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The aim of this study was to investigate the relationship 

between early maladaptive schemas with cyberchondria with 

the mediating role of emotion regulation in students. The 

research method is correlational. The study sample was 337 

people who were selected by available method as an online call 

in the academic year 2020-2021. from among the students of 

the Islamic Azad University of Tabriz. To collect data, 

Young's (2007) Early Maladaptive Schema Questionnaire, the 

Cybercondria Questionnaire (Fergus, 2014) and the Cognitive 

Emotion Regulation Strategies Questionnaire (Grenfsky et al. 

2001) were used. The collected data were analyzed using 

structural equation tests with Amos software and SPSS 23. 

Results showed that there is a negative relationship between 

early maladaptive schemas and positive emotion strategies and 

a positive relationship with negative emotion strategies. There 

is a negative relationship between positive emotion strategies 

and cyperchondria and a positive relationship between 

negative emotion strategies and cyperchondria. There is no 

direct relationship between early maladaptive schemas and 

cyperchondria. There is an indirect relationship between early 

maladaptive schemas with cyberchondria and the mediating 

role of cognitive emotion regulation. Finally, the results 

showed that the variables of primary maladaptive schemas and 

cognitive regulatory strategies of positive and negative 

emotions are able to explain 34.4% of the variance of 

Cypkendria mental illness. 
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 یاهواسط نقش با یبریسا یمارانگاریخودب با هیاول ناسازگار ایههاروحطر نیب ارتباط مدل آزمون و نیتدو

 جانیه یناختشمیتنظ

 4یرضا داراب ،3یاسد یحاج سایپر ،2یمانیسل مهران ،1*یرستم نیحس

 رانیتهران ،ا فراجا، یو مطالعات اجتماع یپژوهشگاه علوم انتظام1
  مدنی شهید دانشگاه گروه روانشناسی2
 دانشگاه ازاد اسالمی  گروه روانشناسی 3

 رانی،تهران .ا نیام یعلوم انتظام ،دانشگاهیگروه مال4
 

 

 

  

 مقاله اطالعات  چکیده

 ایبرکندریسا با هیاول ناسازگار یاههطرحوار نیب ارتباط مدل یبررس حاضر پژوهش هدف

 نوع از پژوهش روش .است بوده انیدانشجو بر جانیه یشناختمیتنظ یاهواسط نقش با

 صورت هب دسترس در روش به که بودند نفر 337 مطالعه مورد یهنمون .است همبستگی

 آزاد دانشگاه انیدانشجو نیب از 1399 -1400 یلیتحص سال در ینترنتیا فراخوان

 اطالعات یآورجمع یبرا .کردند شرکت پژوهش نیا در و شده انتخاب زیتبر یاسالم

 ینامهپرسش ،(2007) انگی یهیاول ناسازگار یهاوارهطرح یهانامهپرسش از

 جانیه میتنط یشناخت یراهبردها ینامهپرسش و (2014) فرگاس ایبرکندریسا

 از استفاده با زین شده یآورجمع یهاداده .شد استفاده (2001) همکاران و یگرنفسک

 ،داد نشان جینتا .شد لیتحل spss23 و Amos افزارنرم با ساختاری معادالت آزمون

 با و یمنف سرابطه مثبت یهاهیجان یراهبردها با هیاول ناسازگار یهاوارهطرح نیب

 یهاهیجان یردهاراهب نیب .دارد وجود مثبت یرابطه یمنف یهاهیجان یراهبردها

 ایکندر بریسا با یمنف یهاهیجان یراهبردها نیب و یمنف یرابطه ایبرکندریسا با مثبت

 یرابطه ایبرکندریسا با هیاول ناسازگار یهاوارهطرح نیب .دارد وجود مثبت یرابطه

 یاواسطه نقش با ایبرکندریسا با هیاول ناسازگار یهاوارهطرح نیب .ندارد وجود میمستق

 که داد نشان جینتا آخر در .دارد وجود میرمستقیغ یرابطه جانیه یشناخت میتنظ

 مثبت یهاهیجان یشناختمیتنظ یراهبردها و هیاول یناسازگار یهاوارهطرح یرهایمتغ

  .هستند ایبرکندریسا یروان یماریب انسیوار از درصد 4/34نییتب به قادر یمنف و

 28/01/1401 :دریافت 

 20/08/1401 :نهایی اصالح

 28/08/1401 :پذیرش

 28/08/1401 :آنالین انتشار

 

  پژوهشی مقاله :مقاله نوع

 

 ،هیجان شناختیمتنظی راهبردهای ،اولیه ناسازگار هایهوارحطر :اههکلیدواژ

 سایبری خودبیمارانگاری

 

  :*مسئول یهنویسند

 حسین رستمیدکتر 
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 یهاوارهطرح نیو آزمون مدل ارتباط ب نیتدو                    و همکاران رستمی

 مقدمه
 اختالل یا 2هیپوکندریا از آنالین یاهنسخ 1سایبری خودبیمارانگاری

 که است اضطرابی حالت سایبری خودبیمارانگاری .است بیماری اضطراب

 بیماری دچار که است این نگران غیرمنطقی و شدید طور به فرد آن در

 خود در را آن بروز احتمال یا باشد خاصی ناختیشنروا اختالل یا جسمانی

 ایههشبک و اینترنتی ایهتسای بررسی با را اضطرابی رفتار افراد این ببیند

 نشان خود به بیماری چند یا یک دادن نسبت و کردن پیدا برای اجتماعی

 به دسترسی و نوین عصر یهزایید ناختیشنروا اختالل این .هنددیم

 سایبری خودبیمارانگاری دچار که کسانی .است اینترنت در اطالعات

 بسیار ناختیشنروا گاهی و جسمانی ایهیبیمار بروز به نسبت هستند

 هیجانی نظر از و اننددیم بزرگ هشداری راهای نشان هر هاآن ،نگرانند

 جهت در جستجوها این که آن با .(1398/2019 ،)زوارزاده نداهآشفت بسیار

 نتایج اما ،گیردیم صورت سالمت پیرامون پریشانی و اضطراب کاهش

 .(2013 ،3برله و استارکویک) شودیم هاآن تشدید سبب انتظار برخالف

 و تجربی توجه و تالش گذشته یهده دو طی در که موضوعاتی از یکی

 هاهیجان .است هیجانات بحث ،است کرده جلب خود به را فراوانی نظری

 در هاهیجان نقش .دهندیم تشکیل را انسان وجود اساسی ابعاد از یکی

 ،نیست ممکن هاآن نبود تصور که است چشمگیر و برجسته چنان ما زندگی

 در تأثیرگذاری اصلی عامل را هیجان شناختی متنظی متخصصین از بعضی

 درباره مهمی اطالعات ،هیجانی هاىخپاس که چرا دانندیم بهزیستی بروز

 یاد هاانسان ،اطالعات این با کنندیم فراهم دیگران با ارتباط در فرد تجربه

 تجارب چگونه ،کنند رفتار چگونه هیجانات با مواجهه در که گیرندیم

 به پاسخ در را راهکارهایی چه ،کنند بیان کالمی صورت به را هیجانی

 دیگران با چگونه ،خاص یهاهیجان یزمینه در و برند کار به هاهیجان

 .(2011 ،4زیلنبرگ مارسل و وینگرهوتز ،)نیکلیچک کنند رفتار

 ایهشد کنترل و خودکار فرآیندهای یمجموعه به 5هیجان شناختیمتنظی

 که است هاهیجان تغییر و نگهداشت و حفظ ،شروع شامل که دارد اشاره

 است اثرگذار عاطفی و احساسی حالت مدت طول و شدت ،وقوع در امر این

  .(1399/2020 ،)یزدانی

 کندیم کمک افراد به که است فرآیندی هیجان شناختی تنظیم

 بتوانند ،وندشیم مواجه فشارزا و تهدیدکننده هایشچال با که زمانی

 احتمال به نتیجه در کنند تنظیم و مدیریت خوبی به را خود یهاهیجان

                                                                                                                                                                                          
1 . cyber self-illness 
2 . hypochondria 
3 . Starcevic, & Berle 
4 . Nykliček,  Vingerhoets, &Marcel Zeelenberg 
5 . cognitive emotion regulation 
6 . Ochsner, Silvers,& Buhle 

 میزان و گیرندیم قرار ناخوشایند هیجانات منفی ثیرأت تحت کمتری

 ،)اوچسنر کنندیم تجربه را خود هیجانات بر کنترل و تسلط از بیشتری

 یادگیری که اندهداد نشان متعدد مطالعات نتایج .(2012 ،6بهله و سیلور

 زندگی در بهتر عملکرد با هیجانی تنظیم یسـازنده هایتمهار

 از هیجان تنظیم هایتمهار از برخوردار افراد و است همراه روزمره

 برندیم رنج تریکم فردی بین و هیجانی ،شناختیروان پذیریبآسی

  .(2012 ،7اوالتانجی و )کیسلر

 اصطالح با مترادف را هیجان شناختی تنظیم اصطالح وانتیم

 هایهرا به کلی طور به مفهوم دو این .کاربرد به شناختی سازگاری

 به خود عواطف و هیجانات مدیریت برای افراد که دارند اشاره شناختی

 وانندتیم شناختی فرایندهای و هاهرا چنین شک بدون .یرندگیم کار

 به افراد تا شوند باعث و کنند ایفا مهمی نقش افراد هیجانات تنظیم در

 خود هیجانات بر ،آن از پس یا و تهدیدکننده رخدادهای تجربه هنگام

 ،شخصیتی رشد بر هیجان تنظیم هاییاستراتژ .باشند داشته کنترل

 تأثیر تحت عوامل این وقتی .دارند داللت اجتماعی و شناختی ،هیجانی

 یاهبرجست نقش هیجانی اختالالت نگهداری و رشد در بگیرند قرار

 و است گسترده بسیار هیجان تنظیم مفهوم حقیقت در .نندکیم ایفا

 و رفتاری ،ناختیشنروا ناهشیار و هشیار ایهدفراین از وسیعی حوزه

  .(2007 ،8تامپسون و )گروس یردگیم بر در را شناختی

 جراا کردن( فکر طریق )از شناختی حسط در هایاستراتژ از بعضی

 انجام طریق) از را رفتاری مداخالت هایاستراتژ دیگر هک درحالی ،وندشیم

 و ناختیش سطح ترکیب به هایاستراتژ از بسیاری ،نندکیم درگیر کارها(

 در دافرا که است شده مشخص چنینهم .دارد بستگی رفتاری سطح

 مینه و هستند متفاوت باهم هیجان تنظیم هاییاستراتژ از استفاده

 به .اردد بر در اجتماعی و شناختی ،عاطفی خاص نتایج ،فردی ایهتتفاو

 وابطر سالمت و تداوم ،برقراری در هیجانات و عواطف کنترل عالوه

 ایهتمهار که است واضح بنابراین .ندکیم ایفا مهمی نقش افراد اجتماعی

 برای یاهمقدم واندتیم ،کارآمد و صحیح صورت به ،هیجان شناختیمتنظی

  .(1399/2020 ،)یزدانی آید شمار به زندگی در اهتموفقی سایر

 کاهش در هیجانی تنظیم که دهدیم نشان پژوهشی شواهد

 و هیجانی فرایندهای تغییر با افسردگی و اضطراب ،استرس هایهنشان

 ،شمس ؛2010 ،9گراس و رامل ،)گلدین است اثرگذار افراد شناختی

7 . Cisler, & Olatunji 
8 . Gross, & Thompson 
9 . Goldin, & Gross 
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 و دالپارت و اوچسنر ،کیشون ،ویبر ،فالکون روبین ؛1400/2021

 مشکالت و مسائل سایر روی هیجان شناختی تنظیم .(2018 ،1همکاران

 ناسازگار هایهوارحطر عوامل این از یک باشد تاثیرگذار تواندیم روانی

 ارضاء از معمول طور به ،اولیه ناسازگار هایهوارطرح .است افراد در 2اولیه

 کودکی دوران در عاطفی نیازهای خصوص به ،اولیه نیازهای نشدن

  .(2010 ،3هه و ژانگ) گیرندیم سرچشمه

 در عمدتاً که هاآن ویژهبه ،هاهوارطرح از برخی است 4معتقد یانگ

 است ممکن ،گیرندیم شکل کودکی دوران ناگوار تجارب ینتیجه

 بسیاری و ترفخفی شناختی منش مشکل و شخصیت اختالالت یهسته

 ناسازگار های وارهحطر است معتقد او .بگیرند قرار مزمن اختالالت از

 اغراق شکل بالینی جمعیت در اما ،دارند وجود نیز طبیعی افراد در اولیه

  .(2003 ،5ویشار ،کلوسکو ،)یانگ گیرندیم خود به افراطی و آمیز

 از که هستند نافذی الگوی اولیه ناسازگار هایهوارحطر

 و خود یدرباره بدنی احساسات و هاتشناخ ،هاآنهیج ،خاطرات

 نوجوانی یا کودکی دوران در ،اندهشد تشکیل دیگران با یرابطه

 ناکارآمد شدت به و دارند تداوم فرد عمر سراسر در ،اندهگرفت شکل

 هایفتحری طریق از را خود اولیه ناسازگار هایهوارحطر .هستند

 ناسازگار ایهمقابل هایکسب و رسانبآسی خود الگوهای ،شناختی

 به منجر مستقیم غیر یا مستقیم طور به و سازندیم جاودانه

  .(2010 ،6)تیم شوندیم فکری نشخوار و شناختینروا پریشانی

 ناسازگار هایهوارحطر که هنگامی دهدیم نشان مطالعات

 نظیر ،هیجانات از باالیی سطوح معموال افراد شوندیم برانگیخته

 فریدونی ،)فریدونی کنندیم تجربه را اضطراب ،شدید خشم

  .(2019 ،7گیلمن و آسپین ،ترنر ؛1395/2016 ،وجاویدی

 مانند ،سایبری خودبیمارانگاری که است این بر پژوهش اهمیت

 خود به مبتال افراد که دارد پیامدهایی ،دیگری روانی روحی بیماری هر

 شودیم باعث هایبیمار مکرر تحلیل و تجزیه .کندیم هاآن درگیر را

 در و شوند اشباع اطالعات از سایبری خودبیمارانگاری به مبتال افراد

 بیشتر ،شد نخواهند مبتال هاآن به هرگز احتماالً که هایییبیمار مورد

 در اندازه از بیش گرفتن قرار .کنند نگرانی احساس باید که چهآن از

 به ابتال از شدید ترس و هایبیمار مورد در اینترنتی اطالعات معرض

 به مبتال شخص شودیم باعث ،هایبیمار این از تعدادی یا یکی

                                                                                                                                                                                          
1. Rubin-Falcone, Weber, Kishon, Ochsner, Delaparte, et al. 
2 . early maladaptive schemas 
3 . Zhang, & He 
4 .Young 
5 . Young, Klosko, &Weishaar 
6 . Thimm 

 .شود خودبیمارپنداری یا «هیپوکندریا» دچار سایبری خودبیمارانگاری

 )پزشکی( رشته دانشجویان برخی میان در ،8هراسی بیماری یا نوزوفوبیا

 هایبیمار درباره اطالعات دریافت حال در دائماً هاآن چون است شایع

 بیمار از افراد این که اضطرابی و ترس تواندیم هراسی بیماری .هستند

 ،شناختی رویکرد اساس بر .کند تشدید را دارند خود ناگهانی شدن

 هایهوارحطر ،طبی هاییبیمار بر مؤثر شناختیروان عامل ترینمهم

 موجب که باشندیم هاهیجان شناختیمتنظی عدم و اولیه ناسازگار

 درصدد حاضر یمطالعه لذا .شوندیم اولیه بیماری و ایمنی تغییرات

 ناسازگار هایارهوحطر بین آیا که است سؤاالت این به پاسخگویی

 بین آیا ؟دارد وجود رابطه منفی و مثبت یهاهیجان راهبردهای با اولیه

  ؟دارد وجود رابطه سایپرکندریا با منفی و مثبت یهاهیجان راهبردهای

 وجود ابطهر سایپرکندریا با اولیه ناسازگاری هایارهوحطر بین آیا

 هایهوارحرط بین آیا که ؛شد داده پاسخ الؤس این به آخر در و ؟دارد

 ایهواسط نقش با سایبری خودبیمارانگاری با اولیه ناسازگار

  ؟دارد وجود رابطه دانشجویان در هیجان شناختیمتنظی

 

 روش

 کنندگانشرکت و پژوهش طرح

 پژوهش این .است مسیر تحلیل نوع از همبستگی حاضر پژوهش

 20785 شامل پژوهش آماری یجامعه .است کاربردی ،هدف نظر از

 هستند 1400سال در تبریز شهر اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان از نفر

 تعداد به ایهنمون مورگان جدول براساس ،آماری یجامعه این برای که

 390 هک است ذکر هب الزم .شد انتخاب مورگان جدول براساس نفر 377

 اما .دادند پاسخ نامهپرسش به داوطلبانه اینترنتی فراخوان صورت هب نفر

 نهایت در و شد فحذ پرت مقادیر دلیل به نامهپرسش 13 تعداد هایهداد

  .شدند تحلیل وارد نامهپرسش 377 ایههداد

 

 پژوهش ابزارهای
 نامهپرسش این :(EIS) 9اولیه ناسازگار هایهوارحطر ینامهپرسش

 ساخته اولیه ناسازگار یوارهطرح 15 ارزیابی برای یانگ توسط ایهگوی 75

 یوارهطرح :اول یحوزه :هستند حوزه 5 دارای هاهوارطرح این .است شده

 عملکرد و خودگردانی یوارهطرح :دوم یحوزه 10 ،طرد و بریدگی

7 . Turner, Aspin, & Gillman 
8 . nosophobia or morbidity 
9 . early inconsistent schemas 
1 0 . scheme of cut and rejection 



 

29 

 یهاوارهطرح نیو آزمون مدل ارتباط ب نیتدو                    و همکاران رستمی

 یحوزه ،2مختل ایهتمحدودی یوارهطرح :سوم یحوزه ،1مختل

 نگیزهب گوش :پنجم یحوزه و 3 ندیمتجه دیگر یوارهحطر :چهارم

 به متعددی هایشپژوه در ابزار این روایی و پایایی است. 4حد از بیش

 این هنجاریابی .(2007 ،5کروسول و رایان ،)براون است رسیده اثبات

 همسانی و گرفته انجام (1384/2005) آهی توسط ایران در نامهپرسش

 جمعیت در و 97/0 نثؤم جمعیت در کرونباخ آلفای از استفاده با درونی

 این به نامهپرسش الؤس از نمونه یک .است آمده دست هب 98/0 مذکر

 مهم کسی برای که را احساس این مایزندگ تمام در تقریباً :است صورت

 یحوزه در حاضر پژوهش در شده محاسبه کرونباخ آلفای ضریب  م.اهبود

 یوارهحطر ،96/0 مختل خودگردانی یوارهطرح ،75/0 طرد و بریدگی

 86/0 مندیتجه دیگر یوارهطرح ،84/0 غیرمنطقی هایتمحدودی

  .بود 91/0 مفرط نگرانی و بازداری یوارهطرح

 این :(ERS)6شناختینهیجا تنظیم راهبردهای ینامهپرسش

 شده ساخته (2001) 7اسپینهاون و کریج ،گارانفسکی توسط نامهپرسش

 منفی و مثبت راهبرد 2 دارای نامهپرسش این .دارد آیتم 36 که است

  .است مقیاس زیر 9  و هیجان شناختیمتنظی

 این :(PCERS) 8مثبت شناختی هیجان تنظیم راهبردهای الف(

 بهنجار ایهمقابل راهبردهای و است مقیاس زیر 5 شامل مقابله یهشیو

 .3 ،10مثبت مجدد تمرکز .2 ،9پذیرش .1 :از عبارتند که شوندیم محسوب

 12دیدگاه اتخاذ .5 و 11مثبت مجدد ارزیابی .4 ،یزیرهبرنام بر مجدد تمرکز

 این :(NCERS)13منفی شناختیهیجان تنظیم راهبردهای ب(

 ایهمقابل راهبردهای و است مقیاس زیر 4 شامل مقابله یشیوه

 .2 ،14خود سرزنش .1 :از عبارتند که شوندیم محسوب نابهنجار

 17 .دیگری سرزنش .4 ،16انگاریفاجعه .3 ،15فکری نشخوار

 همکاران و گارنفسکی ،آزمون سنجیروان مشخصات بررسی در

 ترتیب به کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با را آزمون پایایی ،(2005)

 به نامهپرسش الؤس از نمونه یک .آوردند دست به 87/0 و 91/0برابر

 پایایی .بپذیرم را امده پیش وضعیت باید نمکیم فکر :است صورت این

 استفاده با آن پایایی و است گرفته قرار ییدأت مورد ،ایران در مقیاس این

                                                                                                                                                                                          
1 . autonomy and impaired function 
2 . disruptive restrictions 
3 . orientation scheme 
4 . listen too ringing 
5 . Brown, Ryan, & Creswell 
6 emotional regulation strategies 
7 . Garnefski,  Kraaij, & Spinhoven 
8.positive cognitive emotion regulation strategies 
9 . acceptance 
1 0 . positive refocusing 
1 1 . positive re-evaluation 
1 2 . adopt a point of view 
1 3.negative cognitive emotion regulation strategies 

 64/0 بین ما مقیاس زیر از کدام هر برای کرونباخ آلفای ضریب از

 در نامهپرسش این .(1386/2007 ،)عبدی است شده گزارش82/0تا

 یدامنه و است شده هنجاریابی (1389/2010) حسنی توسط ایران

 شده گزارش آن هایسمقیا خرده برای 76/0 تا 89/0 کرونباخ آلفای

 تا 32/0 همبستگی با اکتشافی عاملی نحلیل طریق از آن روایی .است

  .است شده گزارش مطلوب یسازه روایی با و هاسمقیا خرده بین 63/0

 نامهپرسش این :(CSD) 18سایبری خودبیمارانگاری ینامهپرسش

 33 خودگزارشی مقیاس یک و شده ساخته (2014) 19فرگاس توسط

 سالمت اطالعات جستجوی با مرتبط رفتارهای و اضطراب و است الیؤس

 صورت این به نامهپرسش الؤس از نمونه یک .کندیم ارزیابی را آنالین

 پزشکی ایهتحال یا بدنی ایهتعالم اینترنتی جستجوی از پس :است

 ساختار ارزیابی برای ..هددیم دست کن به بدی احساس ،شده ادراک

 لیکرت مقیاس چهارچوب در مقیاس این .گرفت قرار مطالعه مورد درونی

 منا به هاییسمقیا زیر کل نمره بر عالوه مقیاس این .است شده تنظیم

 روایی .است 23اعتمادیبی و جویی اطمینان ،22افراط ،21پریشانی ،20اجبار

 از (1399/2020) همکاران و سرافزار توسط ایران در نامهپرسش این

 شده استخراج هایلعام و مقیاس کل ینمره همبستگی آزمون طریق

 مقیاس کل حاضر پژوهش در .گرفت قرار تأیید مورد و شده بررسی

 خرده برای چنینهم .(91/0 )آلفای داد نشان را خوبی درونی همسانی

 به پریشانی و اعتمادیبی و ،مجدد/ اطمینان ،افراط ،اجبار هایسمقیا

 به ضرایب پایایی 87/0 و 79/0 ،83/0 ،87/0 ،62/0 به پزشکی یحرفه

  .(2015 ،24تشمیدت و رینس ،بوفا ،اللن ،)نور آمد دست

 

 اخالقی مالحظات

 ترعای شامل حاضر یمطالعه در شده رعایت اخالقی مالخظات

 بدون هشپژو اهداف راستای در فقط هاهداد از استفاده ،رازداری

 ،لعهمطا در مشارکت از انصراف برای کامل آزادی ،افراد ذکرنام

 مورد در کنندگانشرکت درخواست صورت در دقیق رسانیاطالع

  .است بوده کنندگانشرکت از رضایت کسب و مطالعه نتایج

1 4 . blame yourself 
1 5 . rumination 
1 6 . catastrophic 
1 7 . another blame 
1 8 . cyber self-diagnosis 
1 9 . Fergus 
2 0 . coercion 
2 1 . distress 
2 2 . excess 
2 3 . confidence and distrust 
2 4 . Norr, Allan, Boffa, & Raines 
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 پژوهش اجرای روند

 نندگانکتشرک اختیار در کاغذی صورت به مطالعه این هاینامهپرسش

 که بود صورت این به سنجش ابزارهای اجرای .بدهند پاسخ تا شد داده قرار

 مطالعه تا گرفته قرار افراد اختیار در خالصه توصیفی ینامهپرسش هر آغاز در

  .نمایند هانامهپرسش به پاسخگویی به اقدام سپس و نموده

 هاهیافت

 درصد 35 و زن کنندگانشرکت از درصد 65 پژوهش این در

 35/3 استاندارد انحراف با 5/28 هاآن سنی میانگین و بودند مرد

 .است بوده

 

 ریسایب خودبیمارانگاری و هیجان شناختی تنظیم ،اولیه ناسازگاری هایارهوحطر ایههمؤلف میانگین -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن هایمؤلفه و پژوهش متغیرهای میانگین نمرات 1 لجدو در

 نشان z اسمیرنوف کولموگراف آزمون نتایج چنینهم و است شده گزارش

 ماتریس 2 لجدو ادامه در .(p>0/05) هستند نرمال هاداده که دهدمی

  .دهدمی نشان مطالعه مورد متغیرهای برای را پیرسون همبستگی

 هایوارهطرح بین که داد نشان پیرسون همبستگی آزمون 2 جدول در

 با و منفی رابطه مثبت هیجان تنظیم راهبردهای با اولیه ناسازگاری

 دارد. وجود مثبت یرابطه کندریا سایبر و منفی هیجان تنظیم راهبردهای

 و منفی هیجان تنظیم راهبردهای با مثبت هیجان تنظیم راهبردهای بین

 منفی هیجان تنظیم راهبردهای بین دارد. وجود منفی یرابطه کندریا سایبر

 مدل بررسی امکان رو این از دارد. وجود مثبت یرابطه سایبرکندریا با

 این نتایج که شد محاسبه مدل برازش های شاخص ابتدا، است. فراهم

 است. شده داده نشان 3 جدول در تحلیل

 

 دادبرون مدل برازشهای شاخص -2ل جدو

 2X df /df2X CFI IFI GFI AGFI NFI GFI RMSEA هاشاخص

 036/0 945/0 942/0 931/0 940/0 943/0 942/0 48/1 120 169/113 دادمدل برون

 

 اریدیمعن سطح z آماره استاندارد انحراف میانگین متغیرها

02/39 طرد و بریدگی یوارهطرح  48/6  061/0  200/0  
26/41 مختل عملکرد و خودگردانی یوارهطرح  76/6  081/0  101/0  

78/41 مختل ایهتمحدودی یوارهطرح  42/7  099/0  171/0  

82/42 ندیمتدیگرجه یوارهطرح  33/8  048/0  200/0  

73/43 حد از بیش نگیزهب گوش یوارهطرح  62/7  101/0  055/0  

82/208 اولیه ناسازگاری هایارهوحطر  74/21  073/0  200/0  

46/10 پذیرش  41/3  062/0  200/0  

27/12 مثبت مجدد تمرکز  53/3  065/0  200/0  

20/11 ریزی برنامه بر مجدد تمرکز  45/3  056/0  200/0  

52/1 مثبت مجدد ارزیابی  27/3  098/0  169/0  

24/1 دیدگاه اتخاذ  35/3  100/0  053/0  

69/56 هیجان مثبت راهبردهای  89/9  045/0  200/0  

47/9 خود سرزنش  33/3  071/0  200/0  
98/8 فکری نشخوار  25/3  046/0  200/0  

98/9 انگاری فاجعه  45/3  071/0  200/0  

00/9 دیگری سرزنش  35/3  079/0  181/0  

61/3 هیجان منفی راهبردهای  55/8  061/0  200/0  

36/19 اجبار  30/4  081/0  101/0  

16/21 پریشانی  20/5  099/0  171/0  

72/19 افراط  83/4  048/0  200/0  

44/17 اعتماد جویی/ اطمینان  36/4  045/0  200/0  

68/77 کندریا سایبر  97/11  071/0  200/0  
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 پژوهش متغیرهای بین پیرسون همبستگی ماتریس -3 جدول

 **01p< 

 

 AMOS-24ر افزانرم از ساختاری معادالت ابییلمد تحلیل منظور به

 درست یبیشینه برآورد وشر از مدل پارامترهای برآورد برای .شد استفاده

 عاملی ایهنوز و رگرسیون استاندارد ضرایب 1 شکل در .شد استفاده نمایی

  .است شده ترسیم پژوهش ساختاری مدل

 توجه با ،دهدمی نشان را دادبرون مدل برازندگی هایشاخص 3 لجدو

 ایهصشاخ تمام که است مشخص 2 جدول در شده گزارش ایههیافت به

  .هستند مدل برازش برای قبول قابل مقادیر دارای اههداد با مدل برازش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هیجان شناختی تنظیم ایواسطه نقش با سایبری خودبیمارانگاری با اولیه ناسازگار هایوارهطرح ساختاری مدل -1 شکل
 

 

  .است شده گزارش نمایی درست بیشینه برآورد روش طریق از

 

 شده برآورد مستقیم استاندارد و استاندارد غیر ضرایب 4 جدول در

  1 2 3 4 5 6 7 

طرد و بردیگی 1  1       

گردانی خود 2  0/316** 1      

     1 *0/170 **0/215 محدودیت 3

مندیجهت 4  0/191** 0/172** 0/216** 1    

زنگی به گوش 5  0/218** 0/173** 0/257** 0/227** 1   

مثبت تنظیم راهبردهای 6  
228/0-

** 
-0/253** -0/334** -0/374** -0/209** 1  

منفی تنظیم راهبردهای 7  0/317** 0/215** 0/276** 0/296** 0/165** -0/382** 1 

 **0/424 **0/473- **0/251 **0/353 **0/302 **0/279 **0/289 سایبرکندریا 8
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 نماییدرست یببشینه روش طریق از شده برآورد مستقیم استاندارد و استاندارد غیر ضرایب -4 جدول

غیراستاندارد ضریب     P استاندارد ضریب t معیار انحراف 

 066 . 126 .- 838 .1- 014 . 025 .- مثبت هیجانی راهبردهای ---> طرد و بریدگی

 088 . 115 .- 706 .1- 013 . 022 .- مثبت هیجانی راهبردهای ---> گردانی خود

 01 . 297 .- 872 .3- 014 . 052 .- مثبت هیجانی راهبردهای ---> مختل ایهتمحدودی

 01 . 242 .- 309 .3- 011 . 038 .- مثبت هیجانی راهبردهای ---> مندی جهت دیگر

 030 . 145 .- 175 .2- 011 . 025 .- مثبت هیجانی راهبردهای ---> زنگی به گوش

 001 . 230 . 264 .3 017 . 056 . منفی هیجانی راهبردهای ---> طرد و بریدگی

 005 . 186 . 819 .2 014 . 039 . منفی هیجانی راهبردهای ---> مختل ایهتمحدودی

 217 . 080 . 234 .1 015 . 018 . منفی هیجانی راهبردهای ---> گردانیخود

 003 . 200 . 961 .2 013 . 037 . منفی هیجانی راهبردهای ---> مندی جهت دیگر

 020 . 152 . 328 .2 013 . 031 . منفی هیجانی راهبردهای ---> زنگی به گوش

 600 . 036 .- 524 .- 023 . 012 .- سایبرکندریا ---> طرد و بریدگی

 324 . 071 .- 986 .- 020 . 020 .- سایبرکندریا ---> مختل ایهتمحدودی

 267 . 073 . 110 .1 020 . 022 . سایبرکندریا ---> گردانیخود

 611 . 036 . 508 . 018 . 009 . سایبرکندریا ---> مندیجهت دیگر

 902 . 008 .- 124 .- 018 . 002 .- سایبرکندریا ---> زنگی به گوش

 01 . 619 .- 035 .4- 247 . 996 .- سایبرکندریا ---> مثبت هیجانی راهبردهای

 01 . 632 . 582 .4 186 . 851 . سایبرکندریا ---> منفی هیجانی راهبردهای

 ریبض که است مشخص 4 جدول در شده گزارش هاییافته با مطابق

 مثبت جانیهی راهبردهای بر خودگردانی و طرد و بریدگی متغیرهای رگرسیون

 مختل، هایمحدودیت هایحوزه ثیرأت حال، این با نیست. دارمعنی آماری نظر از

 آماری رنظ از مثبت هیجانی راهبردهای بر زنگی به گوش و مندیجهت دیگر

 به که دهدمی نشان 4 جدول در شده گزارش هاییافته است. دارمعنی و منفی

 راهبردهای بر داریمعنی و مثبت ثیرأت هاحوزه یبقیه گردانیخود یحوزه جز

  دارند. منفی هیجانی

 از یک هیچ که است گویای 4 جدول در شده گزارش تحلیل نتایج

 تاثیر چنینهم ندارند. سایبرکندریا بر مستقیمی ثیرأت اولیه ناسازگار هایحوزه

 تاثیر و دارمعنی و منفی صورت به سایبرکندریا بر مثبت هیجانی راهبردهای

  است. دارمعنی و معکوس صورت به سایبرکندریا بر منفی هیجانی راهبردهای

 در هیجان تنظیم راهبردهای میانجی نقش بررسی منظور به

 بوت آزمون از سایبرکندریا با اولیه ناسازگار یوارهطرح بین ارتباط

 مدل مستقیم غیر استاندارد ضرایب 5 جدول در .شد استفاده استرپینگ

 است شده گزارش پژوهش ساختاری
 

 هیجان تنظیم راهبردهای یواسطه به سایبرکندریا بر اولیه ناسازگار ایههوارطرح مستقیم غیر استاندارد ضرایب -5 جدول

 t p معیار انحراف استاندارد ضریب 

 085 .0 727 .1 016 .0 028 .0 سایبرکندریا <- مثبت هیجان راهبردهای <- طرد و بریدگی

 096 .0 670 .1 015 .0 025 .0 سایبرکندریا <-مثبت هیجان راهبردهای <- خودگردانی

 002 .0 085 .3 017 .0 053 .0 سایبرکندریا <- مثبت هیجان راهبردهای <- مندیجهت دیگر

 001 .0 399 .3 019 .0 064 .0 سایبرکندریا <- مثبت هیجان راهبردهای <- مختل ایهتمحدودی

 023 .0 283 .2 014 .0 031 .0 سایبرکندریا <- مثبت هیجان راهبردهای <- زنگی به گوش

 005 .0 802 .2 020 .0 056 .0 سایبرکندریا <- منفی هیجان راهبردهای <- طرد و بریدگی

 173 .0 364 .1 014 .0 020 .0 سایبرکندریا <- منفی هیجان راهبردهای <- خودگردانی

 009 .0 618 .2 019 .0 049 .0 سایبرکندریا <- منفی هیجان راهبردهای <- مندیجهت دیگر

 012 .0 531 .2 018 .0 045 .0 سایبرکندریا <- منفی هیجان راهبردهای <- مختل ایهتمحدودی

 032 .0 150 .2 017 .0 037 .0 سایبرکندریا <- منفی هیجان راهبردهای <- زنگی به گوش



 

33 

 یهاوارهطرح نیو آزمون مدل ارتباط ب نیتدو                    و همکاران رستمی

 که است مشخص 5 جدول در شده گزارش ایههیافت با مطابق

 ایههحوز بین را داریمعنی میانجی نقش مثبت هیجان راهبردهای

 منفی هیجانی راهبردهای چنینهم .ندارد سایبرکندریا و طرد و بریدگی

 .ندارد ریا سایبرکند و خودگردانی بین را داریمعنی میانجی نقش نیز

 بین را داریمعنی میانجی نقش مثبت هیجان راهبردهای ،حال این با

 زنگی به گوش ،(B=. 053; P<. 01) اسایبرکندری با مندیجهت دیگر

 سایبر با مختل ایهتمحدودی ،B=. 031; P<. 05)) اسایبرکندری با

 منفی هیجان راهبردهای چنینهم .دارد(B=. 064; P<. 01)  کندریا

 .=B) یاسایبرکندر با طرد و بردیگی بین داریمعنی میانجی نقش

056; P<. 01) ، سایبرکندریا با مندیجهت دیگر (B=. 049; P<. 

 و ،(B=. 045; P<. 05) سایبرکندریا با مختل ایهتمحدودی ،(01

 .دارد (B=. 037;P<. 05) سایبرکندریا با زنگی به گوش

 

  بحث

 ناسازگار هایهوارحطر بین ارتباط مدل بررسی حاضر پژوهش هدف

 بر هیجان شناختیمتنظی ایهواسط نقش با سایبری خودبیمارانگاری با اولیه

 خود و اولیه ناسازگار هایهوارحطر بین که داد نشان نتایج .بود دانشجویان

 نشان هشپژو ادبیات بررسی .ندارد وجود ایهرابط سایبری بیمارانگاری

 اما ،دندار وجود مستحکمی پژوهشی پشتیبانی رابطه این در که دهدیم

 (2020) همکاران و کودو نتایج با پژوهش هایهیافت که گفت توانیم

 در که کرد تبیین توانیم گونه این را سوییناهم این علت .است سوناهم

 ریخودبیمارانگا به مستقیم طور به (2020) همکاران و کودو پژوهش

 فقط وهشپژ این آماری یجامعه که گفت توانیم و نشده پرداخته سایبری

 ،اندهداشت سایبری فضای از سازلمشک یاستفاده که بوده افرادی به مربوط

 مورد ینا در مستحکمی ینتیجه به پژوهش ادبیات هنوز که رسدیم نظر به

 و ستا مورد این در کشور در پژوهش اولین حاضر پژوهش چون و نرسیده

 بنابراین ،داردن وجود رابطه این در مستقیمی هایشپژوه نیز ازکشور خارج در

 و هاولی ناسازگار هایهوارحطر بین یرابطه که است احتمال این

 این ایهطواس متغیرهای طریق از فقط و نباشد داریمعن خودبیمارانگاری

  .دهدیم نشان را هزمین این در بیشتر تحقیقات به نیاز که شود داریمعن ارتباط

 به وگوش مختل ایهتمحدودی ،مندیجهت دیگر ایههحوز بین

 یافته این .دارد رابطه مثبت یهاهیجان شناختیمتنظی راهبردهای با زنگی

 ،(1398/2019) جهان و دامغانیان ،(1398/2019) نژادیمهد مطالعات با

                                                                                                                                                                                                 
1 . Leahy 

 کالوت و (1398/2019) همکاران و ترنر ،(1398/2019) همکاران و ایری

 و طرد و بریدگی ایههحوز بین ولی .است خوانهم (2014) همکاران و

 اثرمستقیم مثبت یهاهیجان شناختیمتنظی راهبردهای با خودگردانی

  .نبود سوهم دیگران ایههیافت با و ندارد

 هایهوارحطر دارای افراد گفت توانیم حاضر یفرضیه تبیین در

 ،ندارند را خود یتکانه مهار توانایی و نیستند دارنخویشت ،اولیه ناسازگاری

 ناسازگار هایهوارحطر از شوندیم مواجه زندگی در منفی رویدادهای با وقتی

 در کنند استفاده افراطی طور به هاهوارحطر از که کسانی ،کنندیم استفاده

 است معتقد (2016) 1لیهی .هستند نناتوا هیجان ابراز و هیجان تنظیم برابر

 به و است هیجان درباره او ارزیابی و فرد باورهای واقع در هاهوارحطر که

 کارآمد است ممکن که آیندیم وجود به هیجان تنظیم راهبردهای آن دنبال

 ایه ارهوحطر بین که رسدیم نظر به منطقی بنابراین ؛باشند ناکارآمد و

 وجود رابطه هیجان تنظیم راهبردهای با مختل هایتمحدودی ناسازگار

 سطوحی شوندیم فعال اولیه ناسازگار هایهوارحطر که هنگامی .باشد داشته

 مختلفی اشکال به منجر غیرمستقیم یا مستقیم و شودیم منتشر هیجان از

 ،گریپرخاش ،اضطراب ،افسردگی نظیر شناختینروا هاییآشفتگ از

  .(2019 ،همکاران و )ترنر شودیم آن مانند و فردی بین تعارضات

 ودگردانیخ و طرد و بریدگی یحوزه دارییمعن عدم با رابطه در اما و

 این که گفت وانتیم مثبت یهاهیجان شناختیتنظیم راهبردهای با

 در و هنددیم نسبت طرد به را خود روابط و اههنشان یهمه افراد گونه

 که این احتمال یا و نندکیم رفتار تردید و شک با نیز هاهیجان تنظیم

  .است بیشتر ،ندهند پاسخ صحیح را التؤاس آموزان دانش

 گردی ،طرد و بریدگی هایهحوز بین که داد نشان دیگر نتایج

 راهبردهای با زنگی به گوش و مختل ایهتمحدودی ،مندیجهت

 با افتهی این .دارد مستقیم یرابطه منفی یهاهیجان شناختیمتنظی

 ،(1398/2019) جهان و دامغانیان ،(1398/2019) نژادیمهد مطالعات

 بوده سوهم (2014) همکاران و کالوت و (1398/2019) همکاران و ایری

 منفی یهاهیجان راهبردهای و خودگردانی یحوزه بین ولی .است

  .نبود سوهم دیگران ایههیافت با و ندارد وجود مستقیم یرابطه

 بین داد نشان خود مطالعات در (1392/2013) همکاران و طالع

 افراد در هیجان شناختیتنظیم راهبردهای و اولیه ناسازگار هایهوارحطر

 به ؛دارد وجود دارییمعن تفاوت عادی و جبری وسواسی اختالل به مبتال

 ناسازگار هایهوارحطر در را باالتری نمرات وسواسی بیماران که طوری
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 رویدادهای با مواجهه در داد نشان حاضر پژوهش .آوردند دست به اولیه

 منفی راهبردهای از جبری وسواسی اختالل به مبتال بیماران ،منفی

 شناختیتنظیم مثبت راهبردهای از عادی افراد و هیجان شناختیمتنظی

 با افراد ،(2017) 1چالیشکان تحقیق طبق .کنندیم استفاده هیجان

 افراد هیجانی طور هب رهاشدگی( وارهحطر با )مثالً ناسازگاری هایهوارحطر

 از و کنندیم تجربه باال شدت با را هاهیجان که هستند حساسی

 بنابراین .دنگیریم بهره خود هیجانات جوییمنظ برای منفی راهبردهای

 از .ستا هاآن هیجانات تنظیم برای مهم عامل یک هاآن هایهوارحطر

 و دلیهم به نیاز ارضای عدم به پاسخ در ناسازگاری هایهوارحطر طرفی

 ثبات با مرتبط مشکالت با هاهوارحطر این .گیرندیم شکل محبت

 حوزه این در باال ینمره دارای که افرادی و شودیم توصیف دلبستگی

 با .هستند کودکی در تعلق و ثبات ،مراقبت ،پذیرش احساس فاقد ،هستند

 ،مختلف شناختیروان مشکالت با طرد و بریدگی یحوزه پیوند به توجه

 وان ،بیرد ،)بوسمنز ودشیم گرفته نظر در حوزه رینتممه حوزه این

 که افرادی گفت توانیم فرضیه این تبیین در .(2010 ،2ولیربرگ

 مختل هایتمحدودی و رهاشدگی یحوزه مثالا  ناسازگاری هایهوارحطر

 میزان ترینکم و اندهداشت خود کودکی از را آسیب بیشترین اغلب ،دارند

 بسیار کودکی دوران هاآن .اندهکرد تجربه مثبت هیجانات تنظیم

 زدهنهیجا و زدهبشتا ایهگون به یا بزرگسالی در و داشته ایهدهندنتکا

 از یا برندیم پناه دیگر ایهرابط به رسانبآسی خود ایهرابط از نسجیده و

 اعتماد و کنندیم اجتناب دیگران با نزدیک شخصی بین روابط برقراری

 مشکالت بروز باعث ،صمیمی اعتمادجویی در ثباتیبی این .کنندینم

  .(2020 /1399 ،اصالنی کردستانچی و محمدیهزاد) شودیم بسیاری

 با مثبت یهاهیجان راهبردهای بین که داد نشان نتایج چنینهم

 با یافته این .دارد وجود رابطه دانشجویان در سایبری خودبیمارانگاری

 ،(2017) همکاران و فالکون روبین ،(1400/2021) شمس مطالعات

 ،(1396/2017) همکاران و خزانی ،(1398/2019) همکاران و نیرومند

 ،فلدنر ،اولتونجی ،سیسلر ،(2017) 3دنگ و دانگ ،وی ،زانگ ،گای

  .است بوده سوهم (2010)4 فورسیس

 نقایص کندیم بیان ایهمطالع در (2010) همکاران و سیسلر

 این .دارد نقش اضطرابی اختالالت از بسیاری در هیجانی تنظیم

 شود شرطی ترس هایخپاس با اثربی یمقابله به منجر تواندیم نقایص

                                                                                                                                                                                                 
1 . Çalışkan 
2 . Bosmans, Braet, & Van Vlierberghe. 
3 . Gai, Zhang, Wei, Dong, & Deng 

 کنترل غیرقابل و آزارنده ،ترس واکنش که شود باعث طریق بدین و

 اجتنابی رفتار احتمال ،واکنش شدن شرطی نتیجه در .برسد نظر به

 هیجانی فهم یعمده اضطراب دچار افراد .یابدیم افزایش مزمن

 خود برای ترنییپا توانایی و هیجانات به بیشتر منفی واکنش ،ترفضعی

  .دهندیم گزارش را منفی هیجانات تجربه از بعد دهیشآرام و

 یهاهیجان وجود که گفت توانیم حاضر یفرضیه تبیین در

 ار خود زندگی سبک هاآن که شودیم سبب دانشجویان در مثبت

 همین و کنند تجربه را کمتری منفی پیامدهای که کنند تنظیم طوری

 .کنند دوری ناسازگارانه رفتاری الگوهای از هاآن که شودیم سبب امر

 واقع در .دارند رتمها باال کیفی روابط حفظ و ایجاد در چنینهم هاآن

 بنگرند بینانهشخو صورت هب خود بیماری و مسائل به دانشجویان اگر

 اب که است صورت این در ،باشند اندیشیتمثب و چاره فکر هب و

 هاآن که شودیم باعث مثبت صورت هب هیجانات کنترل و ریزیهبرنام

 کرده وجستج اینترنت در خود بیماری به راجع مفید و سریع صورت هب

 درمان دنبال به خود بیماری وجود در خطرناک عامل وجود صورت در و

 رد بیمارگونه و افراطی جستجوی از یعنی .گرددیم آن راهکار و

 که چرا .کنندیم دوری اینترنت در خودیبی وقت صرف و اینترنت

 ،یستن دقیق و بوده ناکامل اغلب اینترنتی پزشکی اطالعات ماهیت

 یهایجانه خلق و نیستم بیمار من که این با رابطه در تفکر و پذیرش

 این هب کوتاهی مدت در افراد گونه این که شودیم سبب خود در مثبت

 .ردارندبرخو کافی سالمت از و نیستند بیمار که یابند دست اطمینان

 (1399/2020) افشاری و پورشهبازی ،سرافراز مطالعات براساس

 سبب پزشکی اطالعات مداوم و مکرر وجوی جست که گفت توانیم

 مجدد یابیناطمینا زمینه در ناموفق هایشتال ،پریشانی و اضطراب

 سایبری یخودبیمارانگار فرد هایتشناخ و هیجان چنینهم .شودیم

 جستوجوی ناسازگارانه رفتار و بیماری به راجع مفرط نگرانی از حاکی

  .(2014 ،)فرگاس است اینترنتی اطالعات

 با منفی یهاهیجان راهبردهای بین که داد نشان دیگر نتایج

 با یافته این .دارد وجود رابطه دانشجویان در سایبری خودبیمارانگاری

 ،(2018) همکاران و فالکون روبین ،(1400/2021) شمس جمله از مطالعات

 ،(2017) همکاران و گای ،(1396/2017) همکاران و خزانی ،(1398/2019)

 مطالعات در شمس مثال برای .است بوده سوهم (2010) همکاران و سیسلر

4 . Cisler, Olatunji, Feldner, & Forsyth 
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 سرسختی و سازگارانه شناختیمتنظی راهبردهای که داد نشان خود

 حساسیت و ناسازگارانه شناختیتنظیم راهبردهای و منفی نقش شناختیروان

 ،)شمس داشتند بیماری اضطراب ینیبشپی در مثبت نقش اضطرابی

 تنظیم فرایندهای که داد نشان در (2017)  همکاران و گای .(1400/2021

  .دارند روانی بهزیستی و خودبیمارانگاری کاهش در کلیدی نقش هیجان

 راهبردهای از استفاده که گفت توانیم حاضر یفرضیه تبیین در

 به متفاوت دیدگاهی و نگاه با دانشجویان که شودیم باعث منفی

 منفی هایهجنب و ابعاد به بیشتر و بپردازند وقایع و رویدادها ارزیابی

 تجربه را بیشتری تنیدگی و ناراحتی ،نتیجه در و کنند توجه هاآن

 در هیجان شناختیمتنظی منفی راهبردهای از استفاده ،واقع در .نمایند

 و مثبت هیجانات از کاستن با است ممکن بیماری و اضطراب بستر

 کاهش و عالئم تشدید چون پیامدی ،منفی هیجانات افزایش حتی

 پیشین تحقیقات که طورنهما .نماید ایجاد را اضطراب با مقابله توانایی

 ،ذهنی نشخوار همچون منفی راهبردهای از استفاده ،اندهکرد تأکید نیز

 اختالالت از باالیی سطح با دیگران و خود سرزنش ،پنداری آمیزهفاجع

 ،)شمس است همراه استرس و اضطراب ،افسردگی چون هیجانی

 اطالعات مکرر جستجوی به که این احتمال نتیجه در و (1400/2021

 ناسازگارانه رفتار نتیجه در و هست ،بگردند مجازی فضای و اینترنت در

  .ابدییم افزایش نیز سایبری خودبیمارانگاری

 میانجی نقش مثبت هیجان راهبردهای که داد نشان دیگر نتایج

 و مختل هایتمحدودی ،مندیتجه دیگر هایهحوز بین را داریمعنی

 پراکنده و منسجم شکل به و .دارد سایبری خودبیمارانگاری بر زنگی به گوش

 همکاران و فریدونی ،(2018) همکاران و فالکون روبین مطالعات نتایج با

 ،(1398/2019) وجهان دامغانیان ،(1398/2019نژاد)یمهد ،(1395/2016)

 و ایری ،(1392/2013) همکاران و طالع ،(2014) همکاران و کالوت

 و خزانی ،(1398/2019) همکاران و نیرومند ،(1398/2019) همکاران

 همکاران و سیسلر ،(2017) همکاران و گای ،(1396/2017) همکاران

 میانجی نقش مثبت هیجان راهبردهای ولی .است بوده سوهم ،(2010)

 خودبیمارانگاری بر خودگردانی و طرد و بریدگی ایههحوز بین را داریمعنی

  .است نبوده سوهم دیگران مطالعات با و ،ندارد سایبری

 یازندهس هایتمهار یادگیری که اندهداد نشان متعدد مطالعات نتایج

 افراد و است همراه روزمره زندگی در بهتر عملکرد با هیجانی تنظیم

 ،شناختیروان پذیریبآسی از هیجان تنظیم هایتمهار از برخوردار

 و فالکون روبین .(2012) برندیم رنج تریکم فردی بین و هیجانی

 به هیجانی تنظیم فنون که داده نشان پژوهشی در (2017) همکاران

 المتس میزان نتیجه در و کنندیم کمک منفی هیجانی هایخپاس کاهش

 حاضر یفرضیه تبیین در .برندیم باال را نامساعد شرایط در فرد روانی

 در دخیل عوامل از یکی اولیه ناسازگار هایهوارحطر که گفت توانیم

 ،اولیه ناسازگار هایهوارحطر واقع در ؛هستند هیجانی تنظیم مشکالت

 اختالالت یتشدیدکننده یا اندازهرا توانندیم فردی ویژگی یک عنوانبه

 با افراد و باشند خشم و افسردگی ،بیمارگونه اضطراب مانند ،هیجانی

 بنابراین ؛نیستند خود هیجانات مدیریت به قادر ،اولیه ناسازگار هایهوارحطر

 و منفی هیجانات به دادن باشدت ،اولیه ناسازگار هایهوارحطر عامل

 بروز احتمال تواندیم افراد در هیجانی اختالالت برای چینیزمینه

 نیز هیجانی تنظیم در دشواری .دهد افزایش را سایبری خودبیمارانگاری

 و احساس با مقابله برای ناپخته دفاعی هایممکانیس از استفاده موجب

 )زاده دهدیم افزایش را سایبری خودبیمارانگاری و ودشیم منفی هیجانات

 هایهوارحطر وقتی .(1399/2020 ،اصالنی کردستانچی و محمدی

 داشته افراد در بیشتر نفوذ و باشند باالیی حد و شدت دارای اولیه ناسازگار

 اضطراب و مشکالت با رویارویی در را خود هیجانات نتواند افراد ،باشند

 و دهندیم کاهش مشکل حل برای را فرد توانایی ،کنند تنظیم ،سالمت

 بیماری با رابطه در اینترنت در بیمارگونه و افراطی صورت به که این احتمال

  .هست زیاد ،کند مرور و جستجو خود

 میانجی نقش منفی یهاهیجان راهبردهای که داد نشان دیگر نتایج

 هایتمحدودی ،مندیتدیگرجه ،طرد و بریدگی هایهحوز بین را دارییمعن

 روبین ایههیافت با و .دارد سایبری خودبیمارانگاری بر زنگی به گوش و مختل

 نژادیمهد ،(1395/2016) همکاران و فریدونی ،(2018) همکاران و فالکون

 ،(2014) همکاران و کالوت ،(1398/2019) جهان و دامغانیان ،(1398/2019)

 و نیرومند ،(1398/2019) همکاران و ایری ،(1392/2013) همکاران و طالع

 همکاران و گای ،(1396/2017) همکاران و خزانی ،(1398/2019) همکاران

 یهاهیجان راهبردهای ولی ،است سوهم (2010) همکاران و سیسلر ،(2017)

 خودبیمارانگاری بر خودگردانی حوزه بین را دارییمعن میانجی نقش منفی

  .است نبوده سوهم دیگران ایههیافت با و ندارد سایبری

 بر افراطی تمرکز که دانشجویانی که گفت توانیم نتایج این تبیین در

 فرد خود نیازهای که یاهونگهب دیگران ایهخپاس و احساسات ،تمایالت

 از متداوم پذیرش و پاسخ دریافت نظورمهب کار این و ودشیم گرفته نادیده

 دنبال به افراد منظور همین برای و گیردیم صورت اجتناب یا دیگران

 شود باعث تواندیم اضطراب .هستند خود اضطراب رفع برای بیشتر اطالعات

 است ممکن بنابراین ،دهند تشخیص را غلط و درست اطالعات نتوانند افراد

 تواندیم اضطراب چنینهم .بگیرند قرار نادرست اخبار معرض در هاآن
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 پذیرآسیب هایبیمار برابر در را هاآن و کرده تضعیف را بدن ایمنی سیستم

 یآورنده وجود به عوامل از یکی .(2020 ،چن ،ییپ و تسنگ ،)تو کند

 سطوح افزایش زیرا .است خود هیجانات تنظیم در افراد ناتوانی ،اضطراب

 ،برجعلی و نیا)ناصری دشویم منجر بهنجار پردازش در اختالل به اضطراب

 هیجانی هایهتجرب از دارند تمایل اضطراب دچار افراد .(1399/2020

 هیجانی ایههتجرب در داریمعن کنش نقص صورت به این و کنند جلوگیری

 افراد .شودیم مشخص مضطرب افراد در هاهیجان آن به دادن نظم و

 منفی شناختی واکنش مستعد ،هیجانی هایکتحری برابر در مضطرب

 یدرباره آمیزسازهفاجع باورهای هاآن که علت این به .هستند بیشتری

 راحتی به و دارند خود یمنف و مثبت یهاهیجان پیامدهای ینتیجه

 تناوبی مضطرب افراد .دهند بروز اجازه خود هیجانی هایهتجرب به توانندینم

 درک شامل که کنندیم ابراز خود یهاهیجان با مقابله در را هالمشک از

 مشکل و هیجانی هایهتجرب برابر در نادرست العملسعک و هیجان معیوب

  .(39) است هاهیجان آن کنترل به نسبت مناسب پاسخ یارائه در

 نقش منفی یهاهیجان راهبردهای دارییمعن عدم با رابطه در

 سایبری خودبیمارانگاری بر خودگردانیی حوزه بین را دارییمعن میانجی

 را خود بیشتر ،دارند منفی یهاهیجان که افرادی که گفت وانتیم ،ندارد

 را خود که گفت وانتیم واقع در و نندکیم فرض دیده مشکالت و گرفتار

 یاستفاده که است همین برای و نندکیم فرض رتهپخت مشکالت برابر در

 هب واقع در و نندکینم فرض بیمارگونه را خود اینترنت از لیلدبی و مداوم

  .هنددیم بروز را خود شخصیت و رفتار شدهکنترل صورت

 اولیه ناسازگاری هایهوارحطر که گفت توانیم کلی ندیبعجم در

 تشدید سبب منفی هیجانات افزایش طریق از غیرمستقیم طور هب

 تنظیم افزایش با توانیم که شودیم سایبری خودبیمارانگاری

 هایمتنظی راهبردهای کاهش و مثبت یهاهیجان تنظیم راهبردهای

  .کرد جلوگیری سایبری خودبیمارانگاری تشدید از منفی هیجان

 بود داوطلبانه صورت هب گیرینمونه انتخاب پژوهش هایتمحدودی از

 تبریز شهر اسالمی آزاد گاهشدان دانشجویان بین در پژوهش اجرای و

 احتیاط باید دیگر شهری مناطق به هاهیافت این تعمیم در بنابراین .بود

 .دشویم پیشنهاد تصادفی صورت هب گیرینمونه دیگر مطالعات در و دکر

 برخی و دارمعنی پژوهش نتایج از برخی که این دلیل به چنینهم

 گوییپاسخ در آموزاندانش که این احتمال ،است بوده داریغیرمعن

 مطالعه این است بهتر بنابراین هست ،کنند کتمان را واقعیت ،صحیح

  .شود بررسی نیز دیگر جاهای در و دوباره

 هیجان شناختی تنظیم آموزشی هایهدور که شودیم پیشنهاد آخر در و

 گذاشته دانشجویان برای آن هایکتکنی و اولیه سازگاری هایهوارحطر و

 زندگی در هاآن مشکالت از بسیاری بروز از بتوان طریق این از تا شود

 .شود کاسته افراد سایبری خودبیمارانگاری بروز از و شود جلوگیری آینده

  .ودشیم یقدردان و تشکر پژوهش نیا در کننده شرکت انیدانشجو یتمام و زیتبر یاسالم آزاد دانشگاه یهمکار از :قدردانی

  .است نشده گزارش پژوهش این برای نویسندگان توسط منافعی تعارض :منافع تعارض
  .است شده اجرا خاص ینهاد ای و سازمان از یمال تیحما و کمک افتیدر بدون مقاله نیا :مالی حامی
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