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Abstract
Fast growth and easy access to the
internet have fasilitated its influence
of the youngs' way of life. besides its
several benefits, this tool is subject
to the problem of overuse which has
become
apparent
resulting
in”Internet Addction”. hence the
need for investigate the factores
involved in this problem is
As such, the present important.
study investigated the role of
identity styles and sense of
coherence in anticipation in
anticipation of internet addiction.
To do this, by using research method
of correlation, 146 students at
Islamic Azad University of Anzali
were randomly selected and
administered
Young's Internet
Addiction Inventory, Berzonsky's
Identity Style Inventory and
Antonovsky's Sense of Coherence
Inventory.
Using
multivariate
regression of stepwise results
showed that sense of coherence
negatively anticipated and diffuseavoidant style positively anticipated
and informative style negatively
anticipated the internet addiction
variance. The results indicated that
poor sense of coherence, the
increase of diffuse-avoidant style
and decrease of informative style did
play a significant role in the internet
addiction.
Key words: Internet Addiction,
Identity Styles, Sense of Coherence

چکیده
تحول سریع و دسترسی آسان به اینترنت مسیر
.زندگی جوانان را تحت نفوذ خود قرار داده است
 این ابزار در معرض،عالوه بر فواید متعدد آن
مشکالتی همچون استفاده مفرط از آن قرار گرفته
است که بصورت اعتیاد به اینترنت در افراد تظاهر
 بنابراین لزوم پژوهش جهت بررسی.می کند
عوامل دخیل در این پدیده با اهمیت شمرده می
 لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش.شود
سبک های هویت و احساس انسجام در پیش بینی
 در این راستا.اعتیاد به اینترنت صورت گرفته است
 نفر از دانشجویان146 از طریق مطالعۀ همبستگی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد انزلی به روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامۀ اعتیاد به
 سبک های هویت برزونسکی و،اینترنت یانگ
احساس انسجام آنتونووسکی بر روی آنها اجرا
 نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل.شد
،رگرسیون چند متغیری گام به گام نشان داد
 سبک سردرگم،احساس انسجام بطور معکوس
اجتنابی بطور مستقیم و سبک اطالعاتی بطور
معکوس تغییرات اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می
 احساس انسجام، بطور کلی یافته ها نشان داد.کنند
 افزایش هویت سردرگم اجتنابی و کاهش،ضعیف
هویت اطالعاتی نقش مهمی در اعتیاد به اینترنت
.دارند
 سبک های، اعتیاد به اینترنت:واژه های کلیدی
 احساس انسجام،هویت
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مقدمه
تحول سریع تکنولوژی کامپیوتر در جامعۀ اطالعاتی و بویژه ابداع و پیشرفت اینترنت
منجر به تغییرات عمده ای در زندگی بشر شده است .امروزه توسط اینترنت ،خرید از
فروشگاههای مجازی ،مالقات کردن با افراد جدید و بدست آوردن دوستان جدید به
مطلع شدن پیرامون هر رویدادی که در هر جای دنیا رخ می دهد امکان پذیر است (کلیک
و سینر2009 ،؛ به نقل از سهین .)2011 ،عالرغم فواید متعدد این تکنولوژی ،رایانه و
بخصوص اینترنت تأثیرات نامطلوبی را برای افراد و جامعه به همراه داشته است(کساونه
و ال-اویدی .)2008 ،پژوهشگران ،اعتیاد به اینترنت1را از جملۀ این اثرات منفی ذکر
نموده اند (چو ،کندرن و بلند.)2005 ،
یانگ (1996؛  )1999اولین فردی بود که اعتیاد به اینترنت را تحت عنوان "تمایل
به استفاده برانگیخته از اینترنت که توانایی فرد را جهت هدایت زندگی عادی خود مختل
می سازد" ،معرفی کرد .یانگ (1996؛  )1999اعتیاد به اینترنت را بر اساس معیارهایی
تعریف کرده است شامل :ماندن روی خط اینترنت به مدت طوالنی؛ تالش های ناموفق
پی در پی به منظور مهار ،عدم توانایی جهت کاهش یا توقف استفاده از اینترنت و ناتوانی
در مدیریت احساسات پیش رونده برانگیختگی و یا افسردگی؛ خطر از دست دادن روابط
و یا از دست دادن فرصت های شغلی و تحصیلی در نتیجۀ استفاده از اینترنت؛ دروغ
گفتن در تالش برای پنهان کردن میزان واقعی استفاده از اینترنت؛ و استفاده از اینترنت
در تالش جهت مهار احساسات منفی .یانگ ( )1999بر این عقیده است که اینترنت
اساس ًا برای افرادی که از تنیدگی های روانی ناشی از واقعیات درونی و بیرونیشان و
مشکالت و مسائل مرتبط با ارتباطات بین فردی رنج می کشند رهایی ایجاد می کند .به
همین نحو کاپالن ( )2007در یک پژوهش به رابطۀ مثبتی میان استفادۀ مفرط اینترنت و
مشکالت بین فردی از قبیل کمبود توانش های اجتماعی ،تنهایی و اضطراب اجتماعی
دست یافته است.
Internet Addiction1
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عالوه بر متغیرهای نامبرده پژوهش های اخیر ،تشکیل هویت را عامل خطری برای ابتال
به اعتیاد به اینترنت در نوجوانان و جوانان مطرح نموده اند (جمشیدی و سروقد1394 ،؛
فتحی ،سهرابی و سعیدیان1392 ،؛ سلطانی ،فوالدوند و فتحی آشتیانی .)1389 ،به عنوان
مثال یانگ و تونگ ( )2007میل به ایجاد و توسعه هویت ،ارتباطات معنی دار و صمیمانه
نتایج پژوهش عرب زاده ،بیاناتی ،نیکدل ،نادری و نعیمی( )2012نشان می دهد که بین
اعتیاد به اینترنت و سبک هویت سردرگم-اجتنابی 1ارتباط مثبت و با سبک هویت
هنجاری2و اطالعاتی3رابطۀ منفی وجود دارد.
شکل گیری هویتی ثابت و منسجم ،تکلیف تحولی مهمی در دوران نوجوانی محسوب
می شود .از دیدگاه اریکسون ( )1968همۀ نوجوانان بطور یکسان این تکلیف را با
موفقیت سپری نمی کنند .درحالیکه برخی از نوجوانان به هویتی واضح و منسجم دست
پیدا می کنند برخی دیگر در سردرگمی هویت باقی می مانند (اسمیتس ،سوننز ،لوییکس،
دوریز ،برزونسکی و گوسنز .)2008 ،با توجه به اهمیت بررسی هویت یابی نوجوانان،
روان شناسان مختلف با روی آوردهای متفاوتی مقولۀ هویت من را عملیاتی کرده اند.
یکی از مهمترین مدل های ارائه شده در این حیطه ،مدل نظری برزونسکی است .درواقع
برزونسکی( )1989تحول هویت را بصورت یک فرایند مفهوم سازی کرده است .وی بر
این اساس ،سه سبک هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم/اجتنابی را معرفی می نماید.
برزونسکی بر این اعتقاد است که جهت گیری اطالعاتی مبتنی بر جستجوی فعاالنه ،و
تشریح و ارزیابی اطالعات مرتبط با خود است .جهت گیری هنجاری متمرکز بر
قراردادها ،استانداردها و انتظارات درونی شده است .همچنین جهت گیری سردرگم
اجتنابی با اجتناب یا به تعویق انداختن واکنش های رفتاری مؤثر در جهت حل مسائل

Diffuse-avoidant identity style1
Normative identity style2
Informative identity style3
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شخصی مشخص می شود بطوریکه رفتارها بر اساس عوامل موقعیتی و لحظه ای تنظیم
می شود (برزونسکی2004 ،؛ برزونسکی و کاک.)2005 ،
آنتونووسکی مدل نظری سالمتی زای خود را جهت توضیحی برای این سؤال که افراد
چگونه می توانند حد باالیی از تنیدگی را از سر بگذرانند اما سالم بمانند ،ارائه داد
مفهوم هسته ای مدل سالمتی زا محسوب می شود(آنتونووسکی1987،؛ .)1996احساس
انسجام به عنوان جهت گیری کلی نسبت به زندگی تعریف می شود که بیانگر میزان
احساس اطمینان فراگیر ،پایدار و پویای شخص است از اینکه  )1محرک های تنش آور
ناشی از محیط داخلی و خارجی شخص در طی دوره زندگی ،ساختارمند ،قابل پیش
بینی و قابل توضیح است؛  )2منابع مورد نیاز برای مواجهه با تقاضاهای مطرح شده
توسط این محرکهای تنش آور ،برای شخص موجود است؛ و )3این تقاضاها کشاکش
هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و درگیری را دارند (آنتونووسکی1987 ،؛ به نقل
از اریکسون و لیندستروم2006 ،؛ بنز ،انگست ،لیمن و ایسلیمن .)2013 ،یعنی تمایل
افراد به اینکه دنیای خود را قابل درک ،قابل مدیریت و با معنا ببینند .در مجموع این سه
مؤلفه افراد را قادر می سازد که در شرایط مواجهه با کشاکش های روزمره و برای رفع
تنش ها از راهبردهای کنارآمدن سازش یافته و رفتارهای سالمت مدار استفاده کنند
(اریکسون و لیندستروم .)2006 ،آنتونووسکی()1996؛ اریکسون و لیندستروم()2006
اظهار کرده اند احساس انسجام قوی و نمو یافته ،سالمت جسمانی را ارتقا می بخشد و
سطوح باالی روان درستی روانشناختی را تسهیل می کند و این تأثیرات از طریق رسیدن
به یک نیمرخ روانشناختی قوی که شرایط تنش آور آسیب رسان جسمی را مهار می
کند ،محقق می شود .همچنین پژوهش هایی نیز در ارتباط با رابطۀ بین احساس انسجام
و اعتیاد انجام گرفته است گرچه این پژوهش ها رابطۀ متغیر احساس انسجام را با پدیده
اعتیاد به اینترنت که در پژوهش حاضر مدنظر است مورد بررسی قرار نداده اند .به عنوان
مثال مدانیک و زبکیویکس( )2009در پژوهشی روی افراد بزرگسال به منظور ارزیابی
Sense of coherence1
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رابطۀ احساس انسجام و وابستگی به الکل به این نتیجه دست یافتند که بین احساس
انسجام و احتمال وابسته شدن به الکل رابطه منفی وجود دارد.
عالوه ب ر این مطالعات رابطۀ سبک های هویت و احساس انسجام را مورد بررسی
قرار داده اند(لویکس ،سوارتز ،گوسنز و پالک2008 ،؛ وزیری ،جمهری و فرخی.)2014 ،
هنجاری و تعهد به هویت با احساس انسجام دارای رابطۀ مثبتی است و بین سبک هویت
سردرگم اجتنابی و احساس انسجام رابطۀ منفی وجود دارد.
با توجه به پیشینه پژوهش در زمینۀ رابطۀ احساس انسجام و اعتیاد به مواد و همچنین
با در نظر گرفتن رابطه سبک های هویت و احساس انسجام ،انتظار است که بین احساس
انسجام و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود داشته باشد .بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد
نقش سبک های هویت و احساس انسجام را در پیش بینی اعتیاد به اینترنت با طرح
سؤال زیر مورد بررسی قرار دهد :میزان سهم هریک از سبک های هویت اطالعاتی،
هنجاری و سردرگم اجتنابی؛ و احساس انسجام در پیش بینی اعتیاد به اینترنت چگونه
است؟

روش
طرح پژوهش ،جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری:
طی یک مطالعۀ توصیفی از نوع همبستگی ،پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت ،سبک هویت
و احساس انسجام بر روی 146دانشجوی ( 95دختر و  51پسر) دانشگاه آزاد اسالمی
واحد انزلی با میانگین سنی ( 20/9انحراف استاندارد  )3/4به روش نمونه گیری در
دسترس انتخاب شده و اجرا گردید .به این صورت که پس از تشریح اهداف پژوهش،
پرسشنامه های مذکور به دانشجویان ارائه شد تا جهت تکمیل آن اقدام کنند.
ابزار پژوهش:
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پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت( :)IATپرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ ( )1996متشکل
از  20عبارت براساس مقیاس  5درجه ای لیکرت (بندرت تا همیشه) است که جهت
سنجش میزان وابستگی افراد به اینترنت یا کامپیوتر تشکیل شده است که توسط علوی،
اسالمی ،مرآثی ،نجفی ،جنتی فرد و رضاپور ( )1389هنجاریابی شده است .در مطالعه
آزمایی باالی این پرسشنامه گزارش شده است .همچنین در پژوهش علوی و همکاران
( )1389درستی آزمایی محتوا و همگرا  r=0/82و ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس
 0/88محاسبه شده است.
سبک های هویت( :)ISI-6Gمقیاس سبک های هویت برزونسکی( )1992برای
سنجش سبک های هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم اجتنابی طراحی شده است .که
توسط وایت ،ومپلر و وین( )1998مورد تجدید نظر قرار گرفته است .پرسشنامۀ مورد
نظر متشکل از  40عبارت است که آزمودنی بایستی هرجمله را طبق یک مقیاس پنج
درجه ای (بین  5تا  )1درجه بندی کند .برزونسکی( )2000ضرایب آلفای کرونباخ
سبکهای هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم اجتنابی را به ترتیب 0/75 ،0/65 ،0/71
محاسبه نمود .همچنین وایت و همکاران( )1998درستی آزمایی سازۀ هر دو نسخه -6G
 ISIو  ISIاصلی را باال گزارش نموده اند ( 0/79تا .)0/84
در مطالعۀ هنجاریابی که توسط غضنفری( )1383در جامعۀ ایرانی انجام گرفته است،
ضرایب آلفا کرونباخ برای مقیاس های سبک اطالعاتی ،0/67هنجاری0/52و سردرگم
اجتنابی 0/62بدست آمد .همچنین غضنفری( )1383درستی آزمایی پرسشنامه را باال
گزارش نمود.
احساس انسجام( SOC-13 :)SOCآیتمی آنتونووسکی( )1987ابزاری برای ارزیابی
احساس انسجام براساس مقیاس 7آیتمی لیکرت(تمایل شدید  7تا عدم تمایل )1است.
ضریب آلفای کرونباخ  SOC-13در 16مطالعه در بین 20کشور از  0/74تا  0/91بدست
آمد(آنتونووسکی .)1993 ،ضریب آلفاکرونباخ  SOCدر مطالعۀ هنجاریابی
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محمدزاده(0/77 ،)1388محاسبه شد .و درستی آزمایی مالکی این مقیاس به وسیلۀ
محاسبه همبستگی بین  SOCو سخترویی  0/54بدست آمد.

به منظور بررسی میزان سهم سبک های هویت و احساس انسجام در پیش بینی اعتیاد به
اینترنت از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده شد .جدول شمارۀ 1
نتایج آماره های تحلیل رگرسیون گام به گام و ضرایب تأثیر متغیرهای پیش بین سبک
های هویت و احساس انسجام بر متغیر مالک اعتیاد به اینترنت را نشان می دهد.
جدول .1تحلیل واریانس و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیری و ضرایب تأثیر سبک های
هویت و احساس انسجام بر اعتیاد به اینترنت

مدل

سطح

متغیر پیش بین

F

R

R2

1

احساس انسجام

/49

/26

0/7

/38

2

احساس انسجام

/10
83

0
/33

/11

0
/-31

0
/12

سبک سردرگم

8

0

0

0
/-45

0
/17

0
/-21

اجتنابی
انسجام
احساس

/65

/37

/14

0
/27

0
/12

0
/18

2
/28

سبک سردرگم

7

0

0

-0

0
/17

0
/-20

2
/-54

0/01

/43

0
/15

0
/17

2
/19

0/03

0

-0

-2

3

اجتنابی
سبک اطالعاتی

B

SE
M

Bet
a

T

/12

/26

/24

0/001

0
/-21

3
/-64

0/000

2
/-60

0/009
0/02

0
/32

معناداری

-0

مطابق جدول شمارۀ  ،1احساس انسجام ،سبک سردرگم اجتنابی و سبک اطالعاتی نقش
تعیین کننده تری را در پیش بینی اعتیاد به اینترنت دارند .در گام اول احساس انسجام
( )R2=0/7می تواند  7درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را بطور معناداری پیش بینی
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کند .در گام دوم با ورود سبک سردرگم اجتنابی در معادلۀ رگرسیون نتایج نشان می دهد
ضریب تعیین  11درصد ( )R2=%11است که باعث افزایش  4درصدی واریانس اعتیاد
به اینترنت شده است .در گام سوم با ورود سبک اطالعاتی در معادلۀ رگرسیون ضریب
تعیین به  14درصد ( )R2=%14رسیده است که باعث افزایش  3درصدی واریانس اعتیاد
واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می کند و  14درصد آن توسط ترکیب خطی سه متغیر
احساس انسجام ،سبک سردرگم اجتنابی و سبک اطالعاتی بطور معناداری پیش بینی می
شود .همچنین طبق ضرایب بتا ،احساس انسجام با بتای ( )= -0/26قادر است با 99
درصد اطمینان تغییرات مربوط به اعتیاد به اینترنت را بطور معکوس پیش بینی کند .و

سبک سردرگم اجتنابی با بتای ( )=/21میتواند با  99درصد اطمینان تغییرات مربوط به
اعتیاد به اینترنت را بطور مستقیم پیش بینی کند و سبک اطالعاتی با بتای ()= -0/17
قادر است با  95درصد اطمینان تغییرات مربوط به اعتیاد به اینترنت را بطور معکوس
پیش بینی کند.

بحث و نتیجه گیری
این تحقیق با هدف بررسی پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبک های هویت و
احساس انسجام روانی صورت گرفت .نتایج مربوط به سؤال پژوهش مبنی بر پیش بینی
اعتیاد به اینترنت از روی سبک های هویت و احساس انسجام نشان داد که احساس
انسجام بطور منفی ،سبک سردرگم اجتنابی بطور مثبت و سبک اطالعاتی بطور منفی
اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند.
درخصوص قابلیت پیش بینی کنندگی معکوس احساس انسجام برای اعتیاد به
اینترنت ،میتوان به سبک های کنارآمدن افراد و انتظارات نامعقول آنان از اینترنت اشاره
نمود .محققان معتقدند که سبک های کنارآمدن سازش نایافته و انتظارات نامعقول خطر
اعتیاد به اینترنت را افزایش می دهند .به عقیدۀ آنها این دو عامل به واسطۀ سایر عوامل
مانند افسردگی ،اضطراب اجتماعی ،حرمت خود پایین ،خودکار آمدی پایین و آسیب
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پذیری باال نسبت به تنیدگی می توانند خطر اعتیاد به اینترنت را افزایش دهند .افراد با
توانش کنارآمدن باال و همچنین عدم وجود انتظار نامعقولی همچون استفاده از اینترنت
جهت کاهش مزاج منفی ،حتی وقتی که آسیب پذیری روان شناختی یا شخصیتی دیگر
نیز حضور داشته باشند ،به احتمال کمتری درگیر سوءاستفاده از اینترنت و یا به اعتیاد به
آنتونووسکی حمایت میکند .طبق این مدل افرادی که از احساس انسجام باالتری
برخوردارند ،شرایط تنش آور را قابل درک دانسته و می پذیرند و بجای اجتناب از این
شرایط آن را به درستی مدیریت می کنند و این موقعیت ها را به عنوان کشاکش تلقی
کرده و معتقدند که این رویدادها به زندگی معنا می دهند(آنتونووسکی .)1996 ،در
مجموع این ویژگی افراد را قادر می سازد که در شرایط مواجهه با کشاکش های روزمره
و برای رفع تنیدگی ها از راهبردهای کنارآمدن سازش یافته و رفتارهای سالمت مدار
استفاده کنند(اریکسون و لیندستروم  .)2006 ،بنابراین انتظار است که این افراد در شرایط
آسیب زا کمتر افسردگی و اضطراب را تجربه کنند(هنج بالم ،سرالچیس ،الرزن ،تیورول
و اینگ ور )2010 ،و برای رهایی از تنیدگی ها و افزایش مزاج مثبت کمتر به سوی
اینترنت روی آورده و در معرض اعتیاد قرارگیرند.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سبک هویت سردرگم اجتنابی بطور مستقیم
در پیش بینی اعتیاد به اینترنت نقش دارد .این یافته با یافته های مطالعات قبلی مبنی بر
معناداری رابطۀ مثبت سبک سردرگم اجتنابی با اعتیاد به اینترنت مطابقت دارد(عرب زاده
و دیگران2012،؛ فتحی و دیگران1392 ،؛ جمشیدی و سروقد .)1394 ،جهت تبیین این
یافته می توان به تعریف جهت گیری سردرگم اجتنابی از دیدگاه برزونسکی اشاره نمود.
طبق دیدگاه برزونسکی افراد دارای سبک هویت سردرگم اجتنابی تمایل دارند
روبروشدن با تعارضات و مسائل هویتی را به تعویق بیاندازند .آنان در موقعیت هایی که
مجبور به انتخاب هستند رفتارشان تحت تأثیر استلزامات بیرونی آنی و لحظه ای شکل
می گیرد .همچنین افراد برخوردار از چنین سبک هویتی دارای تعهدات ضعیف ،مکان
مهار بیرونی ،برانگیختگی ،خودمعلولی و وضعیت هویتی سردرگم (بدون تجربه بحران
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هویت و فاقد تعهد نسبت به اهداف خاصی) هستند (برزونسکی ،سیسیچ ،دوریز و
سوننز .)2011 ،انتظار است که افراد داری چنین ویژگی هایی وقت خود را بیشتر در
اینترنت و دنیای مجازی سپری کنند و کمتر وقت خود را به موقعیتهای اجتماعی
اختصاص دهند تا اینکه از تعارضات و مسائل هویتی جلوگیری نمایند .بنابراین این افراد
به تشکیل هویت نمی شوند.
از سویی بر اساس نتایج پژوهش حاضر سبک اطالعاتی بطور معکوس در پیش
بینی اعتیاد به اینترنت نقش دارد .که این یافته با یافته های عرب زاده و دیگران()2012؛
فتحی و دیگران ()1392؛ و جمشیدی و سروقد ( )1394همسو می باشد .طبق نظریۀ
برزونسکی افراد دارای سبک هویت اطالعاتی ،اطالعات مربوط به خود را قبل از رفع
تعارضات هویت و شکل گیری تعهدات با تفکر و تأمل جستجو ،پردازش و ارزیابی می
کنند (برزونسکی و دیگران .)2011 ،آنان درون نگر ،نسبت به دیدگاه های خود شکاک،
برخوردار از تفکر باز ،عالقمند به یادگیری چیزهای جدید در رابطه با خود و مایل به
ارزیابی و اصالح هویت خود با توجه به بازخورد ناهماهنگ هستند .همچنین افراد دارای
سبک اطالعاتی از سطح تعهدات باال و وضعیت هویت کسب شده برخوردار هستند
(برزونسکی و همکاران .)2011 ،بنابراین بدیهی است که افراد دارای چنین خصوصیتی
برخالف افراد با سبک سردرگم اجتنابی وقت خود را بیشتر در اینترنت و دنیای مجازی
سپری نکنند ،بلکه پس از یک دوره جستجوگری در دنیای واقعی نسبت به اهداف و
ارزش های خاصی متعهد شوند.
بطورکلی احساس انسجام روانی ضعیف ،و همچنین افزایش هویت سردرگم اجتنابی و
کاهش هویت اطالعاتی نقش مهمی را در اعتیاد به اینترنت ایفاء می کنند.
محدودیت ها و پیشنهادات
از محدودیت های پژوهش حاضر طرح همبستگی بود که در آن متغیرها بدون اینکه
دستکاری یا مهار شوند ،قبالً اثر خود را برجای گذاشتند ،بنابراین تبیین علی روابط
مشاهده شده بین متغیرها وجود نداشت .همچنین ممکن است سایر عوامل در روابط این
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متغیرها دخیل بوده ،پس الزم است متغیرها و عوامل دیگری از جمله عوامل محیطی با
اعتیاد

میزان

به

اینترنت

بررسی

گردد.

جمشیدی ،مژگان و سروقد ،سیروس( .)1394نقش میانجی سبک های هویت در رابطه بین

تمایزیافتگی خود و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دبیرستان های غیردولتی .روش ها و
مدل های روانشناختی.37-54 ،)20(6 ،
سلطانی ،مهری؛ فوالدوند ،خدیجه و آشتیانی ،علی فتحی( .)1389رابطه هویت و هیجان خواهی
با اعتیاد اینترنتی .علوم رفتاری.191-197 ،)3(4 ،
علوی ،سلمان؛ اسالمی ،مهدی؛ مرآثی ،محمدرضا؛ نجفی ،مصطفی؛ جنتی فرد ،فرشته و رضاپور،
حسین ( .)1389ویژگی های روان سنجی آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ .علوم رفتاری،
.183-189 ،)3(4

غضنفری ،احمد( .)1383اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت( .)ISI-6Gمطالعات
تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.81-94 ،)1( 5 ،
فتحی ،محمد؛ سهرابی ،فرامرز و سعیدیان ،مرتضی( .)1392مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک
های هویت در دانشجویان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت .علوم رفتاری.90-99،)2(11،
محمدزاده ،علی اکبر( .)1388اعتباریابی آزمون حس انسجام13-پرسشی آنتونووسکی .پایان نامه
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