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مقاله اصلی

رابطه ویژگیهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در
دانشآموزان پسر دوره متوسطه
تاریخ دریافت -99/01/21 :تاریخ پذیرش1400/09/10:

خالصه
ادیب معمار

مقدمه :بررسي عوامل زمینهساز مؤثر بر استفادههای اعتیادی دانشآموزان از اینترنت جهت کاهش این

1

محسن رسولي

رفتار و پیامدهای آن بسیار مهم است؛ لذا هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگيهای شخصیتي و

*2

عزیزاهلل تاجیک اسماعیلي

1

عملكرد تحصیلي با اعتیاد به اینترنت دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بیجار بود.
روش کار :روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش

 1گروه مشاوره و راهنمایي ،دانشكده روانشناسي و علوم
تربیتي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ایران
 2گروه مشاوره و راهنمایي ،دانشكده روانشناسي و علوم
تربیتي ،تهران ،ایران

آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلي  1397-1398تشكیل دادند .تعداد نمونه
پژوهش  310نفر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفي انتخاب شدند .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامههای اعتیاد به اینترنت یانگ ( ،)IATسنجش صفات پنجگانه شخصیتي
نئو -فرم کوتاه ( )NEO-FFIو معدل دانش آموزان بهعنوان مالک عملكرد تحصیلي استفاده شد.
نتایج :بین روانرنجورخویي و ا عتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار ()r=0/29 ،P<0/01؛ بین
برونگرایي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار ()r=-0/24 ،P<0/01؛ بین توافق و اعتیاد به اینترنت
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رابطه منفي و معنيدار ()r=-0/24 ،P<0/01؛ و بین وظیفهشناسي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار
( ) r=-0/41 ،P<0/01وجود داشت .رابطه بین گشودگي نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت معنادار نبود
( .) r=0/06 ،P< 0/05بین عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار وجود داشت
( .)r=-0/12 ،P<0/05همچنین وظیفهشناسي ( )β=-0/40 ،P<0/01به شكل منفي و روانرنجورخویي
( )β=0/16 ،P<0/01به شكل مثبت قادر به پیشبیني اعتیاد به اینترنت بودند.
نتیجه گیری :ویژگيهای شخصیتي دانشآموزان و عملكرد تحصیلي نهچندان موفق آنها ميتوانند
در گرایش آنها به رفتارهای اعتیادی ازجمله اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشد.
کلمات کلیدی :اعتیاد به اینترنت ،ویژگيهای شخصیتي ،عملكرد تحصیلي ،دانش آموزان

ادیب معمار و همکاران
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مقدمه

بادوام پاسخدهي به شیوه یكسان به محرکهای مختلف ميباشند

امروز استفاده از اینترنت در حوزههای وسیعي ،در حال افزایش

و ميتوانند ،پیشبیني کننده رفتار فرد در موقعیتهای مختلف

است و پیامدهای استفاده از این ابزار ارتباطي توجه پژوهشگران

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

حوزه روانشناسي و جامعهشناسي را به خود معطوف کرده است.

پیرو رویكرد صفات است که از سوی دو روانشناس ساکن

برای بسیاری از افراد اینترنت یک ابزار اطالعاتي باورنكردني و

ایاالتمتحده به نام کاستا و مک کری3در اواخر دهه  80میالدی

فرصتي غیرقابلتردید برای ارتباط اجتماعي ،خودآموزی ،بهبود

4

ارائه شد .این پنج عامل اصلي عبارتاند از :روانرنجورخویي،

وضعیت اقتصادی و رهایي از خجالتي بودن و بازدارندههای

برونگرایي ،5باز بودن به تجربه ،6توافق 7و وجداني بودن 8یا

فلجکننده ارائه ميکند ( .)1با همه محاسني که استفاده از اینترنت

وظیفهشناسي ( .)9اعتقاد بر این است که ویژگيهای شخصیتي

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

نظیر تجربه پذیری ،وظیفهشناسي ،برونگرایي ،همسازی و

ارتباطي ،همچون یک شمشیر دو لبه ميتواند زیانها و مشكالتي

روانرنجورخویي طیف وسیعي از فعالیتهای انسان مانند میزان

نیز داشته باشد .کاربردهای فراوان اینترنت در محیطهای مختلف

استفاده اشخاص از فناوریها بهویژه اینترنت را تحت تأثیر قرار

اجتماعي و علمي باعث شده که در سالهای اخیر ،پدیدهای تحت

ميدهد ()10؛ بهعبارتيدیگر ،ویژگيهای شخصیتي ممكن است

عنوان اعتیاد به اینترنت ظهور پیدا کند ( .)2استفاده بیشازحد و

رفتارهای اینترنتي کاربران را بهطور قابلتوجهي تحت تأثیر قرار

افراطي از اینترنت ميتواند آسیبزا باشد ()3؛ بهطوریکه اعتیاد

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

به اینترنت بهتدریج تبدیل به یک مسئله جدی در بهداشت عمومي

اینترنت را موردبررسي قرار دادهاند که حاکي از وجود رابطه بین

در سراسر جهان شده است .درواقع اگر زمان استفاده از اینترنت

ویژگيهای شخصیتي با اعتیاد به اینترنت بود (،15 ،14 ،13 ،12

کنترل نشود و بهصورت افراطي از آن استفاده شود ،ميتواند منجر

.)17 ،16

به اعتیاد به اینترنت1شود ( .)4اعتیاد به اینترنت با پیامدهای منفي

با توجه به رشد چشمگیر وسایل ارتباطجمعي و فناوری در

هیجاني ،روانشناختي و اجتماعي مرتبط است ( )5و همچنین

سطح کلي جامعه و بهویژه تأکیدهای اخیر بر استفاده از فناوری

ميتوان آن را بهعنوان نشانهای از سایر اختالالت روانشناختي و

در محیطهای آموزشي ،یكي از عواملي که در بررسي اعتیاد
9

آشفتگيهای هیجاني در نظر گرفت ( .)6مطالعات اخیر در

دانشآموزان به اینترنت حائز اهمیت ميباشد ،عملكرد تحصیلي

خصوص اعتیاد دانشآموزان به اینترنت حكایت از روند روبه

است .عملكرد تحصیلي به مقدار یادگیری فرد به صورتي که

افزایش این اعتیاد در بین دانشآموزان دبیرستاني دارد و قابلتوجه

توسط آزمونهای مختلف درسي سنجیده ميشود اشاره دارد

است که مقدار آن در پسرها بیشتر از دختران گزارششده است

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

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

در محیط آموزشي سپری ميکنند ،بررسي نقش عملكرد و

محیطي ميتوانند بهصورت مشترک نقش قابلتوجه داشته باشند.

موفقیت تحصیلي دانشآموزان در نشان دادن نحوه شكلگیری

یكي از عوامل فردی که جزو سازههای اصلي در رفتارهای

رفتارهای مختلف دانشآموزان ضروری مينماید .نقش عملكرد

اعتیادی محسوب ميشود ،ویژگيهای شخصیتي 2است.

تحصیلي در اعتیاد به اینترنت در تحقیقات گذشته موردبررسي

ویژگيهای شخصیتي صفات پایداری هستند که از موقعیتي به

قرارگرفته است و نتایج نشان دادهاند که عملكرد تحصیلي بهتر با

موقعیت دیگر چندان تغییر نميکنند .آنها گرایشهای باثبات و
1

6

2

7

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

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

آزمون از  20تا  100است که نمره بیشتر نشان دهنده وابستگي

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

بیشتر به اینترنت و شدیدتر بودن مشكالتي است که درنتیجه

با استناد به مباني نظری و پژوهشي ذکرشده ،ميتوان

استفاده مفرط از اینترنت برای شخص به وجود آمده است .در

ویژگيهای شخصیتي و عملكرد تحصیلي را بهعنوان عوامل فردی

مطالعه یانگ و همكاران ،پایایي دروني پرسشنامه باالتر از

مهم در انواع اعتیاد و بهخصوص اعتیاد به اینترنت در نظر گرفت.

 0/92ذکرشده و پایایي به روش باز آزما یي نیز معنادار

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

گزارششده است( . )27در بررسي ویژگي های روان سنجي

ایراني()26 ،25؛ این پژوهش باهدف بررسي رابطه ویژگيهای

نسخه فارسي این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملي به روش

شخصیتي و عملكرد تحصیلي با اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان

تحلیل مؤلفه ها ی اصلي با چرخش واریماکس  5عامل

پسر دوره متوسطه صورت گرفت.

« مشكالت اجتماعي»« ،تأثیر بر عملكرد»« ،فقدان کنترل»،
« استفاده مرضي از چت روم» و «بي توجهي به وظایف شغلي و

روش کار

تحصیلي» شناسایي شده است .عالوه بر این ،دو نوع روایي

تحقیق حاضر توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماری

دیگر ( محتوایي ،همگرا) و سه نوع پایایي باز آزمایي ( = r

پژوهش حاضر تمامي دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتي

 ،) 0/82همساني دروني ( )0α =/88و تصنیف ( )r =0/72نیز

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

برای پرسشنامه فارسي محاسبه شد که با توجه به نتایج قابل قبول

 1397بود که تعداد کل آن ها  1613نفر بود ند .برای برآورد

بوده اند (.)28

حجم نمونه موردنیاز در تحقیق حاضر از جدول مورگان و

پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتي نئو-فرم کوتاه

کرجسي1استفاده شد؛ براین اساس درمجموع نمونه ای به تعداد

( :)NEO-FFIاین ابزار توسط کاستا و مک کری در سال 1992

 310نفر تشكیل شد .در پژوهش حاضر از نمونه گیری خوشه ای

تدوین شد و یک پرسشنامه خود سنجي شخصیتي مبتني بر مدل

استفاده گردید که بر این اساس از بین دبیرستان های سطح

 5عاملي شخصیت است .این پرسشنامه  5عامل شخصیتي شامل

شهرستان بیجار دو دبیرستان را بهصورت تصادفي انتخاب

روان آزرده گرایي ،برونگرایي ،گشودگي ،موافق بودن و

کرده و پرسشنامه ها در بین دانش آموزان پایه های اول ،دوم و

باوجدان بودن را موردسنجش قرار ميدهد .برای هر عامل 12

سوم توزیع گردید .تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفي

سؤال وجود دارد و هر سؤال برحسب پاسخي که دریافت ميکند

شامل شاخص ها ی آماری فراواني ،میانگین انحراف معیار و

از صفرتا چهار نمرهگذاری ميشود .آزمودني بایستي برای هر

شاخص ها ی چولگي و کشیدگي و آمار استنباطي شامل

سؤال یكي از جوابهای کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم

ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون چندگانه از نوع

(خنثي) ،مخالفم و کامالً مخالفم را انتخاب کند .در هر سؤال

گام به گام و با استفاده از نرم افزار  SPSS 24صورت گرفت.

آزمودني نمره صفرتا  4را احراز ميکند .)29( .ضریب آلفای

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ ( 2:)IATاین ابزار توسط

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

کیمبرلي یانگ در سال  1998ارائه شد .پرسشنامه حاضر با 20

برای عامل روان آزرده گرایي گزارششده است ( .)30در

پرسش طراحي شده و به روش لیكرت نمره گذاری مي شود هر

هنجاریابي نسخه ایراني این ابزار آلفای کرون باخ برای روان

خواننده باید به هر یک از سؤاالت روی مقیاس لیكرت 5

آزرده گرایي  ،0/86برونگرایي ،0/73 ،گشودگي  ،0/56موافق

درجه ای شامل «بندرت»(« ،)1گاهي اوقات»(« ،)2اغلب»(،)3

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

«بیشتر اوقات»( )4و «همیشه»( ) 5پاسخ بدهد .دامنه نمرات این
1

. Morgan & Krejcie

. Internet Addiction Test

2
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جدول  -2ویژگيهای توصیفي معدل سال گذشته دانش

درسي سال گذشته دانش آموزان که در کارنامه تحصیلي
دانشآموز قیدشده است ،استفاده شد .الزم به ذکر است که نمره

آموزان
معدل سال

فراواني

درصد

10-12/01

13

4 /2

12-14/01

62

20

نتایج

14-16/01

84

27/1

نتایج حاصل از یافتههای جمعیت شناختي پژوهش حاضر

16-18/01

91

29/4

18-20/01

60

19/4

کل

310

100

معدل دانش آموزان از دفترداران مدارس گرفته شد.

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

گذشته

مد

میانه

 16/01تا

 14/01تا

18

16

پایه اول 31/6 ،درصد در پایه دوم و  40درصد از آنها در پایه
سوم مشغول به تحصیل بودند 18/1 .درصد از دانش آموزان در

براساس جدول شماره  3ضریب همبستگي پیرسون برای

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

بررسي رابطه بین ویژگيهای شخصیتي و اعتیاد به اینترنت در

در رشته انساني مشغول به تحصیل بودند .ویژگيهای توصیفي

دانش آموزان نشان داد که بین روانرنجورخویي و اعتیاد به

متغیرهای پژوهش در جدول شماره  1نمایان است.

اینترنت رابطه مثبت و معنادار ()r= 0/29 ،P<0/01؛ بین
برونگرایي و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنادار (،P<0/01

جدول  -1ویژگيهای توصیفي متغیرهای پژوهش

)r= -0/24؛ بین توافق و اعتیاد به اینترنت رابطه منفي و معنيدار

متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

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

روانرنجورخویي

23/21

5/69

0/16

-0/01

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

برونگرایي

29/3

7/32

-0/95

0/83

گشودگي نسبت به تجربه

25/4

5/72

-0/22

0/36

توافق

27/29

5/17

-0/20

0/20

وظیفهشناسي

33/82

7/ 6

-0/57

-0/09

متغیر

اعتیاد به اینترنت

40/3

13/3

0/78

0/59

 -1اعتیاد به اینترنت

بین گشودگي نسبت به تجربه و اعتیاد به اینترنت معنادار نبود
(.)r= 0/06 ،P< 0/05
جدول  -3ماتریس همبستگي بین ویژگيهای شخصیتي و
اعتیاد به اینترنت
1

2

3

4

5

6

 -2روانرنجورخویي **0/29

جدول شماره  1نشان دهنده میانگین ،انحراف استاندارد و
سایر معیارهای آمار توصیفي برای متغیرهای پژوهش مي باشد.
ارزش ها ی کجي و کشیدگي نشان داد که توزیع هیچ یک از
نمرات خارج از حالت نرمال نیست.
با توجه به جدول شماره  2ویژگي ها ی توصیفي معدل سال

 -3برونگرایي
 -4گشودگي نسبت به
تجربه
 -5توافق

**-0/37** -0/24
0/06

0/28** -0/07

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

 -6وظیفهشناسي **0/22** 0/53** -0/37** -0/41

**0/50

حجم نمونه= :P<0/01 ،310

**

گذشته دانش آموزان نشان داد که معدل  4/2درصد از دانش
آموزان بین  10تا  20 ،12درصد بین  12تا  27/1 ،14درصد

با توجه به جدول شماره  4ضریب همبستگي اسپیرمن بین

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

عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان نشاندهنده

تا  20بودند.
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رابطه منفي و معنادار بین عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت بود
(.)r= -0/12 ،P<0/05
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1
2

جدول  -4همبستگي بین عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت
متغیر
پیشبین

متغیر مالک

عملكرد

اعتیاد به

تحصیلي

اینترنت

R

معنيداری

-0/12

0/04

P< /01 20/35

مقدار ثابت

64/3

3/16

وظیفهشناسي

-0/71

0/09

مقدار ثابت

51/7

5/26

وظیفهشناسي

-0/60

0/ 1

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

روانرنجورخویي 0/39

0/13

1/16 0/86 P< /01 2/98

1 P< /01 -7/78 -0/40

1

P< /01 9/83
0/16

طبق جدول  5در گام اول وظیفهشناسي (-0/40 ،P<0/01
= )βبه شكل منفي و در گام دوم روانرنجورخویي (،P<0/01
 )β= 0/16به شكل مثبت قادر به پیشبیني اعتیاد به اینترنت بودند.
همچنین شاخصهای تولرنس و  VIFنشاندهنده عدم هم خطي

در ادامه برای بررسي سهم ویژگيهای شخصیتي و عملكرد

متغیرهای پیشبین بود.

تحصیلي در پیشبیني اعتیاد به اینترنت ،ویژگيهای شخصیتي
(روانرنجورخویي ،برونگرایي ،توافق و وظیفهشناسي) و

بحث

عملكرد تحصیلي بهعنوان متغیر پیشبین و اعتیاد به اینترنت

بر اساس یافتههای حاصل از این تحقیق بین ویژگي شخصیتي

بهعنوان متغیر مالک وارد معادله شده و تحلیل رگرسیون به شیوه

روانرنجورخویي و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و ویژگيهای

گامبهگام صورت گرفت .پیش از انجام آزمون رگرسیون،

شخصیتي برونگرایي ،توافق ،وظیفهشناسي و اعتیاد به اینترنت

استقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین-واتسون بررسي شد.

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

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

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

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

روانرنجورخویي با اعتیاد به اینترنت اشاره به دیدگاه نظری کاستا

پیشفرضهای خطي بودن رابطه بین متغیرها و نرمال بودن عبارت

و مک کری ضروری مينماید .آنها اعتقاددارند افراد روان

خطا مورد تأیید قرار گرفت.

رنجور به دلیل ماهیت نگران ،ناایمن ،عصبي و بسیار دلشورهای

در ابتدا وظیفهشناسي بهعنوان قویترین پیشبین در این مدل

که دارند اضطراب بیشتری را تجربه خواهند کرد .همچنین افراد

توانست  16درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیشبیني کند.

روان رنجور به دلیل تعبیرهای منفيتری که از رویدادهای زندگي

در مدل نهایي با اضافه شدن روانرنجورخویي به مدل میزان

دارند ،بیشتر خود را در معرض وقایع تنشزا و منفي قرار ميدهند

واریانس به  18درصد افزایش یافت .مقادیر  Fدر سطح 0/01

()32؛ بنابراین در تبیین رابطه مثبت روان رنجوری با اعتیاد

معنيدار بود .متغیرهای توافق ،برونگرایي و عملكرد تحصیلي

دانشآموزان به اینترنت چنین ميتوان گفت که دانشآموزان به

قادر به پیشبیني اعتیاد به اینترنت نبودند و از مدل حذف

دلیل شرایط پرتنش دوره نوجواني از یکسو و همچنین به دلیل

گردیدند.

شرایط استرسزای تحصیلي تحت اضطراب و تنش رواني بیشتری
قرار ميگیرند که برای کاهش اضطراب ادراکشده ممكن است

جدول  -5ضرایب رگرسیوني وظیفهشناسي و برونگرایي

به راهبردهای حل مسئله اجتنابي متوسل شوند که احتمال گرایش

روی اعتیاد به اینترنت

این دانشآموزان به سمت رفتارهای اعتیادی ازجمله اعتیاد به

غیراستاندارد

مدل

متغیر پیشبین

B

خطای
استاندارد

استاندارد
β

تولرنس VIF
t

sig

اینترنت را افزایش خواهد داد .پژوهشهای انجامشده نیز نشان
ميدهد که بین راهبردهای مقابلهای اجتنابي با اعتیاد به اینترنت
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)37در تبیین رابطه منفي

 -4078ویژگیهای شخصیتی ،عملکرد تحصیلی ،اعتیاد به اینترنت

ادیب معمار و همکاران

برونگرایي با اعتیاد به اینترنت ميتوان گفت که اینترنت و

انزوای خویش برميآیند که احتمال اعتیاد آنها به اینترنت را

شبكههای اجتماعي مرتبط با اینترنت به دلیل مبهم نگهداشتن

افزایش ميدهد .همچنین در بحث ارتباط منفي وظیفهشناسي با

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

اعتیاد به اینترنت ميتوان گفت دانشآموزان وظیفهشناس یا

اضطراب محیا ميسازد؛ بهعبارتدیگر ،دانشآموزاني که بنا به

باوجدان افرادی قابلاطمینان ،مسئولیتپذیر و هدفگرا هستند.

هر دلیلي همچون کمبود مهارتهای ارتباطي ،یا اعتمادبهنفس

شاخص اصلي وظیفهشناسي ،نظم دروني یا منضبط بودن است

پایین ،تمایل کمتری به فعالیتها و رفتارهای اجتماعي دارند،

( .)36دیگر ویژگيها ،عملكرد سنجیده (احتیاط در

ممكن است بهمنظور جبران احساس بيکفایتي اجتماعي خود و

تصمیمگیری) و دادن پاسخ بهگونهای مؤثر است ( .)37همچنین

احیای عزتنفس اجتماعيشان ،بهصورت غیرمستقیم و با برقراری

وظیفهشناسي یكي از نیرومندترین پیشبیني کننده مجموعهای از

روابط اجتماعي مجازی به سمت شبكههای اجتماعي یا چت

پیامدهای عملكرد آموزشي و رفتار سودمندانِ متقابل کاری است

رومها بروند که درنتیجه با دریافت پذیرش از سوی سایر اعضای

()38؛ لذا دانشآموزان باوجدان و منضبط به دنبال احساس

این شبكهها سبب گرایش هرچه بیشتر این دانشآموزان به سمت

مسئولیت در انجام تكالیف درسي و سایر مسئولیتهای محوله به

فضای مجازی شده و درنتیجه موجب بروز پدیده اعتیاد به اینترنت

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

ميگردد .بهعبارتدیگر ،فضای مجازی و شبكههای ارتباطي

پیشگیری از اعتیاد به اینترنت مؤثر است .عالوه بر این،

اینترنتي به دلیل پنهان نگهداشتن هویت افراد ،اضطراب اجتماعي

ازآنجایيکه انضباط ویژگي اصلي اینگونه دانشآموزان است

افراد را در برقراری روابط اجتماعي کاهش ميدهد که خود این

واضح است که استفاده خود از اینترنت را نیز همانند سایر

عامل ميتواند رابطه مستقیمي با صرف زمان بیشتر در اینترنت

فعالیتهایشان منظم و برنامهریزیشده انجام ميدهند که درنتیجه

توسط دانشآموزان داشته باشد؛ بهطوریکه مرور پیشینه پژوهشي

با مدیریت زمان و برنامهریزی مناسب مدت استفاده از اینترنت،

نشان ميدهد که یكي از عوامل پیشبین اعتیاد به اینترنت،

جلوی استفاده افراطي و کنترل نشده از اینترنت را ميگیرند.

اضطراب اجتماعي است ( .)34در مقابل ،افراد برونگرا افرادی

بهطوریکه در تحقیقات اخیر مدیریت مناسب زمان یكي از

اجتماعي هستند و بهراحتي با دیگران ارتباط برقرار ميکنند؛

عوامل اصلي پیشگیری از اعتیاد به اینترنت گزارششده است

بنابراین ميتوان برداشت کرد که این افراد کمتر دنیای مجازی

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

اینترنت را ترجیح ميدهند .در تبیین رابطه منفي توافق با اعتیاد

عملكرد تحصیلي و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان رابطه منفي و

دانشآموزان به اینترنت ميتوان گفت افرادی که از توافق پذیری

معنيداری وجود نتایج حاصل با تحقیقات گذشته همخوان است

باالیي برخوردارند ،از حس همكاری باالتری برخوردارند و این

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

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

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

دنبال برقراری رابطه مثبت با دیگران حس انسجام و عزتنفس

اینترنت ميتوان گفت که دانشآموزاني که عملكرد تحصیلي

اجتماعيشان بهبود ميیابد و درنتیجه گرایش آنها به رفتارهای

پاییني دارند ،اضطراب و افسردگي بیشتری نسبت به

اجتنابي همچون اعتیاد به اینترنت کاهش ميیابد .از سوی دیگر،

دانشآموزاني که عملكرد موفق تحصیلي دارند ،تجربه ميکنند.

افرادی که نمره پاییني در بعد توافق ميگیرند ،بدبین و بياعتماد

اضطراب و افسردگي حاصل از ناکامي موجب ميشود تا این

هستند و با دیگران هیچگونه توافق و همكاری ندارند ( .)35لذا

دانشآموزان برای فرار از احساس درماندگي و افسردگي با

واضح است که چنین افرادی قادر به برقراری روابط میان فردی

انحراف توجهشان از حوادث اطرافشان و با گذراندن اوقاتشان در

مؤثر با دیگران نخواهند بود و ازآنجایيکه از حس همكاری

اینترنت ،راه خروجي برای کاهش احساسات منفي دریافتيشان

کمتری برخوردارند ،انزوا و احساس تنهایي آنها بیشتر است که

بیابند که به دنبال گرایش به اینترنت و محتویات آن و با کاهش

درنتیجه با پناه بردن به فضای مجازی درصدد کاهش احساس

موقتي حاالت منفيشان ،تقویتشده و زمینه اعتیاد به اینترنت برای
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آنها فراهم ميشود .بهطوریکه مطالعات انجامشده در این زمینه

را در آنها ایجاد کند .با توجه به مطالب گفتهشده ،جهت افزایش

هم نشان دادهاند که از بین عوامل فردی و عوامل محیطي و بین

قدرت تعمیمیافتههای تحقیق ،پیشنهاد ميشود در تحقیقات آتي

فردی و عوامل اجتماعي مؤثر بر گـرایش افراد به رفتارهای

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

اعتیادی ،افسردگي و عدم تحمل شكست و ناکامي بیشترین

تفاوتهای جنسیتي نیز در ویژگيهای شخصیتي و رابطه آن با

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

گرایش به رفتارهای اعتیادی موردبررسي قرار گیرد .به دلیل شیوع

شكست در عملكرد تحصیلي ،با ایجاد احساسات منفي و استرس

اعتیاد به اینترنت در میان دانشآموزان ،پیشنهاد ميشود در

در دانشآموزان ،آنها را بــه ســمت رفتارهای اعتیادی و بهویژه

تحقیقات بعدی در این زمینه با تمرکز بر تحقیقات کیفي و

اعتیاد به اینترنت سوق ميدهد که لذت آني بـه فـرد مـيدهـد و

پدیدارشناسي عوامل اصلي تأثیرگذار بر اعتیاد دانشآموزان به

وی را دچـار بيخیالي و بيتفاوتي نسبت به مسـائل روزمـره

اینترنت با دقت و گستردگي ویژهای موردبررسي قرار گیرد .با

مـينمایـد .بهطوریکه در تأیید مطالب ذکرشده ،بررسيهای

توجه به نقش عملكرد تحصیلي در اعتیاد دانشآموزان به اینترنت،

صورت گرفته مؤید این امر هستند که افرادی که از راهبردهای

پیشنهاد ميشود که در تحقیقات بعدی در این زمینه تأثیرات

مقابلهای هیجان محور و اجتنابي ازجمله اعتیاد استفاده ميکنند،

مستقیم و غیرمستقیم عملكرد تحصیلي بر بروز رفتارهای اعتیادی

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

دانشآموزان با گستره بیشتری موردبررسي قرار گیرد.

به اینكه هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ویژگيهای شخصیتي
و عملكرد تحصیلي با اعتیاد دانشآموزان به اینترنت بود ،نتایج

نتیجهگیری

حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که ویژگيهای شخصیتي و

پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ویژگيهای شخصیتي و

عملكرد تحصیلي رابطه معناداری با اعتیاد دانشآموزان به اینترنت

عملكرد تحصیلي با اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان پسر دوره

دارد ،بنابراین از یافتههای تحقیق حاضر ميتوان چنین نتیجه

متوسطه صورت گرفت .نتایج نشان داد که از بین ویژگيهای

گرفت که به دلیل قرار گرفتن دانشآموزان در دوران حساس

شخصیتي ،به ترتیب وظیفهشناسي به شكل منفي و روانرنجورخویي

نوجواني و از آنجایي توانایي الزم برای مقابله مؤثر با رویدادهای

به شكل مثبت قادر به پیشبیني اعتیاد به اینترنت دانشآموزان پژوهش

تنشزا در آنها بهصورت پخته شكل نگرفته است ،ویژگيهای

حاضر بودند اما دیگر ویژگيهای شخصیتي و عملكرد تحصیلي افراد

شخصیتي دانشآموزان و عملكرد تحصیلي نهچندان موفق آنها

نمونه اعتیاد به اینترنت آنها را پیشبیني نكرد .نتایج این پژوهش

با افزایش اضطراب و تنش رواني دانشآموزان ميتواند در

ميتواند در راستای کمک به مشاوران و نهادهای مرتبط با آموزش

گرایش آنها به رفتارهای اعتیادی ازجمله اعتیاد به اینترنت نقش

دانشآموزان مورداستفاده قرار گیرد.

داشته باشد.
این تحقیق با چند محدودیت روبهرو بود؛ یكي از

تشکر و قدردانی

محدودیتهای تحقیق حاضر مربوط به ابزار گردآوری اطالعات

این پژوهش بهصورت مستقل ارائهشده است .بدینوسیله

بود که احتمال ارائه پاسخهای جامعه پسند و سودار و ابهام در

نویسندگان از کلیه کساني که در انجام این پژوهش ،یاریرسان

جواب دهي به سؤاالت در ابزاری همچون پرسشنامه بیشتر است.

پژوهشگران بودند کمال و تشكر و قدرداني رادارند.

همچنین طوالني بودن آزمونها و خستگي ناشي از آن ممكن
است انگیزه و دقت پاسخگویان را هنگام خواندن و پاسخ دادن به
پرسشها تحت تأثیر قرار داده باشد؛ البته در این راستا محقق
تالش ميکرد با توضیحات الزم دقت پاسخگویي و انگیزه الزم

ادیب معمار و همکاران
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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 (NEOFFI), 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

