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  فصلنامه  
  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن
  95- 107 ـ صفحات 1391 پاییزـ  اولـ شماره  سومسال 

  
هاي  ویژگیبا پیشرفت تحصیلی و رابطه اعتیاد به اینترنت 

  شخصیتی فراگیران
  1* زاده رمضان حسن

  **عاطفه بیدختی

  ***عباس رضایی

  ****فاطمه رهایی

  چکیده
زمان با دسترسی روز افزون و گسترده مـردم بـه اینترنـت، شـاهد      هم. اي رو به گسترش است پدیده ،ترنتدسترسی به این

هـاي   ویژگـی  ابررسی رابطـه اعتیـاد بـه اینترنـت  بـ      این پژوهش به منظور، به این دلیل .نوعی وابستگی در جوانان هستیم
جامعـه  . همبستگی استـ   از نوع توصیفی ،رروش پژوهش حاض. انجام پذیرفتفراگیران  پیشرفت تحصیلی وشخصیتی 

در اسـتان   1390-91آمـوزان مقطـع متوسـطه مشـغول بـه تحصـیل در سـال تحصـیلی          شامل کلیه دانش ،آماري پژوهش
به عنـوان نمونـه   اي  گیري تصادفی طبقه نمونه هنفر به شیو 800سمنان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 

 آوري نئـو جمـع   هاي شخصـیتی  سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و ویژگی نامه پرسش  با استفاده از ها داده. انتخاب شدند
بـین اعتیـاد بـه    نتایج نشان داد که  .شدتحلیل  SPSSافزار  نرمو با  تی و ضریب همبستگی پیرسونو با استفاده از آزمون 

آموزان دختر و پسر از نظـر میـزان اسـتفاده     دانش بین .اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد
 ،چنــین هــم. از دختــران اســت از اینترنـت تفــاوت معنــادار وجــود دارد و میـانگین اســتفاده از اینترنــت در پســران بـاالتر   

و باوجدان بـودن  معنادار و مثبت و بودن  و موافقهاي روان رنجورخویی  اینترنت با خرده مقیاساعتیاد به همبستگی میان 
 ،بنـابراین  .بین اعتیاد به اینترنت و خرده مقیاس گشودگی رابطه معنادار وجود نداشت. برون گرایی معنادار و منفی است

  .استفاده از اینترنت است در کننده بینی و پیش ثرؤتوان نتیجه گرفت که ویژگی شخصیتی از عوامل م می
  واژگان کلیدي

 فراگیران ،اعتیاد، اینترنت، ویژگی شخصیتی

                                                      
 rhassanzadehd@yahoo.com واحد سارياسالمی نشگاه آزاد دا ،شناسی دانشیار گروه روان* 

 atefeh_beydokhti@yahoo.com واحد سارياسالمی دانشگاه آزاد  ،شناسی کارشناس ارشد روان** 
 a.rezaei1353sari@gmail.comساري واحد دانشگاه آزاد اسالمی مدرس *** 

  rahaei_pnu@yahoo.com پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی سمنانارشناس ک**** 

  عاطفه بیدختی :نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه
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  مقدمه

اکنون در اوج قله انقـالب صـنعتی دیجیتـالی     اینترنت پیشتاز انقالب صنعتی جدید است و ،شک بی
شناسان در این مسأله تردید دارند که آیا واقعاً واژه اعتیاد بـراي توصـیف    بسیاري از روان. دارد قرار

اعتیـاد   .ی اسـت واژه مناسـب  ،کننـد  زمانی که مردم وقـت زیـادي را صـرف اسـتفاده از اینترنـت مـی      
در  .انـد  ها در جوامع گوناگون با مفهوم آن آشنا بـوده  انسان هاي گذشته، اي است که از زمان پدیده

آوري و افـزایش   هـاي علمـی و فـن    با تغییر تدریجی شیوه زندگی به مـوازات پیشـرفت   حال حاضر،
بـه وجـود آمـده و     هاي گوناگون قابل تردید سطح شعور و آگاهی مردم موضوع اعتیاد در زمینهغیر

باشد که به صورت استفاده  اعتیاد به اینترنت یکی از مشکالت معمول می ،امروزه. گردد مشاهده می
اي رو بـه   دسترسـی بـه اینترنـت پدیـده     .نادرست از کامپیوتر و اطالعات اینترنت تعریـف مـی شـود   

 .گیرنـد  نترنـت قـرار مـی   استفاده کنندگان ایزمره در گسترش است و هر روز تعداد بیشتري از افراد 
بین کاربران  درو  در خانه، مدرسه، ادارات و حتی در مراکز خرید: اینترنت در همه جا حضور دارد

 ).2000، 2يو هر 1بالن( جوانان و نوجوانان بیشترین استفاده از آن را دارند ،اینترنت
اد بـه اینترنـت را در   پزشکی از دانشـگاه کلمبیـا، اولـین بـار اخـتالل اعتیـ       ، روان3ایوان گلدبرگ

اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاري به اینترنت صرف نظر از این که آن . مطرح کرد 1995جوالي 
مزمن، فراگیر و عودکننده  ،اي است را یک بیماري یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده

تـرین   رایـج  .اه اسـت که با صـدمات جـدي جسـمانی، مـالی، خـانوادگی، اجتمـاعی و روانـی همـر        
ایـن  کنـد و بـا    اینترنـت ایجـاد مـی   است که نوعی وابستگی رفتاري بـه   »اعتیاد به اینترنت« ،اصطالح
روزافـزون بـراي اینترنـت و موضـوعات مربـوط بـه آن، احسـاس         هزینـه : تعیین می شـود  اه ویژگی

تمـاس بـا اینترنـت     در زمانی که فـرد در ) مانند اضطراب، افسردگی و مانند آن(هیجانی ناخوشایند 
از ایـن    زا انکـار رفتارهـاي مشـکل    نیست، قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن،

گونـه در نظـر گرفتـه    دیدگاه، اختالل به عنوان اختالل تنشی یا کنتـرل تکانـه ماننـد قماربـازي بیمار    
مـاعی و شـغلی پیـدا    شـناختی، اجت  مشـکالت روان  ،شود و کسانی که بـه ایـن معیـار مـی رسـند      می
  ).2008 گونزالز،( کنند می

                                                      
1. Bullen 
2. Harre 
3. Ivan Goldberg   
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شناسان آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوي استفاده از اینترنت کـه باعـث مـوج     انجمن روان

 ،دو ماهـه همـراه باشـد    ل یـک دوره اختالل عملکردي شده و با حاالت ناخوشـایند درونـی در طـو   
زمـان اسـتفاده از   . 3م ترك یعال .2تحمل . 1 :)معیار در طول دو ماه  3حداقل (تعریف کرده است 

. 5تمایل مداوم براي کنترل رفتـار  . 4به طول انجامد  ،اینترنت بیش از آن چه فرد در ابتدا قصد دارد
هـاي اجتمـاعی، شـغلی و     کـاهش فعالیـت  .  6صرف وقت قابل توجه براي امور مـرتبط بـا اینترنـت    

و  1پاتریـک (بـا وجـود آگـاهی از آثـار منفـی آن      اده تـداوم اسـتف  . 7تفریحی در استفاده از اینترنت 
ها تا به آن حد جدي شده است که اکثر کشورها را بر آن داشته تـا بـا    این آسیب ).2008 ،2جویس

ثر در بهبـود وضـعیت   ؤگـامی مـ   ،بـه خصـوص اینترنـت    ،هاي اعتیاد به تکنولـوژي  تأسیس کلینیک
هـاي اخیـر مطالعـات     در سال). 2000، يو هر بالن( نداینترنت و یا تلفن همراه برداربیماران معتاد به 

  ).2009، همکاران و 3کیم(اند  گزارش کرده% 22تا % 3/0شیوع اعتیاد به اینترنت را بین 
از . نـوعی وابسـتگی در نوجوانـان هسـتیم     زمان با دسترسی گسترده مردم بـه اینترنـت شـاهد    هم
یابـد،   در جهان مجازي افزایش می )ان و جواناننوجوان(ویژه ه ب در عین حال که روابط افراد ،طرفی

 به نقـل از غفـاري،   ،2005سامسون و کین، ( شود در مقابل از روابط آنها در جهان واقعی کاسته می
 ،ثیر عوامـل بسـیاري  أتحت ت ،دهد نشان می شناسان معتقدند هر رفتاري که فرد از خود روان ).1389
همـان  در واقـع  مقصود از عوامـل شخصـیت    .باشد یعوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی م :چون هم

در  .فـرد را مسـتعد بـروز یـک سـري از رفتارهـا نمایـد        ،توانـد  هاي شخصیتی است کـه مـی   ویژگی
 .فرد دیگري با ویژگی شخصیتی متفاوت دست به چنـین رفتارهـایی نزنـد    ،ممکن است صورتی که

هاي رفتـار   در شناخت پیچیدگی ،استترین عواملی است که قادر  عوامل شخصیتی از مهم ،بنابراین
سـت از چشـم   بای هاي مختلف کمک شـایان تـوجهی نمایـد و از ایـن رو نمـی      در انسان در موقعیت

  .)2006 و چنگ، ین، جوچ(محققان دور بماند 
شـناس   از سوي دو روان ،نیز معروف است 4پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ نظریه 

 ه شد و در اوایل دهـه یمیالدي ارا 80در اواخر دهه  6کري و مک 5کاستاساکن ایاالت متحده به نام 
کـه   (N) 7وروتیسیزمن :ند ازا عبارت ،پنج عامل اصلی یا بزرگ. مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت 90

                                                      
1. Patrick 
2. Joyce 
3. Kim 
4. Big Five Personality Traits 
5. Casta 
6. McCrae 
7. Neuroticism 
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  (A) 3، توافـق (O) 2، بازبودن به تجربه(E)1گرایی ثباتی هیجانی نیز نامیده شده ، برون عصبیت یا بی
 .(C) شناسی وظیفهیا  4دنو وجدانی بو

 از نظـر دور داشـت کـه اسـتفاده از اینترنـت در دنیـاي امـروز یـک         ،تـوان  کـه نمـی   با وجود آن
کارگیري درسـت و بجـا بـه صـورت نادرسـت و       عالوه بر به ،تواند این ابزار می ،ضرورت است، اما

التی را بـراي کـاربر   تـرك آن مشـک  کـه   ،جا مورد استفاده قرار بگیرد و شرایطی را فـراهم آورد ب نا
هـاي شـناختی، عـاطفی و شخصـیتی کـاربران       به ویژگی ،تواند چگونگی استفاده می .وجود آورد هب

جا که مطالعات فراوانی در حوزه اعتیـاد بـه اینترنـت در سـایر کشـورهاي جهـان        از آن. مرتبط باشد
امـا بـه منظـور     ،انـد  هصورت گرفته است و عوامل بسیاري را نیز در ظهور این اختالل شناسایی کرد

 .هاي فرهنگی و اجتماعی ضروري است ریزي مبتنی بر پژوهش در هر جامعه، توجه به تفاوت برنامه
، )2004 ،5ینـگ و تونـگ  (در آسیا، در تـایوان   .به این مهم کمک خواهد کرد ،لذا پژوهش حاضر

و  چــک(گ کونــ و هنــگ) 2003، 7نلــوا و انانــد(، هندوســتان )2003، 6چنــگ و ونــگ، لــی(کــره 
 . تحقیقاتی در مورد با اعتیاد به اینترنت انجام شده است) 2004، 8لونگ

گـرا و داراي رفتـار    هـاي شخصـیتی درون   تیـپ  اند که اعتیاد بـه اینترنـت بـا    تحقیقات نشان داده
دارتـرین   جوي مطالب تازه و نیز ارتباط اجتماعی باال، معنـی و چنین جست هم. احساسی ارتباط دارد

پـذیر،   اند افراد دل نشان داده )2006( 10و باري 9الندرس. کننده براي اعتیاد به اینترنت است بینی پیش
 .گرا گرایش کمتري به استفاده از اینترنت دارند باوجدان و برون

گرایی و خوشایندي و روان رنجورخویی با  نشان دادند که میان برون، )2008( 11و واس ورگامب
ایـن در حـالی اسـت    . داري وجـود دارد  میان زنان ارتباط مثبت و معنیاستفاده مفرط از اینترنت در 

هاي آزمون نئو و استفاده مفـرط از اینترنـت در زنـان مجارسـتانی ارتبـاطی مشـاهده        که میان مقیاس
 44زن و  49(نفـر   93بـر روي  ) 2007( 13و تـی  12توسـط هـاردي   ،نتایج تحقیق انجام شده. شود نمی

                                                      
1. Extraversion 
2. Open to Experience 
3. Agreeableness 
4. Conscientiousness 
5. Yang& Tung 
6. Whang, Lee & Chang 
7. Nalwa Anand 
8. Chak& Leung 
9. Landers 
10. Bury 
11. Gamborb &Vas 
12. Hardie 
13. Tee 
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داري میـان روان   ساله در استرالیا انجام گرفت، ارتباط مثبـت و معنـی   72تا  18در ردیف سنی ) مرد

گرایـی و اعتیـاد بـه اینترنـت      داري میان برون رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت و ارتباط منفی و معنی
سـال بـر روي    تحقیقی به روش طولی و به مدت یـک ) 2009(میرکرك و همکاران . نشان داده شد

یکـی از  . کردنـد انجـام دادنـد    سـاعت در هفتـه کـار مـی     16د به اینترنت که فرد بزرگسال معتا 447
گرایـی   وجود رابطه منفی معنادار بین ویژگی شخصیتی از جمله توافق، وجدانی بودن و برون ،نتایج

در ایـن رابطـه بـر     )2000( تومـاس و  1نتایج تحقیقاتی که توسـط کونیمـورا   .و اعتیاد به اینترنت بود
نشان داد که ارتبـاط مثبـت و معنـاداري     ،ي دانشگاه لویوال ماري مونت انجام شددانشجو 113روي 

داري نیــز میــان  چنــین ارتبــاط منفــی و معنــی میــان روان رنجورخــویی و اعتیــاد بــه اینترنــت و هــم 
 زاده و همکـاران  پـژوهش انجـام شـده توسـط حسـن      .گرایی و اعتیاد بـه اینترنـت وجـود دارد    برون

اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه شـایع و در دانشـجویان دختـر و پسـر     نشان داد که ) 2012(
براسـاس رشـته    اعتیاد به اینترنت در دانشجویان براساس میـزان اسـتفاده از اینترنـت و   . متفاوت است

داري  ارتبـاط معنـی   )1388(نتایج تحقیقات شـایق و همکـاران   . تحصیلی دانشجویان، متفاوت است
رخـویی و اعتیـاد بـه اینترنـت در نوجوانـان پیـدا کـرد و نیـز رابطـه معنـاداري میـان            میان روان رنجو

ایـن اعتیـاد در نوجوانـان پسـر بیشـتر از دختـر        شناسی در نوجوانان یافت شـد و  خوشایندي و وظیفه
که با عنـوان رابطـه بـین اعتیـاد بـه       نیز) 1391( فر و همکاران در مطالعه توصیفی تمنایی. مشهود بود

بین اعتیاد به اینترنت  ،آموزان مقطع متوسطه کاشان انجام شد هاي شخصیتی دانش ت و ویژگیاینترن
بین با وجـدان   ،اما .اي معنادار وجود داشت اطمینان رابطه %95گرایی با  برون با روان رنجورخویی و

  . داري مشاهده نشد بودن با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی
 :مورد آزمون قرار گرفت هاي زیر در این تحقیق فرضیه

 .بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .1
 .آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد بین اعتیاد به اینترنت در دانش  .2
 .هاي شخصیتی رابطه وجود دارد بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی .3

  

  

                                                      
1. Kunimura 
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  روش 

کلیـه   :شـامل  ،عه آماري ایـن پـژوهش  جام. همبستگی است -از نوع توصیفی ،روش پژوهش حاضر
اسـتان سـمنان بـا تعـداد      1390-91آموزان مقطع متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  دانش

گیـري   نمونـه  هنفـر بـه شـیو    800از بین جامعه آماري، بر اساس مورگان، تعداد  .باشد نفر می 28194
بـراي  . نامه استفاده بـه عمـل آمـد    سشها از  پر براي گردآوري داده. اي انتخاب شدند تصادفی طبقه

در ایـن   .الی اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شده اسـت ؤس 20آزمون  ،گیري اعتیاد به اینترنت اندازه
اي شـامل هرگـز،    ال روي مقیـاس لیکـرت پـنج درجـه    ؤسـ  20آزمون خواننده باید بـه هـر یـک از    

اسـت کـه نمـره بیشـتر،      100تـا   0ون از دامنه نمرات این آزمـ . همیشه پاسخ بدهد و ندرت، اغلب به
دهنده وابستگی بیشتر به اینترنت و شدیدتر بودن مشکالتی است که در نتیجه استفاده مفـرط از   نشان

براي ارزیابی نمـره حاصـل، از دسـتورالعمل یانـگ اسـتفاده      . آن براي شخص به وجود آورده است
نشان دهنده  79تا  50ه کاربر معمولی، نمره نشان دهند 49تا  20به این معنی که نمره  .گردیده است

بررســی پایــایی . باشــد نشــان دهنــده کــاربر معتــاد مــی 100تــا  80کــاربر در معــرض اعتیــاد و نمــره 
ــف اعــداد   پرســش را از آلفــاي  85/0، و )درکــره( 9/0، )در ســوئد( 95/0نامــه در تحقیقــات مختل

ی اعتبـار و روایـی آزمـون یانـگ     مورن در پژوهشی کـه بـراي بررسـ   . کرونباخ گزارش کرده است
یافته تهیه نشـده اسـت،    سنجی ساختار که گرچه این آزمون براساس اصول روان ،انجام داد بیان کرد

اند که این آزمـون بـه عنـوان ابـزاري جهـت سـنجش، از اعتبـار و روایـی          ها نشان داده ولی پژوهش
  .باالیی برخوردار است

 آناالت ؤالی نئو استفاده شده است که سؤس 60از آزمون هاي شخصیتی  گیري ویژگی براي اندازه 
ایـن آزمـون از   . شـوند  اي و توسـط خـود فـرد پاسـخ داده مـی      در یک مقیـاس لیکـرت پـنج درجـه    

نامه شخصـیتی نئـو    پرسش ،فرم تجدیدنظر شده. جدیدترین ابزارها در زمینه ارزیابی شخصیت است
ال ؤسـ  240نسخه اصلی این تسـت حـاوي   . کري تهیه شده است توسط کاستا و مک 1985در سال 

بنـدي توسـط دیگـران     بندي توسـط خـود فـرد و فـرم دیگـر آن درجـه       است و داراي دو فرم درجه
گیـرد و بـه ایـن     باشد که پنج عامل اصلی شخصیت و شش خصوصیت در هر عامل را اندازه می می

و  فرشـی  ن توسـط گروسـی  این تست در ایرا. دهد ه مییترتیب، ارزیابی جامعی از شخصیت فرد ارا
آزمون نئـو پـنج عـاملی در برگیرنـده یـک      . ترجمه، هنجاریابی و اجرا شده است) 1387( صوفیانی

اي براي  آزمون نئو وسیله. هایی از افراد بالغ بهنجار قرار گرفته است هاي بالینی و نمونه الگوي نمونه
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در  خــوب و مناســبی را هــاي شخصــیتی بهنجــار اســت کــه توانســته کاربردهــاي  ارزیــابی ویژگــی

عامـل یـا    5این آزمـون داراي   ،چنان که گفته شد. هاي بالینی و پژوهشی از خود نشان دهد موقعیت
روان رنجورخــویی، بــرون گرایــی، گشــودگی بــه تجربــه،  : شــاخص اصــلی اســت کــه عبارتنــد از

، 79/0، 80/0، 75/0، 83/0شناسی، که به ترتیـب ضـریب پایـایی آنهـا در ایـران       خوشایندي، وظیفه
از مقایسـه معـدل تـرم     براي سنجش پیشرفت تحصـیلی،  ،در این پژوهش .به دست آمده است 79/0

 .آموزان استفاده شد اول با معدل سال گذشته دانش
از طریـق   ،در این پژوهش، براي کمک به برقراري ارتباط میان متغیرهاي تحقیق به طوري که بتوان

ر توصـیفی از قبیـل میـانگین، انحـراف معیـار، درصـد و آمـار        هـاي آمـا   آنها استنتاج نمود، از روش
استفاده شده است و بـراي ایـن منظـور از     چون ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل استنباطی هم

 . بهره برده شده است SPSSافزار آماري  نرم
 414(درصـد   3/54دانش آموز نمونه آمـاري   800از مجموع  ،دهد شان مین 1طور که جدول  همان
 .باشد مربوط به دختران می) نفر 386(درصد  7/45ها مربوط به پسران و  از آزمودنی) نفر

 ها برحسب جنسیت مودنیزتوزیع فراوانی و درصد آ .1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت
 3/54 414 پسر
 7/45 386 دختر
 100 800 جمع
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  ها  یافته

 .لی رابطه وجود داردبین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصی :فرضیه اول

 همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی .2 جدول

 تعداد متغیرها
ضریب همبستگی 
 محاسبه شده

سطح 
 معناداري

 000/0 -674/0 800 یلیتحص یشرفتو پ ینترنتا
  

سـطح   و -674/0برابـر بـا    یلیتحصـ  یشرفتو پ ینترنتاز ا استفاده ینب یهمبستگ ،2براساس جدول 
کـه عالمـت    ینبا توجه به ا. است یبضر ینا يبه دست آمده که نشانگر معنادار 000/0داري  معنی

با کـاهش   ینترنتدر استفاده از ا یشافزا ،یعنی ؛وجود دارد یمنف یاست، همبستگ یمنف یبضر ینا
  .همراه است یلیرفت تحصیشدر پ

  
  .ر و پسر تفاوت وجود دارددختآموزان  دانش بین اعتیاد به اینترنت در :فرضیه دوم

 پسر آموزان دختر و اینترنت در دانش اعتیاد به مقایسه .3جدول 

 میانگین تعداد جنسیت متغیر
انحراف 
 استاندارد

خطاي معیار 
 میانگین

درجه 
 t آزادي

سطح 
 داريامعن

 اینترنت
 3651/0 82062/6 5043/7 386 دختر 000/0 987/3 798 26248/0 34065/5 2609/9 414 پسر

 
آموزان دختر و پسر از نظر میزان استفاده از  دهد بین دانشنشان می t طور که نتایج آزمون همان

از میـانگین   ،)2609/9(اینترنت تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین اسـتفاده از اینترنـت در پسـران    
  .به طور معناداري باالتر است) 5043/7(استفاده از اینترنت در دختران 
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 .هاي شخصیتی رابطه وجود دارد بین اعتیاد به اینترنت و ویژگی :فرضیه سوم

 هاي شخصیتی اینترنت و ویژگی ضرایب همبستگی بین اعتیاد به .4جدول 

 تعداد متغیرها
ضریب همبستگی 
 محاسبه شده

سطح 
 معناداري

 000/0 53/0 800 روان آزارده گرایی
 020/0 -112/0 800 برون گرایی

 069/0 064/0 800 ودگیگش
 000/0 603/0 800 موافق بودن

 000/0 -238/0 800 با وجدان بودن
 

هـاي  همبستگی بین اعتیـاد بـه اینترنـت بـا خـرده مقیـاس       مشخص گردید که،  4براساس جدول
گرایی و موافق بودن معنادار و مثبت، ضریب همبستگی بین اعتیاد بـه اینترنـت و خـرده     آزارده روان

امـا ضـریب همبسـتگی بـین اعتیـاد بـه       . ا وجدان بودن و برون گرایی معنادار و منفـی اسـت  مقیاس ب
    .اینترنت و خرده مقیاس گشودگی معنادار نیست

 گیري  بحث و نتیجه

ثیرات بسـیاري بـر زنـدگی جوامـع     أتـ  ،اي است که با وجود عمر کوتاه خود توانسته وسیله ،اینترنت
ها از جمله اعتیاد به اینترنت شـده   آن منجر به پیدایش برخی آسیب استفاده نامناسب از ،اما .بگذارد
آمـوزان دختـر و پسـر از نظـر میـزان اسـتفاده از        نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین دانـش  .است

اینترنت تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین اسـتفاده از اینترنـت در پسـران از میـانگین اسـتفاده از      
 ،)2006(ها، مطالعات کیم و همکـاران   طور معناداري باالتر است که این یافته به اینترنت در دختران

 ییـد و نظـر  أرا ت )1388(و همکـاران   و شـایق ) 1388(زکریایی  ،)1389(پور  هادي ،)1387(منطقی 
را کـه اسـتفاده افراطـی     )1389(و رضـایی  زاده  و حسـن  )2007(و همکـاران   یـن  ،)2004( چـن  فان

کـه بـین تعـداد دختـران و پسـران       )1385(زاده  چنـین نظـر قاسـم    د کرده بودند و هـم یأیدختران را ت
محـدودیت نظـارت بیشـتر     ،توانـد  مـی  یکی از دالیل آن احتماالً. کند را رد می ،تفاوتی ندیده است

  .والدین براي دخترها باشد
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 داري وجود ابطه معنیآموزان ر گرایی در دانش بین اعتیاد به اینترنت و برونها نشان داد که  یافته

و الندرس و بـاري  ) 2007(، هاردي و تی )2008(هاي گامبور و واس  دارد که این نتایج با پژوهش
گـرا و منـزوي و    گیـر و درون  افراد داري اعتیاد بـه اینترنـت افـرادي گوشـه    . خوانی دارد هم) 2006(

هـاي متمـایزي هسـتند کـه      اما برون گراهـا داراي ویژگـی   ،باشند داراي روابط اجتماعی محدود می
 طلبی، قاطعیت، مشارکت، معاشرت، ابراز احساسات، برقراري روابط صـمیمی بـا   هیجان: عبارتند از

هـا از جملـه فضـاي     داراي یک سري از ویژگـی  ،دیگران، بیشتر دوستانه و اجتماعی هستند اینترنت
بـه   ،بنـابر ایـن   .کنـد  مـی  استفاده از اطالعات، به فعال سازي روابط اجتماعی کمک. اجتماعی است

  .دهند برداشت کرد که این افراد کمتر دنیاي مجازي اینترنت را ترجیح می ،توان آسانی می
گرایی  آزرده روان دست آمده، همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با خرده مقیاس براساس نتایج به 

فر و همکاران  تمنایی ،)1388(معنادار و مثبت است که این نتایج با تحقیقات شایق و همکاران 
چنگ  ، ونگ، لی و) 2004(  خوانی دارد و نیز با نتایج ینگ و تونگ ، در داخل کشور هم)1391(
 توماس، کونیمورا و )2007(و هاردي و تی ) 2004(و چک و لیونگ ) 2003(نلوا واناند  ،)2003(
ان رنجور داراي برخی آزرده گرا یا رو جایی که افراد روان از آن .خوانی دارد هم) 2000(

م و ایاحساس گناه و احساس کالفگی د خشم، غم، برانگیختگی، ترس، :شامل ،هاي متمایز ویژگی
این . ثبات هستند تري با دیگران دارند و از نظر عاطفی بی هاي انطباق ضعیف هستند، درجه فراگیر
هاي  جود برخی از ویژگیموجب شود که افراد وابسته به اینترنت به دلیل و ،تواند ها می ویژگی

مذکور و عدم توانایی جهت درگیر شدن و چالش با مشکالت به صورت کارآمد و فعال، جهت 
بین  ).1389 ،و شولتز شولتز(هاي ناخوشایند رهایی یابند  خود را تغییر دهند و از این سلسله ویژگی

افزایش نمرات وظیفه  با ،یعنی؛ شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه در جهت معکوس است وظیفه
لی و  ونگ، این نتیجه با تحقیقات .یابد و بالعکس شناسی، نمرات اعتیاد به اینترنت کاهش می

ي و خودسر أکه افراد معتاد به اینترنت خودر ، مبنی بر این)2006(، الندرس و باري )2003( چنگ
سو و هم  تکانه دارند، همضعف در کنترل  ،چنین باشند و داراي حاالت پارانوئیدي هستند و هم می

ها و تمایالت،  توانایی کنترل تکانه: شامل دو ویژگی عمده، شناسی وظیفه. باشد جهت می
برخی شواهد . باشد طرح و برنامه در رفتار براي رسیدن به اهداف مورد بررسی می کارگیري به

افزایش غیر وجدانی مندي به امور جنسی در  هطلبی و عالق دهد که نیاز به لذت پژوهشی نشان می
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یکی از دالیلی باشد که این افراد به  ،تواند له میأاین مس ،بنابراین .بیشتر از افراد با وجدان است

  .کنند اینترنت جذب و بدان وابستگی پیدا می
این یافته با نتـایج   .دست نیامد بهبین گشودگی به تجربه و اعتیاد به ایترنت رابطه در این پژوهش 

که افراد معتاد به اینترنـت افـرادي    ، مبنی بر این)2007( و همکاراناز تحقیقات یانگ دست آمده  هب
برند و بازداري اجتماعی و جمـع گریـزي بیشـتري     اند و از اضطراب اجتماعی رنج می خسته و ملول
لفه شخصـیتی  ؤاین گونه تبین نمود که م ،توان را می ،دست آمده هنتایج ب. باشد سو می دارند، غیر هم

پذیري و  چه بسا نشان از انعطاف ،روند گشودگی نسبت به تجربه در افرادي که به سراغ اینترنت می
عـدم  : هـا و مشـکالت ایـن پـژوهش عبـارت بودنـد از       محـدودیت . هـاي جدیـد باشـد    کسب تجربه

آمـوزان ، فقـر منـابع ایرانـی و خـارجی در رابطـه بـا ایـن          ن مدارس و دانشوالؤهمکاري برخی مس
ویژگـی شخصـیتی    ،رسـد  نظـر مـی   بـه  ،دست آمده با توجه به نتایج به. دلیل تازه بودن آنموضوع به 

بـا   ،شـود  پیشـنهاد مـی   ،لـذا  .باشـد  پذیري در برابر اعتیاد به اینترنـت مـی   کننده آسیب بینی پیش افراد،
گیري از اعتیاد به اینترنـت   اشخاص در معرض خطر جهت پیش ارزیابی شخصیت کاربران اینترنت،

این پژوهش در شهرهاي دیگر و دالیـل روانـی گـرایش     ،شود پیشنهاد می ،در پایان. سایی شوندشنا
 .افراد به اینترنت تحقیق و توجه شود

 منابع

رابطه بین اعتیاد به اینترنت  ).1391( .زینب ،گندمیو  فریبرز ،صدیقی ارفعی، محمدرضا ،فر تمنایی .1
طبیـب  (مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان  .ههاي شخصیتی دانش آموزان مقطع متوسط با ویژگی
 .71-67، )1(14 ،)شرق

اطالعــات و  آوري فــنآســیب ناشــی از کــاربرد . )1389(. ، عبــاسزاده، رمضــان و رضــایی حســن .2
  .91-79، )1(1، وري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیآ فصلنامه فن. ارتباطات در دانشجویان 

هـاي دولتـی    زان و چگونگی استفاده از اینترنـت توسـط دانشـگاه   بررسی می .)1388. (زکریایی، لیال .3
 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران .تهران

آن بـا   یـاد بـه اینترنـت و رابطـه    بررسـی اعت . )1388. (، آزاد، حسـین و بهرامـی، هـادي   سـمیه  ،شایق .4
 .149-158، )42(11، اصول بهداشت روان. هاي شخصیتی در نوجوانان تهران گیویژ

. )یحیـی سـید محمـدي   ترجمـه  ( هـاي شخصـیت   نظریـه  ).1389( .سیدنی الن و شولتز، دوان شولتز، .5
 .انتشارات ویرایش :تهران
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