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 28/2/96تاریخ پذیرش مقاله:   23/11/95تاریخ دریافت مقاله: 

 ، 4یزهره پوراسد، 3یودارنجمه ز، 2یعبداهلل معتمد ،*1نژاد فرد یگلناز مظاهر

 5یفراهان یندا شاهواروق

 چکیده:
های منفی )به شکل مستققی  و هیجانکنندگی ینیبش پیشبررسی نق ،پژوهش هدف این مقدمه:

 .استدر اعقیاد به اینقرنت  های دلبسقگی )به شکل مسققی (غیرمسققی ( و سبک

با  هانفر از دانشجو ۳۲۰تعداد  بود، یهمبسقگ -یفیپژوهش که از نوع توص ینجهت انجام ا روش:

های اضترراب، اطالعات از پرسشنامه آوریجهت جمع. در دسقرس انقخاب شدند یریگروش نمونه
 (199۰) های دلبسقگی کولینز و رید، سبک(1995)باند باند و لویلوی DASSافسردگی و اسقرس 

یابی معادالت ستاتقاری اسقفاده شد و این اطالعات با روش مدل( 1998)و اعقیاد به اینقرنت یانگ 
 وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه

با توجه به نقایج حاصله، برازش توبی برتوردار بود.  شان داد، مدل پیشنهادی ازها نیافقه ها:یافته

هتای دلبستقگی بتا گری ستبکبا میانجی صورت مسققی  و غیرمسققی ،های منفی بهمقغیر هیجان
  اعقیاد به اینقرنت رابره دارد.

 تجربته را منفی هاینهیجا افراد سایر از بیش دارند ناایمن دلبسقگی سبک که افرادی گیری:نتیجه

 بتر تتودتنییمی، جهت غیرانرباقی راهبرد یک عنوانبه اینقرنت از ازحدبیش و منفی اسقفاده با کرده و
 .کنندمی غلبه تود ناایمن دلبسقگی از برگرفقه ارتباطی مشکالت و منفی هایهیجان

 ینقرنتبه ا یاداعق ی،دلبسقگ یهاسبک ی،منف هاییجانه :های کلیدیواژه
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The Role of Negative Affects and Attachment Styles in 

Predicting Internet Addiction 

Mazaheri, M.; Moatamedy, A.; Zivdar, N.; Pourasadi, Z.; Shahvaroughi, N. 

Abstract: 
Introduction: The aim of study was predicting of both negative affects 

(directly and indirectly) and attachment styles (directly) in internet 

addiction. 

Method: For conducting this descriptive- corrolational research, 320 

students were selected by convenience sampling method. “Lovibond & 

Lovibond Anxiety, Depression and Stress, DASS (1995)”, “Collins and 

Read Attachment Styles (1990)” and “Young Internet Addiction (1998)” 

questionnaires were applied to collect data and these data were analyzed 

thorough structural equation modeling.   

Finding: Findings demonstrated that the proposed model had adequate 

goodness-of-fit index.  

Conclusion: According to obtained findings, negative affects variable is 

related to internet addiction directly and indirectly, by mediation of 

attachment styles. As a result, individuals with insecure attachment styles 

experience negative affects more than others and overcome their own 

negative affects and communicational problems caused by insecure 

attachment through the negative and excessive use of internet as an 

incompatible solution for self- regulation. 

Keywords: Negative affects, Attachment styles, Internet addiction 

 مقدمه

مسیری سریع و آسان برای دسقرسی به اطالعتات و برقتراری ارتبتاا بتا  1امروزه اینقرنت
ای و تعاملی تود، بخش بزرگتی از زنتدگی فراه  آورده و به دلیل ماهیت چندرسانه را دیگران

در دهد کته ها نشان می(. پژوهش۲۰۰8، ۲انسان امروزی را تحت تأثیر قرار داده است )گونزالز
 یانگ،ل طور چشمگیری افزایش یافقه است )لیانگند سال گذشقه، تعداد کاربران آن بهطول چ

توستعه از ایتن قاعتده عنوان یتک کشتور درحال(. کشور ما نیز به۲۰1۶، ۳یانشاو و ب یان،ژو، 
ی دسقرسی شاهد رشد فزاینده (،۲۰1۶) 4مسقثنی نبوده و به گزارش سایت آمار جهانی اینقرنت

وجود مزایای رغ  بوده است. علی ۲۰1۶در سال  ٪۶8.5به ، ۲۰۰5در سال  ٪11ز ا 5به اینقرنت

                                                           
1 internet 
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مفرا از این فناوری  یاسقفادهی مسئله یدربارهاینقرنت، مقخصصان علوم مخقلف،  یگسقرده
 ۲«از اینقرنتت آفرینمشکلی اسقفاده»یا  «1اینقرنت به اعقیاد»به نام  ،و نوع جدیدی از اعقیاد

عنوان نتاتوانی اعقیاد به اینقرنت به(. 1998، 4؛ یانگ و راجرز9991، ۳)گرینفیلدیند گومیسخن 
های کنقرل تکانته ( آن را جزء اتقالل1999و یانگ ) در کنقرل اسقفاده از اینقرنت تعریف شده

عنوان اعقیادهتای اعقیادهای مرتبط با فناوری را به ،(۲۰۰۶) 5ویدیانقو و گریفقیس .معرفی کرد
 ،۶یتن)کتو و د گیرماشین را در بر می -اند که تعامل انسانغیرشیمیایی تعریف کرده رفقاری یا

ی تکانشتی بتدون های اصلی اعقیاد به اینقرنت را شامل استقفادهکو و همکاران نشانه. (۲۰1۲
گیری نیر، ناتوانی در ترک و اتقالل در توانایی تصتمی ی بیش از میزان موردکنقرل، اسقفاده

اتیترا  کتانون اعقیاد به اینقرنت  نکهیا باوجودگرفقن این تعاریف و  نند. با در نیرکتوصیف می
 یارهایو مع یسازدر مورد مفهوم ی، اما هنوز اتفاق نیراست ها بودهاز پژوهش یاریتوجه بس

اتتقالل  کیعنوان هنوز به نقرنتیبه ا ادیاعق ن،ی. عالوه بر اشکل نگرفقه استآن  یصیتشخ
در  یروانت یهتااتقالل یو آمتار یصیتشخ یراهنما راستیو نیسققل در پنجمپزشکی مروان
، 7پتنج  راستتیو ،یروانت یهتااتتقالل یو آمتار یصتیتشخ یگرفقه نشده است )راهنما نیر

به  ادیالزم است تا بقوان اعق یترشیها و شواهد بکه پژوهش رسدیبه نیر م ،نی(؛ بنابرا۲۰1۳
 9بته گتزارش بتولن و هتر (.۲۰۰9 ،8زیکرد )پتا ییشناسا هیاول اتقالل کیعنوان را به نقرنتیا
از ستایر  قر، استقفاده از اینقرنتت در میتان جوانتان و نوجوانتان بیشت(1۳9۰و پیرزاده ) (۲۰۰۰)

ی مشکلگیرشناتقی موجود در مورد اسقفادههای همهداده نکهیا باوجود های سنی است.گروه
، 1۰ی مروری پتروهای مرالعه(، اما یافقه۲۰14)احمدی،  استاز اینقرنت در ایران اندک  آفرین

 11پژوهش در مورد شیوع ۳۳( بر روی ۲۰1۶) و رسول زاده یانصالح ی،زاه یربلوچشهنوازان، م
ایرانی  یاناعقیاد به اینقرنت، حاکی از آن است که شیوع کلی اعقیاد به اینقرنت در میان دانشجو

 .شده استدرصد برآورد  1/۶7تا  7/5ی در محدوده
 عوامتل ایتن از یکتی. بگذارنتد تتأثیر اینقرنت از اسقفاده یشیوه بر توانندمی بسیاری مقغیرهای

 و ؛ میکولینستر۲۰۰4 ،1۳فنتی و کتولینز)است  1۲دلبسقگی ایهسبک اینقرنت، به اعقیاد بر تأثیرگذار
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 نمتاد و ککتود بتین کتودکی در کته دانتدمی عتاطفی پیونتدی را دلبسقگی ،۲. بالبی(۲۰۰۳ ،1شیور
 جریتان در دلبستقگی او ازنیتر. گیردمی شکل( اوست اصلی یکنندهمراقبت معموال  که) ۳دلبسقگی
یابتد می گستقرش هاانستان تروستیع یگسقره به بعد و نزدیکان به اصلی یکنندهمراقبت از زندگی
 (.1998، 4و کالرک ینزکال ،)شیور

 استت 7دوسوگرا -مضررب و ۶اجقنابی اایمنن ،5ایمن مقفاوت سبک سه دارای دلبسقگی الگوی
 انقیارهایی به تود کودکی دوران هایکنندهمراقبت یا مادر با تعامل یدرنقیجه (. افراد۰۰7۲ ،8)برک
 یابنتدمی دستت تتویش زندگی مه  افراد با رابره در تود از هاییتجس  و اجقماعی روابط یدرباره
 سته در را افتراد تفتاوت هاتجست  و انقیارهتا ایتن. سقنده کنندهتعیین زندگی مراحل تمامی در که

بین فردی و  هایکنش -۲ دیگران، و تود یدرباره افراد باورهای -1: دهندمی نشان اصلی یزمینه
 عنصتر دلبستقگی، هایدر ستازه کته کترد اذعان باید رونیازا. عاطفی و هیجانی هایجویینی  -۳

 در تتوانمتی را افتراد ارتبتاطی و هیجتانی شتناتقی، هتایتفاوت بیترتنیابه و دارد وجود هیجانی
 از نقتل بته ،۲۰1۰ همکتاران و 9آلتدانو) بازشتناتت هتاآن دلبستقگی هایسبک نخسقین چارچوب
 (.1۳9۳ ،یو کاشف یانشاهقل ،طاهری
 را دلبستقگی در فتردی هتایتفاوت معمتول طوربته ،ستاالنبزرگ دلبستقگی معاصر هایمدل

گیرنتد متی نیتر در اجقنتابی دلبستقگی و اضررابی دلبسقگی بعد دو پیوسقار در دگیپراکن صورتبه
 را ناامنی با کردنمقابله و تجربه مقفاوت هایشیوه اجقناب، و اضرراب (.1998و همکاران،  1۰)برنان
 کته هستقند نگتران اضتررابی دلبستقگی بتا (. افتراد۲۰۰۳و شتیور،  11دهد )میکولینسترمی بازتاب
 نتاالی  مراقبتت و عشت  متورد در را هتاآن یا کرد، تواهد رها و طرد را هاآن رابره، در ،کشانیشر

آن. کنندمی ناراحقی احساس دلبسقگی و نزدیکی با اجقنابی، دلبسقگی با افراد مقابل، در. دید تواهد
 در وهشتیپژ (. در۲۰۰8، 1۲برند )لتوکمی پناه بدبینانه عقاید به هاآن با روابط و دیگران در مورد ها

 بته نستبت اینقرنت به اعقیاد به مبقال افراد کردند، گزارش (۲۰14همکاران ) و 1۳سنورمانچی ترکیه،
 عملکترد در بارزی آشفقگی و شدیدتر اضررابی دلبسقگی باالتر، افسردگی نمرات کنقرل، گروه افراد
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 بتا اینقرنتت بته قیتاداع که دادند نشان تود پژوهش در نیز (۲۰11) 1کو و وو ،داشقند. لین تانوادگی
و  ی کت ین،شتدارد.  ی مثبتترابره ناایمن دلبسقگی سبک با و منفی یرابره ایمن دلبسقگی سبک
 هایسبک و الکل مصرف اینقرنت، از زامشکل اسقفادهی رابره بررسی به تحقیقی در (۲۰11) ۲جانگ

 و اجقنتابی دلبستقگی ایهتستبک داد نشتان هاآن پژوهش از آمدهدستبه نقایج پرداتقند. دلبسقگی
 دلبستقگی کته . افرادیکندمی تبیین را اینقرنت از زای مشکلاسقفاده افسردگی، و هراس اضررابی،

 کرده اسقفاده ۳بوکسیف از تربیش کنند،می تجربه را منفی هایهیجان وققی دارند، باالیی اضررابی

 کنند. درمی نگرانی احساس گیرند،می رنی در بوکفیس در را هاآن چگونه دیگران نکهیا به نسبت و

 هتاینگترش و کردنتدمتی اسقفاده کمقر بوکفیس از زیاد، اجقنابی دلبسقگی با ها، افرادآن پژوهش

 داشقند. آن به نسبت تریک  5و پذیرندگی 4مثبت
هتای هیجتانتواند در اعقیاد به اینقرنت نقتش داشتقه باشتد، یکی دیگر از مقغیرهایی که می

آن، بر رفقار و طیفی از  تبعبههای درونی است که بر انگیزش و هیجان، معرف داده. است ۶منفی
های (. یکی از ویژگی19۶7، 7گذارد )سیمونگیری و توجه اثر میفرایندهای شناتقی مانند تصمی 

متی 9( آن را مهتار پیشتین198۶) 8هاست؛ چیزی که فریجداها، کیفیت دسقوری آنمه  هیجان
توانند کاری را که در حال انجام آن هسقی ، مقوقف و یتا باعت  ها میین معنا که هیجاننامد؛ بد

توان از اسقرس، اضرراب و افسردگی نام های منفی میی این هیجانجمله ازانجام کاری شوند. 
برد که اعقیاد به اینقرنت نیز همچون سایر انواع اعقیادها با چنین عالئمی همراه است )سامسون و 

 از استت ممکتن کته استت شتتدید اندوه و غمگینی احساس از حاکی (. افسردگی،۲۰۰5، 1۰ینک
 درونتی، کتاهش نیتروی انتدوه، و غت . باشد داشقه نوسان زیاد احستاس یأس تا تفیف ناامیدی
 مشتکالت گوارشی و ستردرد فیزیکتی، دردهتای اشتقها، تواب و در اتقالل تمرکز، شدن مخقل

دچتتار  اجقمتتاعی و فتردی نیتر ازدرمجموع  فترد افسرده عملکترد. هستقند افسردگی عالئ  از
 (. اضرراب1۳94؛ به نقل از داداشعلی و رحمقی، 1۳9۲سیف صفاری و همکاران، ) شودمی اتقالل
 رویتدادهای آینده، بته نستبت مشغولیدل و نگرانی شتناتقی مانند تغییترات بتا کته است حالقی

 و بتتالک) استت همتراه لترزش و تعریت  فیزیولوژیتتک ماننتد تغییترات و قتراریبتی احساس
 تتأتر و تقتدم تعیتین و دارد وجود کنتار افسردگی در همتواره تقریبا  (. اضترراب۲۰۰5، 11هتوکز
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(. 1۳94؛ به نقل از داداشعلی و رحمقی، 1۳8۳ پتور، بسام) است دشوار بیماران در دو اتقالل ایتن
 بته پاست  در ارگانیست  کته عمتتومی انربتاقی نشتتانگان یتتک از استتت عبتتارت استتقرس
(. به نیر می1۳84 مرادی پناه،)دهتد متی نشتان تتود از ناشناتقه یا و محیری آزاردهنده شرایط

ی سال  از اینقرنت و اسقفاده ناسال  که بتا کتاهش توانند میان اسقفادههای منفی میرسد هیجان
های بسیاری نقش (. پژوهش۲۰۰۶، 1است، افقراق ایجاد کنند )ون و چیو های منفی همراههیجان

های منفی، در اعقیاد به اینقرنت، متورد مرالعته عنوان هیجاناسقرس، اضرراب و افسردگی را به
؛ ۲۰11، ۲اکین و استکندراند )ها را گزارش کردهقرار داده و همبسقگی مثبت و معناداری میان آن

. همچنتین ۲۰1۳ همکتاران،و  4؛ دالبتوداک۲۰15، ۳؛ جتون و چتویی1۳91، زادهفاتحی و جعفری
دهنتد ازحتد از اینقرنتت را گتزارش متیی بیشتر افراد افسرده به اسقفادهمرالعاتی، گرایش بیش

تتوان  هتا اضترراب و استقرس،ی آنمنفتی و ازجملته (. عالوه بر این، عواطتف۳۲۰۰، 5)کاپالن
 جهتت کتاهش بتاال اضترراب دارای افراد دارد. درواقتع، افتراد را در شایعه گرایش به بینیپیش

 نشتان انققتال شتایعات و پتذیرش بته بیشتقری تمایل محیط بر کنقرل حس افزایش و اضرراب

تواند فضای مناسبی برای ایتن ( که اینقرنت می1۳9۰، یان یدالور و صفار ،)سپاه منصور دهندمی
 تمایل فراه  آورد. 

 بین،پیش مقغیر عنوانبه منفی هایهیجان مقغیر سه میان یرابره بررسی به حاضر، پژوهش
 پرداتقته مالک مقغیر عنوانبه اینقرنت به اعقیاد و گرمیانجی مقغیر عنوانبه دلبسقگی هایسبک
 در جداگانته صتورتبه مقغیرهتا ایتن اگرچته کته استت این در پژوهش این انجام اهمیت. است

 در و یکتدیگر بتا مقغیتر سه این بین ارتبااحال تابه اما اند،شده بررسی قبلی مرتبط هایپژوهش
 مقغیتر دو از یکتی گریمیتانجی با که نیست آشکار و نگرفقه قرارموردمرالعه  مفهومی مدل یک
. تیتر یتا شتودمی مشتاهده اینقرنت به اعقیاد یعنی سوم مقغیر در داریمعنا تأثیر دیگری، بر اول

 تنیتی  شتود، بینیپیش منفی هایهیجان توسط مسققی  صورتبه نقرنتای به اعقیاد اگر درواقع،
 باید اینقرنت، به اعقیاد کاهش یا کنقرل برای مه  مقغیری عنوانبه منفی، هیجان میزان یا سرح

 گریواستره بتا و غیرمستققی  صتورتبه مقغیتر دو ایتن ارتبتاا اگر همچنین،. گیرد قرارمدنیر 
 هایستبک زمتانه  اصتال  طریت  از توانتدمی اینقرنتت بته یاداعق باشد، دلبسقگی هایسبک

 آیتا کته نیستت واضتح مستئله ایتن درنقیجه، .گردد کنقرل منفی هایهیجان میزان و دلبسقگی
 هایستبک گریمیتانجی با) غیرمسققی  مسققی ، شکل به را اینقرنت به اعقیاد منفی هایهیجان

 کند؟می بینیپیش مدل یک در صورت، دو هر به یا و( دلبسقگی

                                                           
1 Wan & Chiou 
2 Akin & Iskender 
3 Jun & Choi 
4 Dalbudak 
5 Caplan 
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 صتورتبههای منفتی )کنندگی هیجانبینینقش پیش یبنابراین، هدف پژوهش حاضر، مرالعه
بترای های دلبسقگی )به شکل مسققی ( در اعقیاد به اینقرنتت استت. مسققی  و غیرمسققی ( و سبک

 های زیر در نیر گرفقه شد:فرضیه ،انجام این پژوهش
 کند.میبینی ی  اعقیاد به اینقرنت را پیشصورت مسققبه های منفیهیجان -
میبینی های دلبسقگی، اعقیاد به اینقرنت را پیشگری سبکبا میانجیهای منفی، هیجان -

 .کند
 کنند.میبینی صورت مسققی  اعقیاد به اینقرنت را پیشهای دلبسقگی بهسبک -

 

 به اعتیاد و دلبستگی هایسبک منفی، هایهیجان متغیرهای بین مفهومی ارتباط مدل -1 شکل

 اینترنت

 روش

 -توصتیفی) همبستقگی -توصتیفی نوع از و غیرآزمایشی هایپژوهش ازجمله حاضر پژوهش
 1یتابی معتادالت ستاتقاریوتحلیل اطالعات پژوهشتی از روش متدل. برای تجزیهاست( مقرعی

( دانشگاه عالمه 1شجویان پردیس )شماره ی دانآماری این پژوهش را کلیه یجامعه. اسقفاده شد
مرد(  9۰زن و  ۲۳۰نفر ) ۳۲۰ هااز میان آن تشکیل دادند که 94-95طباطبایی در سال تحصیلی 

تترین . یکتی از مرستومعنوان افراد گروه نمونه انقخاب شدندبه ۲گیری در دسقرسبا روش نمونه
گونته بته مقتادیر رایتج استت. در این مرالعتات استقناد گونهنیاهای تعیین حج  نمونه در روش

 ۲۰۰تتا  1۰۰کوچک و اگتر بتین  یعنوان نمونهباشد، به 1۰۰تر از مرالعات اگر حج  نمونه ک 
هتای شود. حج عنوان حج  باال در نیر گرفقه میبه ۲۰۰عنوان حج  مقوسط و باالتر از باشد به

هتای های غیرپیچیده و حجت دلهای بسیار ساده، حج  مقوسط برای منمونه کوچک برای مدل

                                                           
1 structural equation modeling 
۲ Convenience sampling method 
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همچنین پیشنهاد شده است که حج  نمونه حداقل دو تا سه  ها مناسب است.باال برای اکثر مدل
؛ به 199۶) 1ی پیشنهاد اسقیونس(. بر پایه1۳89برابر تعداد پارامقرهای مکنون مدل باشد )علوی، 

گیری شتده در متدل مقغیر اندازه ( در نیر گرفقن حداقل پانزده نفر برای هر1۳84نقل از هومن، 
( ستال و 18-۳5س ستن )بر اسا، ی حاضری مرالعهمعادالت ساتقاری منرقی است. افراد نمونه

نفتر افتراد نمونته  ۳۲۰ی محل تحصیل )پردیس دانشگاه عالمه طباطبایی( انقخاب شدند. همته
در طتول  موردنیرعات پژوهش پاس  دادند و اطال ازیموردنی صورت انفرادی به سه پرسشنامهبه

ها ارائته شتده الزم که در دسقورالعمل پرسشنامه یهاییعالوه بر راهنماآوری گردید. دو ماه جمع
 هتایآزمتودن تی. رضاندینما یداده شد که از ذکر نام تود، توددار حیها توضکنندهبود، به شرکت

انقختاب  ریتز یابزارهتا رها،یاطالعات در مورد مقغ یآورجمع یاتذ شد. برا یصورت شفاهبه زین
 :شدند

 ۲باندکه توسط لوی اسیمق نیا: (DASS) اضطراب و استرس ،یافسردگ اسی( مقالف

 یابیتارز یبترا یدهتودگزارش اسیمقاز سه ترده یا( ساتقه شده است، مجموعه1995باند )و لوی
هتای ایتن ونآزمتتردهیتک از اضرراب و اسقرس استت. هتر  ،یدر افسردگ یمنف یحاالت عاطفه
تود در هر نشتانه را بتر  تیوضع دیماده( که در آن، فرد با ۲1 مجموع در) ماده بوده 7مقیاس شامل 

 نیتا یگانتهعوامل سه انیم یهمبسقگ یمحاسبه جیمشخص کند. نقا یادرجه 4 اسیمق کی یرو
 یقگهمبست بیضر ،و اسقرس یدو عامل افسردگ انیم 48/۰ یهمبسقگ بیاز ضر یپرسشنامه، حاک

 یبتود )فقحت یاضترراب و افستردگ نیبت ۲8/۰ یمبستقگیب هاضرراب و اسقرس و ضر نیب 5۳/۰
( این مقیاس را مورد تحلیل عاملی قرار دادنتد کته نقتایج پتژوهش 1998) ۳آنقونی .)1۳88 ،یانیآشق
بود. نقایج این پژوهش نشان داد  اسقرسحاکی از وجود سه عامل افسردگی، اضرراب و  مجددا ها آن
 گیترد. ارزش ویتژهدرصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می ۶8 که

و ضریب  ۲۳/1، 89/۲، ۰7/9عوامل اسقرس، افسردگی و اضرراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 
 (1995بانتد )بانتد و لویلویبتود. همچنتین  95/۰و  9۲/۰، 97/۰آلفا برای این سه عامل به ترتیب 

و  81/۰، 91/۰مقیاس افسردگی، اضرراب و اسقرس را بته ترتیتب ب همسانی درونی سه تردهضرای
پژوهشتی بتا هتدف  ایتران در درنیتز  (1۳84) یو ستاالر یاصتغر ی،صاحباند. گزارش کرده 89/۰

را بته روش تحلیتل  ی فارستی ایتن مقیتاسنستخهاعقباریابی این مقیاس در جمعیت ایرانی، اعقبار 
انتد. همچنتین در پتژوهش بخش گتزارش کردهرضایت KMO 8۶5/۰فاده از آزمون عاملی و با اسق

محاسبه شد و این نقایج به دست آمد: مقیاس افستردگی  DASSهای مقیاسمذکور، آلفای کرونباخ 
ضتریب آلفتای کرونبتاخ ایتن پرسشتنامه در  78/۰و مقیاس اسقرس  79/۰، مقیاس اضرراب 77/۰

 به دست آمد. 98/۰پژوهش حاضر، 

                                                           
1 Stevens 
2 Lovibond 
3 Antony 
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ماده بوده که از  18پرسشنامه مشقمل بر  نیا :1دیو ر نزیکول یدلبستگ ی( پرسشنامهب

 لیت. بتا تحلشتودیمت دهی( ستنجکترتی)از نتوع ل یادرجه 5 اسیمق کی یرو یگذارعالمت  یطر
. شتودیمشخص م یاضرراب -و دو سوگرا منیا ،یاجقناب یدلبسقگ یهاسبک اسیرمقیعوامل، سه ز

های این مقیاس را ه  از طری  آلفای کرونباخ و هت  از روش لفهؤ(، اعقبار زیرم199۰) دیو ر نزیکول
ایتران نیتز، پاکتدامن انتد. در گتزارش کرده 75/۰تتا  ۶9/۰بازآزمایی پس از دو ماه بتازآزمون، بتین 

دتقر و  1۰5ی بازآزمایی بر روی ی فارسی این پرسشنامه را با اسقفاده از شیوهنسخه (، اعقبار1۳8۰)
گزارش کرده است. در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  97/۰ پسر در شهر تهران،

 محاسبه شد. 9۲/۰

پرسشتنامه کته  نیتا :انگ ی نترنتیبه ا ادیاعت یاستانداردشده ی( پرسشنامهج

گتذاری )سؤال( استت و بته روش لیکترت نمره ق یآ ۲1توسط کیمبرلی یانگ ساتقه شده شامل 
 نقرنتیاسقفاده از ا نقرنت،یازحد در اصرف زمان بیش ،یعامل برجسقگ 5پرسشنامه این شود. می
و  یشخصت فیبته واتا یتتوجهیروم و بتاز چتت یمرضت یاسقفاده ،یسب آرامش روانت کجه

استت. حتال  84صفر تا  نیپرسشنامه ب نیهر فرد در ا ینمره یه. دامنردیگیرا در بر م یلیتحص
 ینقرنقتیا ادیتاعق یدهندهنشان باشد، 44هر فرد باالتر از  یدست آمده برا به یاگر مجموع نمره

(، اعقبار درونی پرسشنامه باالتر ۲۰۰5ی یانگ )مرالعهدر  .)1۳89 ،یآن شخص تواهد بود )علو
 (۲۰۰4) مورانو مک ۲دار گزارش شده است. ویدیانقواو اعقبار به روش بازآزمایی نیز معن 9۲/۰از 
اعقیتاد بته اینقرنتت  یستنجی پرسشتنامههای روانویژگی ی تود با عنوان بررسیعهدر مرالنیز 

اعقبتار ( 1۳89ی علتوی )مرالعهاند. در یانگ روایی صوری این پرسشنامه را بسیار باال ذکر کرده
ی دهندهمحاسبه شد کته نشتان 88/۰ی فارسی این آزمون به روش آلفای کرونباخ برابر با نسخه

از طری  تحلیل عوامل، شش عامل برجستقگی، استقفاده ر مرلوب آن است. همچنین اعقبار بسیا
توجهی به واایف شغلی، فقدان کنقرل، مشکالت اجقماعی و تأثیر بتر عملکترد بته ازحد، بیبیش

به دست  94/۰دست آمد. در پژوهش حاضر میزان پایایی و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 
 آمد.

از آمتتار توصتتیفی جهتتت و ستتپس  گردیتتدوارد  LISREL و SPSSافتتزار نرمهتتا در داده تمتتام
میانگین و انحراف اسقاندارد و از آمار اسقنباطی جهت الگویابی معادالت ساتقاری بترای  گیریاندازه

 بررسی ارتباا بین سه مقغیر پژوهش اسقفاده شد.

                                                           
1 Colins & Read 
2 Widyanto & McMurran 



 ینترنتب  ا  اداعت ب نی شدر پ یدیبست  یهاو سبک یمنف های  اننقش ه

48 

 هایافته

اطالعتات  ۲ها و جدول نمرات آزمودنی، میانگین، انحراف اسقاندارد و حداقل و حداکثر 1جدول 
های دلبستقگی های منفی، سبکمربوا به نرمال بودن هر یک از مقغیرهای پژوهش، شامل هیجان

 دهد.و اعقیاد به اینقرنت را نشان می

در  کاربران استاندارد و حداقل و حداکثر نمرات انحراف میانگین، توصیفی هایشاخص -1 جدول

 .اینترنت به اعتیاد و دلبستگی هایسبک منفی، هایهیجان هایعامل

 متغیر

 هاشاخص
 اعتیاد به اینترنت های دلبستگیسبک های منفیهیجان

 36/1 07/2 98/0 میانگین

 انحراف استاندارد

 حداقل نمرات

 حداکثر نمرات

30/0 

38/0 

2 

28/0 

17/1 

8/2 

28/0 

72/0 

1/2 

دلبستگی و اعتیاد به  هایسبکاطالعات مربوط به نرمال بودن متغیرهای هیجانات منفی،  -2 جدول

 اینترنت

 اعتیاد به اینترنت های دلبستگیسبک های منفیهیجان 

 -آزمون کولموگروف

 اسمرینف
098/1 347/1 079/1 

 053/0 (P=0.05) 195/0 (P=0.05) (P=0.05) 179/0 سطح معناداری

طریت  روش  از شنهادشتدهیپنشان داده شده است، الگتوی مفهتومی  ۲طور که در شکل همان
یابی معادالت ساتقاری انقخاب گردید روش مدل جهتازآنیابی معادالت ساتقاری بررسی شد. مدل

کنتد و نیتز گیری متیها اندازهای معرفای از مقغیرهای پنهان را با مجموعهکه این روش، مجموعه
 دهد.وتحلیل قرار میروابط ساتقاری بین مقغیرهای پنهان را مورد تجزیه
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های دلبستقگی و اعقیتاد بته اینقرنتت را ، سبکهای منفیهیجانروابط بین ، یشنهادیپگوی ال

های مکنون مدل پیشنهادی پژوهش حاضر بودند. نقایج نشان ارزیابی کرد. هر سه مقغیر مذکور سازه
: ضتریب مستیر مقغیتر دارنتد توبیهای مکنون، ضرایب مسیر تمام نشانگرهای مربوا به سازه ،داد
، ضریب مستیر مقغیتر 4۲/۰دلبسقگی(:  هایسبکگر )های منفی( به مقغیر میانجی)هیجان نیبشیپ

شکل
2-

 
مدل پ

ی
یشنهاد

 
ش، برا

بعد از براز
 ی

ارتباط ب
ن

ی
 

متغ
ی

یرها
ه 

یجان
ی

ها
 

منف
 ی،

ک
سب

ها
 ی

دلبستگ
 ی

و اعت
یاد

 
به ا

ت
ینترن

 



 ینترنتب  ا  اداعت ب نی شدر پ یدیبست  یهاو سبک یمنف های  اننقش ه

50 

و ضتریب مستیر مقغیتر  ۳/۰های منفی( بته مقغیتر متالک )اعقیتاد بته اینقرنتت(: )هیجان بینپیش
ترتیب ضترایب در الگتو  .۲9/۰: دلبسقگی( به مقغیر مالک )اعقیاد به اینقرنت( هایسبکگر )میانجی
و اعقیتاد بته اینقرنتت  9۳/۰تا  ۶7/۰های دلبسقگی ، سبک97/۰ تا 9۶/۰از  های منفیهیجانبرای 
 ( برازش مرل  )شاتص برازنتدگی یتا1 هایشاتصدست آمد. برای برازش مدل، هب 94/۰تا  79/۰

GFI1  یا  افقهیلیتعدو شاتص برازندگیAGFI۲)  یا ( برازش تربیقی۲و CFI۳  مورد استقفاده قترار
سرو   و ۳مدل پیشنهادی در جدول  نیکویی برازش هایشاتصگرفقند. مقادیر مربوا به هریک از 

 ارائه شده است. 4در جدول معیارهای برازش  قبولقابل

 مدل پیشنهادی نیکویی برازش هایشاخص یآمدهدستبهمقادیر  -3 جدول

 GFI AGFI CFI های نیکویی برازش مدلشاخص

 96/0 86/0 91/0 آمدهدستمقادیر به

 معیارهای برازش قبولقابلسطوح  -4 جدول

 GFI AGFI CFI های نیکویی برازششاخص

 0/90≤ 0/80≤ 0/90≤ قبولسطوح قابل

 دارتمامی ضرایب مستیرها معنتا داشقه وها برازش مناسبی الگو با داده ،4و  ۳به جداول  با توجه
های دلبسقگی و اعقیاد به اینقرنت از طری  سبک های منفییجانهبین  یدر این الگو، رابره است.

 گری شد.میانجی

 گیریبحث و نتیجه

 اینقرنتت بته اعقیاد بر های منفیهیجان داد که نشان یافقه برازش الگوی هایداده تحلیل نقایج
اد بته مستققی  بتا اعقیت صتورتبههتای منفتی این نقیجه که هیجان .دارد غیرمسققی  و مسققی  اثر

(، ۲۰11های مرالعتات اکتین و استکندر )ی اول پژوهش(، با یافقهاینقرنت ارتباا دارد )تأیید فرضیه
ی ( هماهنتگ استت. تحقیقتاتی کته بته رابرته۲۰1۳( و کارلی و همکتاران )۲۰15جون و چویی )

قرنتت بتا دهنتد کته اعقیتاد بته اینانتد، نشتان متیای و اعقیاد به اینقرنت پرداتقهراهبردهای مقابله
، درواقتع(. ۲۰۰7ی مثبت دارد )چتن و همکتاران، محور و اجقنابی رابرهای هیجانراهبردهای مقابله

رستد ، بته نیتر متیدرنقیجهآورند. افراد با هدف فراموشی مشکالت، به اسقفاده از اینقرنت روی می

                                                           
1 Goodness of Fit Index 
۲ Adjusted Goodness of Fit Index 
۳ Comparative Fit Indices 
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تنییمی شناتقه شود دیک راهبرد غیرانرباقی جهت تو عنوانبهواند تمنفی از اینقرنت میی اسقفاده
بنتابراین، افتراد بتا ؛ منفی تود غلبته کنتد هایاز آن بر هیجان ازحدبیش یکه فرد بقواند با اسقفاده

های منفی برای کاهش سرح اسقرس، اضرراب، احساس تنهایی و یا فرار از مشکالت میان هیجان
از اینقرنتت،  ازحدبیشی . اسقفادهآورندبیشقری به اسقفاده از اینقرنت روی می احقمالبهفردی تود، 

و واایف و کاهش ارتباطتات  هافعالیتهمچنین به علت صرف وقت بسیار، موجب عدم رسیدگی به 
با افزایش اضرراب و حتس  مجددا ی چرتشی، شود که همین مسئله نیز به شکل یک رابرهفرد می

ای و حتل بودن فرایندهای مقابلتههای منفی همراه شده که به علت ناکارآمد تنهایی و دیگر هیجان
 گردد.تر از اینقرنت منجر میی بیشی نامناسب به اسقفادهمسئله

هتای های دوم و سوم نیز تأیید شدند؛ به عبتارتی، ستبکطب  نقایج حاصل از پژوهش، فرضیه
بتین  یکنتد، در رابرتهبینی متیمسققی  اعقیاد به اینقرنت را پیش طوربهکه دلبسقگی عالوه بر این

هتای ای دارد. هماهنتگ بتا یافقتههای منفی و اعقیاد به اینقرنت نیز نقش واسرهمقغیرهای هیجان
(، افرادی که سبک دلبسقگی 1۳95( و بهشقیان و روزبهانی )۲۰14همکاران ) و سنورمانچی مرالعات

کنند. جربه میهای منفی همچون اضرراب و افسردگی را تتر از سایر افراد هیجانناایمن دارند، بیش
شود، اسقفاده از اینقرنتت استت. لتذا کار گرفقه میبه هاهایی که برای تسکین این هیجانیکی از راه

بر کنند. عالوه از اینقرنت اسقفاده می تر شود، افراد به میزان بیشقریها بیشهرچه شدت این هیجان
دهد، دلیتل دیگتری کته بترای ی( نیز نشان م1۳8۶طور که پژوهش معیدفر و همکاران )، هماننیا

وابسقگی این افراد به اینقرنت وجود دارد، مشکالتی است که این گتروه در برقتراری ارتبتاا دارنتد. 
نقیجه گرفت که اشخاص با دلبستقگی نتاایمن در روابتط  گونهاینتوان ی دلبسقگی، میطب  نیریه

ا دلبسقگی ایمن با اعقماد بته تتود و کنند. افراد باعقمادی و ناامنی میبین فردی احساس ترس، بی
در ایجاد و حفظ ارتباا نزدیک و صمیمی با دیگران با مهارت و آرامتش بیشتقری  توانندمیدیگران 

تعامل کنند و همچنین نسبت به تعامالت با دیگران نگرش مثبقی داشقه باشند )پاکدامن و تانجانی، 
تجربته کترده و از ستویی دیگتر بته تعتامالت ، از سویی هیجانات منفی کمقری را درنقیجه(، 1۳9۰

پردازنتد. افترادی کته دلبستقگی در فضتای اینقرنتت نمی ییتنهابهمجازی افراطی و یا گذران وقت 
کنند، چرا که تود را اضررابی دارند، در رابره با طرد و رها شدن توسط دیگران احساس نگرانی می

ای متی، اینقرنت وستیلهدرنقیجهاند، بط تود ناراضیبینند و چون از روادر روابط اجقماعی ناالی  می
ی اجقمتاعی اینقرنتت های احقمالی آن. برای این افراد جنبهشود برای فرار از زندگی واقعی و ناکامی

، تأییتد و کستب اطمینتان توجته جلبای برای از اهمیت زیادی برتوردار است، چرا که آن را وسیله
اعقمادی مفرا در برقتراری روابتط دانند. افرادی که دلبسقگی اجقنابی دارند نیز به دلیل بیتاطر می

شتوند، زیترا تر است، مقمایل میمسققی  و اجقناب از آن، به روابط مجازی که عنصر عاطفی آن ک 
 شود.ها تحمیل میتری بر آنبدین طری  مسئولیت و ترر ک 

های منفی با اعقیاد به اینقرنتت ارتباا غیرمسققی  هیجاندیگر، مبنی بر  یدر تفسیر یافقه
توان به نقش مشکالت ارتباطی اشاره های دلبسقگی همراه است، میگری سبککه با میانجی
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شود که افراد های منفی مینمود. دلبسقگی ناایمن با تأثیر بر روابط افراد، منجر به بروز هیجان
و دردنتاک استت،  تحمتلرقابلیغهتا ی آنا کته تجربتههبرای کاهش و مقابله با این هیجان

پردازند. از طترف دیگتر فترد ی سوء از اینقرنت میای، به اسقفادهی یک راهکار مقابلهمنزلهبه
مضررب ممکن است احساس نیاز مفرا به ارتباا پایدار با دیگری، کنقترل کتردن و ارزیتابی 

 دن را در بافت روابتط مجتازی ارضتا کنتدمیزان در دسقرس بودن اطرافیان و ترس از طرد ش
 (.1۳9۳، )توکلی

در جمعیتت دانشتجویی و غیربتالینی  هایی داشقه است. این پتژوهشمحدودیت پژوهش حاضر
شد؛ که ایتن امتر  اسقفادهابزار پژوهش  عنوانبههای تودسنجی صورت گرفت و در آن از پرسشنامه

ی دیگتر ستازد. نکقتههایی مواجه میا محدودیتتعمی  نقایج حاصل به جمعیت عمومی و بالینی را ب
گیری در دسقرس بوده و این محتدودیت نیتز تعمتی  نمونه ،گیری پژوهش حاضرروش نمونهکه این

هتای آتتی از شتود در پژوهشتوصتیه می روازاینرو تواهد ساتت. نقایج به جامعه را با مشکل روبه
کارگیری و با به گرددعات، مانند مصاحبه اسقفاده های گردآوری اطالسایر ابزارهای پژوهشی و روش

پیشتنهاد  همچنتین،پذیری ایتن نقتایج افتزایش داده شتود. قدرت تعمی  ،گیری تصادفیروش نمونه
 دلبسقگی یمبقنی بر نیریههایی تدوین برنامهبا اعقیاد به اینقرنت  و کنقرلشود جهت پیشگیری می

، به ایتن در واقعو بالینی صورت گیرد.  اقداماتی آموزشی و درمان هیجانات منفیدر راسقای کاهش 
های دلبسقگی ناایمن در ایجاد اعقیاد بته اینقرنتت عملکرد مخقل تانوادگی و سبک معموال دلیل که 

قیاد بته اع اعضای تانواده در درمان واردکردندتیل هسقند، اسقفاده از رویکردهای درمانی تلفیقی و 
 منیوربه توانندمی آموزشی ریزانبرنامه و ری تواهد بود. همچنین، مسئولیناینقرنت افراد مبقال ضرو

 برگتزاری بته منفتی، هتایهیجان با آن ارتباا و اینقرنت به اعقیاد یفزاینده رشد از افراد سازیآگاه
 یاستقفاده هتایروش و مزایتا معرفتی بته جلستاتی طی و کرده اقدام دانشجویان برای هاییکارگاه
 هایمکانیست  و آن از ناستال  یاسقفاده پیامدهای دیگر، سوی از و سوکی از فناوری این از صحیح

 را اصتالحی و پیشگیرانه راهکارهای سرانجام و پرداتقه پدیده این یایجادکننده زیربنایی مارگونیب
 جتایگزین ایهبرنامهها و روش یارائه عالوه بر این،. دهند پیشنهاد هابرنامه این کنندگانشرکت به
تترین میتزان استقفاده از افرادی که بیش عنوانبه-برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان  ترسال  و

 هاینیاز لهیوسنیبدگرفقه تا  قرار مدنیر مداتالتی یگزینه یک عنوانبهتواند می -اینقرنت را دارند
را  منفی هایهیجان یکاهنده کردبرآورده و همچنین کار و مثبقی قبولقابل شکل به هاآن هیجانی

 داشقه باشند.

 منابع

 بینی اضرراب اجقماعی بتر استاس ستبکپیش(. 1۳95روزبهانی، مرتضی. )؛ و بهشقیان، محمد
 .17-۳4، ۶(۲4شناسی اجقماعی، )های روان. پژوهششناتقیدلبسقگی و نیازهای بنیادین روان
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شده در رابره بین ستبکفرزندپروری ادراکنقش (. 1۳9۰تانجانی، مهدی. ) ؛ وپاکدامن، شهال
 .81 -1۰۲، 1(4شناسی اجقماعی، )های روان. پژوهشگرایی در دانشجویانهای دلبسقگی و جمع

 یرستاله]بررسی ارتباا سبک دلبسقگی و جامعته طلبتی در نوجتوان.  .(1۳8۰پاکدامن، شهال. )
 دانشگاه تهران.[، شناسیدکقری روان

 دانشتجویان در اینقرنتت بته اعقیتاد بتا عمتومی ستالمت ارتباا بررسی(. 1۳9۰. )آسیه پیرزاده،
 .5۲ -8،57(1) سالمت، نیام تحقیقات مجله. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

های دلبسقگی و ترس از (. رابره سبک1۳9۳فرتی، نورعلی. ) ؛ وتوکلی، نازلی.؛ جمهری، فرهاد
 یقیتربآوری اطالعات و ارتباطات در علوم فصلنامه فنارزیابی منفی با اعقیاد به اینقرنت دانشجویان. 

(۲)5 ،77-۶1. 

(. بررسی رابره بین اعقیاد به اینقرنت بتا افستردگی، 1۳91زاده، مری . )فاتحی ؛ وجعفری، نسی 
اضرراب و هراس اجقماعی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجلته علمتی دانشتگاه علتوم پزشتکی 

 .1-9، 17(4کردسقان، )

آگتاهی ستاهاجایوگا بتر های ذهتناثربخشی تمرین (.1۳94) صمد. ،سمیه؛ و رحمقی ،علیداداش
 .55-۶4 ،9(۳) ،شناتقیافسردگی، اضرراب و اسقرس زنان. فصلنامه پژوهش در سالمت روان

بینی نگرش بته شتایعه از پیش(. 1۳9۰صفاری نیا، مجید. ) ؛ وسپاه منصور، مژگان.؛ دالور، علی
هتای . پژوهششتناتقیصتیقی، عواطتف مثبتت و منفتی و بهزیستقی روانهتای شخطری  ویژگی

 .1۰۶ -1۲۲، 1(۲شناسی اجقماعی، )روان
(. اعقباریتابی مقیتاس 1۳84ستاالری، راضتیه ستادات. ) ؛ وصاحبی، علی.؛ اصغری، محمتدجواد
تحتولی  شناستی( بترای جمعیتت بتالینی. روانDASS-21افسردگی، اضرراب و تنیتدگی آزمتون )

 .۲99-۳1۲، 1(4) ،سان ایرانی()روانشنا

 هتایستبک (. رابرته1۳9۳نیشابوری، جهتانگیر. ) کاشفی ؛ وشاهقلیان، مهناز فاطمه.؛ طاهری،
 ستتالمت در پتتژوهش هیجتتانی. فصتتلنامه نتتاگویی بتتا هیجتتان ابتتراز در دوستتوگرایی و دلبستتقگی

 .۳1-4۰ ،8(1) شناتقی،روان

تدابخشی، حوریه؛ و عنابی سراب،  ؛یاری، الهه. ؛بهشقی، داود. ؛میری، محمدرضا. ؛طیوری، امیر.
(. بررسی شیوع اعقیاد به اینقرنت و ارتباا آن با اضرراب، استقرس و افستردگی در 1۳9۳غالمرضا. )

 ،. مجله علمتی دانشتگاه علتوم بهزیستقی بیرجنتد1۳9۳آموزان مقوسره شهر بیرجند در سال دانش
(1)۲۲ ،75-۶7. 

 علتوم تحقیقتات موسسته تهتران:. یانتگ اینقرنتت به اعقیاد مهپرسشنا(. 1۳89. )سلمان علوی،
 (.تجهیز روان) سینا شناتقی رفقاری

فرد، فرشقه؛ و جنقی .؛نجفی، مصرفی .؛مرآثی، محمدرضاعلوی، سید سلمان.؛ اسالمی، مهدی.؛ 
ی، سنجی آزمون اعقیاد به اینقرنت یانگ. مجله علوم رفقارهای روان(. ویژگی1۳89رضاپور، حسین. )

(۳)4 ،189-18۳. 
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حقیقتی، محمتد.  ؛ وعلوی، سید سلمان.؛ مرآثی، محمدرضا.؛ جنقی فرد، فرشقه.؛ اسالمی، مهدی
های شتهر پزشکی با اعقیاد به اینقرنتت در دانشتجویان دانشتگاه(. بررسی ارتباا عالئ  روان1۳89)

 .57-۶5، 17(۲) اصفهان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و تدمات بهداشقی و درمانی همدان،
. روانتی ستالمت و شخصتیت ارزیتابی شناتقی؛روان هایآزمون(. 1۳88. )علی آشقیانی، فقحی

 .بعثت انقشارات: تهران

رضتائی، ستیمین.  ؛ وفرهادی نیا، مسعود.؛ ملکشاهی، فریتده.؛ جلیلونتد، مانیتا.؛ فروغتی، ستعید
دانشجویان دانشگاه علتوم پزشتکی (. بررسی ارتباا بین اعقیاد به اینقرنت و سالمت عمومی 1۳94)

 .۶۲ -74، 17(4پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرسقان، ) -. فصلنامه علمی1۳9۲لرسقان در سال 

(. تأثیر موسیقی آرام بر اضرراب، اسقرس و افسردگی در بیماران مبقال به 1۳84پناه، ف. )مرادی
 درس.نامه کارشناسی ارشد[، دانشگاه تربیت ممشکالت قلبی. ]پایان

(. مرالعه پدیده اسقفاده اعقیادی از اینقرنت در بین 1۳8۶حبیب پورکقابی، کرم. ) ؛ ومعیدفر، سعید
 .18-۲4، ۲(۲نوجوانان و جوانان شهر تهران. نشریه جهانی رسانه، )

(. اعقیاد به اینقرنت در بین دانشجویان 1۳9۰تاکپور، نعیمه. ) ؛ ومیرزائیان، بهرام.؛ باعزت، فرشقه
 -1۶۰، ۲(1ی، )قتیعلتوم ترباطالعتات و ارتباطتات در آوریر آن بر سالمت روان. فصلنامه فنو تأثی
141. 

 طبیتب مجلته. اینقرنتت به اعقیاد با عمومی سالمت ارتباا بررسی(.  1۳89. )ناصر زاده، ناسقی
 .57-۶۳، 11(1شرق، )

 ر لیزرل. تهران: سمت.افزا(. مدل یابی معادالت ساتقاری با کاربرد نرم1۳84هومن، حیدرعلی. )
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