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 اینترنت به اعتیاد و زندگی کیفیت اساس بر کودکان رفتاری اختالل بینی پیش

 ابتدایی دوره دختر آموزان دانش در مادران
 

 2ایروانی ، محمدرضا1شریفی شهپر

ىمبیی، ي مطبيرٌ ارضذ، کبرضىبسی داوطجًی 1   ضُر خمیىی ياحذ اسالمی آزاد داوطگبٌ ،ضُر خمیىی آزاد داوطگبٌ رَا

 (مسئًل وًیسىذٌ) ایران. اصفُبن. ضُر خمیىی ياحذ اسالمی آزاد داوطگبٌ اجتمبعی، مذدکبری گريٌ دیبراستب 2 

 

 چکیده

 پژيَصکیفیت زوذگی ي اعتیبد بٍ ایىتروت مبدران آوبن بًد. بر اسبس اختالل رفتبری کًدکبن  یىیب صیپَذف از تحقیق حبضر 

کیفیت زوذگی ي مؤلفٍ َبی آن  متغیرَبیرابطٍ  کٍ صًرت ایه بٍ ببضذ می َمبستگی ضیًٌ بٍ تًصیفی تحقیقبت وًع از حبضر

 از تحقیق َبی دادٌ آيری گرد بخص در ضذ. بررسیي َمچىیه اعتیبد بٍ ایىتروت ي مؤلفٍ َبی آن بب اختالل رفتبری کًدکبن 

 پرسطىبمٍ سٍ از طالعبتای آير گردی برا قیتحق هیا در کٍ صًرت ایه بٍضذ،  استفبدٌ پرسطىبمٍ اجرای ي میذاوی ريش

جبمعٍ آمبری . اختالل رفتبری پرسطىبمٍ -3 ،اعتیبد بٍ ایىتروت پرسطىبمٍ -2 ،کیفیت زوذگی پرسطىبمٍ -1 است ضذٌ استفبدٌ

ایه پژيَص ضبمل کلیٍ مبدران کًدکبن داوص آمًزان دختر مبتال بٍ اختالالت رفتبری مقطع ابتذایی اصفُبن بًدوذ کٍ در سبل 

از کًدکبن بٍ َمران مبدران آوُب  120از ایه تعذاد  ؛ کٍدر دبستبوُبی ضُر اصفُبن مطغًل بٍ تحصیل بًدوذ 36-35تحصیلی 

 فرضیٍ برای: تحقیق َبی فرضیٍ آزمًن برای استىببطی آمبر بخص درپرسطىبمٍ َبی مريبطٍ بٍ آوُب دادٌ ضذ.  ؛ ياوتخبة ضذوذ

 ؛ يضذ استفبدٌ متغیرٌچىذ  رگرسیًن تحلیل آزمًن تحقیق فرعی َبی ٍیفرض برای ي متغیرٌ چىذ گرسیًنر آزمًن از اصلی

 بر اختالل رفتبری کًدکبن بیىی پیص قببل ي معىبدار تأثیر دارایمبدران  کیفیت زوذگی ي اعتیبد بٍ ایىتروت داد وطبن وُبیی وتبیج
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