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 خالصه 

از اینترنت جهت کاهش این  آموزاندانشی اعتیادی هااستفادهبر  مؤثر سازنهیزمبررسي عوامل  مقدمه:

ی شخصیتي و هايژگیورفتار و پیامدهای آن بسیار مهم است؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه 

 پسر دوره دوم متوسطه شهر بیجار بود. آموزاندانشترنت عملكرد تحصیلي با اعتیاد به این

روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش   روش کار:

تشكیل دادند. تعداد نمونه  1397-1398آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلي 

ی تصادفي انتخاب شدند. برای اخوشهی ریگنمونهده از روش نفر بودند که با استفا 310 پژوهش

ي تیگانه شخصسنجش صفات پنج(، IAT) انگی اعتیاد به اینترنت یهاپرسشنامهاز  هادادهی آورجمع

 مالک عملكرد تحصیلي استفاده شد. عنوانبه( و معدل دانش آموزان NEO-FFIکوتاه )فرم  -نئو

(؛ بین =01/0P< ،29/0rعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار )رنجورخویي و ابین روان نتایج:

(؛ بین توافق و اعتیاد به اینترنت =01/0P< ،24/0-rیي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار )گرابرون

ادار ي و معنمنفي و اعتیاد به اینترنت رابطه شناسفهیوظ(؛ و بین =01/0P< ،24/0-r) داريمعني و منفرابطه 

(01/0P< ،41/0-r= وجود داشت. رابطه بین گشودگي نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت معنادار نبود )

(05/0 <P ،06/0r= بین عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار وجود داشت .)

(05/0P< ،12/0-r=همچنین وظیفه .)( 01/0شناسيP< ،40/0-β= به شكل منفي و )یي رنجورخوروان

(01/0P< ،16/0β= به شكل مثبت قادر به )ي اعتیاد به اینترنت بودند.نیبشیپ 

 تواننديم هاآنموفق  چنداننهو عملكرد تحصیلي  آموزاندانشی شخصیتي هايژگیو نتیجه گیری:

 اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشد. ازجملهبه رفتارهای اعتیادی  هاآندر گرایش 

 ی شخصیتي، عملكرد تحصیلي، دانش آموزانهايژگیواعتیاد به اینترنت،  لیدی:کلمات ک
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 مقدمه

 شیدر حال افزا ،يعیوس یهادر حوزه نترنتیامروز استفاده از ا

توجه پژوهشگران  يابزار ارتباط نیاستفاده از ا یامدهایاست و پ

را به خود معطوف کرده است.  يشناسو جامعه يحوزه روانشناس

ي و باورنكردنسیاری از افراد اینترنت یک ابزار اطالعاتي برای ب

برای ارتباط اجتماعي، خودآموزی، بهبود  دیتردرقابلیغفرصتي 

ی هابازدارندهوضعیت اقتصادی و رهایي از خجالتي بودن و 

. با همه محاسني که استفاده از اینترنت (1) کنديمارائه  کنندهفلج

برای زندگي امروزی بشر به همراه دارد، لیكن این فناوری جدید 

و مشكالتي  هاانیز توانديم دو لبهارتباطي، همچون یک شمشیر 

ی مختلف هاطیمح. کاربردهای فراوان اینترنت در باشدنیز داشته 

ی تحت ادهیپدهای اخیر، اجتماعي و علمي باعث شده که در سال

و  ازحدشیبه . استفاد(2)کند عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور پیدا 

 اعتیاد کهیطوربه ؛(3) باشد زابیآس توانديمافراطي از اینترنت 

تبدیل به یک مسئله جدی در بهداشت عمومي  جیتدربه اینترنت به

اگر زمان استفاده از اینترنت  درواقعشده است. در سراسر جهان 

منجر  توانديمفاده شود، افراطي از آن است صورتبهکنترل نشود و 

اعتیاد به اینترنت با پیامدهای منفي  .(4)شود  1به اعتیاد به اینترنت

همچنین  و (5) استي و اجتماعي مرتبط شناختروانهیجاني، 

ي و شناختروانی از سایر اختالالت انشانه عنوانبهآن را  توانيم

. مطالعات اخیر در (6) گرفت ی هیجاني در نظرهايآشفتگ

به اینترنت حكایت از روند روبه  آموزاندانشخصوص اعتیاد 

 توجهقابلدبیرستاني دارد و  آموزاندانشعتیاد در بین افزایش این ا

 است شدهگزارشدختران  بیشتر از است که مقدار آن در پسرها

در تبیین رفتارهای اعتیادی عوامل درون فردی و عوامل  .(7)

داشته باشند.  توجهقابلمشترک نقش  صورتبه تواننديممحیطي 

ی اصلي در رفتارهای هاسازهجزو یكي از عوامل فردی که 

است.  2ی شخصیتيهايژگیو، شوديماعتیادی محسوب 

ی شخصیتي صفات پایداری هستند که از موقعیتي به هايژگیو

ی باثبات و هاشیها گراآن. کنندينمموقعیت دیگر چندان تغییر 

                                                           
1. internet addiction 
2. Personality characteristics 
3. Costa & McCrae 
4. Neuroticism 
5. Extraversion 

 باشنديمی مختلف هامحرکي به شیوه یكسان به دهپاسخبادوام 

ی مختلف هاتیموقعي کننده رفتار فرد در نیبشیپ ،تواننديمو 

نظریات  نیترمطرح. نظریه پنج عاملي شخصیت یكي از (8) باشند

پیرو رویكرد صفات است که از سوی دو روانشناس ساکن 

میالدی  80اواخر دهه  در 3به نام کاستا و مک کری متحدهاالتیا

، 4یيرنجورخورواناز:  اندعبارتشد. این پنج عامل اصلي  ارائه

یا  8بودنجداني و و 7، توافق6باز بودن به تجربه ،5برونگرایي

ی شخصیتي هايژگیو. اعتقاد بر این است که (9)ي شناسفهیوظ

یي، همسازی و گرابروني، شناسفهیوظنظیر تجربه پذیری، 

ی انسان مانند میزان هاتیفعالیي طیف وسیعي از رنجورخوروان

قرار  ریتأثرا تحت  نترنتیا ژهیوبه هایفناوراستفاده اشخاص از 

 ممكن است يتیشخص یهايژگیو ،گریديعبارتبه؛ (10) دهديم

قرار  ریتحت تأث يتوجهطور قابلکاربران را به ينترنتیا یرفتارها

ی شخصیتي در بروز اعتیاد به هايژگیو. محققان نقش (11)دهد 

که حاکي از وجود رابطه بین  انددادهقرار ي موردبررساینترنت را 

، 15، 14، 13، 12)ی شخصیتي با اعتیاد به اینترنت بود هايژگیو

16 ،17). 

ي و فناوری در جمعارتباطبه رشد چشمگیر وسایل  با توجه

ی اخیر بر استفاده از فناوری دهایتأک ژهیوبهسطح کلي جامعه و 

ی آموزشي، یكي از عواملي که در بررسي اعتیاد هاطیمحدر 

 9، عملكرد تحصیليباشديم به اینترنت حائز اهمیت آموزاندانش

است. عملكرد تحصیلي به مقدار یادگیری فرد به صورتي که 

دارد اشاره  شوديمی مختلف درسي سنجیده هاآزمونتوسط 

به اینكه نوجوانان بیشتر وقت خود را در مدرسه و  با توجه. (18)

، بررسي نقش عملكرد و کننديمدر محیط آموزشي سپری 

ی ریگشكلدر نشان دادن نحوه  آموزاندانش يلیتحصموفقیت 

. نقش عملكرد دینمايمضروری  آموزاندانشرفتارهای مختلف 

ي موردبررستحقیقات گذشته  تحصیلي در اعتیاد به اینترنت در

که عملكرد تحصیلي بهتر با  انددادهاست و نتایج نشان  قرارگرفته

6. Opennes to exprience 
7. Agreeableness 
8. conscientiousness 
9. Academic Performance 
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، 21، 20، 19)استفاده کمتر از اینترنت و تلفن همراه مرتبط است 

 .(24)نشد  دییتأ( البته در مواردی هم این رابطه 23، 22

 توانيم، ذکرشدهبا استناد به مباني نظری و پژوهشي 

عوامل فردی  عنوانبهی شخصیتي و عملكرد تحصیلي را هايژگیو

ر نظر گرفت. به اینترنت د اعتیاد خصوصبهمهم در انواع اعتیاد و 

نوجوانان  با توجه به این امر و همچنین شیوع اعتیاد به اینترنت در

 یهايژگیرابطه وبررسي  باهدف؛ این پژوهش (26، 25)ایراني

 آموزاندانشدر  نترنتیبه ا ادیبا اعت يلیو عملكرد تحص يتیشخص

 صورت گرفت.  متوسطه دورهپسر 

 

 کار روش

تحقیق حاضر توصیفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماری 

ی دولتي هارستانیدبآموزان پسر پژوهش حاضر تمامي دانش 

-1398)دوره دوم متوسطه( شهرستان بیجار در سال تحصیلي 

ند. برای برآورد بودنفر  1613 هاآنتعداد کل  کهبود  1397

در تحقیق حاضر از جدول مورگان و  ازیموردنحجم نمونه 

ی به تعداد انمونه درمجموعاستفاده شد؛ براین اساس  1کرجسي

ی اخوشهی ریگنمونهشد. در پژوهش حاضر از نفر تشكیل  310

ی سطح هارستانیدباساس از بین  نیبر ااستفاده گردید که 

تصادفي انتخاب  صورتبه شهرستان بیجار دو دبیرستان را

ی اول، دوم و هاهیپادر بین دانش آموزان  هاپرسشنامهکرده و 

در دو بخش آمار توصیفي ها دادهتحلیل سوم توزیع گردید. 

ی آماری فراواني، میانگین انحراف معیار و هاشاخصامل ش

 ی چولگي و کشیدگي و آمار استنباطي شاملهاشاخص

ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه از نوع 

 صورت گرفت. SPSS 24 افزارنرمو با استفاده از  گامبهگام

توسط  این ابزار :2(IAT) انگپرسشنامه اعتیاد به اینترنت ی

 20ارائه شد. پرسشنامه حاضر با  1998رلي یانگ در سال کیمب

شود هر يمی گذارنمرهو به روش لیكرت  شدهيطراحپرسش 

 5 كرتیل اسیمق یاز سؤاالت رو کیبه هر  دیخواننده با

(، 3«)اغلب»(، 2«)اوقات يگاه»(، 1«)بندرت»شامل  یادرجه

 نیت ا( پاسخ بدهد. دامنه نمرا5)«شهیهم»( و 4«)اوقات شتریب»

                                                           
1. Morgan & Krejcie 

 يدهنده وابستگنشان شتریاست که نمره ب 100تا  20آزمون از 

 جهیاست که درنت يبودن مشكالت دتریو شد نترنتیبه ا شتریب

. در شخص به وجود آمده است یبرا نترنتیاستفاده مفرط از ا

مطالعه یانگ و همكاران، پایایي دروني پرسشنامه باالتر از 

یي نیز معنادار آزما بازو پایایي به روش  ذکرشده 92/0

ي سنجروانی هايژگیو. در بررسي (27)است شدهگزارش

نسخه فارسي این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملي به روش 

عامل  5ی اصلي با چرخش واریماکس هامؤلفهتحلیل 

، «فقدان کنترل»، «بر عملكرد ریتأث»، «مشكالت اجتماعي»

ي به وظایف شغلي و توجهيب»و « استفاده مرضي از چت روم»

است. عالوه بر این، دو نوع روایي  شدهیيشناسا« تحصیلي

 = r) یيباز آزمامحتوایي، همگرا( و سه نوع پایایي ) گرید

88/0α) يدرون(، همساني 82/0 ( نیز = 72/0r) فیتصن( و =

قبول قابلبرای پرسشنامه فارسي محاسبه شد که با توجه به نتایج 

 .(28) اندبوده

فرم کوتاه -شخصیتي نئو گانهپنجپرسشنامه سنجش صفات 

(NEO-FFI)1992ی در سال : این ابزار توسط کاستا و مک کر 

ي شخصیتي مبتني بر مدل خود سنجپرسشنامه  یک تدوین شد و

عامل شخصیتي شامل  5عاملي شخصیت است. این پرسشنامه  5

 یي، گشودگي، موافق بودن وگرابرونروان آزرده گرایي، 

 12 . برای هر عاملدهديمقرار  موردسنجشباوجدان بودن را 

 کنديمپاسخي که دریافت  برحسب سؤالوجود دارد و هر  سؤال

رای هر . آزمودني بایستي بشوديمی گذارنمرهچهار  صفرتااز 

رم نداموافقم، موافقم، نظری  کامالًی هاجوابیكي از  سؤال

 السؤ. در هر کندخاب مخالفم را انت کامالًخنثي(، مخالفم و )

 . ضریب آلفای(29) .کنديمرا احراز  4 صفرتاآزمودني نمره 

 86/0 اتبرای عامل موافق بودن  68/0برای این ابزار از  کرون باخ

. در (30)است  شدهگزارشبرای عامل روان آزرده گرایي 

ان برای رو کرون باخهنجاریابي نسخه ایراني این ابزار آلفای 

وافق ، م56/0، گشودگي 73/0یي، گرابرون، 86/0آزرده گرایي 

 .(31)است  آمدهدستبه 87/0و باوجدان بودن  68/0بودن 

2. Internet Addiction Test 
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برای ارزیابي عملكرد تحصیلي دانش آموزان، معدل نمرات 

آموزان که در کارنامه تحصیلي درسي سال گذشته دانش 

شد. الزم به ذکر است که نمره  استفاده است، دشدهیق آموزدانش

 معدل دانش آموزان از دفترداران مدارس گرفته شد.

 

 نتایج
ی جمعیت شناختي پژوهش حاضر هاافتهنتایج حاصل از ی

درصد از دانش آموزان نمونه این پژوهش در  4/28نشان داد که 

در پایه  هاآندرصد از  40درصد در پایه دوم و  6/31پایه اول، 

درصد از دانش آموزان در  1/18سوم مشغول به تحصیل بودند. 

 هاآندرصد از  1/47درصد در رشته تجربي و  8/34رشته ریاضي، 

ی توصیفي هايژگیودر رشته انساني مشغول به تحصیل بودند. 

 .نمایان است 1شماره  متغیرهای پژوهش در جدول
 

 پژوهش یرهایمتغ يفیتوص یهايژگیو -1جدول 

 کشیدگي چولگي انحراف معیار میانگین متغیر

رنجورخویيروان  21/23 69/5 16/0 01/0- 

 83/0 -95/0 32/7 3/29 یيگرابرون

 36/0 -22/0 72/5 4/25 گشودگي نسبت به تجربه

 20/0 -20/0 17/5 29/27 توافق

 -09/0 -57/0 6/7 82/33 يشناسفهیوظ

 59/0 78/0 3/13 3/40 اعتیاد به اینترنت

 

انحراف استاندارد و  میانگین، دهندهنشان 1جدول شماره 

. باشديمسایر معیارهای آمار توصیفي برای متغیرهای پژوهش 

از  کیچیهی کجي و کشیدگي نشان داد که توزیع هاارزش

 نمرات خارج از حالت نرمال نیست.

ی توصیفي معدل سال هايژگیو 2اره با توجه به جدول شم

درصد از دانش  2/4گذشته دانش آموزان نشان داد که معدل 

درصد  1/27، 14تا  12درصد بین  20، 12تا  10آموزان بین 

 18درصد بین  4/19و  18تا  16درصد بین  4/29، 16تا  14بین 

 بودند. 20تا 

ی توصیفي معدل سال گذشته دانش هايژگیو -2جدول 

 نآموزا
معدل سال 

 گذشته
 مد میانه درصد فراواني

01/12-10  13 2/4  

تا  01/14

16 

تا  01/16

18 

01/14-12  62 20 

01/16-14  84 1/27  

01/18-16  91 4/29  

01/20-18  60 4/19  

 100 310 کل

 

ضریب همبستگي پیرسون برای  3براساس جدول شماره 

تیاد به اینترنت در ی شخصیتي و اعهايژگیوبررسي رابطه بین 

رنجورخویي و اعتیاد به دانش آموزان نشان داد که بین روان

(؛ بین =01/0P< ،29/0 rاینترنت رابطه مثبت و معنادار )

، >01/0Pیي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار )گرابرون

24/0- r= داريمعني و منف(؛ بین توافق و اعتیاد به اینترنت رابطه 

(01/0P< ،24/0- r= ؛ و بین)ي و اعتیاد به اینترنت شناسفهیوظ

( وجود داشت. رابطه =01/0P< ،41/0- rي و معنادار )منفرابطه 

بین گشودگي نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت معنادار نبود 

(05/0 <P ،06/0 r=.) 

ی شخصیتي و هايژگیوماتریس همبستگي بین  -3جدول 

 اعتیاد به اینترنت

 6 5 4 3 2 1 متغیر

       اعتیاد به اینترنت -1

      29/0** رنجورخویيروان -2

     -37/0** -24/0** یيگرابرون -3

گشودگي نسبت به  -4

 تجربه
06/0 07/0- **28/0    

   20/0** 51/0** -36/0** -24/0** توافق -5

  50/0** 22/0** 53/0** -37/0** -41/0** يشناسفهیوظ -6

 **: P>01/0، 310ونه= حجم نم

 

ضریب همبستگي اسپیرمن بین   4با توجه به جدول شماره 

 دهندهنشانعملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان 



 
 

   
 

 64، سال 5شماره  ،1400دی-ذرآ انشگاه علوم پزشکی مشهدجله دانشکده پزشکی دم -4077

رابطه منفي و معنادار بین عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت بود 

(05/0P< ،12/0- r=.) 

 

 نترنتیبه ا ادیو اعت يلیعملكرد تحص نیب يهمبستگ -4جدول 

متغیر 

 نیبشیپ
 یداريمعن R متغیر مالک

عملكرد 

 تحصیلي

اعتیاد به 

 اینترنت
12/0- 04/0 

 

های شخصیتي و عملكرد در ادامه برای بررسي سهم ویژگي

ی شخصیتي هايژگیوبیني اعتیاد به اینترنت، تحصیلي در پیش

ي( و شناسفهیوظیي، توافق و گرابرونیي، رنجورخوروان)

و اعتیاد به اینترنت  نیبشیپمتغیر  عنوانبهلكرد تحصیلي عم

متغیر مالک وارد معادله شده و تحلیل رگرسیون به شیوه  عنوانبه

پیش از انجام آزمون رگرسیون، صورت گرفت.  گامبهگام

ي شد. بررسواتسون -استفاده از آماره دوربین استقالل خطاها با

 کهنیادست آمد که با توجه به به  74/1مقدار این آماره برابر با 

بود، استقالل خطاها تأیید شد. همچنین  5/2تا  5/1این مقدار بین 

های خطي بودن رابطه بین متغیرها و نرمال بودن عبارت فرضپیش

 .قرار گرفتخطا مورد تأیید 

در این مدل  نیبشیپ نیتریقو عنوانبهي شناسفهیوظ در ابتدا

ي کند. نیبشیپ س اعتیاد به اینترنت رادرصد از واریان 16توانست 

یي به مدل میزان رنجورخورواندر مدل نهایي با اضافه شدن 

 01/0در سطح  Fدرصد افزایش یافت. مقادیر  18واریانس به 

یي و عملكرد تحصیلي گرابرونبود. متغیرهای توافق،  داريمعن

ي اعتیاد به اینترنت نبودند و از مدل حذف نیبشیپقادر به 

 گردیدند.

 

 یيگراو برون يشناسفهیوظ يونیرگرس بیضرا -5جدول 

 نترنتیبه ا ادیاعت یرو

 VIF تولرنس   استاندارد راستانداردیغ 

 B نیبشیپمتغیر  مدل
خطای 

 استاندارد
β t sig   

1 
   >P /01 35/20  16/3 3/64 مقدار ثابت

 P< 1 1 /01 -78/7 -40/0 09/0 -71/0 يشناسفهیوظ

2 
   >P /01 83/9  26/5 7/51 مقدار ثابت

 P< 86/0 16/1 /01 -19/6 -34/0 1/0 -60/0 يشناسفهیوظ

 P< 86/0 16/1 /01 98/2 16/0 13/0 39/0 رنجورخویيروان 

 

 -01/0P< ،40/0شناسي )در گام اول وظیفه 5طبق جدول 

β= 01/0یي )رنجورخورواندوم  در گام( به شكل منفي وP< ،

16/0 β= ) ي اعتیاد به اینترنت بودند. نیبشیپبه شكل مثبت قادر به

عدم هم خطي  دهندهنشان VIFی تولرنس و هاشاخصهمچنین 

 بود. نیبشیپمتغیرهای 

 

 بحث

ي شخصیتي ژگیوی حاصل از این تحقیق بین هاافتهی بر اساس

ی هايژگیویي و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و رنجورخوروان

ي و اعتیاد به اینترنت شناسفهیوظیي، توافق، اگربرونشخصیتي 

دانش آموزان رابطه منفي وجود دارد. این نتایج با تحقیقات پیشین 

. در تبیین رابطه مثبت (17، 16، 15، 14، 13، 12)همخواني دارد 

کاستا  ینظر دیدگاهیي با اعتیاد به اینترنت اشاره به رنجورخوروان

روان  اعتقاددارند افراد هاآن. دینمايمضروری  یکر و مک

 یاشورهبسیار دل به دلیل ماهیت نگران، ناایمن، عصبي و رنجور

همچنین افراد . را تجربه خواهند کرد یشتریاضطراب ب ه دارندک

زندگي  یدادهایکه از رو یتريمنف یرهایبه دلیل تعب روان رنجور

 دهنديزا و منفي قرار مدر معرض وقایع تنش دارند، بیشتر خود را

ی با اعتیاد روان رنجورت ؛ بنابراین در تبیین رابطه مثب(32)

به  آموزاندانشگفت که  توانيمبه اینترنت چنین  آموزاندانش

و همچنین به دلیل  سوکنوجواني از ی دورهدلیل شرایط پرتنش 

ی تحصیلي تحت اضطراب و تنش رواني بیشتری زااسترسشرایط 

ممكن است  شدهادراککه برای کاهش اضطراب  رندیگيمقرار 

حل مسئله اجتنابي متوسل شوند که احتمال گرایش  به راهبردهای

اعتیاد به  ازجملهبه سمت رفتارهای اعتیادی  آموزاندانشاین 

نیز نشان  شدهانجامی هاپژوهشاینترنت را افزایش خواهد داد. 

ی اجتنابي با اعتیاد به اینترنت امقابلهکه بین راهبردهای  دهديم

تبیین رابطه منفي  در .(37)دارد رابطه مثبت و معناداری وجود 
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گفت که اینترنت و  توانيمبرونگرایي با اعتیاد به اینترنت 

 داشتننگهمبهم  لیبه دلی اجتماعي مرتبط با اینترنت هاشبكه

هویت افراد، امكان برقراری رابطه با دیگران را با دریافت کمترین 

ي که بنا به آموزاندانش، گریدعبارتبه؛ سازديماضطراب محیا 

 نفساعتمادبهی ارتباطي، یا هامهارتدلیلي همچون کمبود  هر

و رفتارهای اجتماعي دارند،  هاتیفعالپایین، تمایل کمتری به 

ي اجتماعي خود و تیکفايبجبران احساس  منظوربهممكن است 

غیرمستقیم و با برقراری  صورتبه، شانياجتماع نفسعزتاحیای 

ی اجتماعي یا چت هاشبكهروابط اجتماعي مجازی به سمت 

با دریافت پذیرش از سوی سایر اعضای  جهیدرنتبروند که  هاروم

به سمت  آموزاندانشسبب گرایش هرچه بیشتر این  هاشبكهاین 

موجب بروز پدیده اعتیاد به اینترنت  جهیدرنتفضای مجازی شده و 

ی ارتباطي هاشبكه، فضای مجازی و گریدعبارتبه .گردديم

هویت افراد، اضطراب اجتماعي  داشتننگهدلیل پنهان  اینترنتي به

که خود این  دهديمافراد را در برقراری روابط اجتماعي کاهش 

 رابطه مستقیمي با صرف زمان بیشتر در اینترنت توانديمعامل 

مرور پیشینه پژوهشي  کهیطوربهداشته باشد؛  آموزاندانشتوسط 

اعتیاد به اینترنت،  نیبشیپکه یكي از عوامل  دهديمنشان 

، افراد برونگرا افرادی در مقابل. (34) استاضطراب اجتماعي 

؛ کننديمي با دیگران ارتباط برقرار راحتبه و اجتماعي هستند

افراد کمتر دنیای مجازی برداشت کرد که این  توانيمبنابراین 

. در تبیین رابطه منفي توافق با اعتیاد دهنديماینترنت را ترجیح 

گفت افرادی که از توافق پذیری  توانيمبه اینترنت  آموزاندانش

باالیي برخوردارند، از حس همكاری باالتری برخوردارند و این 

؛ بنابراین، این افراد به (35) دارندافراد اعتماد بیشتری به دیگران 

 نفسعزتبرقراری رابطه مثبت با دیگران حس انسجام و  دنبال

به رفتارهای  هاآنگرایش  جهیدرنتو  ابدیيمبود به شانياجتماع

. از سوی دیگر، ابدیيماجتنابي همچون اعتیاد به اینترنت کاهش 

اعتماد بدبین و بي، رندیگيمافرادی که نمره پاییني در بعد توافق 

. لذا (35) دگونه توافق و همكاری ندارنهستند و با دیگران هیچ

ی فرد انیمواضح است که چنین افرادی قادر به برقراری روابط 

 از حس همكاری کهیيازآنجابا دیگران نخواهند بود و  مؤثر

بیشتر است که  هاآنکمتری برخوردارند، انزوا و احساس تنهایي 

با پناه بردن به فضای مجازی درصدد کاهش احساس  جهیدرنت

به اینترنت را  هاآنکه احتمال اعتیاد  ندیآيبرمانزوای خویش 

ي با شناسفهیوظ. همچنین در بحث ارتباط منفي دهديمافزایش 

یا  شناسفهیوظ آموزاندانشگفت  توانيماعتیاد به اینترنت 

هستند.  گراهدفو  ریپذتیمسئول، نانیاطمقابلی افرادباوجدان 

 استي یا منضبط بودن دروني، نظم شناسفهیوظي اصلشاخص 

در  اطی)احت دهیسنج، عملكرد هايژگیو گرید. (36)

 نیهمچن. (37) استی مؤثر اگونهبهی( و دادن پاسخ ریگمیتصم

ی از امجموعه کننده ينیبشیپ نیرومندتریني از كي یشناسفهیوظ

ی است کارمتقابل  سودمندانِي و رفتار آموزشی عملكرد امدهایپ

و منضبط به دنبال احساس  باوجدان آموزاندانشلذا  ؛(38)

ی محوله به هاتیمسئولدر انجام تكالیف درسي و سایر  تیمسئول

، وقت خالي کمتری برای استفاده از اینترنت دارند که در هاآن

است. عالوه بر این،  مؤثرپیشگیری از اعتیاد به اینترنت 

است  آموزاندانش گونهنیاانضباط ویژگي اصلي  کهیيازآنجا

واضح است که استفاده خود از اینترنت را نیز همانند سایر 

 جهیدرنتکه  دهنديمانجام  شدهیزیربرنامهمنظم و  شانیهاتیفعال

ی مناسب مدت استفاده از اینترنت، زیربرنامهبا مدیریت زمان و 

. رندیگيمجلوی استفاده افراطي و کنترل نشده از اینترنت را 

در تحقیقات اخیر مدیریت مناسب زمان یكي از  کهیطوربه

 است شدهگزارشعوامل اصلي پیشگیری از اعتیاد به اینترنت 

ی حاصل از این تحقیق بین هاافتهی بر اساس. همچنین (39)

عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه منفي و 

ی وجود نتایج حاصل با تحقیقات گذشته همخوان است داريمعن

 (24)(، اما با تحقیق قهرماني و همكاران 23، 22، 21، 20، 19)

همخواني ندارد. در تبیین رابطه منفي عملكرد تحصیلي با اعتیاد به 

ي که عملكرد تحصیلي آموزاندانش گفت که توانيماینترنت 

پاییني دارند، اضطراب و افسردگي بیشتری نسبت به 

. کننديمي که عملكرد موفق تحصیلي دارند، تجربه آموزاندانش

تا این  شوديماضطراب و افسردگي حاصل از ناکامي موجب 

برای فرار از احساس درماندگي و افسردگي با  آموزاندانش

و با گذراندن اوقاتشان در  از حوادث اطرافشان توجهشانانحراف 

 شانيافتیدراینترنت، راه خروجي برای کاهش احساسات منفي 

گرایش به اینترنت و محتویات آن و با کاهش  به دنبالبیابند که 

و زمینه اعتیاد به اینترنت برای  شدهتیتقو، انشيمنفموقتي حاالت 
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در این زمینه  شدهانجاممطالعات  کهیطوربه. شوديمفراهم  هاآن

و عوامل محیطي و بین  یعوامل فرداز بین که  انددادههم نشان 

رفتارهای به افراد بر گـرایش  مؤثر مل اجتماعياو عو یفرد

کامي بیشترین ، افسردگي و عدم تحمل شكست و نااعتیادی

، اضطراب و افسردگي ناشي از بنـابراین .(40) میانگین را داشـتند

شكست در عملكرد تحصیلي، با ایجاد احساسات منفي و استرس 

 ژهیوبهرفتارهای اعتیادی و بــه ســمت را  هاآن، آموزاندانشدر 

و  دهـديکه لذت آني بـه فـرد مـ دهديماعتیاد به اینترنت سوق 

ائل روزمـره نسبت به مسـ يتفاوتيو ب يالیخيب را دچـار یو

ی هايبررس، ذکرشدهمطالب  دییتأدر  کهیطوربه. ـدینمايمـ

این امر هستند که افرادی که از راهبردهای  دیمؤصورت گرفته 

، کننديماعتیاد استفاده  ازجملهی هیجان محور و اجتنابي امقابله

 با توجه. (12) کننديمرهایي سریع و موقتي از استرس را تجربه 

ی شخصیتي هايژگیوبه اینكه هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه 

به اینترنت بود، نتایج  آموزاندانشو عملكرد تحصیلي با اعتیاد 

ی شخصیتي و هايژگیوحاصل از تحقیق حاضر نشان داد که 

به اینترنت  آموزاندانشعملكرد تحصیلي رابطه معناداری با اعتیاد 

چنین نتیجه  توانيمی تحقیق حاضر هاافتهدارد، بنابراین از ی

در دوران حساس  آموزاندانشقرار گرفتن  لیبه دلگرفت که 

با رویدادهای  مؤثرنوجواني و از آنجایي توانایي الزم برای مقابله 

ی هايژگیوپخته شكل نگرفته است،  صورتبه هاآندر  زاتنش

 هانآموفق  چنداننهو عملكرد تحصیلي  آموزاندانششخصیتي 

در  توانديم آموزاندانشبا افزایش اضطراب و تنش رواني 

اعتیاد به اینترنت نقش  ازجملهبه رفتارهای اعتیادی  هاآنگرایش 

 داشته باشد.

بود؛ یكي از  روروبهاین تحقیق با چند محدودیت 

ی تحقیق حاضر مربوط به ابزار گردآوری اطالعات هاتیمحدود

ی جامعه پسند و سودار و ابهام در اهپاسخ ارائه لبود که احتما

در ابزاری همچون پرسشنامه بیشتر است.  سؤاالتجواب دهي به 

و خستگي ناشي از آن ممكن  هاآزمونهمچنین طوالني بودن 

است انگیزه و دقت پاسخگویان را هنگام خواندن و پاسخ دادن به 

قرار داده باشد؛ البته در این راستا محقق  ریتأثتحت  هاپرسش

با توضیحات الزم دقت پاسخگویي و انگیزه الزم  کرديمتالش 

، جهت افزایش شدهگفتهایجاد کند. با توجه به مطالب  هاآنرا در 

در تحقیقات آتي  شوديمی تحقیق، پیشنهاد هاافتهیمیتعمقدرت 

به مقایسه این متغیرها در میان دختران و پسران نیز پرداخته شود تا 

ی شخصیتي و رابطه آن با هايژگیو یز دری جنسیتي نهاتفاوت

ي قرار گیرد. به دلیل شیوع موردبررسگرایش به رفتارهای اعتیادی 

در  شوديم، پیشنهاد آموزاندانشاعتیاد به اینترنت در میان 

تحقیقات بعدی در این زمینه با تمرکز بر تحقیقات کیفي و 

به  موزانآدانشبر اعتیاد  رگذاریتأثپدیدارشناسي عوامل اصلي 

ي قرار گیرد. با موردبررسی اژهیواینترنت با دقت و گستردگي 

به اینترنت،  آموزاندانشتوجه به نقش عملكرد تحصیلي در اعتیاد 

 راتیتأثکه در تحقیقات بعدی در این زمینه  شوديمپیشنهاد 

مستقیم و غیرمستقیم عملكرد تحصیلي بر بروز رفتارهای اعتیادی 

 ي قرار گیرد.موردبررستره بیشتری با گس آموزاندانش

 

 گیرینتیجه

و  يتیشخص یهايژگیرابطه وپژوهش حاضر باهدف بررسي 

دوره آموزان پسر دانش در نترنتیبه ا ادیبا اعت يلیعملكرد تحص

های صورت گرفت. نتایج نشان داد که از بین ویژگي متوسطه

خویي رنجورشناسي به شكل منفي و روانبه ترتیب وظیفه شخصیتي،

آموزان پژوهش بیني اعتیاد به اینترنت دانشبه شكل مثبت قادر به پیش

های شخصیتي و عملكرد تحصیلي افراد حاضر بودند اما دیگر ویژگي

بیني نكرد. نتایج این پژوهش ها را پیشنمونه اعتیاد به اینترنت آن

ادهای مرتبط با آموزش تواند در راستای کمک به مشاوران و نهمي

 آموزان مورداستفاده قرار گیرد.دانش

 

 قدردانیتشکر و 

 لهیوسنیبدشده است. مستقل ارائه صورتبهاین پژوهش 

 رسانیارنویسندگان از کلیه کساني که در انجام این پژوهش، ی

.درادارنبودند کمال و تشكر و قدرداني  پژوهشگران
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 Abstract 

Introduction: An investigation to the predisposing factors resulting in 

addictive use of internet among students for eliminating such behavior and its 

consequences seems highly important. Hence, the purpose of the present study 

was to determine the relationship between personality traits and academic 

performance and internet addiction of high school second period students in 

Bijar, Iran. 

Methods: The method of the study was correlational descriptive. The 

statistical population of the study was all male students of high school second 

period in Bijar in 1397-98 academic year (2018-19). The sample of the study 

included 310 participants selected through random cluster sampling. Young 

Internet Addiction Test (IAT), Revised NEO Personality Inventory (NEO-

FFI), and students’ average as the criterion for academic performance were 

all used for data collection. 

Results: There was a positive and significant relationship between 

neuroticism and internet addiction (r=0.29, P<0.01), a negative and significant 

relationship between extraversion and internet addiction (r=-0.24, P<0.01), a 

negative and significant relationship between agreeableness and internet 

addiction (r=-0.24, P<0.01), and a negative and significant relationship 

between consciousness and internet addiction (r=-0.41, P<0.01). The findings 

also indicated that there was a negative and significant relationship between 

academic performance and internet addiction (R=-0.12, P<0.05). Also 

conscientiousness (P = 0.01, β = -0.40) in negative and neuroticism (P <0.01, 

β = 0.16) were able to predict Internet addiction positively. 

Conclusion: Personality traits of students and their weak academic 

performance play a role in addictive behaviors such as internet addiction. 

Keywords: internet addiction, personality traits, academic performance, 

students 

 

 


