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و شادکامی با  شدهاسترس ادراک، تکانشگری ساده و چندگانه رابطه

 بوکساله فیس 28تا  15ایرانی  در کاربران اعتیاد به اینترنت
 

 3، اسحق رحیمیان بوگر*2، سیاوش طالع پسند1حسین تاجیک

 
 ایران. ،سمنان ،کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه سمنان. 1

 ایران. )نویسنده مسئول( ،سمنان ،دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان. 2
 ایران. ،سمنان، دانشگاه سمناناستادیار گروه روانشناسی بالینی  .3

 
 دهیچک

و شففادکامی در   شففدهعوامل تکانشففگر ، اسففترس ادرا  سففاده و دندگانه رابطههدف این پژوهش کشفف   مقدمه:
 و جوان ایرانی بود. نوجوان کاربران بینی اعتیاد به اینترنت درپیش

ستگی بود. جامعه آمار  پژوهش کلیه     روش: ضر از نوع همب سنی  ) کاربران نوجوان و جوانطرح مطالعه حا   15دامنه 
کردند.  بو  سعالیت می( در شففبکه اجتماعی سی 93  زمانی )آبان تا آذرماه در ایران که در بازهسففال( اینترنت  28تا 

شنامه     بهکاربران بودند که نفر از  478کنندگان شرکت  س شگر     تها  اعتیاد به اینترنت یانگ، صورت داوطلبانه پر کان
سترس ادرا   بارات، سفورد را تکمیل نمودند. داده     ا شادکامی آک سیون دندگانه تحلیل   شده کوهن و  ها با مدل رگر
 شد.

برنامگی با اعتیاد به     خرده مقیاس بی خرده مقیاس حرکتی و   ها نشفففان داد در بعد تکانشفففگر ،    یاسته   نتایج: 
ترنت  تکانشگر ، رابطه معنادار  با اعتیاد به ایناینترنت رابطه مثبت و معنادار داشتند، اما خرده مقیاس شناختی 

سترس ادرا     شت. ا شتند. در    شده رابطه ندا شادکامی رابطه منفی و معنادار با اعتیاد به اینترنت دا ا  مثبت و 
صرساً خرده مقیاس یک مدل پیش سترس ادرا  ها  حرکتی و بیبین،  ست    شده و برنامگی، ا ند شادکامی توان
 بینی کنند.پیش طور معناداررا بهاعتیاد به اینترنت 

نت را به  برنامگی و استرس باال وقتی با شادکامی پایین همراه باشند، اعتیاد به اینتر   نتیجه آنکه بی :گیریبحث و نتیجه
 ها مورد بحث قرار گرست.دنبال خواهند داشت. تلویحات نظر  و کاربرد  یاسته
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 مقدمه  
براي اولین بار در مطالعه  1مفهوم اعتیاد به اینترنت

اختالل اعتیاد به »مطرح شد،  2مقدماتی دکتر یانگ کیمبل
براي  4اصطالحی است که اولین بار گلدبرگ «3اینترنت

[. 1] زا از اینترنت بکار بردازحد وسواسی و آسیباستفاده بیش
حال حاضر استفاده از اینترنت رو به گسترش است و دامنه  در

شناختی مرتبط با استفاده نامناسب از اینترنت مشکالت روان
خصوص در میان جمعیت نوجوانان زیاد ها بهدر پژوهش
 بر همگی 5ژائوالن و پینگ لی [. النهوا،2شود ]گزارش می

 تأکید جوان قشر در خصوصبه اینترنت اعتیادآور ماهیت

 در اینترنت به اعتیاد شیوع میزان زمینه [. در3اند ]داشته

 میانگین طوربه ولی دارد، متعدد وجود آمار گوناگون جوامع

 عادي کنندهاستفاده میلیون 16 هر ازاي به معتادان نسبت

 گفت توانمی یعنی است؛ شده برآورد میلیون 1 تا 2 حدود

 اعتیاد به شکل اینترنت کنندگاناستفاده از درصد 6/9تا   2

 عوارض و [. رشد روزافزون4کنند ]می استفاده آن از ايگونه

 از که شده باعث دارد همراه به اینترنت به اعتیاد که ناگواري

 است رفتاري اعتیادهاي همه سرآمد که عنوان اعتیاديبه آن

 [.5شود ] یاد

 رفتاري کنترل مشکالت اینترنت به اعتیاد عمومی، طوربه

 در فرد توانایی عدم به مشکالت مربوط دارد. این همراه به را

 بروز باعث که است متوسط حد در اینترنت از استفاده کنترل

 برنامه در عملکرد اختالل بروز و فرد در آشفتگی مسائلی مانند

 [.6]شود می فرد روزانه
 هاياختالل آماري و تشخیصی راهنماي ،2011 سال در

 7تکانه کنترل اختالل در مجموعه را اینترنت به اعتیاد ،6روانی

[ تعدادي مالك براي این اختالل 7] 8یانگ .است کرده معرفی
 پیشنهاد نموده است:

 مشغولیت فکري با اینترنت -1 
احساس نیاز به صرف زمان بیشتر در اینترنت براي -2 

 ارضا شدن 
 هاي مکرر براي کم نمودن زمان کار با اینترنت تالش -3
پذیري، افسردگی و ناپایداري خلق در صورت تحریک -4

 محدودیت دسترسی به اینترنت
 شده از اینترنتبینیاستفاده بیش از میزان پیش -5 
در معرض خطر قرار گرفتن موقعیت شغلی و  -6 

                                                           
1 Addiction Internet 
2 Yang Kimball 
3 Internet Addiction Disorder 
4 Goldberg 
5 Lan hua, Li ping, Zhao lan 
6 DSM – IV –TR 
7 Impulse control disorder 
8 Young 

 واسطه کاربرد زیاد اینترنتاجتماعی به
دروغ گفتن به دیگران در مورد مدت زمان استفاده  -7 

 از اینترنت 
 عنوان روشی براي تنظیم خلق.استفاده از اینترنت به-8

 مبحث گرفته پیرامون صورت تحقیقات رشد به رو حجم

 نوعی اختالل این که است آن دهندهشانن اینترنت، به اعتیاد

 آن، هايمشخصه از و است اجتماعی- شناختیروان اختالل

هم  از و عاطفی اختالالت گیري،کناره عالئم تحمل،
 [ در9] 9آبرو و [. یانگ8است ] اجتماعی روابط گسیختگی

 نوجوانان بر اینترنت اعتیاد منفی تأثیر مورد در خود تحقیقات

 اخراج عملکرد مدرسه، در یافتند: کاهش زیردست نتایج به

 کردن رها خانواده، در کشمکش و تعارض افزایش مدرسه، از

 اضطراب، افسردگی، مانند مشکالت روانی ها،سرگرمی

هاي فعالیت نبود و خواب از محرومیت پایین، نفساعتمادبه
اند که اعتیاد به اینترنت با ها نشان دادهپژوهش .فیزیکی

شناختی از قبیل افسردگی، اضطراب، هراس هاي روانمؤلفه
ي خود کارآمد[، 13[، سالمت روان ]12 ،11، 10] 10اجتماعی
[، احساس تنهایی 14] 12و منبع کنترل تحصیلی 11اجتماعی

[، افکار خودکشی، بیش فعالی، 16[، خودکشی ]15]
[، 17خشونت و رفتارهاي ضداجتماعی ]پرخاشگري و 

 مقابل پذیريآسیب .[ مرتبط است20 ،19 ،18تکانشگري ]

 احساس [،21جویی ] هیجان و بودن تکانشی استرس،

ناهنجار  رفتار ناتوانی، و ضعف احساس خود، با بیگانگی
 جمله از [22گرایی ]درون و گریزي اجتماعی، اجتماع

 .هستند اینترنت به اعتیاد کننده بینیمغیرهاي پیش
 نیز [23] 13کیم، الئو، کاکین، پائولین، هیئوي و گریفیس

 شناختیروان مسائل جمله از خودکنترلی را و پرخاشگري نیز

 به اینترنت اعتیاد که اعتقاددارند و دانندمی اینترنت به اعتیاد

 .دارد نقش پرخاشگرانه رفتار در از ازحدبیش استفاده و
 برندمی رنج روابط اجتماعی در شدید ضعف از که افرادي

 برند. تونیونی،می پناه اینترنتی ارتباطات به که هستند کسانی

دي آلساندریس، الیی، مارتینلی، کوروینو، واساله، فانال، آکتو 
می اینترنت از سوءاستفاده که دارندمی بیان [24] 14و بریا
 اجتماعی روابط از برقراري هاساعت فرد که شود باعث تواند

اینترنت  به اعتیاد همراه ورزد. اختالالت اجتناب دیگران با
 پرخاشگري، افسردگی، مواد، سوءمصرف چون موضوعاتی

9 Abreu 
10  Social Phobia 
11 Social self-efficacy 
12  Locus of Control Study 
13 Kim, Lau, Ka-Kin, Pauline, Hui. Griffiths. 
14 Tonioni, D'Alessandris, Lai, Martinelli, Corvino, Vasale, 

Fanella, Aceto & Bria. 
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 و همکارانحسین تاجیک            .............                                  و شادکامی با اعتیاد به اینترنت شدهاسترس ادرا ، تکانشگر  ساده و دندگانه رابطه

 شامل را دیگر روانی سایر اختالالت و اجتماعی اضطراب

 اعتیاد و رفتارهاي تکانشی بین [. نتایج نشان داد25] شودمی

[، اعتیاد به اینترنت 26 ،25، 23دارد ] وجود رابطه اینترنت به
اي است که شامل اصرار و میل در زیرمجموعه اختالالت تکانه

شدید به انجام یک عمل در پاسخ بـه یک محرك ذهنی یا 
[. تکانشگري رفتارهایی است که روي آن 27بیرونی است ]

به یـک  یابیصورت رشد نایافته براي دستکمتر تفکر شده، به
نند، از خطـر بـاالیی برخوردارنـد و کپاداش یا لذت بروز می

[. 28توجهی را در پــی دارنــد ]پیامدهاي ناخواســته قابل
افراد تکانشگر بدون در نظر گرفتن اثرات فعالیت خود دست 

زنند. این افراد در مهار پاسخ خود به اقدام عاجل می
هند ددارند و پاداش آنی را به پیامد تأخیري ترجیح میمشکل

[29.] 
تکانشگري داراي یک ساختار چندبعدي اسـت کـه 
شــامل ابعــادي چــون گــرایش بــه زمــان حــال، 

پذیري، نــاتوانی در بــه تأخیر انداختن پاداش، خطر
جویی، حساسیت به پاداش، مهارگسیختگی رفتاري، حس

-جویی و ضعف و تصمیملذت حوصلگی،مستعد بودن به بی

نشگري را بر پایه سه محور زیر توضیح تکا 1گیري است. بارات
تکانشگري تصمیمات سریع(، ) 2دهـد: تکانشگري شناختیمی

وارد عمل شدن بدون تصمیم پیشین( و تکانشگري ) 3حرکتی
هاي [. پژوهش30نگري( است ]عدم آینده) 4برنامگیبی

بینی متعددي ارتباط تکانشگري و اعتیاد به اینترنت و پیش
هاي اند، اما در هیچ پژوهشی خرده مقیاسنمودهآن را گزارش 

بینی اعتیاد به اینترنت گزارش تکانشگري در جهت پیش
 نشده است.

طور خاص شواهد متعددي از رابطه اعتیاد به اینترنت به
تلفن همراه با استرس و اضطراب حمایت  و استفاده از رایانه،

اینترنت  [ اعتیاد به31] 5کند. در پژوهش احمت و موراتمی
اضطراب و استرس همبسته بود و طور مثبت با افسردگی، به

د بینی کننده اعتیاافسردگی، اضطراب و ادراك استرس پیش
به اینترنت بودند. افراد با وجود اعتیاد به اینترنت معموالً داراي 

زاي و حوادث استرس 7پریش گراییروان ،6خویی روان رنجور
[. 32تري هستند ]وادگی پایینزندگی بیشتر و عملکرد خان

[ نشان 33] 8سومی، اکلوف، گوستلف، نیلسون و هاگبرگ
ازحد از رایانه و تلفن همراه با افزایش دادند که استفاده بیش

خطر براي استرس در طوالنی مدت مرتبط است. استفاده از 
                                                           

1 Barratt 
2 Cognitive impulsivity 
3 Impulsive motion 
4 Impulsivity the lack of program 
5 Ahmet & Murat 
6 Neuroticism 

خط با استرس در طوالنی مدت و  سرویس پیامک و چت بر
فسردگی مرتبط بودند. اگرچه معموالً خط با ا ایمیل و چت بر

خط همیشه از بازي  هاي برشود که کاربران بازياحساس می
[ 34] 9برند، پژوهش وون پارك و چان لیکردن لذت می
طور معناداري ادراك استرس و تنهایی به که نشان داده است

تواند استرس می کل، خط مرتبط هستند در هاي بربا بازي
[ و 34وي نوجوانان و جوانان داشته باشد ]تأثیرات منفی ر

زیرا این  [؛35ممکن است با استفاده از اینترنت مرتبط باشد ]
 (10آمادگی پذیري ارثی) امکان وجود دارد افرادي که استعداد

ع عنوان یک منبشناختی را دارند اینترنت را بهمشکالت روان
 [.36استرس واقعی تجربه کنند ]

 استرس با خطر هاىسمبول و دهاتهدی برابر در انسان

 به بسته واکنش این شدت اما [؛37دهد ]می نشان واکنش

 ادراك زااسترس حد چه تا را معین موقعیت یک اینکه

 یا حالت شدهادراك استرس. [38دارد ] نوسان کنند،می

 و جسمى بهزیستى فرد آن طى که است فرایندى
 کند. استرسمی ادراك تهدیدآمیز را خود شناختیروان

 استرس بودن جدي زمینه در فرد باور اشاره به شدهادراك

 و برداشت چگونگى به بستگى استرس ایجاد در واقع دارد.
 یک است، دارد، ممکن حوادث و هاموقعیت از فرد درك

 یک صورتبه دیگرى فرد براى و خطربی فردى براى موقعیت

 [.39شود ] درك تهدید
 و یأس که دهدمی نشان[ 40] 11سونگ تحقیقات

می فرد در کاهش شادکامی باعث روزمره زندگی در ناامیدي
 ذهنی شادکامی اینترنت از مفرط استفاده به آوردن شود. رو

 بین تفکیک توانایی فرد که نحوي به کند،می ایجاد فرد در

 را فضاي مجازي در شادکامی و واقعی فضاي در شادکامی

 کاهش به منجر نارس و ناپخته وضعیت این و ندارد

 تالش جايبه فرد که به نحوي شود؛می فرد در نفساعتمادبه

-می وابسته فردي به تبدیل خود مشکالت و مسائل حل براي

 .شود

شادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و بر 
پذیر است و از تجربه حالتی داللت دارد که مطبوع و دل

گیرد هاي مثبت و خشنودي از زندگی نشئت میهیجان
منظور فهم فرایندهاي مؤثر بر [. رویکردهاي نظري به41]

شادکامی شامل فرایندهاي صعودي و نزولی است، فرایندهاي 
نقش عوامل خارجی )مانند تجربیات زندگی صعودي بر 

7 Psychoticism 
8 Thomée 
9 Wonpark & Chanlee 
10 Diathesis 
11 Song 
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اجتماعی، رضایت کاري و ...( و فرایندهاي نزولی بر نقش  
هاي شخصیتی، عزت نفس، منبع کنترل عوامل درونی )ویژگی

کنند که بین ها بیان میو پژوهش [؛42تأکید دارند ] و ...(
استفاده از اینترنت و شادکامی رابطه مستقیم وجود ندارد و 

دهاي صعودي و نزولی است که شادکامی را تحت تأثیر فراین
 [.45، 44، 43، 40دهد ]مستقیم قرار می

رسد با افزایش روزافزون استفاده از اینترنت در به نظر می
تواند بهداشت جسمانی و روانی نوجوانان و ایران، این امر می

جوانان را متأثر ساخته و در آینده شاهد معضالت ناشی از 
به اینترنت باشیم. گرچه مرور پیشینه پژوهش نشان اعتیاد 

شده و شادکامی از دهد که تکانشگري، استرس ادراكمی
عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت هستند، اما یک دلیل انجام 

هاي پیشین هاي پژوهشاین مطالعه ناهماهنگ بودن یافته
هاي مرتبط با تکانشگري در پژوهش است. همچنین در

 هاينی اعتیاد به اینترنت سهم خرده مقیاسبیپیش
 برنامگی( در تبیین اعتیاد به اینترنتشناختی، حرکتی و بی)

ها با بررسی این مؤلفه نادیده گرفته شده است. به هر حال
ها را شناخت، الگوي توان روابط بین این متغیرها و ابعاد آنمی

ین ابطه بتر کرد و به تصریح ررابطه بین متغیرها را شفاف
 ها اقدام کرد.آن

 روش
 نوع پژوهش

 پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. طرح
 
 زمودنيآ

این پژوهش شامل جامعه آماري  :جامعه آماریالف( 
 28تا  15کاربران نوجوان و جوان ایرانی است )دامنه سنی 

داشته و در  1بوكفیس سال( که در اینترنت حساب کاربري
ن شبکه ( در ای93ماه  آذر روزه )آبان و 60ي زمانی یک بازه

 کردند.اجتماعی فعالیت می
حداقل حجم نمونه بر اساس جدول  :پژوهشنمونه  ب(

درصد براي  ٪5و خطاي  ٪95مورگان با سطح اطمینان 
نفر  478کنندگان . شرکتاستنفر  384جامعه نامحدود 

 خط را هاي برداوطلبانه پرسشنامهطور کاربر بودند که به
 تکمیل نمودند. 

 پژوهشابزارهای 
این آزمون توسط ( آزمون اعتياد به اينترنت يانگ: 1

شده، خود اجرا بوده آیتم طراحی 20 [ در7کیمبرلی یانگ ]

                                                           
1 Facebook 
7 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

هاي این آزمون شود. گزارهگذاري میو به روش لیکرت نمره
یمارگونه هاي ببر اساس مالك 2براي تشخیص قماربازي
 100 تا 0ي نمرات این آزمون از طراحی شده است. دامنه

ي وابستگی بیشتر به دهندهي بیشتر، نشاناست که نمره
ي اینترنت و شدیدتر بودن مشکالتی است که در نتیجه

ي مفرط از آن براي شخص به وجود آمده است. استفاده
فرد، وي را در سه گروه  نمرات به دست آمده براي هر

(؛ 49تا  20نمره ) عادي اینترنت کاربر -1کند، بندي میبقهط
مشکالتی شده است  کاربري که در اثر استفاده زیاد دچار -2

کاربر معتاد  -3(؛ و 79تا  50ي نمره) و در معرض خطر است
 ازحد وي را وابسته کرده و نیاز به درمان داردکه استفاده بیش

اعتیاد به اینترنت را (. این پرسشنامه 100تا  80ي نمره)
رنت ازحد از اینتسنجد و به تعیین اینکه آیا استفاده بیشمی

 دپردازهاي مختلف زندگی فرد تأثیر دارد یا نه میبر جنبه
[ اعتبار درونی پرسشنامه باالتر از 7در مطالعه یانگ ] .[45]

دار ذکرشده و اعتبار به روش باز آزمایی نیز معنی 92/0
، مرآتی، [. در پژوهش علوي، اسالمی46] گزارش شده است

هاي [ با عنوان ویژگی47رضاپور ]و  جنتی فرد، نجفی
سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در دانشجویان، روان

بود.  88/0باخ براي کل پرسشنامه برابر با  ضریب آلفاي کرون
 این زمانهم و افتراقی محتوایی، روایی هاآن همچنین

اند. براي تعیین اعتبار درونی کرده ذکر طلوبم را پرسشنامه
این روش با  پرسشنامه از روش تصنیف استفاده شد. در

استفاده از نمرات زوج و فرد کردن سؤاالت و همچنین 
 (.>01/0P) دست آمد به 72/0محاسبه ضریب همبستگی، 

: ویرایش یازدهم آن ( مقياس تکانشگری بارات2
سؤال  30[. این پرسشنامه 30] توسط بارات ساخته شده است

(، گه گاه 1ي نمره) اي هرگزدرجه 4دارد که روي مقیاس 
( 4ي نمره) ( و تقریباً همیشه3 ي(، اغلب )نمره2ي )نمره

گذاري شده است و شامل سه خرده مقیاس تهیه و نمره
ها در شرایط ها و مقاومتمعرف پیچیدگی) شناختی
ل، خرده مقیاس حرکتی عام 8گیري بالفاصله است( با تصمیم

عامل و خرده  10)معرف عمل بدون فکر و تأمل است( با 
اعمال  و نگري در رفتارتوجهی به آیندهبی) برنامگیمقیاس بی

ها ي کل آنعامل است. افرادي که میانگین نمره 12است( با 
و  ترینشوند. پایینتکانشگر محسوب می به باالست 64

پاتون، استانفورد و  .است 120 و 30باالترین نمره به ترتیب 
 83/0تا  79/0از  [ اعتبار براي نمره کل آن را47] 3بارات

ي این سازي شده اند. نسخه فارسی رواگزارش کرده
[ ضریب آلفاي 48پرسشنامه اختیاري، رضوان فرد و مکري ]

3  Patton, Stanford, & Barratt. 

http://www.amazon.com/Diagnostic-Statistical-Disorders-Revision-DSM-IV-TR/dp/0890420254
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باخ کل پرسشنامه را در دو گروه معتادان و افراد سالم  کرون
کند و همچنین همبستگی گزارش می 83/0و  84/0به ترتیب 

برنامگی و حرکتی و شناختی با کل هاي بیخرده مقیاس
 به دست آمده است. 81/0و  91/0و  80/0مقیاس، به ترتیب 

[ ضرایب آلفا براي عوامل 49جاوید، محمدي و رحیمی ]
، 70/0برنامگی را به ترتیب تکانشگري شناختی، حرکتی و بی

 دند.گزارش کر 80/0و  67/0

اولین بار توسط شده: ( پرسشنامه استرس ادراک3
[ تهیه شده است. این ابزار 50] 1مرملستینکوهن، کامارك و 

براي تعیین میزان شناخت افراد از استرس خود در مقابل 
کنترل در زندگی بینی و غیرقابلپیشرویدادهاي غیرقابل

ت صورها بهسؤال است و پاسخ 14بسیار مناسب است. حاوي 
اي لیکرت تنظیم شده است. براي هر گزینه مقیاس پنج گزینه

گیرد. دامنه امتیازهاي قابل کسب بین تعلق می 4تا  0امتیاز 
شده دهنده استرس ادراكبوده و نمرات باالتر نشان 0-56

اي [ در مطالعه51بیشتر است. براي پرسشنامه یادشده ]
میزان  در ایران را گزارش کردند. 88/0باخ  میزان آلفاي کرون

رحمت نِژاد  [.52] گزارش شده است 88/0باخ  آلفاي کرون
گزارش کرده  81/0باخ این مقیاس را  ضریب آلفاي کرون

 [.53] است

از نظر هیل و ( پرسشنامه شادكامي آكسفورد: 4
[ پرسشنامه شادکامی آکسفورد نسخه اصالحی 54] 2آرگیل

 3روسالندفهرست شادکامی آکسفورد آرگیل، مارتین و ک
در نسخه اصالحی،  .[ در سنجش بهزیستی ذهنی است55]

اي صفر تا سه به طیف دهی از شکل انتخاب چهارگزینهپاسخ
 =کامال6ً=کامالً مخالفم تا 1) تري از مقیاس لیکرتوسیع

موافقم( تغییر کرده است. ضریب همسانی درونی پرسشنامه 
با  65/0و  04/0و ضریب همبستگی سؤاالت بین  91/0

گزارش شده است. همچنین همبستگی نمرات  28/0میانگین 
گزارش شده  80/0پرسشنامه با فهرست شادکامی آکسفورد 

[. در مطالعه عابدي، میرشاه جعفري و لیاقت دار 56] است
[ همبستگی این فهرست با پرسشنامه شادکامی فوردایس 57]

 85/0باخ  ، ضریب آلفاي کرون73/0نفري  727در یک نمونه 
 79/0، با روش اسپیرمن براون 73/0اعتبار به روش باز آزمایی 

 گزارش شده است. 78/0و با روش گاتمن 
 

 انجام پژوهششیوه 
هاي خط پرسشنامه ها ابتدا نسخه بربراي گردآوري داده

                                                           
1  Cohen, Kamarck & Mermelstein. 
2  Hills& Argyle 
3  Martin & Crossland 
4 Internet Addiction Test (IAT) 
5 Barratt Impulsiveness Scale-11 

، ادراك استرس 5، تکانشگري بارات4اعتیاد به اینترنت یانگ
به همراه یک بخش شامل  7و شادکامی آکسفود 6کوهن

سن، جنست، سطح تحصیالت( تهیه و ) اطالعات دموگرافیک
در وب قرار داده شد. براي  اي یکپارچهصورت پرسشنامهبه

ها متفاوت و تصادفی الگوي ترتیبی سؤال کنترل اثر ترتیب،
هفته براي  2)به مدت دو ماه  8شد و لینک پرسشنامه تنظیم

 د.بوك قرار داده شاجتماعی فیسهر الگوي ترتیبی( در شبکه 

 هاشیوه تحلیل داده
روابط ساده متغیرها با مدل همبستگی پیرسون و روابط 

 زمانچندگانه با مدل تحلیل رگرسیون چندگانه با روش هم
 مورد بررسی قرار گرفت.

 نتایج
سال بودند که  28تا  15 کنندگان در دامنه سنیشرکت

سنی نوجوانی و جوانی قرار  يدر رده دهد تمام اعضانشان می
سال با انحراف  22اند. همچنین میانگین سنی نمونه داشته

درصد و  2/46مرد  221کنندگان بود. شرکت 96/3استاندارد 
درصد افراد با تحصیالت  8/12درصد بودند.  8/53زن  257

 9/14درصد کارشناسی،  37درصد افراد دیپلم،  6/32سیکل، 
 رصد دکتري و باالتر بودند.د 7/2کارشناسی ارشد و 

بت طور مثدهد که اعتیاد به اینترنت بهها نشان مییافته
، خرده =33/0rو  ≥p.001شده داري با استرس ادراكو معنی

و خرده  =30/0rو  ≥p.001مقیاس حرکتی تکانشگري 
مرتبط است. همچنین  =39/0rو  ≥p.001برنامگی مقیاس بی
 اعتیاد به اینترنت و شادکامی دار بیني منفی معنییک رابطه

001.p≤  40/0و-r=  وجود دارد. اعتیاد به اینترنت و خرده
 ≥p.001مقیاس شناختی تکانشگري رابطه معنادار نداشتند 

 .=03/0rو 
براي پاسخ به فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون 

رت هاي پچندگانه استفاده شد. قبل از انجام تحلیل، ابتدا داده
تک متغیري با استفاده از نمودار باکس پالت وارسی شد. نتایج 

ها از تحلیل داده پرت وجود داشت که این داده 8نشان داد که 
ها دهماننرمال بودن توزیع باقی شدند. همچنینکنار گذاشته 

شده و بررسی شد. پراکنش توزیع تراکمی مقادیر مشاهده
درجه را نشان داد و همه نقاط روي  45مورد انتظار یک شیب 

ها خط قرار گرفتند که حاکی از نرمال بودن توزیع باقیمانده
ه از ها با استفادنتایج نرمال بودن توزیع داده 2بود. جدول 

هاي دهد. توزیع دادهآزمون کالموگروف اسمیرنف را نشان می

6 Perceived stress scale 
7 The Oxford Happiness Questionnaire 
8htps://docs.google.com/forms/d/1xO74MoxKWA0093EP

CxOahAlr94KgDOh703tI4Id320c/viewform?usp=send_f

orm 
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 .145-156، صص.: 1396، بهار و تابستان 28، پیاپی 1، شماره 15، دوره )دانشور رستار( شناسي بالیني و شخصیتروانپژوهشی  –دوسصلنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer  2017 , pp.: 145-156. 

کردن از لگاریتم اعتیاد به اینترنت و تکانشگري نرمال نبود، بنابراین براي نرمال  
دهد که مدل نشان می 3ها استفاده شد. نتایج جدول داده

شده، بین اعتیاد به اینترنت با استفاده از استرس ادراكپیش
ختی برنامگی و شناتکانشگري در ابعاد حرکتی، بیشادکامی، 

ترکیب خطی متغیرها  .= 05/0p < ،393/67fمعنادار است 
 ند.کبینی میدرصد اعتیاد به اینترنت را پیش 42در حدود 

 (= 478n. ميانگين، انحراف استاندارد، ضرايب همبستگي و اعتبار متغيرها )1جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 6 یرمتغ

      88/0 45/0 2/2 اعتیاد به اینترنت. 1

     88/0 338/0* 217/0 16/2 شدهاسترس ادراك. 2

    85/0 -170/0* -408/0* 944/0 30/3 شادکامی. 3

   67/0 -016/0 170/0* 303/0* 161/0 732/0 خرده مقیاس حرکتی. 4

  70/0 247/0* 025/0 050/0 030/0 113/0 593/0 شناختی خرده مقیاس. 5

 80/0 028/0 198/0* 044/0 170/0* 396/0* 150/0 913/0 برنامگیخرده مقیاس بی. 6
001/0 *P≤ 

 قرار دارند. ضرایب اعتبار بر روي قطر فرعی ماتریس پایین مثلثی

 

 اسميرنوف برای نرمال بودن توزيع پسماندها-نتايج حاصل از آزمون كالموگروف .2جدول 
 برنامگیبی شناختی حرکتی شادکامی شدهادراك استرس اعتیاد به اینترنت متغیر
k-s 218/0 337/0 251/0 133/0 079/0 061/0 

 برنامگي تکانشگریشناختي و بي شده، شادكامي، خرده مقياس حركتي،. رگرسيون اعتياد به اينترنت بر استرس ادراک3جدول 

 دوربین واتسون 2R تصحیح SS DF MS F P R 2R  متغیر مدل

 نبیمتغیرهاي پیش 

 985/1 410/0 417/0 645/0 000/0 393/67 483/3 5 414/17 رگرسیون

       052/0 472 393/24 ماندهباقی

        477 807/41 کل

 
 بينمتغيرهای پيشاز طريق  بيني اعتياد به اينترنت. ضرايب استاندارد و غيراستاندارد مدل نهايي رگرسيون برای پيش4جدول 

P T β خطاي استاندارد B B مدل متغیر 
 مقدار ثابت 971/2 103/0 - 801/28 000/0

1 

 خرده مقیاس شناختی -002/0 003/0 -029/0 -801/0 424/0

 خرده مقیاس حرکتی 014/0 003/0 205/0 498/5 000/0
 برنامگیخرده مقیاس بی 024/0 003/0 343/0 443/9 000/0
 شدهاسترس ادراك 008/0 002/0 180/0 903/4 000/0
 شادکامی -004/0 000/0 -389/0 -855/10 000/0

براي بررسی اینکه کدام متغیرها سهم معناداري در 
بینی اعتیاد به اینترنت دارند، آزمون ضرایب رگرسیون پیش

دهد که تکانشگري شناختی نشان می 4اجرا شد. نتایج جدول 
بینی اعتیاد به اینترنت ندارد، اما نقش مؤثري در پیش

 طور معنادار اعتیاد بهبرنامگی بهتکانشگري حرکتی و بی
کنند، گرچه با توجه به ضرایب بینی میاینترنت را پیش

برنامگی بیشتر از استاندارد، سهم تکانشگري در بعد بی
ز ها حاکی اتکانشگري در بعد حرکتی است. همچنین، یافته

طور معنادار شده در جهت مثبت بهآن است که استرس ادراك
ب، افزایش یکند. به این ترتبینی میاعتیاد به اینترنت را پیش

شده با سطوح باالي اعتیاد به اینترنت همراه استرس ادراك

حال، سهم این متغیر در مقایسه با تکانشگري  است. به هر
ا دهد شادکامی بکمتر است. یافته دیگر این مطالعه نشان می

اعتیاد به اینترنت در جهت منفی رابطه معنادار دارد. سهم 
ي تکانشگري و استرس این متغیر در مقایسه با متغیرها

شادکامی  به این ترتیب، .β=  -389/0 شده بیشتر استادراك
عنوان یک عامل بازدارنده مؤثر نقش مؤثري در پیشگیري به

 کند.از اعتیاد به اینترنت ایفا می
 

 گیری بحث و نتیجه
یاري تواند بساینترنت به دلیل داشتن فضاهاي متعدد می

ه کند و از آنجا که برقراري ارتباط از نیازهاي افراد را برآورد
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ترین دالیل استفاده کاربران از اینترنت است یکی از اصلی
از  بوكاحتمال اعتیاد به آن زیاد است. شبکه اجتماعی فیس

مدت زمان کوتاه به  هاي اجتماعی است که درجمله شبکه
خصوص روز در بین افراد بهاند و روزبهشدت رشد کرده

 اند. در اینجوانان محبوبیت بیشتري پیداکردهنوجوانان و 
راستا پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه تکانشگري، استرس 

شده و شادکامی با اعتیاد به اینترنت در کاربران ادراك
 بوك نوجوان و جوان ایرانی انجام شد.فیس

تکانشگري در ابعاد حرکتی و  ها نشان داد کهیافته
 و اینترنت رابطه مثبت و معنادار داردبرنامگی با اعتیاد به بی

در بعد شناختی رابطه معناداري با اعتیاد به اینترنت مشاهده 
[، ارکان و 18] هاي کو و همکاراننشد. این نتایج با پژوهش

[ و هیمپل، الیوت و 20] [، کانان و همکاران19] همکاران
[ در خصوص رابطه تکانشگري در بعد شناختی با 58] 1وود

همسو و در خصوص رابطه بعد حرکتی و  با اینترنت نا اعتیاد
 برنامگی همسو بود.بی

[ در تعریف تکانشگري حرکتی آن 30بارات و همکاران ]
را عمل کردن بدون نقشه قبلی همراه با سرسختی توصیف 

توان به نقش دو سیستم می کند که در یک تبیین زیستی،می
سیستم در مواضع نزدیکی/دوري رفتار اشاره کرد. این دو 

ها ارتباط آن را با تکانشگري انگیزشی درگیر بوده و پژوهش
و  19، 18هاي صورت گرفته ]پژوهش .[58] اندنشان داده

[ نشان دادند که این دو سیستم با اعتیاد به اینترنت 59
همی بینی کننده ممرتبط هستند و سیستم دوري رفتار پیش

ین راین افراد با کارکرد پایبناب براي اعتیاد به اینترنت است؛
معموالً در مهار پاسخ خود  در سیستم دوري رفتار،

هند ددارند و پاداش آنی را به پیامد تأخیري ترجیح میمشکل
[29.] 

برنامگی در کنار هاي تکانشگري در بعد بییافته
تکانشگري در بعد حرکتی درك بهتري از نحوه عمل 

دون نقشه قبلی دهد. اقدام بتکانشگري به دست می
ق ریزي و تفکر دقی)تکانشگري حرکتی( و ناتوانی در برنامه

 هایی که خاصیتبرنامگی( وقتی با برنامه)تکانشگري بی
 تواند با اعتیادکنندگی شدیدي دارند، همراه شود میتقویت

به اینترنت همراه شود. اینترنت سبب دسترسی گسترده به 
هاي مستقیم و عتشود که منفها و خدمات میبرنامه

ی هاي سرگرمغیرمستقیم براي کاربر به همراه دارد یا سرویس
گذارد. ویدئو، بازي و...( در اختیار فرد میخط )موزیک،  بر

اینترنت قادر است که توجه افراد را به خود جلب کند و بر 
اساس اصول رفتارگرایی موجبات سرسختی رفتار شده و 

                                                           
1 Heimpel, Elliot & Wood 
2 White, Campbell & Stewart. 

[. البته این بدان 60نماید ] وابستگی آن را تشدید و تثبیت
ها و معنا نیست که کاربران باهدف قبلی به استفاده از برنامه

ها پردازند، بلکه برعکس، از آنجا که آنخدمات اینترنتی می
وگذار در اینترنت بدون نقشه قبلی اقدام به رفتار گشت

هایی شده که خاصیت کنند، احتماالً جذب برنامهمی
 دي دارند.کنندگی شدیتقویت

تر در بررسی رفتارهاي تکانشگري، تنوع نکته پیچیده
عریف ت تواند منجر به بروز یک رفتار در قالبعللی است که می

-براي مثال فردي که از اینترنت استفاده می .شود« تکانشگر»

اي از یک رفتار تکانشی( ممکن است به علت توجه کند )نمونه
ها، عالقه به تجربه آسیبها و عدم توجه به زیاد به پاداش

شناختی دیگر ها ویژگی روانچیزهاي جدید )نوجویی( و یا ده
چنین رفتارهاي تکانشی را انجام بدهد. تکانشگري و رفتار 
تکانشی داراي سه خصوصیت اساسی است که آن را از 

ند. کالعملی متمایز میاصطالحات مشابهی مثل بیش عکس
دون فکر و مستعد به اشتباه این رفتارها سریع، ناخواسته، ب

 [.61باشند ]می

 رفتارهاي جزء [ چهار61] 2استیوارت و کامپبل وایت،

از:  بودند عبارت که قراردادند شناسایی مورد را تکانشگرایانه
 شرایط در شدید هايتکانه به تجربه گرایش فوریت، یعنی

 قبلی، یعنی قصد منفی؛ عاطفه هايحالت در گرفتن قرار

عمل؛  آن انجام از پیش عمل یک درباره عواقب تفکر به گرایش
 تکلیفی بر ماندن باقی متمرکز توانایی عمل، یعنی در پایداري

 هیجان، یعنی باشد؛ دشوار یا کنندهکسل ممکن است که

تهییج  که هاییفعالیت وجويجست و بردن لذت به گرایش
. جدید تجارب به نسبت گشوده بازخوردي داشتن و برانگیزند
 روانی هايآسیب از طیفی جزء رفتار تکانشی با این چهار

 [ نشان61] 3ویت دي و لوت وایت، مثال براي .رابطه دارد

سوءمصرف  با خواهیهیجان و فوریت ابعاد میان که دادند
 و ملنیک سابو، دارد. میلر، بارنس، وجود همبستگی الکل
 ترینمهم خواهی هیجان که دادند نشان [ نیز61] 4فارل

 اعمال در درگیري جنسی، پرخطر رفتارهاي بینی کنندهپیش

 قصد قبلی فقدان و است الکل و دارو مصرف و بزهکارانه

 با باثباتی صورتبه که است تکانشگري بعد ترینمهم

 ضداجتماعی، شخصیت سازي )اختالل بیرونی رفتارهاي

 در .دارد بزهکارانه( رابطه اعمال مختلف انواع و سایکوپاتی

بیان شده  به اینترنت اعتیاد و ي تکانشگريرابطه خصوص
 به گرایش براي سازآماده عامل نوعی است که تکانشگري

یک  عنوانبه بنابراین و شودمی تلقی مواد با مرتبط اختالالت
 [.61شود ]می شناسایی پذیريآسیب عامل

3 Lott & Dewit 
4 Miller, Barnes, Sabo, Melnick & Farrell 
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بینی اعتیاد به اینترنت از روي هاي مربوط به پیشیافته 
تواند اعتیاد به شده نشان داد این مقیاس میادراكاسترس 

میزان شناخت  شده،بینی کند. استرس ادراكاینترنت را پیش
ی بینپیشافراد از استرس خود در مقابل رویدادهاي غیرقابل

[. این یافته همسو با 22کنترل در زندگی است ]و غیرقابل
 [؛36، 35، 34، 33، 32، 31هاي گذشته است ]نتایج پژوهش

تواند تأثیرات منفی روي افراد داشته باشد بنابراین استرس می
[ 36[ و ممکن است با استفاده از اینترنت مرتبط باشد ]35]

عنوان مثال نشان داده شده است که سطوح باالي استرس به
ت تواند به سوءاستفاده از اینترنمرتبط بازندگی دانشجویی می

بیین این یافته وجود دارد. [. دو مدل براي ت35منجر شود ]
مشکالت  اول اینکه افرادي بااستعداد )آمادگی پذیري ارثی(

عنوان یک منبع به شناختی ممکن است اینترنت راروان
[ دوم سطوح باالي استرس 34 ،33استرس تجربه کنند ]

تواند به سوءاستفاده از اینترنت مرتبط بازندگی واقعی می
تواند به رشد یک خود ت می[. اینترن35 ،32منجر شود ]

 [62مجازي کمک کند که منجر به ترك دنیاي واقعی شود ]
عنوان راهبردي توان بهآوري به اینترنت را میرو، رويازاین

 شده تفسیر کرد.براي کاهش استرس ادراك
 اینترنت کنند،می بیان [63] 1شوماخر و مارتین-موراهان

 عدم کند. گمنامی،میفراهم  آرمانی، اجتماعی محیط یک

 نبودن و واقعی رودررویی فقدان و دیگران فیزیکی حضور

 را خود اجتماعی تعامل دهدمی اجازه به کاربران بدنی تماس
 و خود زدایی بازداري اینترنتی کنند. ارتباطات کنترل

 همچنین و کندمی تسهیل را ابرازي خود و صمیمیت افشایی،

 فراهم اجتماعی هايمهارتبهبود  و ممارست براي را عرصه

 کاهش با ترکیب در آنالین، تسهیالت گونهکند. اینمی

 را خود تا دهدمی اجازه تنها افراد به اضطراب اجتماعی،

 را افراد اینترنت از برخی عالوه، کنند. به عرضه ترآرمانی

 منفی احساسات و استرس کاهش براي فرار راه تنها عنوانبه

 .برندمی به کار یتنهای بااحساس مرتبط
ها نشان داد بین شادکامی و اعتیاد به اینترنت تحلیل یافته
و شادکامی در جهت منفی اعتیاد به اینترنت  رابطه وجود دارد

هاي نگر یافتههاي گذشتهپژوهش کند،بینی میرا پیش
متفاوتی از ارتباط اعتیاد به اینترنت و شادکامی افراد ارائه 

و  3[، گویی64] 2، برونی و استانکا[60کنند، هونگ ]می
[، اینترنت و 43]4، پنارد، پوزینگ و سویر[65استانکا ]

خط را سبب افزایش بهزیستی و شادکامی  هاي برفعالیت
داند. انسرودي، حسینیان، صالحی و مؤمنی رابطه می

                                                           
1 Morahan-Martin & Schumacher 
2 Bruni, & Stanca 
3 Gui 

غیرمستقیم بین اعتیاد به اینترنت و شادکامی را نشان دادند 
نشان دادند  5یوریب، گراتوس و شوگر . میشل، لبو؛[66]

استفاده از اینترنت در دانشجویان داوطلب سطوح باالي 
کند بینی میشده و شادي را پیشحمایت اجتماعی ادراك

 و مثبت رابطهها پژوهش تعدادي از [. در مقابل67]
 دهندیبین افسردگی و اعتیاد به اینترنت نشان م داريیمعن

 کند[. سونگ بیان می71، 70، 69 ،68، 25، 12، 11، 10]

 و واقعی دنیاي از دارد، اینترنت به اعتیاد فرد که زمانی
 وارد گرفته کناره واقعی دنیاي هايشادکامی و هاشکست

 اختیار فرد در چیز همه که دنیایی شود؛می مجازي دنیاي

 زمان گذشت از پس کند،نمی تجربه آن در را شکستی و است

 در شادکامی و واقعی در دنیاي شادکامی بین تواندنمی فرد

 در شادکامی که نحوي به شود؛ قائل تفاوتی مجازي دنیاي

 دهدمی ترجیح واقعی دنیاي در شادکامی به را دنیاي مجازي

 و تنهایی گیري،سوي کناره به فرد گرایش موجب امر این و
 شادکام فردي را خود فرد کهدرحالی شود؛می افسردگی

 .پنداردمی
اختالل  [72] 6بیون، روفینی، میلز، دوگالس و نیانگ

اعتیاد به اینترنت را ناشی از استفاده نامعقول و بیمارگونه از 
تواند زمینه تخریب سالمت روابط و داند که میاینترنت می

خوابی و خستگی احساسات را فراهم نماید و از عالئم آن بی
دوستان، مفرط، پایین آمدن نمرات، صرف وقت کم با 

زودرنجی در هنگام عدم استفاده از اینترنت و ... دانست. افراد 
داراي اعتیاد به اینترنت با تغییر در سبک زندگی خود 

 باعث کاهشمنظور گذراندن وقت بیشتر با اینترنت، به
مت توجهی به سالهاي فیزیکی و اجتماعی و شغلی، بیفعالیت

یر اختالالت اضطراب و سا افسردگی، انزوا،شخصی، 
د توانشوند که میتر نامبرده شد میشناختی که پیشروان

باعث کاهش درجه عاطفه مثبت یا شادي، افزایش احساسات 
منفی مانند افسردگی و اضطراب و سطح متوسطی از 
خشنودي طی یک دوره خاص از زندگی را به همراه داشته 

د یک کننبیان می [73باشد. در این خصوص ین و همکاران ]
هاي تعامل دو سویه بین اعتیاد به اینترنت و نشانه

شناختی وجود دارد، از یک طرف استفاده افراطی از روان
عنوان راهبردي براي مقابله یا تسکین اینترنت ممکن است به

و در نتیجه افزایش رضایتمندي فرد  شناختیهاي رواننشانه
ن اینترنت ممک رود و از سوي دیگر استفاده نامناسب از به کار

هاي است خود سبب ایجاد یا تقویت بیشتر نشانه
توان با قطعیت تمام شناختی شود و به این ترتیب نمیروان

4 Penard, Poussing & Suir 
5 Mitchell, Lebow, Uribe, Grathouse, & Shoger. 
6 Byun, Ruffini, Mills, Douglas & Niang 
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 و همکارانحسین تاجیک            .............                                  و شادکامی با اعتیاد به اینترنت شدهاسترس ادرا ، تکانشگر  ساده و دندگانه رابطه

کاربران را در چگونگی این ارتباط یکسان دانست. عامل 
تی تواند مربوط به تقویاساسی دیگر در اعتیاد به اینترنت می

ت ه فرد از اینترنکند. اگر پاسخی کباشد که فرد دریافت می
کند، مثبت باشد )که اغلب مثبت است، چرا که دریافت می

شود که هاي زیادي دارد(، تشویق میدنیاي مجازي جذابیت
سازي، آن عمل را بیشتر عمل را تکرار کند. پس از شرطی

کند تا همان پاسخی را که در تجربه اول به دست تکرار می
یابد و ي تداوم میسازآورده بود، کسب کند. این شرطی

 هايکند تا واکنشوجو میشخص استفاده بیشتر را جست
[. به اعتقاد برانیو، 74فیزیولوژیک مشابهی در او پدید آید ]

[ اگر افراد در زندگی روزمره، 75] 1ابرست، کاربنل و چمارو
توانند با مراجعه به اینترنت به روز بدي داشته باشند، می

 حتی برخی از افراد معتاد، اینترنتتسکین و آسودگی برسند. 
باره هورمون آدرنالین را به مثابه یک مخدر براي آزاد شدن یک

تواند دانند. در دنیاي مجازي اینترنت، هر شخص میمی
جاي فرد دلخواهش باشد، وزنش را کمتر بگوید حتی اگر به

وزن باشد، خود را مجرد معرفی کند حتی اگر متأهل سنگین
گونه نباشد و ا ثروتمند معرفی کند گرچه اینباشد، خود ر

چنین زندگی تخیلی مواردي از این قبیل. واضح است که این
تواند حداقل در کوتاه مدت رضایت خاطر کاربر را تأمین می

 و جوان نوجوان افراد این تحقیق در پژوهش مورد کند. جامعه

 مجازي دنیاي از استفاده سنشان اقتضاي اساس بر که هستند

 خألهاي از بسیاري تواندمی هم و کننده استسرگرم هم

از  خوب اجتماعی حمایت نبود مانند شان،زندگی در موجود
 شبکه در خوب جایگاه نبود و والدین با تعارض خانواده، طرف

 عواقب به توجه ها بدونآن و کند پر را دوستان و اجتماعی

 و فراز بر را مجازي دنیاي کرده شادکامی احساس مسئله این
 .دهند ترجیح واقعی هاي دنیاينشیب

نخستین محدودیت این پژوهش استفاده از روش 
 عنوانتوان بهشده را نمیهمبستگی است لذا روابط کشف

روابط علی فرض کرد. محدودیت دیگر استفاده از ابزارهاي 
خود گزارش دهی است. بسیاري از این ابزارها ممکن است 

د کنند بایي کنند که دیگران فکر میآورهایی را جمعپاسخ
نگري کافی نداشته درست باشد. افراد ممکن است خویشتن

ها پاسخ ندهند. محدودیت دیگر باشند و مسئوالنه به گویه
 این مطالعه اعتبار پایین خرده مقیاس حرکتی است. به هر

حال، ضریب اعتبار پایین این خرده مقیاس ممکن است بر 
 ها اثر داشته باشد.روابط واقعی متغیر
صورت شود مطالعات در این زمینه بهپیشنهاد می

هاي مختلف اجرا شود تا بتوان در آزمایشی و بر روي گروه
تري از آن استفاده کرد. با بررسی ها به نحو مطلوبریزيبرنامه

                                                           
 

 ها راتوان روابط بین این متغیرها و ابعاد آنها میاین مؤلفه
ریح تر کرد و به تصین متغیرها را شفافشناخت، الگوي رابطه ب

 تواندها اقدام نمود. در ضمن درك این روابط میرابطه بین آن
هاي عملی منجر شده، راهکارهاي بهداشتی و برداريبه بهره

ظور منتر کرده و به اتخاذ تدابیري بهدرمانی را مؤثرتر و غنی
ر شود. هایی در خصوص نوجوانان و جوانان منجافزایش برنامه
هاي آتی متغیرهاي مزاحم گردد در انجام پژوهشپیشنهاد می

 کنترل گردد تا نتایج نزدیک به واقعیت حاصل گردد.
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