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 چكيده

         . دهندجامعة امروز ما را تشکیل می های هدف آموزي رفتاری، بخش عظیمی ازآموزان به عنوان یکی از مهمترین گروهدانشزمينه: 

 دوم ایةپ دختر آموزاندانش در اینترنتی اعتیاد و اجتماعی پذیري بر های زندگیاین پژوهش با هدف بررسی ت ثیر آموزي مهارتهدف: 

آزمون با گروه گواه بود. با پس -آزمونآزمایشی با  رح پیشروي پژوهش حاضر نیمهروش:  شهر کرمانشاه انجام شد. دورة متوسطة دوم

در دو  نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی 91ای تعداد ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهاستفاده از روي نمونه

پذیري اجتماعی )کراون و  ( و پرسشنامة0331اعتیاد اینترنتی )یانگ،  نفرة آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامة 00گروه 

های زندگی به آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس جلسات آموزي مهارتباشند. قبل از انجام مداخالت پیش( می0331مارلو، 

د از ای دریافت نکرد. بعای، در  ول سه ماه در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، اما گروه گواه هیچ مداخلهدقیقه 11جلسه  01مدت 

های نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزي مهارتها: يافته آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.اتمام جلسات پس

های زندگی آموزي مهارت گيری:نتيجه (.P<10/1) زندگی باعث کاهش اعتیاد اینترنتی و افزایش پذیري اجتماعی گروه آزمایش گردید

 های زندگی، پذیري اجتماعی، اعتیاد اینترنتیمهارت واژه كليدها:دار  دارد. بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی ت ثیر معنی
 

Background: Students as one of the most important target groups of behavioral education constitute a large 

part of our society today. Aims: The present was aimed to investigate the effect of teaching life skills on social 

acceptance and Internet addiction in second grade secondary school students in Kermanshah. Method: The 

research method was quasi-experimental with pre-and post design with control group. Using a multi-stage 

random cluster sampling, 30 of them were selected as the sample and they were randomly divided into control 

and experimental groups of 15 subjects. The instruments of this research were Internet addiction (Yang, 1998) 

and Social Acceptance Questionnaire (Crown & Marlow, 1996). Before the intervention, pretest was performed 

for both groups. Then, life skills training sessions were performed for 10 sessions of 60 minutes, during the 

three months in the experimental group, but the control group did not receive any interventions. After the end 

of the sessions, after-test was performed from both groups. Results: Results obtained from multivariate 

covariance analysis indicated  that life skills training reduced Internet addiction and increased social acceptance 

in the experimental group (P<0/01). Conclusions: the Life skills training has a significant effect on social 

acceptance and online addiction. Key Words: Life skills, social acceptance, internet addiction 
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 مقدمه

ها به عنوان بخشی الینفک از ملمومات زندگی استفاده از فناوری

های خاصی انسان در قرن حاضر در آمده است و مشکالت و چالش

روی او قرار داده است. برای مثال اعتیاد به اینترنت مشکلی را پیش

شایع در میان جوانان و نوجوانان کشورهای مختلف دنیا است 

ی، میل ذهن یهابا اشتغال 0نترنتیبه ا ادیاختالل اعت(.0930)عابدینی، 

تاین د )وینششویماستفاده از اینترنت شناخته  یا رفتارهای کنترل نشده

ی هم چون عالئم(. وابستگی به اینترنت با 2101و لژویکس، 

اضطراب، تفکرهای وسواسی و از هم گسیختگی روابط اجتماعی 

 هایارتباط در اینکه دلیل(. به2110همراه است )سامسونو کین، 

 نند،خود ویرایش ک درباره را منفی توانند ا العاتمی افراد اینترنتی

های مهارت در هاییکاستی به نتیجه در و یابدمی ادامه این روابط

(. زمانی که فرد به اینترنت 2111)شاو و بالك،   انجامداجتماعی می

 اثرات خود که شوداي برای تعامل با دیگران کم میمعتاد شد، انگیمه

 (.2111)صادقیان،  تعامالت اجتماعی وی دارد بر منفی

با توجه به ماهیت اجتماعی زندگی بشر، دور از ذهن نیست اگر 

فرض کنیم بشر در قلاوت در مورد کیفیت زندگی خود بعد 

اجتماعی آن را نیم به عنوان یکی از معیارهای مهم در نظر گیرد. لذا 

با سالمت توسط محققین بسیاری مورد توجه  2میمان پذیري اجتماعی

(. رفتار کردن 2119؛ کوهن، 2111قرار گرفته است )ریف و سینگر، 

راد گویند. این گروه از افذیري اجتماعی میمطابو انتظار دیگران را پ

کنند که مورد ت یید دیگران قرار زنند و رفتار می وری حرف می

کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری بگیرند. آنها سعی می

نشان دهند و از  رد اجتماعی در امان بمانند)عسکری، رشیدی و 

آیند چندین پدیدة (. پذیري اجتماعی در واقع بر0939شریفی، 

و  0، قلاوت اجتماعی0، همنوایی9اجتماعی همچون نفوذ اجتماعی

 (. 2111)کیل،  شدبایمافراد  1بازخوردهای

ی روانی، اجتماعی؛ برای رفتار هاییتوانا، 1زندگی هایمهارت

های زندگی، موجب انطباقی هستند. هر نوع کاستی و در مهارت

رد بهنجار مثل اعتیاد به اینترنت در فی نارفتارهاخواهد شد تا برخی از 

اجتماعی  یهاتیمسئولروند پذیري  جهیدرنتانسانی شکل بگیرد و 

                                                           
1. Internet Addiction 
2. Social acceptanc 
3. Social Influence 
4. Conformance 

 (. 0919،وی تحت ت ثیر قرار گیرد )نیک پرور و ریحانه

، اثربخشی آموزي شدهانجامی هاپژوهشبا توجه به این که 

و  انددادهزندگی را در بهبود پذیري اجتماعی نشان  هایمهارت

ی چندی نیم به  ور ضمنی بیانگر اثر اعتیاد به هایبررسهمچنین 

نترنت ی کاربران معتاد به ایریگگوشهاینترنت بر پذیري اجتماعی و 

که آیا  شودیمپاسخ داده  سؤال، در پژوهش حاضر به این اندبوده

زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در  هایمهارتآموزي 

ی متوسطة دوم شهر کرمانشاه مؤثر دختر پایة دوم دورهآموزان دانش

 ؟باشدیم

 یاعاجتم ريیپذ سةیبه مقا یقی( در تحق0930و همکاران ) یرامیب

رداختند. پ نترنتیبه ا ادیبا و بدون اعت انیدر دانشجو یو سالمت عموم

به  ادیدون اعتو ب نترنتیبه ا ادینمرات افراد با اعت نینشان داد ب هاافتهی

. وجود داشت یتفاوت معنادار یاجتماع ريیپذ اسیدر مق نترنتیا

 ة( در پژوهش خود تحت عنوان رابط0930زاده و همکاران ) یعسکر

به  دایو اعت یاجتماع ريیو سطو پذ یتیشخص یهایژگیو نیب

 ادیاعت نیب یمعنادار یمنف ةکه رابط دندیرس جهینت نیبه ا نترنت،یا

ها در قلمرو وجود دارد. پژوهش یاجتماع ريیو سطو پذ ینترنتیا

 ددهنینشان م یروانبر سالمت یزندگ یهامهارت آموزيی اثربخش

 نایم گنیافراد مؤثر است. س یزندگ تیفیها بر کمهارت نیآموزي ا

 یاجتماع یهاتیگرفتند که سا جهیدر تحقبو خود نت (2109وکومار )

مل عا نیدور شوند که ا یواقع یایشوند که نوجوانان از دنیمباعث 

 افتةی رگی. دگذاردیم شانیاجتماع یهامهارت یرا رو ریث ت نیشتریب

بط و حفظ روا جادیا یبرا شتریبود که دختران ب نیا ویتحق نیا

 نترنتیبه ا ادیهر چه اعت نی. بنابراکنندیاستفاده م نترنتیاز ا یاجتماع

 نیاما ا ابدییم شیدر دختران افما یاجتماع یهامهارت ابد،ی شیافما

 در پسران دارد.   یمخالف ریت ث

های زندگی برای افمایش بهداشت با توجه به آموختن مهارت

روانی و اجتماعی و همچنین  شرایط بحرانی دوران نوجوانی به ویژه 

پذیر نوجوانان دبیرستانی، لموم انجام پژوهش در این برای قشر آسیب

پژوهش حاضر به بررسی ت ثیر  اشد. در این راستابباره ضروری می

های زندگی بر پذیري اجتماعی و اعتیاد اینترنتی آموزي مهارت

5. Social Judgment 
6. Attitude 
7. Life Skills 
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آموزان دختر پایة دوم دورة متوسطة دوم شهر کرمانشاه دانش

 شود این است که آیا آموزيبنابراین سؤالی که مطرح میپردازد. می

یاد اینترنتی در زندگی بر پذیري اجتماعی و اعت هایمهارت

 ؟ت ثیر معنی دار دارد آموزاندانش
 

 هافرضيه

 پژوهش این چنین قابل  رح است: فرضیه

اعتیاد زندگی بر پذیري اجتماعی و  هایمهارتآموزي  .0

 دار دارد.معنیاینترنتی ت ثیر 

 روش

ا آزمون بپس -آزمونآزمایشی پیشاز  رح شبه در این پژوهش

آماری پژوهش حاضر شامل جامعه .استفاده شدگروه گواه و آزمایش 

ة دوم شهر متوسطة دوم دوریة دوم پاآموزان دختر کلیة دانش

 صورتبهی ریگنمونهبودند. روي  0930-30کرمانشاه در سال 

 ی بود. اچندمرحلهای تصادفی خوشه

 ابزار

(: این مقیاس 0311پرسشنامة پذیري اجتماعی کراون و مارلو )

. شودیمسوال است که به صورت صحیو یا غلط پاسخ داده  99دارای 

و جمع  ودشیمة کلید مقیاس تطبیو داده لیوس به هایآزمودنی هاپاسخ

با کلید مقیاس نتیجه کلی را برای هر فرد مشخص  هاپاسخمطابقت 

)فاقد پذیري  1تا  1اشخاص براساس امتیاز وضعیت . کندیم

پذیري ) 99تا  21( و پذیري اجتماعی متوسط) 03تا  3(، اجتماعی

 .شودی( مشخص ماجتماعی باال

 21(: این پرسشنامه  شامل 0331) پرسشنامة اعتیاد اینترنتی یانگ

ای لیکرت از نمره یک )هرگم( تا نمره پنج درجه 0آیتم در مقیاس 

 )کاربر 93تا  21باشد. وضعیت کاربران براساس امتیاز می)همیشه( 

( به دیشد ادی)اعت 011تا  11( و فیخف ادی)اعت 13تا  01(، یعی ب

 مانی( م0911و همکاران ) ی. در پژوهش علوشودیمشخص م نترنتیا

سشنامه کل پر یکرونباخ برا یآلفا بیضر ویاعتماد از  ر تیقابل

روي  پرسشنامه از یاعتبار درون نییتع یمحاسبه شد. برا 11/1برابر با 

روي با استفاده از نمرات زوج و فرد  نی. در اداستفاده ش فیتصن

به دست  12/1 ،یهمبستگ بیمحاسبه ضر نیکردن سؤاالت و همچن

د و استفاده ش ییاز روي باز آزما یرونیاعتبار ب نییتع یآمد. برا

 (.0911و همکاران،  یمحاسبه شد)علو 12/1 یهمبستگ بیضر

 گروهی و بر صورتبه هاپرسشنامهبا اجرای  ازیموردنا العات 

 هایمهارتقبل و بعد از اجرای آموزي  موردنظری هانمونهروی 

جلسه تحت آموزي  01زندگی به دست آمد. گروه آزمایش به مدت 

( قرار 0930نایینی)های زندگی بر اساس بسته آموزشی امامیمهارت

 گرفتند. 

های زندگی؛ جلسه عنوان جلسات: جلسه اول( آشنایی با مهارت

خودآگاهی، انواع و اجماء آموزي مهارت خودآگاهی: تعریف دوم( 

ی افراد خودآگاه؛ جلسه سوم( آموزي هاخودآگاهی، ویژگی

های تقویت همدلی؛ جلسه مهارت همدلی: تعریف همدلی، راه

مهارت ارتبا ات: تعریف ارتباط، اصول حاکم بر آموزي چهارم( 

ه حریم شخصی؛ جلس ،موانع برقراری ارتباط ،ارتبا ات میان فردی

نوجوانی، هیجان  ةهای دورمدیریت هیجان: هیجانآموزي  پنجم(

صبانیت، عالئم عصبانیت، مراحل کنترل عصبانیت؛ جلسه ششم( ع

نیدگی؛ های مقابله با تآموزي مقابله با تنیدگی: تعریف تنیدگی، راه

مس له، مراحل مس له: تعریف حلآموزي مهارت حل جلسه هفتم(

گیری: تعریف مس له؛ جلسه هشتم( آموزي مهارت تصمیمحل

سه نهم( آموزي مهارت گیری؛ جلگیری، مراحل تصمیمتصمیم

رای موانع خالقیت، اج ،فواید تفکر خالق ،خالقیت: تعریف خالقیت

 مطالب بندیهایی برای پروري آن؛ و جلسه دهم( جمعخالقیت و راه

 روهیگ بحث) کالسی فعالیت و قبل، جلسات در شدهارائه آموزشی

  (.هامهارت از یکی با ارتباط در هاگروه از هرکدام

در  21 نسخة SPSSها از نرم افمار تجمیه و تحلیل دادهبه منظور 

دو بخش آمار توصیفی و استنبا ی استفاده شد. در سطو آمار 

ر سطو ها و دتوصیفی از میانگین و انحراف معیار برای توصیف داده

 متغیری استفاده شد.آمار استنبا ی از  تحلیل کوواریانس چند 

 هاها و يافتهداده

اجتماعی و اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش در  میانگین پذیري

آزمون بود که در پس 19/00و  09/1آزمون به ترتیب برابر با پیش

می  11/20و  01/02نمرات این  متغیرها  تغییر یافته و به ترتیب برابر با 

برا  آزمون به ترتیبباشد. همچنین این مقادیر در گروه گواه در پیش

و  0/00آزمون به ترتیب برابر با ود و در پسب 1/20و  10/01بر با 

 بود.  22/91

برای  فرض صفر، شودمشاهده می 0گونه که در جدول همان

آزمون گروه در متغیرهای  آزمون و پسنرمال بودن توزیع نمرات پیش

پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت ت یید شد. به این معنا که نمرات 
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زمون آاعتیاد به اینترنت در موقعیت پیش متغیرهای پذیري اجتماعی و

همچنین برای همگنی  آزمون دارای توزیع نرمال هستند.و پس

های متغیرهای پژوهش از آزمون لوین و ام باکس استفاده واریانس

 ارائه شده است. 2شد که نتایج آن در جدول 

بر اساس آزمون  لوین و ام باکس که برای هیچ یک از متغیرها 

های واریانس/کواریانس نبوده است، شرط همگنی ماتریس دارمعنی

فرض از دیگر از پیش (. یکیP>10/1)به درستی رعایت شده است 

های تحلیل کوواریانس چند متغیره بررسی  همگنی شیب رگرسیون 

 ارائه شده است. 9می باشد که نتایج آن در جدول 

-متغیرهای پیشتعامل میان گروه و  9با توجه به نتایج جدول 

باشد. بنابراین دار نمیها( از لحاظ آماری معنیآزمون )کوواریت

نند.  پیش کها از فرضیه همگنی شیب رگرسیونی پشتیبانی میداده

فرض دیگر تحلیل کوواریانس چندمتغیره، خطی بودن متغیرهای 

پژوهش است. در خطی بودن رابطه بین متغیرهای وابسته مورد بررسی 

اط شود. به عبارت دیگر، ارتبمکی )کوواریت( بررسی میو متغیر ک

تواند از  ریو خط راست رگرسیون تعیین شود )گیلم، بین این دو می

و اعتیاد  10/1(. مقدار همبستگی برای متغیر پذیري اجتماعی 2112

به دست آمد. با توجه به همبستگی به دست آمده، 01/1به اینترنت 

ا( و همتغیرهای کمکی )کوواریت مفروضه خطی بودن  روابط بین

وابسته محقو شده است پس  اجرای تحلیل کواریانس چندمتغیری  

 .بالمانع است

 

 ها بر حسب مرحله آزمونآزمون نمرات آزمودنیآزمون و پس. آزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیش0جدول

 ویلک-شاپیرو

 متغیر
 آزمون پس آزمونپیش

 سطو معناداری آزادیدرجه آماره سطو معناداری آزادیدرجه آماره

 21/1 91 31/1 11/1 91 30/1 پذیري اجتماعی

 11/1 91 21/1 12/1 91 01/1 اعتیاد به اینترنت
 

 

 های تحلیل کوواریانس چند متغیرهفرض. نتایج آزمون لوین و ام باکس جهت رعایت پیش2جدول

 متغیرهای پژوهش
 لوین

 معناداری سطو آماره 2آزادی درجه 0آزادی درجه

 28/3 30/3 82 1 پذیري اجتماعی

 82/3 331/3 82 1 اعتیاد به اینترنت

 Mbox 0 121183 80/8 32/3آماره 
 

 

 های رگرسیونی تحلیل کواریانس. نتایج آزمون بررسی شیب9جدول

 آماریقدرت  اندازه اثر سطو معنادری Fآماره آزادی خطادرجه آزادی فرضیهدرجه ارزي آزمون موقعیت

 آزمونگروه * پیش

 90/1 130/1 90/1 91/0 01 0 21/1 بارتلت -پیالیی

 90/1 113/1 91/1 21/0 01 0 11/1 المبدای ویلکم

 90/1 131/1 91/1 09/0 00 0 20/1 اثر هتلینگ

 09/1 01/1 01/1 91/2 20 2 22/1 رویبمرگترین ریشه
 

 

 نمرات پس آزمون پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش و گواه. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره 0جدول

 قدرت آماری اندازه اثر سطو معنادری Fآماره آزادی خطادرجه آزادی فرضیهدرجه ارزي آزمون مرحله

 آزمونپس

 33/1 01/1 110/1 02/01 20 2 01/1 بارتلت -پیالیی

 33/1 01/1 110/1 02/01 20 2 09/1 المبدای ویلکم

 33/1 01/1 110/1 02/01 20 2 92/0 اثر هتلینگ

 33/1 01/1 110/1 02/01 20 2 92/0 رویبمرگترین ریشه
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شود، پس از تعدیل نمرات میمشاهده  0همانطور که در جدول 

های های گروه )آموزي مهارتآزمون، عامل بین آزمودنیپیش

 روهگزندگی( بر پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت در مرحله 

(110/1>P ،02/01 = (202و Fاثر معنی ) داری دارد. به عبارت دیگر

های زندگی بر پذیري اجتماعی و این فرضیه که آموزي مهارت

ت یید می  P<110/1داری اعتیاد به اینترنت مؤثر است در سطو معنی

میانگین تعدیل شده هریک از  متغیرهای فوق در جدول در ادامه شود. 

 ارائه شده است. 0
 

 . میانگین تعدیل شده نمرات پذیري اجتماعی و اعتیاد به اینترنت0جدول

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 پذیري اجتماعی
 30/0 10/02 آزمایش

 30/0 91/00 گواه

 اعتیاد به اینترنت
 11/0 11/20 آزمایش

 11/0 00/92 گواه
 

 

شود میانگین تعدیل شده  مشاهده می 0 ور که در جدول همان

 01/00نمرات پذیري اجتماعی در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 

باشد که این مقدار از میانگین گروه گواه بیشتر است و آموزي می

های زندگی بر افمایش نمرات پذیري اجتماعی ت ثیر مهارت

دارد، اما میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت گروه آزمایش معناداری 

های زندگی باعث کمتر از گروه گواه است پس آموزي مهارت

 ت.آموزان شده اسکاهش  میانگین اعتیاد به اینترنت در بین دانش

 گيریبحث و نتيجه

پژوهش،  یهاافتهی لیب ه دس   ت آم ده از تحل   جیبراس   اس نت ا 

 ريیپذ شیباعث افما یزندگ یهاگفت که آموزي مهارت توانیم

 یعلو ل یثمر ویتحق جیهمس   و با نتا جینتا نی. اش   ودیم یاجتم اع 

 جی( و ناهمسو با نتا0932)یو عبدالقاسم یمؤمن ،یاظمک(، 0910فاز)

 .باشدی( م0930)یظروف ویتحق

های همچنین نت ایج این پژوهش نش   ان داد که آموزي مهارت 

 ش   ود. نت ایج این تحقیو ک اهش اعتی  اد اینترنتی می زن دگی ب اع ث    

(، 0930های تحقیو کریم زادی س  ورش  جانی )همخوان با نتایج یافته

( و ناهمخوان با نتایج تحقیو س   ینگ مینا و 0939مامی و همتی زاد )

شده تاکنون های انجامباش د. اما  بر اس اس بررسی  ( می2109کومار )

زندگی را بر پذیري اجتماعی  هایپژوهش  ی که اثر آموزي مهارت

 و اعتیاد اینترنتی نشان دهد یافت نشده است.

شود و عدم پذیري از سوی اجتماع موجب احساس ناراحتی می

ش خص برای رهایی از احس اس ناخوشایند  رد اجتماعی از اینترنت   

نترنت کند. ایهایش اس  تفاده میبه عنوان راهی برای تس کین ناراحتی 

ه ها موجب اعتیاد بکاربر به دنبال دارد این تقویتهایی برای تقوی ت 

گیری فرد از اجتماع شود. اعتیاد به اینترنت خود موجب کنارهآن می

ود و دور شو دنیای واقعی به منظور صرف وقت بیشتر در اینترنت می

 کند. معیوبی را ایجاد می

 چنین توانمی زندگی هایمهارت ت ثیرگذاری علت تبیین در

 باشد، باال جوانان در زندگی هایمهارت چهچنان که، کرد طاستنبا

 بخش  ند ومی تداوم زندگی  ول در را س  المی زندگی س  بک آنان

 راهی ه عنواناعتیاد گونه ب اس  تفاده به زندگی هایس  ختی مواقع در

آورن  د. همچنین در آموزي نمی روی ه  اتس   کین ن  اراحتی برای

دهد از به فرد امکان می های زندگی، آموزي عملیگروهی مهارت

می، ابراهیتغییر روحی  ه خود در اثر تکرار و تمرین، ا مین  ان ی  اب  د )

0930 .) 

های زندگی یک های مهارتث انی اً از آنج ایی ک ه تمامی مؤلفه    

رس   د گروه درمانی مؤثرترین مه ارت بین فردی اس   ت، به نظر می 

ع (. در واق0931ش   ود )اکبری، روي برای بهبود آن محس   وب می

اعل ای گروه در نتیجه تعامل با یکدیگر و از  ریو خودافشاگری و  

با  شان  بهترتوانند در مورد مسائلاحس اس داشتن درك مشترك می 

آن کنار آیند. افمون بر آن فردی که در حل مس    له مش   کل دارد،  

احتم االً ف اق د حم ای ت  اجتماعی اس   ت، چنین فردی به دلیل عدم      

ش   ود دچار ناتوانی در حل مس    له میهای محیطی دریافت حمایت

ه  ای (. پس در جلس   ات گروهی آموزي مه ارت 0930)ابراهیمی، 

های مفید خود با اعلای گروه و درمانگر زندگی، نوجوان در تعامل

آموزد که موجب بهبود پذیري اجتماعی در ه ای ارتبا ی را می راه

ن ت  ای ج این پژوهش مح  دود ب  ه    (.0931ش   ود )اک ب ری،   او م ی 

آموزان دختر پایه دوم دورة متوس طة دوم شهر کرمانشاه است،   دانش

وانان های س   نی و نوجبنابراین باید در تعمیم نتایج برای س   ایر گروه

که در این پژوهش ابمار ز آنجاییو اپس   ر احتیاط ص   ورت پذیرد.  

رف صبه  های مربوطمورد اس تفاده پرسشنامه بوده است، محدودیت 

باید مدنظر  ها راها  برای آزمودنیزمان زیاد جهت خواندن پرسشنامه

ر د شود مطالعات مشابهها، پیشنهاد میبا توجه به محدودیت قرارداد.

مورد پسران و در دیگر منا و کشور و روی نمونة بیشتری  به منظور 

 .انجام شودپذیری بیشتر نتایج پژوهش تعمیم
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 منابع
 یهاآموزي مهارت یگروه یاثربخش    یبررس   (. 0930) یعل ،یمیابراه

ارش   د،  یکارش   ناس    نامةانیپانوجوان. -بر تعارض   ات والد یزندگ

واحد  اراك یدانشگاه آزاد اسالم یشناسو روان یتیدانشکده علوم ترب

 .قاتیعلوم و تحق

 آموزي ت ثیر (.0931) مریم بهروزیان، و فرهاد؛ ش  قاقی، اکبری، مهرداد؛

 فص  لنامة .دانش  جویان امتحان اض  طراب در مس   له حل هایمهارت
 .10-11 ،(23)1 ،ایرانی روانشناسان: تحولی شناسیروان

بیرامی، منص   ور؛ موحدی، یمدان؛ خرازی نوتاي، هانیه؛ و البرت، س   ونیا  

مقایسة پذیري اجتماعی و سالمت عمومی در دانشجویان با  (.0930)

 .21-21(، 2)3 ،مجلة سالمت جامعهو بدون اعتیاد به اینترنت. 

 آموزي اثربخش   ی مط العة (. 0910)احم د   ف از،  لعلی اکبر علی ثمری،

 نامةفصل. اجتماعی پذیري و خانوادگی استرس بر زندگی هایمهارت
 .00-01 ،(20 و 21) 1 روانی، بهداشت اصول

های (. بررس   ی رابط ة پ ذیري اجتم اعی ب ا مهارت    0930ظروفی، مجی د ) 

العات مجلة مطاجتماعی بین دانش جویان دانشگاه آزاد اسالمی شبستر.  
 .001-30، (03)0شناسی، جامعه

ها و (. رابط ه خودمه ارگری، اعتیاد به فناوری  0930ع اب دینی، ی اس   مین )   

. فمون کنش/ آموزان عادی و کم توجهپیش  رفت تحص  یلی در دانش 

 13-31(، 01)00 ،روانشناختیمجله علوم 

(. رابطه پایگاه 0939) ید؛ رشیدی، علیرضا و شریفی، کسریعس کری، س ع  

با  "ب"و  "آ"های ش   خص   یتی مهارگری)درونی، بیرونی( و ریخت

مجل  ه علوم  گ  ان مواد.کنن  دپ  ذیري اجتم  اعی در س   وء مص   رف 
 003-023(، 02)09، روانشناختی

سلمان؛ اسالمی، مهدی؛ مرآثی، محمدرضا؛ نجفی، مصطفی؛ جنتی  علوی،

 یس  نجروان یهایژگیو (.0911) نیو رض  اپور، حس    ؛فرد، فرش  ته

 یهادانش   گاه یدر کاربران دانش   جو انگی نترنتیبه ا ادیآزمون اعت

، (0)00 ،یکاربرد یدانش و پژوهش در روانشناس ةمجلشهر اصفهان، 

91-01. 

(. بررس  ی رابطة بین وابس  تگی به  0930)ن نازنی کریم زادی س  ورش  جانی، 

گاهنامة پژوهشی دانشگاه های اجتماعی دانشجویان. اینترنت و مهارت
 03-0، 01، پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

 پذیري و شخصیتی هایویژگی رابطة (.0939میر علی نقی، مرجان سادات )
ده علوم کارشناسی ارشد، دانشک ةنامپایان .اینترنت به اعتیاد با اجتماعی

 .مرکمی تهران تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 هایمهارت آموزي هایبرنامه با آشنایی (.0919) پرور، ریحانه نیک
 ازمانس پیشگیری و فرهنگی امور معاونت انتشارات :تهران .زندگی

 کشور.  بهمیستی

تهران:  .علمی در علوم رفتاریشناخت روي (. 0911) هومن، حیدرعلی
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Askarizadeh, Gh., Amiri, A., & Karamoozian, M. (2015). 

The relationship between personality traits and 

social acceptance level and internet addiction . 

Journal of Novel Applied Sciences, 4(11),1129-11. 

Cohen, S. (2003). Psychological models of the role of 

social support in the etiology of physical diseases. 

In Salorey. P.Rothman, A. (Eds). Social psychology 

of health, taylor & franeis: 244-227. 

Gorman, DM. (2002). The “science” of drug and alcohol 

preventation: the case of therandomized trial of the 

Life Skills Training program. International Journal 

of Drug Policy, 13(1), 21-26. 

Keael, J. (2006). Urbon dictionary, Canada publishers. 

Kazemi, R.,  Momeni, S., & Abolghasemi, A. (2013). The 

effectiveness of life skill training on self-esteem and 

communication skills of students with dyscalculia. 

Procedia  Social and Behavioral Sciences, 14, 866 

– 863. 

Mami, Sh., & Hemati- Zad, A. (2014). Investigating the 

effect of Internet Addiction on Social Skills and in 

High School Students' Achievement. International 

Journal of Social Sciences and Education, 4 

(Special Issue), 56-61 

Ryff, C.D., & Singer, B .(2000). Interpersonal flourishing: 

Appositive health agenda for the new millennium. 

Personality and social psychology review, 4(1), 30-

44. 

Sadeghian, E. (2008). Effect of computer and internet on 

children and teenagers. Iran doc Scientific 

Communication Monthly Journal, 4 (4), 78-86. 

(Persian) 

Samson, J., & Keen, B. (2005). Internet addiction. 

Available on: http://www.notmykid.org/Parent 

Articles/ intemet. 

Shaw, S., & Black, D. W. (2008). Internet addiction, 

definition, epidemiology and clinical management. 

Central Nervous System Drugs (CNS), 22, 353-365. 

Singh Meena, P., Kumar Mittal, P., & Kumar Solanki, R. 

(2013). Problematic use of social networking sites 

among urban school going teenagers. Industrial 

psychiatry journal, 21(2), 94-97. 

Weinstein, A., & Lejoyeux, M. (2010). Internet addiction 

or excessive internet use. American Journal of Drug 

& Alcohol Abuse, 36(5), 283-277. 

Young, KS. (1996). Psychology of computer Use: a case 

that breaks the stereotype. Psychology Reports. 79, 

899-902. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

13
97

.1
7.

71
.2

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1397.17.71.2.6
https://psychologicalscience.ir/article-1-40-fa.html
http://www.tcpdf.org

