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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با اعتیااد باه اترترنا
در دانشآموزان انجام شد .پژوهش از نوع همبستگی و جامعاه آمااری پاژوهش ک یاه داناشآماوزان مططا
متوسطه دوم مرططه  1استان تهران بود .نمونه اتن پژوهش شامل  10نفر از دانشآماوزان مططا متوساطه پاتاه
 99و  91در شهر تهران بودند که بر اساس نمونهگیری خوشهای چرد مرح اهای انتخاا شادند .ابارار ماورد
استفاده در پژوهش پرسشرامه سبکهای فرزند پروری بامرترد ( )9119و ابرازگری هیجاانی کریاو و اماونر
( )9110و اعتیاد به اترترن

تاناو ( )9118باود .دادههاا باا اساتفاده از شایوههاای آماار توصایفی (میاانگین،

انحراف استاندارد) و آمار استرباطی (رگرسیون چردگانه و ضرتب همبستگی پیرساون) و باا اساتفاده از نارم
افرار  spss20مورد تجرتاه و تح یال اارار گرفا  .تافتاهها نشاان داد کاه باین سابکهاای فرزنادپروری و
ابرازگری هیجانی با اعتیاد به اترترن

رابطه وجود دارد و سبکهای فرزنادپروری مطتدراناه و آساانگیار باه

ع اوه مولفههای ابرازگری هیجانی تواناتی پیشبیری اعتیاد به اترترن

را دارد .از نتاتج پاژوهش حاضار مای-

توان در تدوتن پروتکلهای درمانی کاهش اعتیاد به اترترن در بین دانشآموزان استفاده کرد.
واژهگان کلیدی :سبکهای فرزندپروری ،بیان آزادانه احساسات ،اعتیاد به اترترن  ،دانشآموزان.
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مقدمه
اترترن

به عروان تکی از اثرگذارترتن عوامل بر زندگی (وتو ،وانو ،تو ،فک ،تونو،

لام و لیو ،) 1092 ،9مراتای مخت فی را در زندگی روزمره افراد به ارمغان آورده اس
(میحاج و و وجم کا .) 1097 ،1امروزه نسل جوان ،اترترن

را به عروان تک مرب مفید از

اط اعات برای ارتباطات سرت میبیرد (باگاپاچالاوادی )1092 ،3و از آن برای بازیهای
کامپیوتری ،گوش دادن به موسیطی ،آشرا شدن با دوستان جدتد (ساهین ،)1091 ،1خرتد
آن اتن ،شرک

در برنامههای آموزشی از راه دور و جستجوی اط اعات (کاسیانی ،اتوانتیا،

ولاچون ،آسپرتدتس ،نیک ائوس و دتمیتروس )1098 ،5استفاده میکرد؛ اما از طرف دتگر،
افراتش استفاده از اترترن  ،برخی از مشک ات را به همراه دارد که شاتد مهمترتن آن اعتیاد
به اترترن

باشد (آتدن و ولکان ساری .)1099 ،2اصط اح اعتیاد به اترترن

دارد که کرترل استفاده از اترترن

دشوار اس

به وضعیتی اشاره

و با وجود مشک ات مخت فی که اتجاد می-

کرد فرد نمیتواند استفاده از آن را متواف کرد (دوی ،دوی ،تاااشی و نیشیتا.)1098 ،7
نوجوانان نسب

به بررگسالان زمان بیشتری را صرف اترترن

میکررد (کاوابه ،هورتوچی،

اوچی ،اوکا و ترو )1092 ،8و اغ ب برای حل مشک ات خود راهکارهای رفتاری اعتیادآور
برمیگرتررد (شابریکوا ،خازتاخمتو و خونولاترن .)1097 ،1به همین خاطر ،آنان بیشتر در
معرض وسوسههای اعتیادآور مخت فی هسترد که اترترن

تکی از آنهاس

اورسکوتک .)1097 ،90از اتن رو شراساسی متغیرهای مرتبط با اعتیاد به اترترن

(کاراسیک و
میتواند در

پیشگیری از اتن روتداد ناگوار نطش بسراتی داشته باشد.
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در خصوص ع

شراسی اعتیاد به فضای اترترنتی ،مطالعات اخیر عوام ی را به عروان

پیشبیری کرردههای اتن اخت ال مطرح کردهاند .تکی از پیشبیری کرردههای مهم اعتیاد به
اترترن  ،جو خانواده اس

(تانو9111 ،؛ به نطل از الهامی ،کرتمی ثانی و فتحی آذر،

 .)9312مطالعات و بررسیها نشان میدهد از جم ه عوام ی که بر جو عاطفی خانواده تاثیر
دارد ،شیوه تعام ی والدتن با فرزندان اس

(دهطانی ،اص انی و پکوندی .)9313 ،بامرترد

9

( )9119در تحطیطات خود دو عامل تعیین کررده نوع تعامل و ارتباط والدتن و کودک تعری
پذترندگی -پاسخدهردگی و توا کرترل را مطالعه کرده اس ؛ بعد پذترندگی -پاسخ-
دهردگی حاکی از میران گرمی والدتن و حمات
ابراز وجود ،حرم

از کودک اس

که موجب افراتش توان

خود و اعتماد به نفس بالا در کودک میشود .بعد توا کرترل حاکی

از درجه انتظار والدتن از کودک برای ترظیم رفتار و نظارت بر فعالی های کودک اس
(پ رتن .) 1005 ،1بر اساس اتن دو بعد بامرترد سه سبک فرزندپروری را شخص نمود که
عبارترد از مطتدارنه که شامل خصوصیاتی اس

که در آن والدتن مطتدر انعطافپذتر و

مطالبه کررده هسترد ،آنها کرترل روی فرزندان را اعمال میکررد و پذترنده پاسخ دهرده
هسترد .مستبدانه با تطاضاهای بالای والدتن و پاسخدهی کم آنها نشان داده میشود .والدتن
مستبد انتظارات بسیار زتادی از فرزندان خود دارند و در ارتباط با فرزندان عواطف پاتیری
نشان میدهرد (لابرتر و سیسومس .)1091 ،3والدتری که در تعامل با فرزندانشان از روش
کرترل بدون محب

استفاده میکررد ،عرت نفس و خودکارآمدی فرزندان خود را پاتین

میآورند و زمیره بروز افسردگی را در آنان به وجود میآورند (ادلگی 1و همکاران)1098 ،
و سهل انگار ،در اتن سبک فرزند پروری ،والدتن کرترل کمتر تا به عبارتی دتگر اص اً
کرترلی بر رفتار فرزندان خود ندارد و خود را از زندگی فرزند خود کرار کشیده و بیشتر
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تامین کررده مالی فرزند هسترد تا ساتر حوزههای زندگی (پ رتن .)1005 ،9بامرترد ()9119
در تحطیطات خود نشان داد که والدتن مطتدری که پذترنده و پاسخ دهرده هسترد و کرترل
متوسطی را اعمال میکررد ،در تحول شاتستگی اجتماعی فرزندان خود در مطاتسه با سبک-
های فرزندپروری سهلانگارانه و مستبدانه به میران بیشتری تسهیل کررده هسترد .در مطابل،
نظارت و کرترل ضعیف ،استفاده نامتراسب از کرترل و تک ارتباط هیجانی مرفی بین والدتن
و کودک به طور وسیعی با برهکاری ک ی تا مشک ات رفتاری آنان در آترده مرتبط بوده
اس
حمات

(الهامی ،کرتمیثانی و فتحی آذر .)9312 ،در واا نبود حمات

همسالان میتواند مرجر به احساس عدم شاتستگی و ارزشمردی شود و در چرین

شراتط خانوادگی ،افراد به اترترن
وااعی

والدتری اوی تا

و شبکه مجازی مرتبط با آن به عروان راه فراری از

استفاده میکررد .در تاتید اتن مطالب پژوهش پارک ،جای کیم و چو)1008( 1

روی  103دانشآموز مشغول به تحصیل در سطوح راهرماتی و دبیرستان در کشور کره
نشان داد که نگرشهای والدتری ،ارتباطات خانوادگی ،همبستگی خانواده و مواجهه با
خشون

با اعتیاد در ارتباط اس  .همچرین ابار ،کارتر و نیس ر )1001( 3در تحطیطی نشان

دادند ،سبک والدتری مطتدر با سطح بالاتی از خود ترظیمی و عم کرد تحصی ی و مهارت-
های مطالعه در دانشجوتان رابطه مثب

دارد و با مشک ات رفتاری مانرد مصرف الکل و مواد

مخدر ،رابطه معریداری ندارد .پاتوک-پکام و مورگان لوپر )1001( 1نیر درتافترد ،والدتن
سهل گیر به طور مستطیم روی روندهای کرترل (عمومی و اختصاصی) و به طور غیر مستطیم
در مصرف مواد و الکل در فرزندان موثر هسترد .وو ،رتد میشل و برند )1001( 5نشان دادند
که والدتن سهلگیر موجب مصرف و افراتش مصرف الکل میشوند.
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از طرف دتگر ،شواهد مبتری بر تحطیطات ع وم روانشراسی و اعصا بیانگر حمات

اوی

از تاثیر هیجانات بر بروز رفتارهای پرخطر اس  .تعدادی از پژوهشها بیانگر ارتباط معرادار
هیجانات مرفی از جم ه اضطرا

و افسردگی با بروز رفتارهای پرخطر هسترد (کیوسی و

همکاران .)1097 ،9نتاتج تعدادی از پژوهشها بیانگر ارتباط اوی بین ناتوانی در نظمبخشی
هیجانی با بروز دامره وسیعی از رفتارهای ناس ازگارانه و پرخطر از جم ه سوء مصرف مواد،
خودآزاری عمدی ،میل به خودکشی ،رفتار پرخاشگرانه ،اخت ال خوردن و رفتار پرخطر
جرسی هسترد (حسری و شاهط یان .)9313 ،همچرین تعدادی از پژوهشها ارتباط سبکهای
ابراز هیجان با تعدادی از متغیرها از جم ه مطاتسه دختران فراری و بهرجار و تیپ شخصیتی
 Dرا بررسی کردهاند (صدریدمیرچی ،هررمرد اوچه بگ و ،بصیر امیر ،ا یزاد ،بهراد،
9318؛ حسری و شاهط یان .)9313 ،ابرازگری هیجانی به عروان تکی از مولفههای اص ی
هیجان ،به نماتش بیرونی هیجان ،بدون توجه به ارزش (مثب

تا مرفی) تا شیوه تج ی آن

(چهرهای ،ک امی ،بدنی تا رفتاری) اط اق میشود (حسری و شاهط یان .)9313 ،کیرو و
امونر ( )9110سه بعد اساسی در ابرازگری هیجان را مطرح کردهاند که اتن سه بعد شامل
ابراز هیجان مثب  ،ابراز هیجان مرفی و ابراز صمیمی

اس .

پیشیره پژوهشی بیانگر توجه پژوهشگران به بررسی ارتباط هیجانات و سبکهای
فرزندپروری با بروز رفتارهای پرخطر اس

(هی من ،میو و هوسیر .)1092 ،1اما تاکرونی

پژوهشی که به بررسی ارتباط بین رابطه سبکهای فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با
اعتیاد به اترترن

در دانشآموزان در اتران انجام شده باشد ،تاف

نشد .به همین خاطر

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و بیان آزاد احساسات با
اعتیاد به اترترن

در دانشآموزان انجام شد.

. Kusev, P
. Heilman, R. M., Miu, A. C., & Houser, D
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف بریادی و از نظر دستکاری متغیرها همبستگی و از نظر
جم آوری دادهها میدانی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر ک یه دانشآموزان دختر و
پسر مشغول به تحصیل در سال  9315-12در مرططه چهار استان تهران میباشد که با روش
نمونهگیری خوشهای چرد مرح های  10نفر انتخا شد .به اتن صورت که ابتدا مرططه چهار
و شرق تطسیم و از بین مدارس اتن چهار اسم

به چهار اسم

شمال ،جرو  ،غر

مدرسه انتخا

و از هر مدرسه تک ک اس به صورت تصادفی انتخا

دو

گردتد .در مرح ه

بعدی پرسشرامه اعتیاد به اترترن  ،سبکهای فرزندپروری ادراک شده و پرسشرامه ابراز-
گری هیجان بین دانشآموزان نمونه توضیح و پس از تکمیل پرسشرامهها اط اعات جم -
آوری و وارد نرم افرار  SPSSگردتد و مورد تح یل از طرتق آزمون تح یل همبستگی
پیرسون و رگرسیون گام به گام ارار گرف .
ابزارهای پژوهش
پرسشرامه اعتیاد به اترترن

(تانو :)9118 ،پرسشرامه اعتیاد به اترترن

کاغذی برای اندازهگیری اعتیاد به استفاده از اترترن

اس  .اتن پرسشرامه شامل  10ماده

میباشد و برای سرجش میران وابستگی افراد به کار با اترترن
تهیه شده اس

شیوهای مدادی

تا راتانه توسط تانو ()9118

و به روش لیکرت پرج درجهای ( =5همیشه تا  =9به ندرت) نمرهگذاری

میشود .پس از تعیین نمره نهاتی ،وضعی

کاربران مورد مطالعه به صورت زتر مشخص

میشود :نمره کمتر از  10نشاندهرده عدم وابستگی (غیر کاربر) ،نمره بین  10-11نشان
دهرده کاربر طبیعی و نمره  50تا  71نشاندهرده اعتیاد خفیف (افراد در معرض خطر) و
نمره  900-80نشاندهرده اعتیاد شدتد اس  .اتن آزمون توسط اورنو ( )9383به فارسی
ترجمه و مورد استفاده ارار گرفته اس  .رواتی و پاتاتی اتن پرسشنامه در پژوهشهای
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چردی ذکر شده اس  .به عروان مثال وتدتانتو و مک مورن )1001( 9پاتاتی مطیاس سرجش
اعتیاد به اترترن

تانو را بررسی و ضرتب آلفای  0/81را گرارش دادهاند .ع وی و

همکاران ( )9381در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشرامه پرج عامل استخراج نموده-
اند :صرف زمان بیش از حد در اترترن  ،استفاده از اترترن
برجستگی ،استفاده مرضی از چ

جه

کسب آرامش درونی،

روم و بیتوجهی به وظاتف شغ ی و تحصی ی .ع اوه بر

اتن ،برای اتن پرسشنامه دو نوع رواتی محتواتی و افتراای ( )R=0/50و سه نوع پاتاتی
بازآزماتی ( ،)R=0/71همسانی درونی ( )a=0/88و تصریف ( )R=0/81گرارش دادهاند.
عسگری و مرعشیان ( )9387در پژوهش خود به مرظور تعیین پاتاتی پرسشرامه مذکور با
استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و تصریف ،به ترتیب ضراتب  0/17و  0/17را گرارش
دادهاند .ااسم زاده ( )9382و درگاهی ( )9382نیر ،وتژگیهای روانسرجی آن را مط و
گرارش دادهاند .سپهرتان آذر و جوکار ( )9319نیر ضراتب آلفای کرونباخ را برای
دانشجوتان پسر ،دختر و کل را  0/17گرارش کردهاند.
پرسشنامهی ابرازگری هیجانی (کینگ و امونز :)1119 ،2اتن پرسشرامه توسط
کیرک و امونر به مرظور بررسی اهمی

نطش ابراز هیجانی در س ام  ،ساخته شده اس

(کیرو و امونر .)9110 ،پرسشرامه ابرازگری هیجانی دارای  92ماده و سه خرده مطیاس
اس  .مواد  9تا  7آن مربوط به زتر مطیاس ابراز هیجان مثب  ،مواد  8تا  91آن مربوط به
زتر مطیاس ابراز صمیمی

و مواد  93تا  92آن مربوط به زتر مطیاس ابراز هیجان مرفی اس .

رفیعی نیر اعتبار اتن مطیاس را با استفاده از روش همسانی درونی بررسی کرده و ضرتب
آلفای کرونباخ را برای کل مطیاس و خرده مطیاسهای ابراز هیجانی مثب  ،ابراز صمیمی
و ابراز هیجانی مرفی به ترتیب  ،0/51 ،0/25 ،0/28و  0/28به دس

آورده اس  .کیرک و

امونر نیر ضرتب آلفای کرونباخ را برای کل مطیاس و خرده مطیاسهای ذکر شده به ترتیب

. Widyanto, L., & McMurran, M
. King, L. A., & Emmons, R. A

1
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 0/23 ،0/71 ،0/70و  0/27به دس

آوردهاند و به مرظور بررسی رواتی همگرا ،بین نمرات

پرسشرامه ابرازگری هیجانی و پرسشرامه شخصی
همبستگی مثب

چرد بعدی و مطیاس عاطفه مثب ،

تافترد (حسری و شاهط یان .)9313 ،در پژوهش صدری دمیرچی،

هررمرداوچی بگ و ،بصیری امیر و ا یزاده ( )9318نیر ضرتب پاتاتی به روش آلفای
کرونباخ  0/72به دس

آمد که حاکی از پاتاتی مط و اتن پرسشرامه اس .

پرسشنامه شیوههای فرزندپروری (بامریند :)1173 ،اتن ابرار ااتباسی اس

از

نظرته ااتدار والدتن که بر اساس نظرته «بامرترد» از سه الگوی آزادگذاری ،استبدادی و
ااتدار مرططی والدتن جه

بررسی الگوهای نفوذ و شیوههای فرزندپروری ساخته شده

اس  .فرم اولیه اتن پرسشرامه دارای  30ماده اس

که توسط دتانا بامرترد ( )9173طراحی

شده اس  .در اتران نیر در انستیتو روانپرشکی ،اسفردتاری ( )9371فرم اص ی پرسشرامه را
ترجمه و اص احات لازم را در آن صورت داد .سپس از تعداد  90نفر صاحب نظر در زمیره
روانشراسی و روانپرشکی ( 1نفر دکترای روان شراسی ،تک نفر روانپرشک 1 ،نفر
کارشراسی ارشد روان شراسی  1،نفر دانشجوی دوره کارشراسی ارشد و  3نفر کارشراس
روانشراسی) خواسته شد تا میران اعتبار هر جم ه را با زدن ع ام

مشخص نماترد و در

صورت لروم نظر اص احی خود را نیر بیان نموده و جم ه پیشرهادی خود را اضافه نماترد.
نتاتج بدس

آمده نشان داد که پرسشرامه مذکور دارای رواتی (اعتبار) صوری اس 90 .

ماده آن به شیوه آزادگذاری مط ق 90 ،ماده به شیوه استبدادی و  90ماده دتگر به شیوه
ااتدار مرططی والدتن در امر پرورش فرزند مربوط میشود .در اتن پرسشرامه در مطابل هر
عبارت  5ستون تا عروان به صورت (کام اً موافطم= ،5موافطم= ،1نسبتا موافطم= ،3مخالفم=1
و کام اً مخالفم= )9ارار دارد که به ترتیب از  9تا  5نمرهگذاری شده اس  .با جم نمرات
مربوط به هر شیوه ،نمرهای مجرا به دس

میآتد که نمره مربوط به هر شیوه بیشتر باشد به

عروان شیوه فرزندپروری غالب در نظر گرفته میشود .میران پاتاتی اتن پرسشرامه را بوری
Buri

9
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در سال  9119به روش بازآزماتی انجام داد که  %89برای آزادگذاری  %85 ،برای
استبدادی و  %11برای ااتدار مرططی در پدران گرارش کرد .همچرین وی در مورد اعتبار
پرسشرامه نتاتج زتر را گرارش کرده اس

که مستبد بودن پدر ،رابطه معکوس با

آزادگذاری  %50و ااتدار مرططی  %51او دارد .اسفردتاری برای تعیین اعتبار اتن پرسشرامه
از روش بازآزماتی استفاده کرد که میران اعتبار برای شیوه سهلگیرانه  ،%73شیوه
مستبدانه %79و برای شیوه مطتدرانه  %75به دس

آورد .پورعبدلی ،کدتور و هماتونی

( )9387ضرتب اعتبار به روش آلفای کرونباخ را برای شیوه فرزندپروری ااتدار مرططی
مادر  ،%55برای شیوه فرزندپروری استبدادی مادر  %71و برای شیوه فرزندپروری سهل-
گیرانه مادر  %29به دس

آورد .در اتن پژوهش ضرتب آلفای کرونباخ برای مولفه شیوه

سهلگیرانه  ،0/72شیوه مستبدانه  0/70و شیوه ااتدار مرططی  0/82به دس

آمد.

یافتهها
ابل از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و احراف معیار
و حداال و حداکثر نمرات بررسی و در جدول 9نتاتج توضیح داده شده اس .
جدول شماره  :1فراوانی ،حداقل و حداکثر نمره ،میانگین و انحراف معیاردر متغیرهای پژوهش
انحراف

متغیرها

میانگین

سبک فرزندپروری مغتدرانه

58/91

8/30

سبک فرزندپروری مستبدانه

25/90

2/91

51/81

20/10

7/30

15/110

21/35

ابراز هیجان مثب

31/91

3/52

19/12

31/78

-0/520

ابراز صمیمی

15/11

3/58

98/19

31/81

-0/318

سبک فرزند پروری سهل-
گیرانه

معیار

دوربین

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

11/82

71/33

0/912

-0/378

9/50

77/10

0/129

-0/325

9/33

-0/152

-0/113

9/58

-0/103

9/18

-0/121

9/55

واتسون
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ابراز هیجان مرفی

38/33

1/09

15/25

11/52

-0/310

-0/152

9/33

اعتیاد به اترترن

72/98

1/93

21/10

81/15

-0/715

-0/251

9/10

مطابق جدول  9شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ تک از متغیرها خارج
از محدوده  ±1نیس  ،برابراتن متغیرهای پژوهش توزت طبیعی دارند .به ع اوه چون آماره
دوربین واتسون در بازه  9/5تا  1/5ارار دارد؛ برا بر پیشرهاد دلاور ( )9382فرض وجود
همبستگی بین خطا رد میشود .جه
اترترن

بررسی رابطه بین سبک فرزندپروری با اعتیاد به

و ابراز آزادانه احساس از ضرتب همبستگی پیرسون استفاده شد.

جدول .2ضرایب همبستگی رابطه بین سبک فرزند پروری با اعتیاد به اینترنت و ابراز
آزادانه احساس
متغیرها

1

سبک فرزندپروری مقتدرانه

9

سبک فرزندپروری مستبدانه
سبک فرزند پروری سهلگیرانه

**0/112
**0/117
-

ابراز هیجان مثبت

**0/125

ابراز صمیمیت

**0/115

ابراز هیجان منفی

*-0/11

اعتیاد به اینترنت

**0/125
-

3

2

9

9

9

7

9
**0/190

9

-0/38

*0/910

9

0/15

**0/712

9

**0/310

**0/281

**0/715

-

-

-

**0/518
**0/150
-0/90

**0/152

**0/500
-

*-0/918

9
**0/318

*p>0/09 **p>0/009

نتاتج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول  1نشان میدهد بین سبک
فرزندپروری مطتدرانه با ابراز هیجان مثب

و ابراز صمیمی

رابطه مثب

و معراداری در

9
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سطح (  )p=0/009وجود دارد .همچرین بین سبک فرزندپروری مطتدرانه با اعتیاد به
و ابراز هیجان مرفی رابطه مرفی و معرادری وجود دارد (  .)p=0/009همچرین بین

اترترن

سبک فرزندپروری مستبدانه با مولفههای بیان آزادانه احساس رابطه مرفی و معراداری به جر
ابراز هیجان مرفی وجود دارد (  .)p=0/009در نهات
مولفههای ابراز هیجان و اعتیاد به اترترن

رابطه مثب

بین سبک فرزندپروری سهلگیرانه با
و معراداری وجود دارد.

جدول .3ضرایب رگرسیون برای پیشبینی اعتیاد به اینترنت با ابراز هیجان و سبک فرزند پروری
مدل

B

SEB

مطدار ثاب

3/312

8/152

ß

T
0/712

مطتدرانه

-0/782

0/983

-0/195

**-1/17

9/991

سهلگیرانه

0/150

0/152

0/190

**8/53

9/991

ابراز هیجان مثب

-0/812

0/321

-0/710

**-2/33

9/991

ابراز هیجان مرفی

0/912

0/910

0/935

*-2/33

9/991

ابراز صمیمی

-0/381

0/018

**-0/150

**-1/33

**9/932

*p>0/09 **p>0/009
نتاتج جدول  3نشان میدهد به طور ک ی سبکهای فرزندپروری و ابراز هیجان تواناتی
پیش بیری اعتیاد به اترترن
مثب

و ابراز صمیمی

را دارد .از اتن بین سبک فرزندپروری مطتدرانه و ابراز هیجان

با توجه به ع ام

مرفی بتا تواناتی پیشبیری مرفی اعتیاد به اترترن

دارد؛ ولی ابراز هیجان و سبک فرزندپروری سهلگیرانه با توجه به ع ام
پیشبیری اعتیاد به اترترن را به صورت مثب

مثب

را

بتا تواناتی

دارند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری با بیان آزادانه
احساسات و اعتیاد به اترترن

در دانشآموزان انجام شد .نتاتج نشان داد که بین سبکهای

فرزندپروری و بیان آزادانه احساس و اعتیاد به اترترن

رابطه وجود دارد و سبک

فرزندپروری مطتدرانه و سهلگیرانه تواناتی پیشبیری اعتیاد به اترترن

را دارد .نتاتج
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پژوهش حاضر با نتاتج مطالعات پیشین مانرد پژوهش پارک ،جای کیم و چو (،)1008
ولسی ،بون  ،وتور و روتس ،)1090( 9لو و همکاران ( )1097و طباطبائیزاد و اکبری
( )9315همسو میباشد.
در تبیین اتن تافته میتوان گف

که والدتن سهلگیر از نظر پذترندگی -پاسخدهردگی

در سطح بالا و از نظر درخواس

به رفتار

و کرترل در سطح پاتیری هسترد .آنها نسب

فرزندان خود بسیار اغماضکررده و به رفتار آنها کمتر کرترل دارند .اتن والدتن از
درگیری پرهیر کرده ،تماتل به رااب

و صمیمی

دارند و دلشان نمیخواهد که از نظر

فرزندان نمونه ای از ااتدار و استبداد باشرد .همچرین اتن والدتن در خانه اوانین خاصی
ندارند و فرزندان آنها ممکن اس

دچار مشک ات روانی و رفتاری شوند .زمانی که اوانین

خاصی برای کرترل فرزندان وجود نداشته باشد ،میران رفتارهای ناپخته و نابهرجار در
فرزندان نیر افراتش میتابد (ولسی و همکاران)1090 ،؛ برابراتن سهلگیری و در دسترس
بودن اترترن  ،زمیره را برای استفاده بیش از حد از فراوری فراهم میکرد .نبود کرترل کافی
روی فرزند و متروع بودن فضای مجازی با انواع سرگرمیها و بازیهای اترترنتی زمیره ساز
اعتیاد به اترترن
اترترن

میشود؛ پس جای تعحب ندارد که بین سهلگیری والدتن و اعتیاد به

رابطه وجود داشته باشد.

در تبیین رابطه بین سبک فرزندپروری مطتدرانه با اعتیاد به اترترن
نظارت والدتن و محافظ

به موا از فرزندان رفتار نوجوانان را تح

میتوان گف ؛

تاثیر ارار میدهد و

نوجوانان را متوجه مواعی های خطرناک در محیط اطراف میکرد و از اتن رو در
ج وگیری از ارتباطات با همسالان مرحرف و نابهرجار ت اش میکررد .در واا نظارات
والدتن به عروان تک راه انتطال در مسیر بهرجار میباشد؛ برابراتن زمانی که والدتن با
رفتارهای مطتدرانه با فرزند خود برخورد میکررد ،هم به فرزند ت رگری میزنرد که مواظب
رفتار خود باشد و هم اترکه فرزند نسب

به رفتار خود آگاهتر میشود .از اتن رو زمانی که
. Valcke, M., Bonte, S., De Wever, B., & Rots, I
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والدتن سبک فرزندپروری مطتدرانه را به کار میگیرند فرزند را در مسیر درس

زندگی

ارار میدهرد (الهامی و همکاران.)9312 ،
در تبیین رابطه بین ابراز هیجان با اعتیاد به اترترن

در نهات

باتد گف ؛ همان گونه که

گروس و لونسون ( )9117اشاره کردهاند بیش از نیمی از اخت الهای مربوط به محور  Iو
اخت الهای شخصیتی محور  IIشامل برخی بدنظمیهای هیجانی مانرد پاسخهای هیجانی
نامراسب و تا ابراز هیجان به شکل افراطی هسترد .به عبارت دتگر زمانی که افراد تواناتی
کرترل و بیان آزادانه هیجان را به صورت درس
نمیتوانرد به صورت درس

نداشته باشرد ،در روابط خود با دتگران

عمل کرده و اتن باعث میشود که دتگران آنها را طرد کرده

و آنها در ترهاتی خود فرو روند و برای اترکه بتوانرد زمان ترهاتی خود را پر کررد مجبور
و مصرف بیروته اترترن

کشیده شوند که نتیجه آن اعتیاد پیدا

هسترد به سم

اترترن

کردن به اترترن

اس  .از طرف دتگر افرادی که تواناتی بیان هیجانات به صورت درس

دایق را دارند میتوانرد در مواجهه با مواعی ها از راهبردهای ترظیم هیجان مثب
کرده و به جای اترکه خود را مشغول اترترن

و

استفاده

و تا رفتارهای پرخطر کررد خود را سرگرم

روابط با دتگران کرده و نتیجه اتن عمل کاهش رفتارهای پرخطر و اعتیادآمیر در اتن افراد
اس .
پژوهش حاضر خالی از محدودت

نبوده و نخستین محدودت

آن مربوط به ا مرو

مکان و زمانی مورد مطالعه اس  .اتن مطالعه روی دانشآموزان مدارس متوسطه شهر تهران
صورت گرفته و نمیتوان تافتههای آن را به ساتر شهرهای کشور تعمیم داد .محدودت
دتگر اتن پژوهش مربوط به نوع مطالعه (همبستگی) بوده و در نتیجه نمیتوان از آن تبیین-
های ع
مطدم اس

و مع ولی به عمل آورد .با ذکر مطالب بیان شده و از آنجا که پیشگیری بر درمان
و با توجه به اترکه جوانان و نوجوانان آتردهسازان جامعه هسترد ،لازم اس

به

اتن پدتده به عروان تک مشکل بهداشتی که بیشتر گرتبانگیر نوجوانان و جوانان شده
اس  ،توجه جدی مبذول گردد .همچرین پیشرهاد میشود با استفاده از آموزش ،استفاده از
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شیوههای تربیتی مراسب و کارآمد و برنامههای کاربردی فرهرو استفاده از اترترن
شود تا از مشک ات جسمانی و روانشراختی اعتیاد به اترترن
اتن پژوهش آن اس

ج وگیری گردد .پیشرهاد دتگر

که اتن متغیرها با ساتر متغیرهای بهداش

شوند تا دانش مرسجمی در اتن زمیره بسط و اشاعه شود.

اتجاد

و س ام

روانی همبسته
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