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 چکیده

اعتیاد به اینترنت در دانشجویان یکی از اعتیادهای جدید در  مقدمه:

 هایهدف این پژوهش، مقایسه ویژگی شود. لذاحسوب میجوامع مدرن م

پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت 

ای است. مقایسه ـ : این پژوهش یک مطالعه علیروشدر گرمسار بود. 

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر کارشناسی 

گیری نفر به شکل نمونه 382داد که تشکیل  3102گرمسار در سال 

های ها پرسشنامهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهتصادفی خوشه

نشان  ها: تحلیل دادههایافتهاعتیاد به اینترنت یانگ و فرم کوتاه نئو بود. 

کنندگان گروه بدون و در معرض اعتیاد بین رتبه نمرات شرکتداد که 

شناسی گرایی و وظیفهگرایی، توافقونهای بربه اینترنت در عامل

کنندگان ای که شرکتگونه( به>10/1pتفاوت معنادار وجود داشت )

گروه در معرض اعتیاد به اینترنت در هر یک از عوامل مذکور رتبه 

کمتری در مقایسه با گروه بدون اعتیاد به اینترنت را گزارش کردند. 

 شناسیگرایی و وظیفهی، توافقگرای: سه مؤلفه شخصیتی برونگیرینتیجه

در افراد در معرض اعتیاد به اینترنت کمتر از افراد بدون اعتیاد به 

افراد در معرض اعتیاد به  رسدرو، به نظر میاینترنت است. ازاین

کنند واسطه سرد برخورد بودن کمتر با دیگران توافق میاینترنت به

رو برای گذران وقت نکنند، ازایشناسی کمتری را گزارش میوظیفه

 برند.خود به اینترنت پناه می
 

گرایی، گرایی، توافقاعتیاد به اینترنت، دانشجو، برون واژگان کلیدی:

 شناسیوظیفه

 

Abstract 

Objective: The Internet addiction among students in university 

is one of the modern addictions in modern societies. The 

purpose of this research was to compare of five-factor NEO 

personality traits among non-addiction and exposed to addiction 

students in Garmsar. Methods: This research was a 

comparative- causality study. The statistical population included 

all male and female bachelor`s degree students in Garmsar 

university during 2013 that 286 subjects were randomly selected 

by multistage clustering. Data was collected by two 

questionnaires including Yung`s Internet addiction test and the 

short form of five-factor Revised NEO Personality Inventory. 

Findings: Data analysis revealed a significant difference in non-

addiction and exposed to addiction students between the 

personality traits of extroversion, agreeableness and 

conscientiousness (p<0.05). So the participants of exposed to 

addiction groups have less degree than non-addiction students. 

Conclusions: Three personality traits of extroversion, 

agreeableness and conscientiousness are less in exposed 

addiction students than non-addiction groups. So, exposed to 

addiction students because of introversion have less 

agreeableness with others and reported less conscientiousness, 

so they spent much time on internet. 

 

Keywords: Internet Addiction, Students, Extroversion, 

Agreeableness, Conscientiousness. 
 

 زنجانی خطیب نازیلا :ولئمس سندهینو*

drkhatibzanjani@yahoo.com Email:                                                  Nazilla Khatib Zanjani Corresponding Author:* 
 

57 



 

 ... اعتیاد معرض در و بدون دانشجویان در شخصیت عامل پنج هایویژگی مقایسه :هریسآگاه مژگان و زنجانی خطیب نازیلا

  

 

 مقدمه

امروزه اینترنت در زندگی افراد جایگاه خاصی 

های مثبت استفاده از اینترنت مانند دارد. جنبه

لاعاتی، استفاده آسان آن، دسترسی به منابع اط

جنبه ارتباطی و سرگرمی و جز آن سبب گردیده 

ازحد از این که بسیاری از افراد به استفاده بیش

رسانه روی آورند که امروزه تحت عنوان اعتیاد 

به اینترنت موردتوجه متخصصان امر تعلیم و 

، 0شناسان قرارگرفته است )چوتربیت و روان

ر تعریف اعتیاد به د ،(0992(. یونگ )3103

داند که اینترنت آن را اختلال کنترل تکانشی می

 بسیار مشابه با قمار مرضی است.

درواقع، صرف زمان زیادی از اوقات  

بیداری فرد برای استفاده از رایانه و اینترنت که 

منجر به اختلال در عملکردهای اجتماعی، 

 فردیتحصیلی، شغلی، ارتباطات خانوادگی و میان

اند گردد را اعتیاد به اینترنت تعریف کردهمی

(. بسیاری از 3101، 3)ونشتاین و لجولوکس

افراد زمان برخط بودن یا استفاده را معیار اعتیاد 

 ،(3112) 2طور مثال کائو و سواند بهدانسته

ساعت در هفته اینترنت را  28استفاده بیش از 

 ،(3100) 4اعتیاد گویند. چو، کندرون و بلاند

ساعت روزانه را با توجه به  8رف بیش از مص

 اند.موقعیت فرد اعتیاد دانسته

ها ها، فرهنگاعتیاد به اینترنت در جمعیت 

و نقاط جغرافیایی مختلف دنیا اعم از جوامع 

های سنی غربی و شرقی و همچنین در گروه

                                                           
1. Chou 

2. Weinstein & Lejoveux 

3. Kao & Soe 

4. Chou & Candron & Bland 

مختلف شامل نوجوانان، دانشجویان و افراد 

کو، ین، ین، چن سال گزارش شده است )بزرگ

 (.3103، 0و چن

در بین عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت،  

رسد که شخصیت تأثیر عمیقی در به نظر می

استفاده از اینترنت داشته باشد )کاتیا، لیبراتور، 

 7باتیگون و هاستا ؛3100 2و همکاران کاتینا

تواند (. به عبارتی، عوامل درون فردی می3101

 ن اینترنتی اثر گذاشته و خصوصیاتبر رفتار کاربرا

گرایی و شخصیتی مانند کمرویی، درون

محرومیت اجتماعی رابطه نزدیکی با اعتیاد به 

(. 3119، 8اینترنت دارند )کیسچی و شاهن

مفهوم شخصیت سالیان متمادی است که بین 

محققان مختلف تعابیر متفاوتی داشته است. 

ردی های فشخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی

ها را نشان است که الگوی ثابت رفتاری آن

(. کالیچمان، کین، 3104، 9دهد )یائو و زونگمی

شخصیت را الگوی  ،(3112) 01زیبن و همکاران

مجزا و خصوصیات خاص تفکر، احساس و 

کنند که شیوه تعامل با محیط رفتار تعریف می

کند. گرچه فیزیکی و اجتماعی را تعیین می

یادی وجود دارد ولی خصوصیات شخصیتی ز

ها در ترین و بانفوذترین مدلیکی از مهم

های اخیر مدل بررسی صفات شخصیت در دهه

پنج عاملی بوده است که بیش از همه، پژوهش 

                                                           
5. Ko & Hen & Yen etal 

6. Katia & Liberatore & Katyna etal 

7. Batigun & Hasta 

8. Kesici & Sahin 

9. Yao & Zhong 

10. Kalichman & Cain & Zweben etal 
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در حوزه شخصیت را به خود اختصاص داده 

با استفاده از  ،(0987) 0است. مک کرا و کوستا

تحلیل عاملی، به این نتیجه رسیدند های روش

توان در خصوصیات شخصیتی پنج مؤلفه که می

به  3(N) یینوروزگراگرفت. اصلی را در نظر 

ـ  تنش، ترحمـ  تمایل فرد برای تجربه اضطراب

جویی، خصومت، تکانشگری، افسردگی و 

 2(E) ییگراگردد. برونحرمت خود پایین برمی

به تمایل فرد برای مثبت بودن، جرئت طلبی، 

شود. ت اطلاق میپرانرژی بودن و صمیمی

به تمایل فرد برای  4(Oگشودگی به تجربه )

کنجکاوی، عشق به هنر، هنرمندی، 

. شودپذیری و خردورزی گفته میانعطاف

به تمایل فرد برای بخشندگی،  0(Aمقبولیت )

مهربانی، سخاوت، همدلی، همفکری، 

شود. دوستی و اعتماد ورزی مربوط مینوع

فرد برای منظم به تمایل  2(Cشناسی )وظیفه

بودن، کارآمدی، قابلیت اعتماد و اتکا، خود 

بخشی، پیشرفت مداری، منطقی بودن و آرام نظم

 گردد.بودن برمی

دهد ها نشان مینتایج بسیاری از پژوهش

های شخصیتی افراد از عوامل مؤثر در که ویژگی

اعتیاد به اینترنت است. در پژوهشی که توسط 

در خصوص رابطه بین  ،(3118) 7گمبر و واس

وابستگی به اینترنت و پنج عامل شخصیتی در 

دانشجویان پزشکی اسراییل و مجارستان انجام 

                                                           
1. McCrae & Costa 

2. Neuroticism 

3. Extroversion 

4. Openness to experience 

5. Agreeableness 

6. Consciousness 

7. Gombor & Vas 

گرایی گرفت. نتایج نشان داد که دو عامل برون

و نوروزگرایی با وابستگی به اینترنت رابطه 

ای که دونگ، وانگ، معنادار دارد. در مطالعه

جویان چینی بر دانش ،(3103و همکاران ) 8یانگ

انجام دادند دریافتند که دانشجویانی که به 

اینترنت اعتیاد داشتند نمرات بالاتری ازنظر روان 

 ثبات پذیری و روان گسستگی/ آزردگی/

اجتماعی شدن داشتند. ساریسکا، روتر، بی و 

نیز نشان دادند حرمت خود  ،(3104) 9همکاران

پذیری در زندگی مسئولیتواسطه تحریک حس به

افراد به استفاده مرضی  آوریث کاهش رویباع

 01شود. کیم، لاروز و پنگاز اینترنت می

نیز در پژوهش خود نشان دادند  ،(3119)

تنهایی علت و همچنین پیامد استفاده 

ازحد از اینترنت در مین جوانان آمریکایی بیش

نیز گزارش  ،(3104) 00است. یائو و زهونگ

و  کردند که میان احساس تنهایی ذهنی

افسردگی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود 

 دارد.

های محدودی در این در ایران نیز پژوهش 

گرفته که با توجه به جدید بودن خصوص انجام

موضوع پژوهش، دور از انتظار نیست. پژوهشی 

در خصوص رابطه بین  ،(3100) 03توسط افغانی

های شخصیتی و میزان وابستگی به مؤلفه

ر مشهد انجام گرفت که نتایج آن اینترنت د

آموزانی که از مادرشان نشان داد که در دانش

پذیری جدا بودند و ازنظر شخصیتی انعطاف

                                                           
8. Dong & Wang& Yang & Zhou 

9. Sariyska & Reuter & Bey etal 

10. Kim & Larose& Pen 

11. Yao & Zhong 

12. Afghani 
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کمتری داشتند، وابستگی بیشتری به اینترنت 

خردمند گزارش شده است. زمانی، عابدینی و 

نیز در پژوهشی اعتیاد به اینترنت را با  ،(3103)

آموزان ی دانشتوجه به خصوصیات شخصیت

دبیرستانی کرمان نشان دادند بین نمره 

به اینترنت رابطه معنادار و گرایی و اعتیاد برون

های معکوس وجود دارد. همچنین خصیصه

گرایی شناسی، نوروزگرایی و برونوظیفه

های مهمی در اعتیاد به اینترنت بینی کنندهپیش

ه دانش آموزان دبیرستانی هستند. لذا با توجه ب

های مختلف نتایج فوق و اهمیت مؤلفه

شخصیت در اعتیاد به اینترنت، این پژوهش با 

های پنج عامل شخصیت هدف مقایسه ویژگی

در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به 

 اینترنت در گرمسار صورت گرفته است.

 

 روش

 ـ های علیطرح این پژوهش از نوع طرح

ین پژوهش را ای بود. جامعه آماری امقایسه

کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع 

کارشناسی واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور 

تشکیل  0290-0293گرمسار در نیمسال دوم 

دادند. به این منظور با توجه به کفایت حجم 

؛ نقل از 3110) 0نمونه بر اساس جدول کوهن

 گیری( و با استفاده از روش نمونه0282بیابانگرد، 

نفر از میان  382ای؛ ای چندمرحلهخوشه

دانشجویان کارشناسی انتخاب شدند. میانگین 

 28/34کنندگان در پژوهش برابر با سنی شرکت

سال با  29/3سال با انحراف استاندارد برابر با 

                                                           
1. Cohen 

 091سال بود که از این میان،  09-21دامنه سنی 

کنندگان نفر مرد بودند. این شرکت 92 نفر زن و

مهندسی  ـ های علوم انسانی و فنیان رشتهاز می

در یک  کنندگانانتخاب شدند. کلیه شرکت

شناختی، های اطلاعات جمعیتجلسه به گویه

( و فرم 0999، 2)یونگ 3اعتیاد به اینترنتآزمون 

 21که یک پرسشنامه  4کوتاه پرسشنامه نئو

گیری پنج عامل منظور اندازهسؤالی است که به

گرایی، وروزگرایی، برونیا حیطه اصلی ن

گشودگی به تجربه، توافق گرایی و 

شده است، پاسخ دادند. شناسی طراحیوظیفه

کنندگان در پژوهش ابتدا بر اساس نقطه شرکت

به دو  42برش آزمون اعتیاد به اینترنت یعنی 

به اینترنت  گروه بدون و در معرض اعتیاد

نفر در گروه  000که طوریتقسیم شدند. به

نفر در گروه در  020ن اعتیاد به اینترنت و بدو

معرض اعتیاد به اینترنت قرار گرفتند. 

های پژوهش پس از وتحلیل دادهتجزیه

 SPSSافزار آماری گرداوری با نسخه بیستم نرم

 انجام شد.

. آزمون اعتیاد به اینترنت 5ابزار پژوهش: 

آزمون اعتیاد به اینترنت توسط (: 5331)یانگ، 

شده است که به شیوه آیتم طراحی 31ر یانگ د

گذاری در شود و نمرهخودسنجی اجرا می

نمرات  .شودمقیاس لیکرت انجام می

آمده برای هر فرد، وی را در سه گروه دستبه

 -3کاربر عادی اینترنت؛  -0کند: بندی میطبقه

کاربر  -2کاربر در معرض اعتیاد به اینترنت و 

                                                           
2. Internet addiction test 

3.Young 

4. NEO 
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ازحد وی را استفاده بیشبا اعتیاد به اینترنت که 

وابسته کرده و نیاز به درمان دارد. این آزمون 

سنجد های مختلف اعتیاد به اینترنت را میجنبه

ازحد از که آیا استفاده بیشو به تعیین این

های مختلف زندگی فرد تأثیر اینترنت بر جنبه

(. 3117، 0پردازد )مورالی و جورجمی نهدارد یا 

 نامهاعتبار درونی پرسش ،(0992) در مطالعه یونگ

ذکر شده و اعتبار به روش  93/1بالاتر از 

، 3دار گزارش شده است )منبازآزمایی نیز معنی

علوی، اسلامی، (. این پرسشنامه توسط 3112

در  ،(0289فرد و رضاپور )مرآثی، نجفی، جنتی

نفر از دانشجویان  322جمعیت ایرانی روی 

بار به روش تنصیف شهر اصفهان انجام شد. اعت

و مقدار آلفای کرونباخ برای آن  73/1برابر با 

گزارش شده است )کآاو، سو، لیو  70/1برابر با 

های این پرسشنامه با (. آیتم3117، 2و گآاو

آیتمی بر  33صورت آیتم و به 3اضافه کردن 

 اساس فرهنگ ایرانی تنظیم شد.

فرم کوتاه  . فرم کوتاه پرسشنامه نئو:2

 تریزمان کوتاهدر مدت عاملی نئو پنج امهپرسشن

گرایی، برون های نوروزگرایی،تواند رگهمی

شناسی گرایی و وظیفهگشودگی به تجربه، توافق

طورکلی موردسنجش قرار دهد و نیز با را به

-NEO-PIتوجه به پیچیدگی و طولانی بودن 

R وجود ابعاد جزئی و متعدد مربوط به هریک ،

به پنج عامل بزرگ شخصیت از صفات مربوط 

تر و مهم و ضرورت سرند سریع در مواقع لازم

طولانی  ها به ابزاریاز همه عدم تمایل آزمودنی

                                                           
1. Murali V, George S. 

2. Man SL. 

3. Cao F, Su L, Liu T, Gao X. 

های بالینی و پژوهشی، نسخه در موقعیت

« 31ـ نئو»، با عنوان NEO-PI-Rکوتاهی از 

زوج  31شامل طراحی شد. این پرسشنامه 

ای درجه 0 یاسمقصفت است که فرد طی یک 

خود را به لحاظ نزدیکی به هریک از صفات 

ترین شکل کند. این نسخه عینیگذاری مینمره

شود. این فرم کوتاه تست نئو محسوب می

از پرسشنامه  ،(3111) پرسشنامه توسط برانیگان

 دهیاخذ و با مدل پاسخ ،(0987مک کرا و کاستا )

طیف دوقطبی برای خودارزیابی  )نگاه فاعلی( 

ابی از نگاه دیگری )نگاه عینی(، سریع و ارزی

 گریمنظور تجربهگر آشنا بهعنوان یک مشاهدهبه

شناختی مورداستفاده قرار گرفت. این ابزار روان

برای استفاده در مشاوره ازدواج برای اولین بار 

ترجمه و پس از بررسی  4توسط جان بزرگی

مکرر درستی ترجمه برای مشاوره ازدواج 

 31این مقیاس دارای  گرفت.مورداستفاده قرار 

گویه یک جفت صفت قرار است. در هر  گویه

بر اساس شباهت به هر یک از آزمودنی  دارد که

صفات طی یک پیوستار از یک تا پنج به خود 

دهنده نشان هاگویههر یک از دهد. نمره می

ری و کیکی از پنج عامل بزرگ شخصیت مک

یاس را مق گویه 4 از عوامل کاستا است. هر یک

دهند. در کل آزمودنی در هر مقیاس پوشش می

کند )برای هر عامل کسب می 31 تا 4 ای ازنمره

درواقع نمره متوسط هر  03نمره  و (03×4=48

                                                           
ذکر است که ترجمه اولیه این  گزارش منتشر نشده. شایان. 4

تهیه و در کلینیک بر روی تعدادی از  0284نسخه در سال 

مراجعین برای مشاوره ازدواج انجام شده که نتایج آن در دست 

 انتشار است.
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های این . همسانی درونی گویهعامل است

بزرگی، داستانی، فاکر، پرسشنامه توسط جان

ذاکری و داوودآبادی )زیر چاپ( یعنی ضریب 

به  79/1باخ برای کل مقیاس برابر آلفای کرون

دست آمد و اعتبار و روایی نسخه فارسی آن 

 تأیید شد.

 

 هایافته

های توصیفی جنس ویژگی 0 در جدول شماره

کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه شرکت

شده بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت ارائه

نفر از  012شود گونه که مشاهده میاست. همان

کننده در این نفر زن شرکت 091جموع م

نفر در  87پژوهش بدون اعتیاد به اینترنت و 

معرض اعتیاد به اینترنت قرار داشتند که این 

کننده در پژوهش مرد شرکت 92وضعیت در 

نفر  48اعتیاد به اینترنت و نفر بدون  48برابر با 

 در معرض اعتیاد به اینترنت بود.

 
 ندگان ازلحاظ اعتیاد به اینترنت به تفکیک جنسکنوضعیت شرکت. 5جدول 

 جنس 

 مرد زن  کل

 000 48 012 بدون اعتیاد به اینترنت

 020 48 87 در معرض اعتیاد به اینترنت

 382 92 091 کل

 

کمینه، بیشینه، میانگین و  3در جدول شماره 

انحراف استاندارد نمرات نئو )یعنی نوروزگرایی، 

گرایی و به تجربه، توافق گرایی، گشودگیبرون

 کنندگان پژوهش ارائهشناسی( در شرکتوظیفه

 شده است.

 
 های شخصیتکنندگان در هر یک از مؤلفههای توصیفی نمرات شرکتویژگی .2جدول 

 M SD بیشینه کمینه 

 09 4 7000/3 1381/00 . نوروزگرایی0

 31 4 0702/2 9830/03 گرایی. برون3

 31 4 8407/3 7827/00 به. گشودگی به تجر2

 31 0 9192/3 1340/02 گرایی. توافق4

 31 4 8970/3 9700/03 شناسی. وظیفه0
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واسطه نرمال نبودن به 2در جدول شماره 

ها در هر یک از پنج عامل شخصیت توزیع داده

نئو، از آزمون مان ویتنی یو برای مقایسه رتبه 

 یی، گشودگیگرامیانگین نمرات نوروزگرایی، برون

شناسی در گرایی و وظیفهبه تجربه، توافق

پژوهش در دو گروه بدون اعتیاد  کنندگانشرکت

به اینترنت و در معرض اعتیاد به اینترنت استفاده 

گونه که در این جدول مشاهده شده است. همان

کنندگان دو شود تفاوت رتبه نمرات شرکتمی

رایی و گگرایی، توافقهای برونگروه در عامل

ای گونه(. به>10/1pشناسی معنادار است )وظیفه

کنندگان گروه در معرض اعتیاد به که شرکت

اینترنت در هر یک از عوامل مذکور رتبه کمتری 

در مقایسه با گروه بدون اعتیاد به اینترنت را 

 اند.گزارش کرده

 
 نندگان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنتکهای شخصیت در شرکتمقایسه رتبه میانگین نمرات مؤلفه. 9جدول 

 Z P یوضریب مان ویتنی  هامجموع رتبه رتبه میانگین  متغیر

 . نوروزگرایی0

 

 382/1 -172/0 9401 33400 43/048 بدون اعتیاد به اینترنت

    08221 028 در معرض اعتیاد به اینترنت

 گرایی. برون3
 110/1 -820/3 8334 32227 04/002 بدون اعتیاد به اینترنت

    07414 93/038 در معرض اعتیاد به اینترنت

 . گشودگی به تجربه2

 

 902/1 -108/1 01001 30719 77/042 بدون اعتیاد به اینترنت

    09223 31/042 در معرض اعتیاد به اینترنت

 گرایی. توافق4

 

 1110/1 -109/4 7414 34407 97/020 بدون اعتیاد به اینترنت

    02082 84/033 در معرض اعتیاد به اینترنت

 شناسی. وظیفه0

 

 110/1 -202/2 7870 32991 87/008 بدون اعتیاد به اینترنت

    07100 21/032 در معرض اعتیاد به اینترنت

 

 گیری و بحث نتیجه

ها نشان داد که تفاوت رتبه نمرات یافته

 گرایی،رونهای بکنندگان دو گروه در عاملشرکت

شناسی معنادار است گرایی و وظیفهتوافق

(10/1p<بدین معنی که شرکت .) کنندگان گروه

در معرض اعتیاد به اینترنت در هر یک از 

عوامل مذکور رتبه کمتری در مقایسه با گروه 

اند. در بدون اعتیاد به اینترنت را گزارش کرده

 گراییآمده از مؤلفه بروندستخصوص نتیجه به

های گمبر و اعتیاد به اینترنت، این نتیجه با یافته

(، 3101) 0(، لندرز و لانزبری3118و راس )

                                                           
1. Landers & Lounsbury 
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(، کونومورا و 3103) 0کرات، کیسلر و بونوا

خردمند ( و زمانی، عابدینی و 3103) 3توماس

همخوانی دارد. کو، ین، چن و  ،(3100)

گراها به معتقدند که برون ،(3103) 2همکاران

اعی نزدیک و رودررو گرایش دارند تعامل اجتم

و در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بدون نیاز 

کنند. همچنین به فضای مجازی موفق عمل می

آمده در خصوص رابطه منفی بین دستنتیجه به

شناسی و اعتیاد به اینترنت در این مؤلفه وظیفه

آمده با نتایج تحقیقات دستپژوهش با نتایج به

(، توتن و 3100) 4یگون و چلیکباتـ  دوراک

(، کو، ین، چن و همکاران 3101) 0بونسجک

 ،(3100خردمند )( و زمانی، عابدینی و 3119)

توان با مستندات همخوانی دارد. این یافته را می

که معتقدند افراد  ،(3101توتن و بونسجک )

اعتماد هستند و شناس منظم و قابلوظیفه

و ملاقات محدودیتی در برابر ارتباطات 

ها نیازهای اجتماعی خود را حضوری ندارند، آن

 شناسی،وظیفه افزایش با سازند یعنیبرآورده می

 اینترنت به اعتیاد سویبه گرایش احتمال فرد در

 هایمهار تکانه شامل بودن باوجدان .یابدمی کاهش

 جامعه سوی از تجویزشده هاینسخه تحت

 به معطوف رفتارهای سبب تسهیل که است

 اراده بر بُعد گردد. اینمی فرد وظایف و هدف

 شامل و کندتأکید می اطمینان قابلیتو 

 و پذیریمسئولیت بودن، دقیق مثل هاییویژگی

 سویگیری بهجهت و کوشیسخت ریزی،برنامه

                                                           
1. Kraut & Kiesler & BonevaS 

2. Kunimura & Thomas 

3. Ko & Yen & Chen etal 

4. Durak-Batigun & Kilic 

5. Tuten & Bosnjak 

 افراد به هاویژگی است. این پشتکار و پیشرفت

 را زندگی هایچالش که کنندمی کمک

 و بدانند یادگیری برای فرصتی و کنترلقابل

 به مشکلات و مسائل از اجتناب و گریز جایبه

 افرادی مسلماً بپردازند. هابا آن هدفمند مقابله

 بودن، دقیق چون هاییویژگی دارای که

 برای تلاش کوشی وسخت داشتن، ریزیبرنامه

 و طولانی ساعات توانندنمی هستند پیشرفت

 خود را وقت و نندبنشی اینترنت پای هدف بدون

 بین منفی رابطه کنندهتوجیه که کنند تلف

است. در  اینترنت به اعتیاد با شناسیوظیفه

 گراییآمده از مؤلفه توافقدستخصوص نتایج به

این تحقیق با تحقیق  و اعتیاد به اینترنت، نتیجه

(، ونشتاین و لجویوکس 3110) 2بایراکتار

لیک، اتاک ( همخوانی دارد. هرچند که چ3101)

در تحقیق خودبین مؤلفه  ،(3103) 7و باشال

گرایی و اعتیاد به اینترنت یک رابطه مثبت توافق

اند و خفیف را به دست آوردند و استدلال کرده

عنوان گرا غالباً بهکه افراد توافقکه ازآنجایی

شوند، گرا و خجالتی شناخته میافراد درون

از طریق  ممکن است تمایل به حمایت اجتماعی

البته  اینترنت را بر زندگی واقعی ترجیح دهند.

معتقدند که در  ،(3103کو، هن، ین و همکاران )

گرایی و مؤلفه توافقخصوص بررسی رابطه بین 

اعتیاد به اینترنت نیاز به تحقیقات بیشتر و 

 تری هست.وسیع

راستا با این اعتقاد های فوق همیافته

ر اینکه افرادی که مبنی ب ،(3112) 8کاپلان

                                                           
6. Bayraktar 

7. Chou 

8. Caplan 
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اختلالات روانی )مانند تنهایی( دارند مهارت 

های اجتماعی بسیار خودشان را در قابلیت

دانند، است. کاپلان معتقد است که ضعیف می

جای ارتباط رودررو به تعامل از این افراد به

آورند زیرا گمنامی و طریق کامپیوتر روی می

واسطه بههای غیرکلامی در ارتباط فقدان سرنخ

کامپیوتر در تعامل اجتماعی برخط کمتر برایشان 

تهدیدکننده است. درنتیجه، این افراد تعاملات 

آمیزتر و بهتر اجتماعی بر خط را موفقیت

ازحد دانند و همین امر منجر به گرایش بیشمی

گردد. تبیین به اینترنت و استفاده زیاد از آن می

ه افرادی دهد که چگوننظرات کاپلان نشان می

گرایی که سطوح کمتری از توافق گرایی و برون

کنند و سطوح بالای نوروزگرایی را گزارش می

سازی عنوان ابزاری برای پنهانبه اینترنت به

 آورند.احساس تنهایی رو می

های بعدی نشان داد که بین جنس و یافته

های شخصیت رابطه آماری معناداری مؤلفه

ای که نتیجه با نتیجهمشاهده نشده است. این 

اند گرفته ،(3100خردمند )زمانی، عابدینی و 

مطابقت دارد. هرچند مطالعات دیگری مانند 

 ،(3103( و چو )3103) 0چلیک، اتاک و باشال

ای معکوس با نتیجه این تحقیق را گزارش نتیجه

خردمند اند. مطالعه زمانی، عابدینی و کرده

ؤلفه نیز نشان داده است که م ،(3100)

های مختلف تفاوت نوروزگرایی در رشته

 معنادار دارد.

هایی نظیر محدودیت به توجه با البته

 پژوهش در خودسنجى ابزارهاى کارگیریبه

را بااحتیاط  پژوهش حاضر تعمیم نتایج این

روی سایر  پژوهش این مشابه انجام داد. اجراى

 هاهای تحصیلی و دانشجویان دیگر دانشگاهرشته

 حاضر پژوهش ایبا یافته هاآن نتایج ایسهمق و

 .واقع شود مفید تواندمى
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