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Abstract
This study was conduted to aim the causal relationship between sensation
seeking and internet addiction with mediation of affiliation to deviant peers
in students. 294 undergraduate freshmen from Shahid Chamran University
of Ahwaz were selected by using multi-stage random sampling method,
and completed Yang Internet Addiction Test, Zuckerman Sensation Scale,
and Paschal, Ringwalt, and Flewelling Scale. Data were analyzed using
path analysis method. Findings indicate that sensation seeking and
affiliation to deviant peers are dirctly associated with internet addiction,
and sensation-seeking indirectly increases internet addiction by increasing
students' affiliation to deviant peers. Therefore, students with high
sensation seeking more likely to be in deviant peer groups, and this will
indirectly increase their internet addiction.
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطهی علّی هیجانخواهی و اعتیاد به اینترنت با میاانجیگاری تعلّا باه
همساالن منحرف در دانشجویان انجام گرفت 294 .دانشجوی ساا او اارنناسای داناا اه نا ید
چمران اهواز با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب ندند و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ،
مقیاسهای هیجانخواهی زاارمن و همناینی با همساالن منحرف پاسکا و همکاران را تکمیل نمودند.
داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و نرمافزار  AMOSتحلیل ندند .یافتهها ناان داد اه هیجانخاواهی و
تعلّ به همساالن منحرف با اعتیاد به اینترنت و هیجانخواهی با افزایش تعلّا باه هامسااالن منحارف
بهصورت غیرمستقیم با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد .بنابراین ،دانشجویاان باا هیجاانخاواهی بااال باه
احتما بیاتری درگروه های همسا منحرف عضو و این امر بهطور غیرمستقیم اعتیاد به اینترنات را در
آنها افزایش میدهد.
واژههای کلیدی :هیجانخواهی ،اعتیاد به اینترنت ،تعلّ به همساالن منحرف
 استادیار گروه رواننناسی ،دانا اه ن ید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (نویسنده مسئو )
a.atashafrouz@gmail.com
 دانشجوی اارنناسی ارند روان نناسی تربیتی ،دانا اه ن ید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 دانایار گروه رواننناسی ،دانا اه ن ید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
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مقدمه
اینترنت بهعنوان یکی از ابعاد نوپای فناوری در ج ان معاصر در تغییر و تحاو زنادگی افاراد
جامعه نقش بسزایی ایفا میاند .امروزه اینترنت به تمام جنبههای زندگی بار از جملاه تحصایل،
اار ،خرید ،سرگرمی ،روابط اجتماعی و غیره رسوخ ارده است و استفاده از این ناو فنااوری در
تمام ااورها متداو و روزافزون است (لیتراس و پاابلوس .)2011 ،1اینترنات ببال از آن ااه در
دسترس عموم برار گیرد بیاتر بهعنوان وسیلهای برای مکاتبات محرمانه اااربرد دانات (یاناگ،2
 ،)1998اما در حا حاضر این فناوری بهطور بابل توج ی بهخصوص در بین نوجوانان و جواناان
چنان متداو نده بهطوری اه جزء ضروریات زندگی آنها نده است .بهطاورالی ،هار پیاارفت
جدیدی ،در انار مزایایی اه دارد ،میتواند ماکالتی را نیز به همراه دانته باند؛ با ظ ور اینترنات
ماکالت و آسیبهای جدیدی پدیدار ندهاند اه برخی از آنها به یک ن رانی فراگیر در جامعاه
ج انی تبدیل نده است (براامن .)2011 ،3رناد روزافازون اساتفاده از اینترنات در اناار فوایاد
بینمار آن از جمله دسترسی سریع ،آسان و ارزان به اطالعات میتواند پیامدهای منفی م مای را
برای افراد به همراه دانته باند ،بهخصوص اگر میزان استفاده از اینترنت توسط هر اااربر از حاد
معینی فراتر رود .مصرف بیش از اندازه اینترنت یا اعتیاد به اینترنت را اولین باار ایاوان گلادبر ،
روانپزنک المبیایی ،مطرح و معیارهای تاخیصی آن را ثبت اارد (اراالیاان .)2014 ،4مایتاوان
گفت اه یکی از معضالت برن بیست و یکم اعتیاد به اینترنت اسات .اعتیااد باه اینترنات ،ناوعی
اختال انتر تکانه است اه به استفاده بیش از حاد از اینترنات انااره دارد باهطاوریااه ساایر
فعالیتهای اجتماعی فرد را تحتالاعا برار میدهد و منجر به اُفت عملکرد وی در حاوزههاای
مختلف نغلی ،علمی ،اجتماعی ،حرفهای ،خانوادگی ،ابتصادی ،روانناناختی و نادیاده ان اناتن
روابط در دنیای وابعی مثل دوستان و خانواده مینود (ح نناس .)1385 ،ایان اعتیااد اگرچاه در
ظاهر برخالف اعتیاد به سوءمصرف مواد عوارض و پیامدهای آن به چام نمیآید ،ولی بار طبا
نتایج پژوهش ها اعتیاد به اینترنت آسیب های متعاددی از جملاه آسایبهاای روانای (اضاطراب،
1. Lytras & Pablos
2. Young
3. Brockman
4. Arakelyan
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افسردگی ،احساس تن ایی) ،جسمانی (مااکالت خاواب و تغذیاه) ،خاانوادگی (اااهش رواباط
خانوادگی و افزایش فاصله بین اعضای خانواده) ،نغلی (نبود بازدهی اااری و اخارا از ااار) و
تحصیلی (اُفت نمرات تحصیلی) می تواند به فرد وارد اناد (هاناگ ،لای و تاا و .)2010،1آمارهاا
ناان میدهد اه بیاترین باری اه در معرض خطار ایان اعتیااد اسات نوجواناان و جوانااناناد
(پوررمضان .)1385 ،ااور ما از نظر جمعیتی یکی از جوانترین اااورهای دنیاا اسات ،اهمیات
اعتیاد به اینترنت بیاتر احساس مینود .لذا ،ضروری به نظر میرسد ااه پژوهاای جاامعتار در
زمینه اعتیاد به اینترنت و عوامل دخیل بر آن (بیرونی و درونی) صورت گیرد.
با توجه به نتایج برخی از پژوهش ها یکی از عوامل خیلی م م اه می تواناد باا هار ناو
اعتیاد رابطه دانته باند میزان هیجان خواهی فرد است .افاراد باا هیجاان خاواهی بااال بیااتر
ریسک پذیر و اهل خطر هستند و وبایع و تجاارب بسایار هیجاان ان یاز را دنباا مایانناد.
هیجان خواهی یکی از عوامل ریسک پذیری و رفتارهاای ضاداجتماعی تعریاف ناده اسات
(زاارمن .)2007 ،2در دسترس بودن  24ساعته اینترنت برای بسیاری از جواناان و نوجواناان
فرصت و موبعیت هایی را همانند دیدن فیلم هاای پاورن ،انجاام باازی هاای خااونتآمیاز،
دوستیابی آنالین و سرگرمی ندن در نبکه هاای اجتمااعی فاراهم نماوده ااه دارای ناور و
هیجان باالیی هستند .در پژوهش های اخیر نواهدی به دست آماده ااه نااان مایهاد باین
هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت رابطهٔ مثبت وجود دارد .برای مثاا  ،یاک یافتاه در تاایوان
ناان داد اه بین سطح باالی هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت وجود دارد (لاین
و تسای .)2002 ،3همچنین نتایج  37پژوهش در چی ن ،تایوان و ایالت متحاده نااان داد ااه
رابطهٔ مثبتی بین هیجان خواهی باال و اعتیاد باه اینترنات وجاود دارد (واناگ ،چان ،یاناگ و
گا و،4

.)2013

بهعالوه ،برخی پژوهشها ناان دادهاند اه هیجانخواهی نه تن ا بهصورت مستقیم ،بلکه به
صورت غیرمستقیم و از طری برخی متغیرها از جمله تعلّ به همساالن منحرف میتواند زم ٔ
ینه
1. Huang, Li, & Tao
2. Zuckerman
3. Lin & Tsai
4. Wang , Chen, Yang, & Gao
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ایجاد اعتیاد را در افراد فراهم اند (لی ،نیومن ،لی و زنگ .)2016 ،1در وابع یکی از عواملی اه
به نظر میرسد هیجانخواهی از طری آن بر اعتیاد به اینترنت تأثیر میگذارد رفتارهای انحرافی
نوجوانان میباند اه از طری تعامل با محیط اجتماعی ناسالم اسب میانناد (ایانن و نااو،2
 .)1997همساالن می تواند به همدی ر یک هنجار و ال وی رفتاری بدهند اه چ ونه از اینترنت
استفاده انند .همساالن منابع اینترنتی بیاتری در اختیاار همادی ر بارار مایدهناد و از طریا
باااازیهاااای آنالیااان و چااات ااااردن ااااه یاااک پااااداش اجتمااااعی و محراااای اسااات
اه منجر به اعتیاد به اینترنت مینود ارتباط آنالین بربرار میانند .از اینرو ،تعلّ به همسااالن
منحرف احتما اعتیاد به اینترنت را افزایش میدهاد .یاک یافتاه نااان داد در باین همسااالن
منحرف رفتارهای پرخاشگری ،بزهکاری و استفاده ابزاری از اینترنت رایجتر اسات (موناهاان،
استنبر

و اافمن .)2009 ،3بنابراین ،پژوهش حاضر به دنبا پاسخ به این سااا باود ااه آیاا

بین هیجانخواهی و اعتیاد به اینترنت با میانجیگری تعلّ به همسااالن منحارف رابطاه وجاود
دارد؟

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
پژوهش حاضر هم بست ی از نو تحلیل مسیر 4بود .جامعه این پژوهش نامل الیه دانشجویاان
سا او اارنناسی دانا اه ن ید چمران اهواز در سا تحصیلی  96-1395بود اه  300داناشجاو
به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب ند .ابتدا از میان تماام دانااکدههاای داناا اه
ن ید چمران اهواز سه داناکده (ادبیات ،علاوم تربیتای و رواننناسای و فنای م ندسای) ،و از هار
داناکده  4رنته و از هر رنته  25دانشجو (جمعاً  300نفر) باهصاورت تصاادفی باهعناوان گاروه
نمونه انتخاب گردیدند .در ن ایت پس از انار گذانتن ناش پرساانامه نااب

 294 ،نفار از آنهاا

پرسشنامههای خود را تکمیل و برازش مد پیان ادی روی آنها بررسی ند.
1. Li, Newman, Li, & Zhang
2. Keenen & Shaw
3. Monahan, Steinberg, & Cauffman
4. path analysis
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ابزار اندازهگیری
آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ .)IAT( 1این آزمون توسط یاناگ ( ، 1998باه نقال از
اوک )2011 ،2طراحی ند و دارای  20ماده است ،اه ماده های این آزماون در یاک طیاف
لیکرت  5رتبه ای (بندرت =  1تا همیاه =  )5مرتب نده اناد .در ایان آزماون نماره بااال
نرات اننده ها حاای از وابست ی بیاتر به اینترنت می باند .ضریب پایایی آلفای ارونبااخ
این آزمون توساط ویادیانتو و ماک ماوران 0/89 )2004( 3گازارش ناده اسات .علاوی،
جنتی فرد ،مراثی ،اسالمی ،رضاپور و نجفی )2010( 4ناان دادند اه پانج عامال مااکالت
اجتماعی ،تأثیر بر عملکرد ،فقدان انتار  ،اساتفاده مرضای از چات روم و بای تاوج ی باه
وظایف نغلی از این آزمون بابل نناسایی است .در پژوهش حاضر ،ضرایب پایایی آلفای
ارونباخ و تنصیف این آزمون به ترتیب  0/84و  0/81و در تحلیل عاملی تأییادی سااختار
پنج عاملی آن به دست آمد.
مقیاس هیجانخواهی :5این ابزار 40مادهای تحت عنوان مقیاس استاندارد هیجانخاواهی
توسط زاارمن ،آیزنک و آیزنک )1978( 6طراحی نده و اه نامل چ ار مالّفهٔ حادثهجاویی،
تجربهجویی ،بازداریزدایی و ماال پاذیری اسات .آزاد فاالح ( ، 1373باه نقال از سالطانی،
فوالدوند و فتحای آناتیانی )1388 ،پاس از حاذف مااده ناامرتبط باا فرهناگ ایرانای روی
داناجویان ایرانی هنجاریابی ند و به  30ساا تقلیل یافت و اه هر ساا نامل دو گزیناه
الف و ب میباند اه از آزمودنیها خواسته ند پس از خوانادن هار سااا بسامتی را ااه
(الف) یا (ب) به آن تمایل دارند ،انتخاب نمایند .نمرهگذاری آن به صورت (الاف نماره  1و
ب نمره صفر) است .باالترین نمره در این آزمون  30و پایینترین نمره صفر میباند .نماره
باالتر از  15نااندهنده هیجانخواهی باال است (سالطانی و همکااران .)1388 ،در پاژوهش
سلطانی و همکاران ( ) 1388آلفای ارونباخ ال پرسانامه  0/74بهدست آماد .بارای بررسای
1. Internet Addiction Test of Young
2. Koc
3. Widyanto & McMurran
4. Alavi, Jannatifard, Maracy, Eslami, Rezapour, & Najafi
5. Sensation Seeking Scale
6. Eysenck & Eysenck
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اعتبار سازهٔ مقیاس هیجان خواهی زاارمن ،ایان مقیااس باا مقیااس هیجاان خاواهی آرنات

1

( )1993همبسته نده است .ضریب همبست ی بین این دو مقیاس  0/46به دست آماد ااه در
سطح  0/01معنیدار بود.
مقیاس همنشینی با همساالن منحرف :این مقیااس توساط پاساکا  ،رین اوات و فلاولین

2

( )2003طراحی ند و سااالت آن درباره ارتباط نوجوانان باا همسااالنی اسات ااه رفتارهاای
پرخان رانه ،درگیری و نزا  ،حمل سالح ،مصرف سی ار ،الکل و مواد مخدر را ناان میدهند.
این مقیاس  8ساا دارد اه توسط آلباواردی ،نظاری ،ناوری و خادادای سان ده )2012( 3در
ایران ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن بررسی نده است .این ابزار بر اساس مقیااس چ اار
درجهای لیکرت (نماره صافر بارای هایا اادام از دوساتان تاا نماره  4بارای هماه دوساتان)
نمرهگذاری نده است .نمره باالتر نااندهنده همناینی بیاتر باا همسااالن بزهکاار اسات .در
پژوهش نظری ،امینیمنش و ناهینی ( )1391ضریب آلفای ارونبااخ بارای اال مقیااس 0/84
گزارش ند .همچناین باا روش تحلیال عااملی تأییادی سااختار عااملی ایان مقیااس توساط
پژوها ران مذاور تأیید ند.

روند اجرای پژوهش
پس از تصویب طرح پژوهش در دانا اه ،بهطور تصاادفی ساه دانااکده انتخااب گردیاد
(ادبیات ،علوم تربیتی و روان نناسی و فنی م ندسی) .سپس از هر دانااکده  4رناته و از هار
رنته  25دانشجوی سا او به روش تصادفی چند مرحلاهای انتخااب نادند .الزم باه اار
است ببل از تکمیل ابزارها توضیحاتی در مورد اهمیت پژوهش و رعایت دبات و صادابت در
تکمیل پرسشنامهها به دانشجویان گروه نمونه داده ند.

تجزیه و تحلیل دادهها
در این مطالعه برای بررسی برازندگی مد فرضی از تحلیل مسیر و ناخ

های برازنادگی

1. Arnett
2. Paschal, Ringwalt, & Flewelling
3. Alboukordi, Nazari, Nouri, & Khodadadi
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همانند  IF،GFI،GF ،x2/dfو  RMSEAاستفاده گردید.

یافتهها
جدول 1
میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
میانگین انحراف معیار هیجانخواهی

متغیر
هیجانخواهی

7/10

2/22

تعلّ به همساالن منحرف

2/89

4/29

اعتیاد به اینترنت

35/83

20/15

تعلّق به همساالن

اعتیاد به

منحرف

اینترنت

**
**

)0/01( 0/21

)0/008(0/23

**

-

)0/003(0/36

0/01

**

<p

همانطور اه در جدو  2مااهده مینود ،میان ین و (انحراف معیار) هیجانخاواهی 7/10
و ( ،)2/22تعلّ به همساالن منحارف  2/89و ( )4/29و اعتیااد باه اینترنات  35/83و ()20/15
بهدست آمده است .همچنین بین متغیرهای سه گانه همبسات ی مثبات و معنایداری در ساطح
 p < 0/01مااهده مینود.

**0/32

اعتیاد به اینترنت

تعل به همساالن منحرف

**0/17

شکل 1
ضرایب مسیر بین متغیرها در الگوی پیشنهادی

**0/21

هیجانخواهی
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همانطور اه در نکل  1مالحظه میناود ،تماام ضارایب مسایر مساتقیم (هیجاانخاواهی باه
تعلّ به همساالن منحرف ( ،)p < 0/001 ،β = 0/21هیجانخواهی به اعتیاد به اینترنات (،β = 0/32
 ،)p < 0/001و تعلّ باه همسااالن منحارف باه اعتیااد باه اینترنات ())p < 0/002 ،β = 0/17
معنیدار ندهاند .جدو  2ناخ

های برازندگی مد پیان ادی را ناان میدهد.
جدول 2

شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی
ناخ

های برازندگی

مقدار

x2

df

p

62 0/001 223/04

x2/df

0/92 0/93 0/95 3/59

همانطور اه در جدو  2مااهده میناود ،نااخ
معنیدار است .دی ر ناخ

IFI

RMSEA AGFI CFI GFI

0/90

0/06

هاای برازنادگی خای دو (،)223/04

های برازندگی ،از جمله نسبت مجذور خی دو به درجاه آزادی (

 )x2/dfبااا مقاادار  ،3/59ناااخ

نیکااویی باارازش ( ،0/93 )GFIناااخ

نیکااویی باارازش

تعدیلیافته ( ،0/90 )AGFIناخ

برازندگی تطبیقی ( ،0/92 )CFIناخ

برازندگی افزایای

( 0/95 )IFIو جذر میان ین خطای تقریب ( )RMSEAبا مقدار  0/06حاای از برازش مطلوب
ال وی پیان ادی با داده است .در پژوهش حاضار ،مسایرهای غیرمساتقیم باا اساتفاده از روش
بوتاستراپ ماارو پریچر و هیز )2008( 1مورد آزمون برار گرفتهاند.
جدول 3
ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی
B

β

S.E

C.R

P

هیجانخواهی به تعلّ به همساالن منحرف

0/09

0/21

0/02

3/80

p ≥ 0/001

هیجانخواهی به اعتیاد به اینترنت

0/59

0/32

0/10

5/90

p ≥ 0/001

تعلّ به همساالن منحرف به اعتیاد به اینترنت

0/13

0/17

0/04

3/04

p ≥ 0/002

مسیرهای مستقیم

1. Preacher & Hayes
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مسیر غیرمستقیم هیجانخواهی بر اعتیاد به اینترنات باا میاانجیگاری تعلّا باه همسااالن
منحرف با استفاده از روش بوتاستراپ ناان داد اه حد پایین  0/02و حد باال  0/1صفر را در
بر نمیگیرد .این یافته بیان ر این است اه تعلّ به همساالن منحارف رابطاه هیجاانخاواهی و
اعتیاد به اینترنت را میانجی گری میاند (.)β = 0/07

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی ال وی پیان ادی رابطهٔ علّی بین هیجان خواهی و اعتیااد
به اینترنت با میانجی گری تعلّ به همساالن منحرف در دانشجویان بود .یافتههاای پاژوهش
ناان داد اه ال وی پیان ادی برازش مطلوبی با داده ها دارد (جادو  .)2باه عباارت دی ار،
همسو با پژوهش لی و همکاران ( )2016هیجان خواهی به طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد
به اینترنت با واسطه تعلّ به همساالن منحرف ارتباط دارد .در تببین این یافته میتاوان گفات
اه خل و خوی هیجانی افراد می تواند در ابتالی آن ها به اعتیاد باه اینترنات و همچناین در
ملح ندن آنها به گروههای منحرف و یا سالم نقش اساسی دانته باند.
در تبیین رابطهٔ بین هیجان خاواهی و تعلّا باه همسااالن منحارف مای تاوان گفات ااه
هیجان خواهی در انوا رف تارهای اعتیادگونه (همانند سوءمصرف مواد ،اعتیاد جنسی و غیاره)
و خطرناک (مثل پرخان ری ،رانندگی خطرناک و اغتااش ،رفتارهای پرخطر جنسی و غیره
) می تواند نقش دانته باند .از دید زاارمن ( )2007افراد هیجان خواه دارای ویژگی هاایی از
جمله ماجراجویی ،انجکاوی برای اسب تجربیات جدید ،بازداری زدایی و حساسیت نسبت
به ماللت هستند اه این می تواند زمینهٔ پیدایش استفاده بی رویاه و بادون بیاد و نارط را از
اینترنت افزایش دهد .افراد با هیجان خواهی باال از لحاظ نخصیتی برون گراتر هستند ،و ایان
امر باعث می نود بیاتر در نبکه های اجتماعی عضو نوند و بیاتر در اتاقهاای گفت او 1از
طری اینترنت وبت ب ذرانند .این نرایط باعث می نود اه بیاتر در اانا های ممنوعه عضو
و جذب نوند و طبیعتاً بعد از مدتی جدا از این اه باید وبت زیادی را در اینترنت ب ذرانند،
ارزش ها و اطالعات مربوط به صاحبان و اعضای آن اانا ها و گروه ها را درونی ارده و باه
1. chat room
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آن ها تعلّ پیدا میانند.
از طرف دی ر ،چون ماجراجو و انجکاو هستند با میزان ریساک بااالتری وارد اینترنات
می نوند و چندان عالبه ای به استفاده ایمن از نبکه های اجتماعی ندارند و همین امر باعاث
می نود در خیلی از موابع نرو به االهبردار ی اینترنتی انند و یا زمینه بربانی ندن خود را
توسط افراد دی ر فراهم انند .از طرف دی ر ،چون این افاراد نسابت باه ماللات حساسایت
دارند در نتیجه به دنبا تجربه ها و جستجوهای متنو هستند و این نرایطی ایجاد میاند اه
وابست ی بیاتری به اینترنت پیدا انند (وانگ و همکاران.)2013 ،
مسیر تعلّ به همساالن منحرف با اعتیاد به اینترنت در داناجویان تأییاد گردیاد ااه باا
نتایج مطالعات لی و همکارن ( ) 2016همسو است .در تبیین این می توان بیان دانت اه تعلّ
به همساالن منحرف نرایط ال وبرداری از رفتارهای منحرف و غیرطبیعی را تس یل می نماید
و به خصوص این امر در نوجوانی و ابتدای جاوانی نماود بیااتری پیادا مای اناد .بار طبا
یافته های روان نناسی رند در این محدوده سانی گارایش نوجواناان باه همسااالن بیااتر و
نسبت به خانواده امتر می نود؛ از این رو ،در صورتی اه نوجوان در تنظایم هیجاناات خاود
ماکل دانته باند ،احتماالً در تعیین دوستان خاود حادود و مرزهاا را رعایات نمایاناد و
درگیر رواباط ناساالم باا همسااالن داری مااکل و ن ایتااً ال اوبرداری از آن هاا مای ناوند
(استینبر  .) 2008 ،1اگر اعتیاد به اینترنت را به عناوان یاک رفتاار غیرانطباابی و یبمارگوناه
در نظر ب یریم ،این احتماا وجاود دارد ااه ایان اعتیااد از داناشجویاان هامااالس و یاا
هم خواب اه دارای این ماکل به سایر دانش جویان اه در تنظیم هیجانات خود ماکل دارناد،
سرایت اند.
الزم به ار است اه به علّت ماهیت پژوهش حاضر (هم بست ی) ،در استنباط رابطهٔ علّی
معلولی بین متغیرهای هیجان خواهی ،تعلّ به همسا الن منحارف و اعتیااد باه اینترنات بایاد
احتیاط ارد و هم چنین در تعمیم نتایج آن به سایر گروه های سانی و فرهن ای بایاد احتیااط
صورت گیرد .به پژوهشگران توصیه مینود رابطهٔ ساایر ویژگای هاای نخصایتی از جملاه
سخت رویی ،روان رنجورخویی و غیره را با اعتیاد به اینترنت بررسای نمایناد .باه عاالوه ،باه
1 .Steinberg
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مساولین امور دانش جویی توصایه مای ناود بارای تادارک و جاذب بیااتر داناش جویاان،
به خصوص دانشجویان با هیجان خواهی باال برنامه های سرگرمی و ورزنی بیاتری تادارک
ببینند.
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