشت اعتیاد پس از ترک را افزایش دهد )
 . بر اعتیاد به اینترنت، راهبردهای فرد در مقابله با استرس است مؤثر

نقش زندگی بشر شده است و از جدانشدنی  ءامروزه تنیدگی روانی جز
 ،نظر الزاروس و فولکمن از .مهمی در سالمت و بیماری افراد دارد

های مقابله با استرس کوشش فکری و رفتاری فرد برای رفع روش
برای  گراهدفو فرایندی پویا و  نیازهای خاص درونی و بیرونی

است. روش مقابله، صفت و رگٔه  زااسترسی به محرکی دهپاسخ
شود؛ بلکه ارزیابی موقعیت بر آن اثر فردی محسوب نمی شخصیت

های ای، روش(. راهبردهای مقابله1۶کند )گذارد و آن را اصالح میمی
رفتاری و شناختی فرد برای سازگاری با محیط در هنگام مشکالت است 

 طرحو اجتنابی هیجانی  مدار،مسئلهی اراهبرد مقابلهسه  بنابراین؛ (1۷)
کوشد با کنترل هیجانات خود فرد می، مدارسئلهدر راهبرد م. ستا شده

. زا را تغییر دهد یا بر آن تسلط یابدمسئله موقعیت تنش گامبهگامو حل 
کردن یا جلب کند با فراموشتالش می فرد ،یی هیجانادر راهبرد مقابله
و در راهبرد اجتنابی فرد  بکاهدخود  از هیجانات منفی حمایت دیگران

ها نشان داد، (. همچنین پژوهش1۸گریزد )مواجهه با مشکل میاز 
کمتر  در مقابله با استرس دارند، ایسازگارانهای افرادی که سبک مقابله

ساز از اینترنت و اعتیاد به اینترنت استفادٔه مشکل دچار گریاز افراد د
 .(۲،1۹شوند )می

ی مقابله با استرس رسد راهبردهانظر میمرور شد، به آنچهبا نگاهی به 
رابطٔه شفقت خود و اعتیاد به اینترنت مطرح  گریجنایم عنوانبهبتواند 

ی دانشجویان ریپذبیآسمصرف اینترنت در کشور ما و  شود. باتوجه به
زای دلیل قرارگیری درمعرض عوامل استرسدربرابر این اختالل به

دهندٔه خطر ابتال به های کاهشمتعدد، ضرورت مطالعٔه عوامل و ویژگی
اختالل اعتیاد به اینترنت، احساس شد. باتوجه به نقش شفقت خود و 

ه در ای در اعتیاد به اینترنت و نبود پژوهشی یکپارچراهبردهای مقابله
، راهبردهای مقابله با استرس و اعتیاد به شفقت خودبررسی متغیرهای 

اینترنت در جامعٔه دانشجویان ایرانی، محققان بر آن شدند تا به اجرای 

4. Online 
5. Deep vein thrombosis 
6. Pulmonary embolism 
7. Self-compassion 
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۳ 

بررسی نقش میانجی راهبردهای مقابله با استرس  هدف بااین پژوهش 
 در رابطٔه شفقت خود و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان بپردازند.

 بررسیشرو 2
 ٔه. جامعهمبستگی و تحلیل مسیر بود روش پژوهش حاضر از نوع

در سال  ، پردیس فارابی قمدانشجویان دانشگاه تهران شده رامطالعه
است  شده هیتوص ،. برای انتخاب گروه نمونهدادندتشکیل  ۸۹-۷۹۳1

 بیستدر روش تحلیل مسیر، تعداد  متغیرازای هر به یکل طورکه به
 ،هانامهپرسش نگشتنبا احتمال باز(. ۲۰گرفته شود )نمونه در نظر 
 ۲1۲درمجموع  صورت گرفت. نفر ۲۳۰ نینامه بتوزیع پرسش

معیارهای  .شدتحلیل  هاه شد که اطالعات آننامه بازگرداندپرسش
به پژوهش عبارت بود از: داشتن گوشی هوشمند یا  دانشجویانورود 

 از پژوهش،دانشجویان نت. معیارهای خروج رایانه؛ دسترسی به اینتر
نداشتن به اینترنت و تکمیل نداشتن گوشی هوشمند یا رایانه، دسترسی

های ، دستورالعملبیان اهداف پژوهشپس از  ها بود.نامهناقص پرسش
و  نام ثبت)بدون  هانامهتکمیل پرسش یکسان دربارٔه چگونگی

ها در نامهکنندگان، پرسشو کسب رضایت شفاهی شرکت خانوادگی(نام
 قرار گرفت. کنندگانشرکتاختیار 

ٔه رضایت آگاهان اخالقی شاملرعایت اصول  پژوهش حاضردر 
بودن هویت در مطالعه، رازداری و محرمانه مشارکت کنندگان ازشرکت

و امانت علمی، آگاهی  درستی، رعایت کنندگانشرکت اطالعاتو 
خطربودن تحقیق برای از اهداف پژوهش، اطمینان از بی دگانکننشرکت
، تکریم شخصیت و شأن و منزلت انسانی ن در پژوهشاکنندگشرکت
 صورت گرفت.ها آن مشارکتاز سپاسگزاری کنندگان و شرکت

 کار رفت.های زیر بهنامهپژوهش، پرسش هایدادهگردآوری منظور به
 ساخته ۲۰۰۳توسط نف در سال : این مقیاس 1مقیاس شفقت خود-

ٔه مهربانی مؤلفگیری سه ماده برای اندازه ۲۶(. این مقیاس شامل ۸شد )
کردن خود ( دربرابر قضاوت۲۶، ۲۳، 1۹، 1۲، ۵های به خود )گویه

، ۷، ۳های (، اشتراکات انسانی )گویه۲1، 1۶، 11، ۸، 1 های)گویه
و بهوشیاری  (۲۵، 1۸، 1۳، ۴ های( دربرابر انزوا )گویه1۵، 1۰

های ( دربرابر همانندسازی افراطی )گویه۲۲، 1۷، 1۴، ۹های )گویه
)تقریبًا  1ها در طیف لیکرتی از گذاری گویه( است. نمره۲۴، ۲۰، ۶، ۲

، ۴، ۲، 1های گیرد؛ درضمن گویه)تقریباً همیشه( انجام می ۵هرگز( تا 
ذاری گدارای نمره ۲۵و  ۲۴، ۲1، ۲۰، 1۸، 1۶، 1۳، 11، ۸، ۶

قرار دارد که نمرٔه  1۳۰تا۲۶ای بین اند. نمرٔه کلی فرد در دامنهمعکوس
در پژوهش نف، پایایی (. ۸دهد )بیشتر، شفقت خود بیشتر را نشان می

آن از روش  یکل ییایو روایی خوبی برای مقیاس مذکور گزارش شد و پا
 زنامه نیز اهای پرسشمقیاسآمد. خرده دستبه ۰٫۹۲آلفای کرونباخ 

پایایی  (. همچنین۰٫۸۵تا۰٫۷۵)همسانی درونی خوبی برخوردار بود 
 ۰٫۹۳تا۰٫۷۵ٔه زمانی سه هفته بین به فاصلاین مقیاس بازآزمایی 

در پژوهش خسروی و همکاران، ضریب آلفای  (.۸آمد ) دستبه
عالوه ضرایب آلفای بود. به ۷۶٫۰کرونباخ برای نمرٔه کلی مقیاس 

، کردن خودقضاوتهای مهربانی با خود، مقیاسکرونباخ برای خرده

                                                      
1. Self-Compassion Scale 
2. Internet Addiction Questionnaire 

آگاهی و همانندسازی افراطی اشتراکات انسانی، انزوا، بهشیاری یا ذهن
بود. روایی  ۸۳٫۰و  ۸۰٫۰، ۸۵٫۰، ۸۴٫۰، ۷۹٫۰، ۸1٫۰ترتیب به

 (.۲1مقیاس نیز مطلوب گزارش شد )
توسط  1۹۹۸ سال در نامهپرسش : این۲اینترنت به نامٔه اعتیادپرسش-

برای سنجش وجود و شدت وابستگی به اینترنت در بزرگساالن  یانگ
 ایمقیاس درجه در گویه بیست شامل نامه(. پرسش۲۲) شدساخته 
)همیشه( است و طبق معیارهای  ۵نمرٔه  )هرگز( تا 1نمرٔه  از لیکرت

توجهی، ، شش بُعد برجستگی، استفادٔه افراطی، بیDSMدر  شدهدرج
نترل و مشکالت اجتماعی وابستگی به ، فقدان کبر عملکردتأثیر 

نامه، حاصل آوردن نمرٔه کلی پرسشدستبه. برای سنجدیماینترنت را 
های گویه تکتکدر  دهندهپاسختوسط  شدهدادههای جمع نمره

. نمرٔه حاصل نمرٔه کلی فرد است که در دشویمنامه باهم جمع پرسش
شدت وابستگی بیشتر  خواهد بود و نمرات بیشتر 1۰۰تا۲۰ی از ادامنه

 ۴۹تا۲۰امتیاز  براساس کاربران وضعیت دهد.به اینترنت را نشان می
)اعتیاد شدید(  1۰۰تا۸۰خفیف( و  )اعتیاد ۷۹تا۵۰)طبیعی(، 

 درونی اعتبار همکاران، و یانگ (. در مطالعٔه۲۲شود )می مشخص
 در (.۲۳) بود ۰٫۹۲از روش آلفای کرونباخ  نامه با استفادهپرسش

 آلفای ضریب روش با اعتماد قابلیت میزان ،همکاران و علوی شپژوه
 دست آمد. ضریب همبستگی برایبه ۰٫۸۰نامه پرسش برای کرونباخ

روش ی اعتبار بیرونی بهو برا ۰٫۷۲روش تصنیف اعتبار درونی به
 (.۲۴بود ) ۰٫۸۲ ییبازآزما

ااسترس یهاتیموقع راهبردهای مقابله بانامٔه پرسش- این  : ۳ز
سنجش  منظوربه 1۹۹۰سال در توسط اندلر و پارکر  نامهپرسش
 شد هیتهزا و بحرانی های استرسی افراد در موقعیتامقابلههای روش

لیکرت  براساس طیفها که پاسخ داردماده  ۴۸ نامهپرسش. این (۲۵)
شود. هرکدام از راهبردهای گذاری مینمره( ۵( تا همیشه )1از هرگز )

 ایمقابله مقیاس جداگانه حاوی شانزده گویه دارد: راهبرد یکای مقابله
گام بهگام حل برای ریزیبرنامه و هیجانات معنای کنترلبه مدار:مسئله
 این راهبرد در مدار:هیجان ای(؛ راهبرد مقابلههیگوشانزده ) است مسئله

 و کرده تمرکز آن ازناشی هیجانات مسئله بر خود بر تمرکز یجابه فرد
 شانزده) کندیم تالش منفی هیجانات کردنکم برای مشکل حل یجابه

 مشکل با مواجهه از این راهبرد فرد در اجتنابی: ایمقابله (؛ راهبردهیگو
های هر مقیاس جمع نمرات گویه .(هیگو شانزده) دورزیم اجتناب

ی بین ادامنهشود )گذاری مینمره ۵تا1باتوجه به پاسخ به هر گویه از 
کند. ای مربوط را مشخص می( و نمرٔه فرد در راهبرد مقابله۸۰تا1۶

ای کند، شیؤه مقابلهراهبردی که فرد بیشترین نمره را در آن کسب می
این  نسخٔه اصلی. در (۲۵غالب او در رویارویی با استرس است )

 گزارش ۰٫۹۲ را اندلر و پارکر، ضریب همسانی درونی کلنامه، پرسش
 ٔهمقیاس اصلی آن در مقابلخردهبرای سه  کرونباخ آلفای. کردند
 ٔهمقابل ،۰٫۹۲و  ۰٫۹۰ترتیب بهمدار برای پسران و دختران مسئله

و  ۰٫۸۲ترتیب اجتنابی به ٔهمقابلو  ۰٫۸۲ و ۰٫۸۵ بیترتمدار بههیجان
کل آلفای کرونباخ  ،راد یشیقرمطالعٔه  . در(۲۵) شد گزارش ۰٫۸۵

مدار و راهبردهای اجتنابی، هیجانو آلفای کرونباخ  ۰٫۸۳نامه پرسش

3. Coping Inventory for Stressful Situations 
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۴ 

اعتبار . همچنین محاسبه شد ۰٫۸۶و  ۰٫۸1، ۰٫۷۹ترتیب مدار بهمسئله
دست به ۰٫۸۴روش تصنیف و به ۰٫۸۳روش بازآزمایی بهنامه پرسش
 (. ۲۶آمد )

گین و های آمار توصیفی )میانها از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه
اسمیرنف آزمون کولموگروف انحراف معیار( و از آمار استنباطی شامل

بودن متغیرها و آزمون همبستگی پیرسون برای منظور بررسی نرمالبه
استفاده شد.  ۲۶ٔه نسخ SPSS افزارارزیابی رابطٔه بین متغیرها در نرم

دستیابی تحلیل مسیر )منظور به ۲۴نسخٔه AMOS افزارنرم همچنین
کار بههای برازش مدل و شاخص (ضرایب مسیر و بارهای عاملیبه 

 استقالل خطاها با بررسی آمارٔه دوربین واتسون ارزیابی شد که .رفت

فرض استقالل از برقراری پیشحاکی ۲٫۵تا1٫۵در این آماره مقدار بین 
خطی متغیرهای برای بررسی هم VIFخطاها بود. از تورم واریانس 

بین استفاده شد که باید مقدار همٔه متغیرهای پیشبین و میانجی پیش
برای  کمتر باشد. 1۰بینی اعتیاد به اینترنت از معیار و میانجی، در پیش

 هایبرازش مدل پیشنهادی از معنادارنبودن مجذور کای، شاخص
GFI ،CFI  وNFI  ٔهو نشان پذیرفتنی ۹٫۰ یشتر ازبرای مقادیر بکه 

بیانگر باشد  ۰٫۰۸تر از وچکاگر ک که RMSEAو  برازندگی مدل است
ی آماری در سطح هالیتحل. ، استفاده شدمدل استخوب برازندگی 
 انجام گرفت. ۰٫۰۵معناداری 

 است. شده ارائه 1شکل ی پژوهش در رهایمتغالگوی فرضی رابطٔه بین 

 
 اعتیاد به اینترنت با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس. مدل مفهومی رابطٔه بین شفقت خود و 1شکل 

 هایافته 3
درصد( ۶۸٫۴نفر ) 1۴۵کننده در این پژوهش، نفر شرکت ۲1۲از میان 
درصد( 1۰٫۴نفر ) ۲۲درصد( مرد بودند و ۲1٫۲نفر ) ۴۵زن و 

درصد( ۴٫۲نفر ) ۹جنسیت خود را اعالم نکردند. تحصیالت 
درصد( دانشجوی کارشناسی، ۵۴٫۷نفر ) 11۶دیپلم، دانشجوی فوق

نفر  ۳۰رشد و ادرصد( دانشجوی کارشناسی۲۳٫۸نفر ) ۵۰
( تحصیالت خود ۳٫۲نفر ) ۷درصد( دانشجوی دکتری بودند و 1۴٫1)

نفر  ۵۲سال،  ۲۶درصد( کمتر از ۴1٫۵نفر ) ۸۸را اعالم نکردند. سن 

 ۳۵تا۳۰درصد( بین 1۹٫۸نفر ) ۴۲سال،  ۳۰تا۲۶درصد( بین ۲۴٫۵)
، آمار 1سال بود. در جدول  ۳۵درصد( بیشتر از 1۴٫۲نفر ) ۳۰سال و 

با استفاده از آزمون  هرکدامبودن تغیرها و بررسی نرمالتوصیفی م
 اسمیرنف ارائه شده است.کولموگروف

در پژوهش حاضر برای بررسی همبستگی بین متغیرهای پژوهش از 
مشاهده  ۲ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 شود.می

 . آمار توصیفی متغیرهای شفقت خود، راهبردهای مقابله با استرس و اعتیاد به اینترنت1جدول 
 مقدار احتمال اسمیرنفکولموگروفآمارٔه  بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین متغیر

 ۰٫۲۲۸ ۰٫۹۷۴ ۷۸ ۲۲ 1۲٫۰۲ ۴۹٫۳۶ خود هبشفقت 
 ۰٫1۵۲ ۰٫۹۴۹ ۸۰ ۳۰ 1۳٫۶1 ۶۰٫۵۴ مدارمقابلٔه مسئله
 ۰٫1۹1 ۰٫۹۵۶ ۷۰ 1۹ 1۲٫۷۲ ۴۲٫۲۶ مدارمقابلٔه هیجان

 ۰٫11۹ ۰٫۹۴۴ ۶۵ 1۶ 11٫۴۴ ۳۷٫۷1 مقابلٔه اجتنابی
 ۰٫۲۵۸ ۰٫۹۷۸ ۹۷ ۴۰ 1۳٫۶۷ ۶۰٫1۹ اعتیاد به اینترنت

 . ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش۲جدول 
 ۴ ۳ ۲ 1 متغیر ردیف

 - - - 1 به اینترنتاعتیاد  1
 - - 1 -۴۳٫۰** خود هبشفقت  ۲
 - 1 ۴۲٫۰** -۳۰٫۰** مدارمقابلٔه مسئله ۳
 1 ۰٫۰۳ -۶۵٫۰** ۴۴٫۰** مدارمقابلٔه هیجان ۴
 ۴1٫۰** -۴۴٫۰** -۰٫۰1 ۰٫1۳ مقابلٔه اجتنابی ۵

** p< ۰۵٫۰  
اینترنت همبستگی دهد، شفقت خود با اعتیاد به می نشان ۲ جدول

ای (، با راهبرد مقابله۰٫۰۰1p≤ ،۰٫۴۳-=rمنفی و معناداری )
و با ( ۰٫۰۰1p≤ ،۰٫۴۲=r) یمعنادارهمبستگی مثبت و  مدارمسئله

، ≥۰٫۰۰1pمدار همبستگی منفی و معناداری )ای هیجانراهبرد مقابله
۰٫۶۵-=r) ی اجتنابی امقابلهاما بین شفقت خود و راهبرد ؛ داشت

با  مدارمسئلهای رابطٔه معناداری مشاهده نشد؛ همچنین راهبرد مقابله
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۵ 

، ≥۰٫۰۰1pاعتیاد به اینترنت دارای همبستگی منفی و معناداری )
۰٫۳۰-=r)  مدار با اعتیاد به اینترنت ای هیجانراهبرد مقابلهو بود

داشت؛ اما رابطٔه  (۰٫۰۰1p≤ ،۰٫۴۴=rهمبستگی مثبت و معناداری )
 ای اجتنابی و اعتیاد به اینترنت دیده نشد.عناداری بین راهبرد مقابلهم

در مرحلٔه بعد نقش میانجی راهبردهای مقابله با استرس در رابطٔه بین 
شفقت خود و اعتیاد به اینترنت با استفاده از تحلیل مسیر بررسی شد. 

کمک آمارٔه دوربین قبل از انجام تحلیل مسیر، استقالل خطاها به

بینی اعتیاد به بین و میانجی در پیشبرای متغیرهای پیشتسون وا
فرض استقالل خطاها رد نشد. پیش آمد کهدست به 1٫۹۸اینترنت 

خطی برای بررسی هم VIFهمچنین، نتایج حاصل از تورم واریانس 
خطی فرض نبود همو میانجی مشخص کرد، پیش نیبشیپمتغیرهای 

 دری پیشنهادی پژوهش الگو برازش از حاصل جینتا متغیرها رد نشد.
 .استشده آورده  ۳ جدول

 ی پیشنهادی پژوهشالگو به مربوط رازشنکویی ب یهاشاخص .۳ جدول

 2χ df الگو
مقدار 
 احتمال

df/2χ GFI CFI NFI RMSEA 

 ۰٫۴۶ ۰٫۶۳ ۰٫۶۲ ۰٫۷۷ ۴۶٫۵۹ ۰٫۰۰1 ۳ ۷۹٫1۳۹* یشنهادیپی الگو

های برازش شود، شاخصمشاهده می ۳طورکه در جدول همان
بود و معنادار  ۴۶٫۵۹ با برابربر درجٔه آزادی دو نسبت خی ٔهدهندنشان

(۰٫۰۰1=p.) هایشاخص و مقادیر معناداری مجذور کای GFI ،
CFI ،NFI  وRMSEA با  یریگالگوی اندازه نداشتناز برازشحاکی

 .بودالگوی پیشنهادی 

با بررسی میزان بار عاملی  نداشتن مدل پیشنهادی،دلیل برازشبه
 ضرایبکه  مسیرها، میانجی و مالک، برخی از نیبشیمتغیرهای پ

بعد از از مدل پیشنهادی حذف شدند و  ،معناداری نداشتند
د. نتایج حاصل از برازش این شمدل مجدد طراحی ی الزم، هاهیاصالح

 .شده است ارائه ۴الگو در جدول 

 پژوهشمدل اصالحی  به مربوط برازش ی نکوییهاشاخص .۴ جدول
 df/2χ GFI CFI NFI RMSEA مقدار احتمال 2χ df الگو

 ۰٫۰۰۲ ۰٫۹۸ ۰٫۹۹ ۰٫۹۹ ۰٫۰۳۸ ۰٫۸۴ 1 ۰٫۰۳۸ نهاییی الگو

بر درجٔه آزادی دو ینسبت خ شود،می مشاهده ۴ جدول در کهطورهمان
 نبودنمعناداربه باتوجه  (.p=۸۴/۰نبود )و معنادار  ۰٫۰۳۸ با برابر
 RMSEA و GFI ،CFI ،NFI هایشاخص و مقادیر یکا ورمجذ

 به مربوط متغیرهای مسیر ضرایب ۲ شکل. بود مدل خوب برازش
 دهد.می نشان را پژوهش شدٔهبرازش الگوی

 
 مقابله با استرس یراهبردها یگریانجیبا م نترنتیبه ا ادیشفقت خود و اعت نیب رابطٔه به مربوط نهایی . مدل۲ شکل

 بین متغیرها ارائه شده است. میقرمستیغ روابط مستقیم و شدٔهضرایب و واریانس تبیین ۵در جدول 

 شدهمدل برازش اثر مستقیم و غیرمستقیم. ضرایب ۵جدول 
 اثر الگو در موجودی رهایمس

 مقدار احتمال
  میمستقغیر مستقیم 

 ۰٫۰۰۷  - ۴۲٫۰** مدارمسئلهمقابلٔه             خود هبشفقت 
 ۰٫۰۰1  - -۶۵٫۰** مدارهیجانمقابلٔه              خود هبشفقت 

 ۰٫۰۰۹  - -۳1٫۰** اعتیاد به اینترنت           مدار  مسئلهمقابلٔه 
 ۰٫۰۰۷  - ۴۴٫۰** اعتیاد به اینترنت               مدارجانیه ٔهمقابل

 ۰٫۰۰۶  -۴۲٫۰** - اعتیاد به اینترنت             خود هبشفقت 
                ** p< ۰۵٫۰  

( و p ،۰٫۴۲==۰٫۰۰۷، مثبت و معنادار بود )مدارمسئلهای مقابلهخود به راهبرد  هب، ضریب مسیر شفقت دهدینشان م ۴نتایج جدول 
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۶ 

منفی و  ،مدارای هیجانخود به راهبرد مقابله هب ضریب مسیر شفقت
(؛ همچنین ضریب مسیر راهبرد p ،۰٫۶۵-==۰٫۰۰1)بود معنادار 

به اعتیاد به اینترنت، منفی و معنادار بود مدار مسئلهای مقابله
(۰٫۰۰۹=p ،۰٫۳1-=) مدار ای هیجانمسیر راهبرد مقابله بیو ضر

(. p ،۰٫۴۴==۰٫۰۰۷به اعتیاد به اینترنت، مثبت و معنادار بود )
ی راهبردهای گریانجیمشفقت خود ازطریق  میرمستقیغضریب مسیر 

مدار با اعتیاد به اینترنت، منفی و معنادار و هیجان مدارمسئلهی امقابله
  (.p ،۰٫۴۲-==۰٫۰۰۶بود )

 بحث ۴
رابطٔه بین شفقت خود و اعتیاد به  بررسی هدف ژوهش حاضر باپ

در دانشجویان انجام  اینترنت با میانجیگری راهبردهای مقابله با استرس
د بر اعتیاد ی حاصل از تحلیل مسیر نشان داد، شفقت خوهاافتهشد. ی

نداشت؛ بلکه شفقت خود ازطریق غیرمستقیم  میاثر مستقبه اینترنت 
مدار بر اعتیاد مدار و هیجانمسئلهای با میانجیگری راهبردهای مقابله

، شفقت خود از راه کاهش گرید انیب بهگذاشت.  ریتأثبه اینترنت 
مدار و افزایش استفاده از راهبرد ای هیجانی راهبرد مقابلهریکارگبه

ها بر اعتیاد به اینترنت اثر بگذارد. این یافته دانتویممدار ای مسئلهمقابله
بر رابطٔه منفی بین شفقت مبنی و همکاران نژادیشهاببا نتایج پژوهش 

بر مبنیهمکاران پور و ( و پژوهش عبدل۶خود و اعتیاد به اینترنت )
( حمایت ۷یافتن اعتیاد به اینترنت ازطریق شفقت خود )کاهش

ها، آلن و لیری دریافتند، افراد شود. همسو با این یافتهمی
در هنگام استرس بیشتر احتمال دارد فعاالنه با  ورزشفقتخود

کاهش استرس شفقت خود باعث (. 11رو شوند )مشکالت خود روبه
و کاهش  راهبردهای سازگارانهاز  استفاده شده، افزایشادراک

با نتایج  راستاهمهمچنین  (.1۲)شود در افراد میراهبردهای ناسازگار 
پژوهش حاضر، چیشیما و همکاران نشان دادند، خودشفقتی با افزایش 

؛ اما نتایج دهدیمرا افزایش  مسئلهاحساس کنترل، راهبرهای حل 
با پژوهش کنونی ( 1۳مدار )های اجتنابی و هیجاندربارٔه راهبرد

های نامهمسوست. شاید دلیل این ناهمخوانی استفاده از پرسشناه
ای باشد که در آن راهبرهای ی راهبردهای مقابلهریگاندازهمتفاوت در 

 ست.ا شده فیتعرمتفاوتی  صورتبهمدار و اجتنابی ای هیجانمقابله

افراد دارای  توان گفت،در تبیین نتایج پژوهش حاضر می
زا توانایی ی استرسهاتیموقعورزی بیشتر، در رویارویی با دشفقتخو

پذیر کنند و شرایط را کنترلبیشتری دارند و بهزیستی بهتری را تجربه می
هنگام شرایط ها بهآنزیرا ؛ (1۳گیرند )و کمتر تهدیدکننده در نظر می

کنند و جای قضاوت خود، با مهربانی با خود رفتار میزا بهاسترس
دیدگاه  گیرند وها را بخشی از تجربٔه بشری در نظر میمشکالت و سختی

(. از دیگر سو، شفقت خود با ۸متعادلی دربارٔه شرایط دارند )
دارای رابطه است و افرادی که شفقت خود  گراعملای ی مقابلهرهایمتغ

(. 1۰گیرند )پذیر در نظر میرییتغزا را ی تنشهاتیموقعبیشتری دارند 
اس کنترل و امکان تغییر شرایط موجب استفاده از راهبرد احس

گام شرایط بهآن فرد برای تغییر گام موجببهشود که مدار میمسئله
با  ایراهبرد سازگارانه نیچننیا(. استفاده از 1۸کند )ریزی میبرنامه

 (.۲دهد )بر فرد خطر اعتیاد به اینترنت را کاهش می کاهش فشار روانی
ورزی کمتری دارند، در رسد افرادی که خودشفقتنظر میراین بهبعالوه

ی جابه جهیدرنت(؛ 1۳زا کمتر احساس کنترل دارند )شرایط استرس
برند و کار میمدار بهتغییر شرایط و حل مشکل، راهبرد هیجان

 یجابه افراد (. این1۸کوشند هیجانات منفی خود را کاهش دهند )می
 هیجانی پیامدهای که هستند آن درپی بیشتر آن،و حل  مشکل بر تمرکز
راهبرد،  این ریتأثتحت و کنترل کنند را زااسترساز عامل ناشی منفی

(. این تالش ۲شوند )می ردها آن کنار از مشکالت خود با مقابله یجابه
ای مکرر برای تقلیل یا گریز از احساسات منفی چرخٔه باطل و فزاینده

کند که فشارهای روانی، کاهش از اضطراب و نگرانی ایجاد می
دارد.  های جسمی و افسردگی را به همراه، بروز بیمارینفساعتمادبه

 ازجمله رخطرپاین روند منجربه پیامدهایی همچون گرایش به رفتارهای 
 (. 1۹شود )اعتیاد به اینترنت می

نکردن خود رسد شفقت خود با گسترش مهربانی و قضاوتنظر میبه
ی حاالت عاطفی رایپذ کندهنگام مشکالت، به افراد کمک میبه

ی از خود منجربه تگریحما، این جهیدرنت(؛ ۸ناخوشایند خویش باشند )
یاد به اینترنت را کاهش شود و درنهایت اعتقطع این دور باطل می

 به افراد اعتیاد علت نتیجه گرفت که چنین توانیم طور کلیدهد؛ بهمی
ی راهبردهای ناسازگارانه در ریکارگبهاز ناشی است ممکن اینترنت

 نداشتن و ناتوانیکنترل احساس درنهایت (.۷)باشد زا شرایط تنش
ی برای فرار از مأمن عنوانبهی اینترنت سوبهفرد را  مشکالت، درمقابل

 این مشکالت سوق دهد.
شناختی پژوهش حاضر تعمیم نتایج را های روشبرخی محدودیت

خاص از  یدر گروه حاضر پژوهشاینکه  ازجملهکند؛ محدود می
پذیری آن را به سایر افراد محدود که تعمیم شد دانشجویان انجام

نامٔه وع پرسششده در پژوهش از ناستفادههمچنین ابزار  کند؛می
 یهاشنهادیپهای فردی نیست. ی بود که خالی از سوگیریخودگزارش

 اقشار جامعهدر سایر  یدیگر هایپژوهشنظری پژوهش این است که 
در  ؛ همچنینانجام شود مطالعهپذیری بیشتر نتایج برای تعمیمو 

ساز گرایش د زمینهنتوانآتی به متغیرهای دیگری که می هایپژوهش
باورها و روابط هیجانات،  ، ماننددنبه اعتیاد به اینترنت باشافراد 

 .شودافراد توجه فردی بین

 گیرینتیجه 5
شفقت خود، تنها  شود،های پژوهش نتیجه گرفته میافتهبراساس ی

اعتیاد  تواند برمدار میو هیجان مدارلهئمسای ازطریق راهبردهای مقابله
مدار در ای هیجانی راهبردهای مقابلهریکارگبهبه اینترنت اثرگذار باشد. 

دهد. هنگام مقابله با استرس خطر اعتیاد به اینترنت را افزایش می
ی به خود با کاهش ورزشفقت زا،های تنشرویارویی با موقعیت

مدار و افزایش استفاده از ای هیجاناستفاده از راهبردهای مقابله
کاهد. اعتیاد به اینترنت می از احتمال مدارمسئلهای راهبردهای مقابله

تواند در مداخالت پیشگیری و درمانی برای اثر می میزمکانتوجه به این 
 باشد. مؤثراعتیاد به اینترنت 

 قدردانی و تشکر 6
های پژوهش ما را یاری نامهاز تمامی دانشجویانی که در تکمیل پرسش

 کردند، سپاسگزاریم.
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۷ 

 هابیانیه 7
 کنندگاناز شرکت نامه اخالقی و رضایتٔهیدییتأ

ها اهداف پژوهش، داشتن اختیار کامل برای نامهقبل از ارائٔه پرسش
بودن اطالعات افراد، شرکت یا خروج از پژوهش و اطمینان از محرمانه

کنندگان شرح داده شد و پس از کسب رضایت آگاهانه و برای شرکت
پرکردن  ها در اختیار پژوهشگران قرار گرفت. پس ازنامهشفاهی پرسش

ها پاسخ داده شد و از های احتمالی آزمودنیها به پرسشنامهپرسش
 سپاسگزاری شد. هاآن

 رضایت برای انتشار
 اجرا است. قابل ریغاین امر 

 ها و موادبودن داده در دسترس
نامٔه کتبی و فایل اکسل دردسترس پرسش صورتبهتمامی اطالعات 

 وجود است.ها ماست. همچنین نتایج تحلیل داده
 تضاد منافع

 گونه تضاد منافع ندارند. کنند، هیچگان اعالم مینویسند
 منابع مالی

که بدون حمایت مالی  استین مطالعه حاصل طرح پژوهشی مستقلی ا
همچنین پژوهش حاضر بخشی از  سازمان خاصی صورت گرفته است.

 نامه نیست.پایان
 مشارکت نویسندگان

ی، تفسیر داده، ریگجهینتنویسندٔه اول در قسمت مقدمه و بحث و 
طراحی  دومنوشتن چکیده و ویرایش نهایی مشارکت داشت. نویسندٔه 

ها و ویرایش نهایی را وتحلیل دادهها، تجزیهی دادهآورجمعمطالعه، 
ها را وتحلیل دادهها و تجزیهآوری دادهانجام داد. نویسندٔه سوم جمع

برعهده داشت.
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