
 

 
 

 مقاله پژوهشي

و حساسیت بین فردی در نوجوانان مبتالء به اعتیاد به اینترنت و نوجوانان  تکانشگریمقایسه  
 عادی 

 
 2 مهدی شریفی، 1 محسن جدیدی

 

 

 چکیده
وابستگی رفتاری به اینترنت صرف نظر از اینکه یک آسیب روانی یا معضل اجتماعی زمینه و هدف: پیش 

در نظر گرفته می شود، پدیده است مزمن و عود کننده که با آسیب جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، 
اجتماعی و روانی همراه است و در این خصوص عواملی چون عوامل روانی، شناختی، خانوادگی و اجتماعی 

و حساسیت بین فردی در دانش  تکانشگریهستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه  دخیل 
 آموزان مبتال به اعتیاد به اینترنت و دانش آموزان عادی بود.

پسر مقطع و جامعه آماری ، شامل کلیه دانش آموزان  مقایسه ای-روش پژوهش توصیفی روش کار:  
دانش آموزان که در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نمره  02نها تعداد که از بین آ متوسطه دوم شهر گرگان بود

 (9191بارات ) یتکانشگردانش آموز عادی انتخاب و به پرسشنامه های   02باالتر از میانگین کسب کردند و 
  پاسخ دادند. (9191حساسیت بین فردی بایس و پارکر )و مقیاس 

و حساسیت بین فردی دانش آموزان مبتالء به اعتیاد به نتایج پژوهش نشان داد تکانشگری یافته ها: 
  اینترنت و دانش آموزان عادی تفاوت معنادار وجود دارد.

 یفرد نیب تیو حساس یتوان نتیجه گرفت که تکانشگر وهش میپژهای این  یافته سبر اسانتیجه گیری: 
  می باشد. بیشتر  ینوجوانان عاد در مقایسه با نترنتیبه ا ادیدر نوجوانان مبتال به اعت

 ، اعتیاد به اینترنت. یفرد نیب تیحساس ،یتکانشگر ها: کلیدواژه
 
 

                                                           
 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگز، ایران 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز، بندرگز، ایران ) نویسنده مسئول( 2
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 مقاله پژوهشي

 مقدمه
و  اطالعات یسازد تا به راحت یافراد را قادر م، روزمره یاز زندگ یبه عنوان بخشاز یک سو  نترنتیا دهیپد

 تیفیبه طور خالصه، در بهبود ک کسب ثروت کنند و یو حترا حفظ روابط  ،را بدست آورند دیدانش جد

سوی دیگر، استفاده مستمر و مداوم  (.4،9119؛ یانگ و روگرز3،0229)دیویس ددار یافراد نقش مهم یزندگ

و  9وداک)دالبشود یفرد م یو اختالل در زندگ تحصیلی، شغلی ،یاجتماع ،یمنجر به مشکالت رواناز آن 

سال گذشته  99در طی با اینکه مطابق مطالعات انجام شده  (.0291و همکاران،  6؛  اورن0293همکاران،

با توجه به گسترش تحقیقات انجام شده در این  اما یافته است. برابر افزایش  9222میزان کاربران اینترنت 

کاپالن و (. 0294)کینگ و دلفابرو، حوزه، هنوز بسیاری از عوامل موثر بر این اختالل ناشناخته مانده است

د که موجب مشکالت روان ننام عتیاد به اینترنت را نوعی از استفاده از اینترنت می( ا0220)سادوک 

آن است که اینترنت  تاینترن بهترین تعریف اعتیاد  . رایجگردد شغلی می، اجتماعی، تحصیلی و شناختی

نوعی اعتیاد رفتاری وابستگی به اینترنت (. 0299و همکاران،  7)دونگ باعث وابستگی رفتاری در افراد شود

که منجر به پیامد های منفی برای سالمت  است است و شامل درگیر شدن مداوم و مکرر در فعالیتی

(. 0299و همکاران،  92؛ ساسماز1،0226پتنزا ؛ 0227و همکاران، 9)پارشاجسمی، ذهنی و اجتماعی می گردد

با عواملی متفاوتی چون، متغیرهای جامعه مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که اعتیاد به اینترنت 

 چونمتغیرهای (، 0290،  90 ی؛ پلی و آگریم0294، 99کاس و گریفیت) شناختی از جمله سن، جنس، درآمد

 زمان استفاده از برنامه های اینترنتی، شبکه های اجتماعی و انواع بازی های آنالینمدت 

اجتماعی چون تکانشگری، روان نژندی و  -عوامل روانی (،94،0299فرناندز-؛ لوپز93،0299رکویاک)با

هان و همکاران،  97) و همچنین افسردگی و اضطراب  (0294و همکاران،  96؛ تورنس0297، 99)کوتنهایی

                                                           
3 Davis  
4 Young & Rogers 
5 Dalbudak 
6 Evren 
7 Dong 
8   Parashar 
9  Potenza 
10 Şaşmaz 
11 Kuss & Griffiths 
12 Poli & Agrimi  
13 Barkoviak  
14 Lopez-Fernandez 
15 Koh 
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 مقاله پژوهشي

آسیپ پذیری افراد بویژه  از جمله عواملی است که می تواند زمینه( 0299و همکاران،  99؛ ولفلینگ0221

 .را فراهم آوردنوجوانان و جوانان 

و عمل سریع ذهن بدون   ایگورفتار انسان بدون تفکر کافی، عمل غریزه بدون توسل به ، شامل تکانشگری

دارای یک ساختار چندبعدی است کـه شـامل و ( 0224، 91)میچل دور اندیشی و قضاوت هوشیار می باشد

ابعادی چون تأکید بر زمان حال، نـاتوانی در بـه تأخیرافکنـدن پــاداش ، حــس جــویی، خطرپــذیری، 

 می باشدحساسیت به پاداش و جـویی  حوصلگی، لذت ، بی برنامه ریزینــاتوانی در بــازداری و نـاتوانی در 

تکانشگری همچنین ممکن است به معنی عمل نمودن با کمترین تفکر نسبت  (.9119و همکاران،  02)بویس

باشند، در نظرگرفته  به رفتارهای آینده یا عمل کردن بر پایه افکاری که بهترین گزینه فرد یا دیگران نمی

که فرد بر وجود رفتار  است رفتارهای جبری برخالفرفتارهای تکانشی (. 0293ران، )دالبوداک و همکا شود

هـم چنـین . آگاهی دارد و هدف از رفتار، نه کسب لذت، بلکه عموماً دوری از یـک اضـطراب مـی باشـد

مرحله باشند و فرد در حقیقت در  گیری می و تصمیمرفتارهایی که ناشی از نارسایی در داوری  متفـاوت از 

این فرضیه را که تکانشگری با  (0299) و همکاران 00براهام(. 0229و همکاران،  09) مولر قضاوت اختالل دارد

باشد  دامنه گستردهای از آسـیب شناسـی روانی نوجوان که محدود به اختالالت رفتاری نیستند، مرتبط می

تکانشـگری بـی "و"تـیتکانشگری حرک"توان ایـن مشـکالت را بـا تأثیرگذاری بر  را تأیید نمودند. می

اند که تکانشگری یکی از مهمترین عوامل خطر  ها نشان داده همچنین بررسی .، پـردازش کـرد"برنـامگی

 (.0226و همکاران،  03)ریب رود به شمار می اختالالت اعتیادیشخصیتی گرایش 

شواهدی را ارایه نموده اند که حاکی از این است  (0223) 09و ون یپرن (0221) 04گراهام از سوی دیگر،

افراد را بویژه  در رفتارهایی که از نظر اجتماعی سازنده یا مخرب عملکرد و تمایالت  حساسیت بین فردیکه 

                                                                                                                                                                                     
16 Torens 
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 مقاله پژوهشي

؛ (0294) و همکاران 06؛ هو(0293) نتایج مشاهدات دالبوداک و همکاران هستند، تحت تاثیر قرار می دهد.

این حاکی از تاثیر  (0299) همکارانو  09؛ و گنزالس (0299) ؛ لیو و همکاران (0299) و همکاران 07لیم

. حساسیت بین فردی یک نوع سبک شخصیتی است که همراه با آگاهی در اعتیاد به اینترنت می باشد متغیر

اینکه افراطی از رفتار و احساسات دیگران می باشد. به عبارت دیگر حساسیت بین فردی به میزانی که فرد از 

دیگران در مورد او چه فکر می کنند یا چه احساسی دارند و این ادراک چگونه رفتار او را تحت تاثیر قرار می 

روابط بین فردی،  ه عنوان افراد دارای اشتغال ذهنی افراطی دریارهفات بافراد دارای این صدهد می پردازد.  

، افراد دارای حساسهیت بین فردی. دان بین فردی توصیف شده نعامالتای  هبه جنباس گوش به زن و حس

را به  و طرد شدناد دهند، تا اینکه خطر انتق تمایل دارند رفتار خود را متناسب با انتظارات دیگران تغییر

حساسیت بین فردی دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل (. 9191)بویس و پارکر، حداقل برسانند

، اضطراب جدایی، تمایل بیش از حد به رفتار و واکنش های دیگران، تمایل به خوشحال آگاهی بین فردی

نمودن دیگران و تعارض کمتر، عدم توانایی در ایجاد روابط مستحکم و جدی،  نیاز به تایید، شرم و مفهوم 

یل وابستگی به دلاین افراد  در خود آسیب دیده و شکننده، اعتماد به نفس و خودارزشمندی پایین است که

به دیگران، ارزیابی منفی دیگران از آنها و ریسک پذیری کمتر همچنین روابط اجتماعی سالم را محدود می 

این سازه . (0224و همکاران،  32اسمیت؛ 0220و همکاران،  01هارب؛ 0220ران،ا)بویس و همک سازد

با ابتالء به افسردگی، عملکرد  همچنین فرد را در مواجهه با عوامل استرس زای زندگی آسیب پذیر نموده و

 (0224؛ ویلیام و همکاران،9111مک کب و همکاران، ) تحصیلی و اجتماعی پایین وابستگی مستقیم دارد

اعتیاد به اینترنت مشکالت زیادی را برای فرد بوِزه در حوزه تعامالت اجتماعی فراهم می  لذا از آنجایی که 

با توجه به  رسد و کنند، ضروری به نظر می را تبیین میء به آن ابتالشناسایی عواملی که احتمال  ،آورد

بر این  نشده است،  توجهه گذشته به تکانشگری و خصوصا به حساسیت بین فردیهای  اینکه در پژوهش

                                                           
26 Ho 
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28 González-Bueso 
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 مقاله پژوهشي

در نوجوانان عادی و نوجوانانی که حساسیت بین فردی تکانشگری و اساس پژوهش حاضر با هدف مقایسه 

 اینترنت دارند انجام شد.استفاده افراطی از 

 
 
 

 کار روش
 

جامعه آماری  .ای است مقایسه-به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ روش از نوع علّیمطالعه حاضر 

روش نمونه گیری خوشه ای بود . گرگان بود پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر

تقسیم و سپس از هر منطقه یک دبیرستان و از هر دبیرستان دو به این صورت که ابتدا شهر به چند منطقه 

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان توزیع و از  ،کالس انتخاب گردید. بعد از انتخاب کالس ها

آنها خواسته شد که پرسشنامه را تکمیل نمایند. در مرحله بعد از بین دانش آموزانی که کمترین و بیشترین 

 .و در دو گروه کاربندی شدند کسب کردند، نمونه مورد نظر انتخاب اعتیاد به اینترنت را را از پرسشنامه نمره

رفتاری حجم نمونه برای تعمیم پذیری نتایج اهمیت دارد و معموال در تحقیقات پس  در حیطه علوم

فر پیشنهاد شده است. با ن 99مقایسه ای حداقل حجم نمونه برای هر یک از زیر گروه ها  -رویدادی یا علی

در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنی و همچنین وجود اعتبار بیرونی مطلوب تر،  برای هر زیر گروه نوجوانان 

اجرای پرسشنامه به صورت فردی بود و رضایت نفر نمونه انتخاب شدند.  02مبتال به اعتیاد به اینترنت، 

و به آنها این اطمینان داده شد که پرسشنامه ها بدون  دشرکت کنندگان در پژوهش اخذ گردی شفاهی کلیه

 نام و محرمانه بوده و داده ها به صورت گروهی تجزیه و تحلیل می گردند. 

 ابزار های مورد استفاده به شرح زیر بودند:

  (1811)انگی نترنتیا به ادیپرسشنامه اعت

عامل مهم بودن اینترنت،  6دارای  سوال است که 02شامل ( 9199)انگی نترنتیبه ا ادیپرسشنامه اعت

استفاده زیاد، نادیده گرفتن کار، پیش بینی، فقدان کنترل و نادیده گرفتن زندگی اجتماعی است و افراد بر 

و   4، زیاد=، اغلب اوقات=0، گاه گاهی=  9، به ندرت= 2اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت) هرگز= 
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 مقاله پژوهشي

تا  42) کاربر طبیعی( ،  31تا  02عیت کاربران بر اساس امتیاز ( به سوال ها پاسخ می دهند. و ض9همیشه= 

ضریب آلفای کرونباخ در  .شود) اعتیاد شدید( به اینترنت مشخص می 922تا  72) اعتیاد خفیف( و  61

/. 12/.  و 99/. ، 96/. ، 93/. ، 67/. ، 79/. و برای عامل ها به ترتیب 14( 9391)پژوهش سلطانی و همکاران

 /. به دست آمد.99 ی کرونباخ برای کل پرسشنامه مزبورضریب آلفا حاضرآمد. در پژوهش به دست 

 تکانشگریپرسشنامه  

دارد  سؤال 32 برای سنجش میزان تکانشگری استفاده شد. این ابزار (9191) تکانشگری بارات پرسشنامه

-نمره) همیشه و تقریباً (3ی نمره) اغلب(، 0ی نمره) گه گاه(، 9ی  نمره) ای هرگز درجه 4که روی مقیاس 

ها در  ها و مقاومت معرف پیچیدگی)گذاری شده است و شامل سه خرده مقیاس شناختی تهیه و نمره( 4ی 

عامل و  92با ( معرف عمل بدون فکر و تأمل) عامل، خرده مقیاس حرکتی 9با فوری( گیری  شرایط تصمیم

عامل است. افرادی که میانگین  90با  (ی در رفتار و اعمالنگر توجهی به آینده بی)برنامگی خرده مقیاس بی

 902و  32نمره به ترتیب  باالترینترین و  شوند. پایین تکانشگر محسوب می باالستبه  64ی کل آنها  نمره

در پژوهش اند.  گزارش کرده 93/2تا  71/2اعتبار برای نمره کل آن را از  (0299) 39و گری . اسنودناست

 92/2و  67/2،  72/2برنامگی را به ترتیب  آلفا برای عوامل تکانشگری شناختی، حرکتی و بیضرایب  حاضر

 .بدست آمد

 

 

 پرسشنامه حساسیت بین فردی

استفاده  (9191) پرسشنامه حساسیت بین فردی بایس و پارکربه منظور سنجش حساسیت بین فردی از 

درست  کامالنادرست تا  کامالی از ه ادرج 4سؤال است که بر اساس لیکرت  36این پرسشنامه دارای  شد. 

بوده که  "آگاهی بین فردی "خرده مقیاس است. اولین خرده مقیاس  9گذاری شده است و شامل ه نمر

های حاصل از بین فردی و ادراک فرد از تاثیری که بر دیگری دارد و همچنین پیامد تعامالتحساسیت به 

                                                           
31 Snowden & Gray 
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، شامل  "نیاز به تایید"خرده مقیاس دوم  .دریافت پاسخ انتقادی یا منفی از دیگری را در بر می گیرد

آمیز را منعکس می کند.  حاست که تمایل فرد برای خشنود کردن دیگران و برقراری رابطه صل سواالتی

است که اضطراب فرد را موقع جدا شدن  سواالتینام دارد که شامل  "اضطراب جدایی "خرده مقیاس سوم 

ی ورزی را شناسایی م نام دارد و عدم وجود جرأت "کمرویی "سنجد. چهارمین خرده مقیاس  از دیگران می

ی نام دارد و به جنبه مهم ارزش خود اشاره م "شکننده عزت نفس  "کند. در نهایت پنجمین خرده مقیاس، 

به احساس فرد از اینکه دوست داشتنی نیست و باید خود واقعیش  این خرده مقیاس مربوط اند سواالتکند. 

 (0290) 30و دوگان و ساپمز 99/2ضریب اعتبار نمره کل را ( 9191) یس و پارکربو. را از دیگران پنهان کند

 -بعد از جمع آوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل آنها از آزمون کولموگروفبدست اوردند.  99/2

مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم  tزمون اسمیرنوف، آ

 انجام شد.  SPSS 24افزار

 یافته ها
 

، نوجوانان عادی 92/96±929/2میانگین و انحراف معیار سنی نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت  

دانش  تکانشگریمیانگین و انحراف استاندارد  9جدول  بود. 91/96±979/2و کل نمونه  640/2±11/96

 .دهد برای هر دو گروه مبتال و غیر مبتال، و همچنین نتایج تحلیل واریانس یکراهه را نشان می آموزان

ها رعایت  شرط برابری واریانس ،(P <29/2)براساس آزمون لوین و عدم معناداری آن برای تمامی متغیرها 

(، P ،09/96 =F <29/2تکانشگری حرکتی ) ،بین دو گروه در 9نتایج جدول  شده است. با توجه به

(،  و تکانشگری کل  P ،06/49 =F <24/2(، بی برنامگی )P ،12/03 =F <229/2تکانشگری شناختی )

(229/2> P ،33/94 =F  تفاوت وجود دارد. و نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت در متغیر تکانشگری و )

 .نمودندکسب  آن نمرات باالتری راای ه مولفه
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 تکانشگری در نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنتمیانگین و انحراف استاندارد متغیر  (:1)جدول 

نتایج تحلیل واریانسعادی و  و

برای هر دو گروه مبتال و غیر  حساسیت بین فردی دانش آموزانمیانگین و انحراف استاندارد  0جدول 

براساس آزمون لوین و عدم معناداری آن  .دهد مبتال، و همچنین نتایج تحلیل واریانس یکراهه را نشان می

 0ها رعایت شده است. با توجه به نتایج جدول  شرط برابری واریانس ،(P <29/2) برای تمامی متغیرها 

(، P ،999/1 =F <220/2) نیاز به تایید(، P ،943/99 =F <29/2) آگاهی بین فردی ،بین دو گروه در

شکننده (،  عزت نفس P ،499/0 =F <224/2کمرویی )(، P ،921/9 =F <29/2) اضطراب جدایی

(229/2> P ،902/4 =F،)  حساسیت بین فردیو (  229/2کل> P ،973/6 =F تفاوت وجود دارد. و )

کسب  آن نمرات باالتری راهای  مولفهنوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت در متغیر حساسیت بین فردی و  

 .نمودند

حساسیت بین فردی در نوجوانان مبتال به اعتیاد میانگین و انحراف استاندارد متغیر  (:2)جدول 

 نتایج تحلیل واریانس عادی و  و  اینترنت به

دانش آموزان مبتال  شاخص/متغیر

  اعتیاد به اینترنت

دانش آموزان 

 n=20عادی 

 

دانش آموزان مبتال  شاخص/متغیر

  اعتیاد به اینترنت

n=20 

دانش آموزان 

 n=20عادی 

 

Mean± SD Mean± SD  آماره

 لوین

 معناداری F معناداری

 29/2 09/96 31/2 09/2 03/97±96/3 94/03±43/4 حرکتی

 229/2 12/03 49/2 33/2 24/99±91/3 91/00±43/3 شناختی

 24/2 06/49 91/2 26/9 94/02±12/3 76/04±29/4 بی برنامگی

نمره کل 

 تکانشگری

26/92±41/72 97/9±49/99 29/0 40/2 33/94 229/2 
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n=20 

Mean± SD Mean± SD  آماره

 لوین

 معناداری F معناداری

 29/2 943/99 49/2 93/2 23/94±69/9 20/97±67/0 آگاهی بین فردی

 220/2 999/1 79/2 31/2 49/96±01/9 90/91±33/9 نیاز به تایید

 29/2 921/9 39/2 66/2 12/92±97/0 96/93±44/0 اضطراب جدایی

 224/2 499/0 06/2 00/9 40/94±39/0 07/96±22/9  کمرویی

عزت نفس 

 شکننده

09/9±96/90 61/9±79/1 96/9 91/2 902/4 229/2 

نمره کل 

 حساسیت

07/9±93/79 91/6±99/69 97/2 36/2 973/6 229/2 

 

 و نتیجه گیری بحث
 

به  ادیدر نوجوانان مبتالء به اعت یفرد نیب تیو حساس یتکانشگر  سهیمقاهدف از پژوهش حاضر 

بین نوجوانان مبتال به اعتیاد به اینترنت و یافته های پژوهشی نشان داد که بود.   یو نوجوانان عاد نترنتیا

. ادبیات تفاوت معناداری وجود داردتکانشگری و حساسیت بین فردی نوجوانان عادی در مولفه های 

که افراد دارای حساسیت بین فردی و اجتماعی بیشتر مستعد اعتیاد مبنی بر ایناز نتیجه فوق نیز پژوهشی 

و همکاران،  39؛ شاو0227و همکاران،  34؛ ابلینگ0226، 33)کاپالن کند، حمایت می به اینترنت می باشند

افراد با حساسیت بین در تبیین این مساله می توان عنوان نمود که  (.0299و همکاران،  36؛ شلدون0299

ز تعامالت ا ،فردی و اجتماعی به دلیل عدم کفایت و فقدان اعتماد به نفس در ایجاد و حفظ روابط اجتماعی

ی پذیرند و از آن دوری می چهره گریزانند، این افراد ریسک تعامالت اجتماعی رو در رو را نم چهره به

لذا به محیط های مجازی روی می آورند که ریسک کمتری دارد و بهتر می توانند شرایط را کنترل  نمایند،

با اینکه  ، (0299) 37مطابق مطالعات لی و چونگهمچنین  (.0299؛ شلدون و همکاران، 0226)کاپالن، کنند

                                                           
33 Caplan 
34 Ebeling 
35 Shaw 
36 Sheldon 
37 Lee & Cheung 
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افرادی که عزت نفس پایینی ندگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما ارتباطات اجتماعی برای ادامه ز

نشانه های اضطراب خود از جمله عرق کردن،  جهت پنهان کردن ارزیابی منفی هستند، -و دچار خود داشته

را تا حدود  )استرس زا( تا از طریق ارتباطات مجازی این شرایط نمایندتیک های عصبی و ...تالش می 

در این ارتباط  .و اعتماد به نفس آسیب دیده خود را ترمیم نمایند گرفته، تایید اجتماعی نمودهزیادی کنترل 

 افراد کمرو و خجالتی نیز استفاده از اینترنت را، شیوه مناسب تر برای تعامالت خود در نظر می گیرند

و بدون  ی به عنوان انجام عمل بدون برنامهاز سوی دیگر تکانشگر  (.0227و همکاران،  39ویت-بلینگ) ا

برای افرادی که مشکل مهار رفتاری دارند اینترنت ، توجه به نتایج احتمالی منفی آن تعریف شده است. 

کوتاه مدت می تواند گشت و گذار در شبکه های اجتماعی، بازی های انالین به عنوان تقویت کننده در 

تکانشگری بــه معنای عــدم بازداری پاســخ یا . به عبارت دیگر،  رضایت خاطر آنها را فراهم آورد

و به عنوان نوعی  در لوب پیشانی ارتباط دارد اختاللجلوگیــری از بازداری عملکرد اجرایی است که با 

وی از س اینترنت دارند تکانشی تر عمل می نمایند.اختالل تکانه قلمداد می گردد لذا افرادی که اعتیاد به 

یعنی تمایل به عمل شتاب زده در پاسخ به آشفتگی در برابر بعد  فوریتدیگر ابعاد رفتار تکانشگرانه 

فقدان  خواهی یعنی تمایل به جستجوی تجربیات جدید و هیجان انگیز،  هیجانتکانشگری نوروزگرایی، 

و پشتکار به معنای عدم توانایی  پایداری در عمل فقدان و عمل بدون فکر و تامل یعنی تمایل به قصد قبلی

اینترنت به عنوان زمینه بسیاری از آسیب های روانی به شمار می آیند.  در متمرکز ماندن روی یک کار

 این افراد بدون درتقویت فوری را به همراه دارد، هیجان خواهی کاربران را تا حدود زیادی ارضاء می کند، 

 فاقد صفت خود انضباطی هستندنظر گرفتن پیامد کارها اقدام به عمل می نمایند و 

 تقدیر و تشکر
 

 ن آموزش و پرورش گرگان و دانش آموزان محترم  به جهت همکاری در انجام اینمسئوالدر پایان از 

 پژوهش تشکر و قدردانی می نماید.

                                                           
38 Ebeling-Witte 
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Abstract 

Background & Aims: Behavioral dependence on the Internet, regardless of 

whether it is a mental or social problem, is a chronic and recurrent phenomenon 

associated with serious physical, financial, family, social and psychological 

injuries, and in this regard factors examples psychological, cognitive, family 

and social factors are involved. Accordingly, the aim of this study was to 

compare impulsivity and interpersonal sensitivity among students with Internet 

addiction and normal students.  

Materials & Methods: The research method was descriptive-comparative and 

the statistical population included all  males secondary school of Gorgan, of 

them selected 20 student with higher scored average in Internet addiction 

inventory and 20  normal students. They responded to Barat's impulsive 

questionnaire (1959) and the interpersonal sensitivity scale of Bias and Parker 

(1989). 

 Results: The results showed that there is a significant difference between the 

impulsivity and interpersonal sensitivity of students with Internet addiction and 

normal students. 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that 

interpersonal impulsivity and interpersonal sensitivity in adolescents with 

Internet addiction are more than those with normal adolescents. 
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