
  
  1395 پاییز/  سوم، شماره ششم سال/  20در دانشگاه اسالمی  فرهنگ

Culture in The Islamic University, 2016 (Fall) 20 , Vol. 6 , No.3 
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  چکیده
پژوهش حاضر به تبیین سهم استرس تحصیلی، صفات شخصیتی، درك عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت  :هدف

جامعۀ آماري تحقیق، دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی  :روش. در دانشجویان مقطع کارشناسی پرداخته است
سنجش . نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند 400اي به حجم  باشند که از بین آنان نمونه می 94-95در سال 

، پرسشنامۀ NEOعاملی  پنجمتغیرها بر اساس پرسشنامۀ استرس تحصیلی دوران دانشجویی گادزال، پرسشنامۀ شخصیتی 
ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  داده. و پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ بود FADسنجش عملکرد خانواده 

بین استرس تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطۀ  :ها یافته. تحلیل رگرسیون ورود مکرر و گام به گام بررسی شد
همچنین بین صفات شخصیت با اعتیاد به اینترنت و بین عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطۀ . معناداري وجود دارد

عملکرد  و شخصیت صفات تحصیلی، استرس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد بین. دار وجود داردمعنا
درصد واریانس مربوط به اعتیاد به  42به عبارتی؛ این متغیرها . خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطۀ چندگانه وجود دارد

اي  ت آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود و مرحلهنتایج به دس :گیري نتیجه. کنند اینترنت را تبیین می
را ) اعتیاد به اینترنت(متغیر مالك بین استرس تحصیلی، صفات شخصیت و عملکرد خانواده، نشان داد متغیرهاي پیش

  .بینی کنند که از بعد تربیتی و آموزش الزم به توجه است توانند در سطح باالیی پیش می
  

  .سترس تحصیلی، صفات شخصیتی، درك عملکرد خانواده و اعتیاد به اینترنتا: واژگان کلیدي
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   مقدمه) الف
اند که از سویی منجر به ارتباط  هاي جدید در زمینۀ ارتباط، دنیاي مجازي را فراهم آورده فنّاوري

منابع نامحدود و همزمان بین افراد در جهان شده و از سوي دیگر، دسترسی سریع به انواع گوناگونی از 
هاي زیادي در مورد استفادة بیش از  اما بر خالف کارکردهاي مثبت آن، نگرانی. سازند اطالعاتی را فراهم می

اعتیاد به اینترنت به عنوان اعتیاد رفتاري شناخته . ساز از اینترنت به وجود آمده است مرز و گاهی مشکل  و حد 
  )2014 1کس و همکاران،(.عود و تضاد را به همراه داردخوي،  و شده است که عالئمی مانند تحمل، تغییر خلق

از این . روانی در بین جوانان است - اعتیاد به اینترنت در حال حاضر، موضوع اصلی سالمت اجتماعی
آفرین و همچنین اثر متقابل آنها بر یکدیگر، براي گسترش درك و فهم  رو، تجزیه و تحلیل عوامل خطر

اگر چه اعتیاد به اینترنت مشکلی جدي در نظر . )2013 2لی و سواي، یان،(ن مهم استاعتیاد به اینترنت در جوانا
گرفته شده، اما در کتابچۀ راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی ثبت نشده است؛ به این دلیل که 

 بنابر این، تجزیه و تحلیل عوامل. معیارهاي تشخیصی و تعریفی کلی براي این اختالل وجود ندارد
سبب درك و فهم جمعی ما از توسعۀ این مشکل در  شوند، خطرآفرینی که منجر به اعتیاد به اینترنت می

اعتیاد به اینترنت به عنوان ناتوانی فرد در کنترل استفاده از اینترنت تعریف  .)همان(میان جوانان خواهد شد
هاي حاصل از تحقیقات،  چه یافتهاگر. شود تواند سبب پیامدهاي منفی در زندگی روزانه  شده است که می

دهند، اما شکی نیست که اعتیاد به اینترنت تبدیل به مشکلی  گزارشهاي متفاوتی از اعتیاد به اینترنت ارائه می
  )2014 3همکاران، جی و(.است جدي در زمینۀ بهداشت عمومی افراد به ویژه نوجوانان شده 

و به طور همزمان، ادراك فرد مبنی بر نداشتن زمان استرس تحصیلی به احساس نیاز فزاینده به دانش 
گانۀ  بر عوامل پنج. )2001 5؛ گادزال و بالوگلو،2000 4موریس،(کند کافی براي دستیابی به آن دانش اشاره می

و واکنشهاي چهارگانه نسبت ) 10و استرس خودتحمیلی 9، تغییرات8، فشارها7، تعارضها6ها ناکامی(زا استرس
بر  )2001(11بِرايو  گالچان، میشی. تأکید کرد) زیولوژیکی، رفتاري، شناختی، هیجانیفی(نسبت به این عوامل

نقش  ، بر)1994(فیشرو  )2004 13میسرا و کاستیلو،: ؛ نقل از1998(و همکاران کور، )1994(12ابوذرياساس نتایج مطالعات 
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سن، (گانه رهاي ششگیري تجارب دانشجویان، در کنار متغی کنندة استرس تحصیلی در شگل مهم و تعیین
  .تأکید کردند) جنس، انگیزة ادامۀ تحصیل، عزّت نفس کلی، مفهوم خودتحصیلی

زا در دوران دانشجویی، بر نقش مهم تجربه  در بیان عوامل استرس )1996(1موسو  گیز، کاروث
: ؛ نقل از1986(فرارزو  کلم )1994(ابوذري. کنند محدودیت زمانی دانشجو در دستیابی به دانش گسترده تأکید می

خاطرنشان ساختند که دانشجویان در مقاطعی از هر نیمسال تحصیلی، براي مثال در هنگام  )2004میسرا و کاستیلو، 
. کنند امتحان و در رقابت با دوستان خود به منظور دستیابی به نمرات باالتر، استرس بیشتري را گزارش می

در تبیین تفاوت موجود در میزان استرس  )2006(4هوان و  انگو  )2000(3الرسنو  لی، )1990(2اوکازاکیو  سو
شده در میان دانشجویان آسیایی و غیر آسیایی، بر نقش مهم انتظارات و معیارهاي  استرس تحصیلی تجربه

شناختی اطالق  واکنشهاي نسبت به استرس، به حالتی از انگیختگی جسمانی و روان. والدین تأکید کردند
اي از  زا، گستره دانشجویان در مواجهه با عوامل استرس. )1995 5تس،ئیتو(استرس استشود که پیامد تجربۀ  می

تظاهرات استرس شامل آسیبهاي جسمانی، کمبود . دهند شناختی را نشان می واکنشهاي جسمانی و روان
. )2000 7؛ موري،1994 6وینکلمن،(انرژي مزمن، فقر انگیزشی، سردرد، مشکالت گوارشی و مشکالت خواب است

برخی از محققان دیگر در بیان واکنشهاي مربوط به استرس، به اضطراب و افسردگی نیز اشاره 
  )2000موري، (.اند کرده

تعاریف متفاوتی از شخصیت . یکی دیگر از متغیرهاي مرتبط با اعتیاد به اینترنت، متغیر شخصیت است
دستۀ اول، تعاریفی که روش . لی قرار دارندهاي مختلف وجود دارد، اما همۀ آنها در دو دستۀ ک در دیدگاه

دستۀ دوم، تعاریفی است که در آن از . آنها بر اساس تحقیق دربارة ظاهر رفتار و اعمال بیرونی است
  )1386شاملو، (.شود چگونگی و عمق ماهیت شخصیت صحبت می

شیوة انطباق ما با شود که  شخصیت به مجموعۀ افکار، هیجانات و رفتارهاي متمایز و پایداري گفته می
هاي اختصاصی و الگوهاي متمایز از  توان به عنوان ویژگی شخصیت را می. )1383سانتراك، (دهد دنیا را نشان می

تفکر، هیجان و رفتار توصیف کرد که نوع تعامل شخص با محیط فیزیکی و اجتماعی او را مشخص 
ختها، احساسها و عادتها تعریف کرد که توان به عنوان ترکیبی از شنا همچنین شخصیت را می. سازد می

شوند و در نتیجه، نوع سازگاري منحصر به فرد افراد با  هنگام مواجهۀ افراد با موقعیتهاي خاص فعال می
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صفات شخصیت بیانگر مشخصات نسبتاً پایداري در . )1999 1پتیگریو، (کنند دنیاي پیرامون آنان را تعیین می
دگی و به هنگام مواجهه با موقعیتهاي مختلف به صورت ثابت و منسجمی روحیۀ افراد است که در طول زن

 گرایی، برون شناسی، پذیري، وظیفه تجربه نظیر شخصیتی هاي که ویژگی است این بر اعتقاد. کنند بروز می
  :ل از؛ نق2003و همکاران،  2کالیچمن(وسیعی از فعالیتهاي انسان نظیر رفتار جنسی طیف رنجورخویی، روان و همسازي

و نیز میزان استفادة اشخاص  )همان: نقل از؛ 2003 3رنتفر و گاسلینگ،(گوش کردن به موسیقی مورد عالقه )1390هاشمی، 
هاي صفتی  نظریه. )همان : ؛ نقل از2006 4لندرز و لونسبري،(دهد ها به ویژه اینترنت را تحت تأثیر قرار می از فنّاوري

خواند؛  شود که پاسخهاي خاصی را فرا می ماندگاري تشکیل می گویند شخصیت از گرایشهاي کلی و می
از نظر این دسته از . کنند کردن خود، توصیف می یعنی مردم خود را بر اساس شیوة اصلی رفتار 

مدل پنج عاملی . اند و بر ابعاد درونی آن تأکید دارند شناسان، صفات، واحدهاي سازندة شخصیت روان
در اواخر دهۀ  کري مکو  کاستادي از احساسات و اعمال است که توسط بن شخصیتی بزرگ، یک طبقه

گرایی، خوشایندي و  گرایی، جدیت، برون پنج عامل شخصیتی بزرگ شامل تجربه. مطرح شد 1980
   .شمولند بر اساس این مدل، صفات شخصیتی جهان. خویی است رنجور روان

 شخصیت نقش مهمی را در اعتیاد به اینترنتهاي  شواهد تجربی بسیاري حاکی از آن است که ویژگی
هاي شخصیت عصبی در دانشجویان  در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که بسیاري از ویژگی .دارند
اند که گرچه وجوه  تحقیقات نشان داده. )2009 و همکاران، 5تاسی(الورود با اعتیاد به اینترنت یافت شده است جدید

ه اینترنت وجود دارد، اما در این میان تفاوتهایی نیز وجود دارد که نیاز به وجوه مشترکی بین افراد معتاد ب
. )1987 6کاگان،(کند کنندة صفات شخصیتی بر اعتیاد به اینترنت را مشخص می بینی ارزیابی قدرت پیش

اي شود افراد پاسخهاي متفاوتی را با توجه به الگوه همچنین عواملی مانند تهدید و احساسات منفی سبب می
گرایی و گشودگی، در  آزردگی، برون هایی مانند روان براي مثال، تأثیر ویژگی. شخصیتی خود ارائه دهند

  )2012 7اشنایدر و همکاران،(.پاسخ به استرس و نتایج آن قابل مالحظه است

در جمعیت جوانان کلمبیایی نشان داد که » گانه و مشکالت کاربران مدل عوامل پنج«تحقیقی با عنوان 
بیشتر افراد جمعیت، مرد بودند و ارتباط و وقت کافی براي . سازند درصد در استفاده از اینترنت مشکل 9/7

شناسی ارتباط  گرایی ارتباط مثبت و با سازگاري و وظیفه آزرده ساز با روان کاربران مشکل. فعالیت داشتند
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این مطالعه شواهد اولیۀ . باطی نداشتندگرایی و گشودگی به تجربه ارت از سوي دیگر، با برون. منفی داشتند
  )2014 1پورتاکورتس و کارنوبل،(.کند ساز اینترنت را فراهم می ارتباط بین شخصیت و کاربرد مشکل

هاي شخصیتی و سبکهاي هویت در بین دانشجویان  مقایسۀ ویژگی«اي با عنوان  در مطالعه )1390(فتحی
ه این نتیجه رسید که بین دانشجویان معتاد به اینترنت و عادي از ، ب»معتاد به اینترنت و عادي دانشگاه تهران

رنجورخویی، تفاوت وجود دارد؛ اما از نظر ویژگی شخصیتی گشودگی به  هاي شخصیتی روان نظر ویژگی
  .تجربه، تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد

خانواده به عنوان . کند عالوه بر شخصیت، خانواده نیز نقش اساسی را در اعتیاد به اینترنت بازي می
تعریف مجدد  گذار تعریف شده است که اعضاي آن مدام در حال کنش متقابل با یکدیگر و سیستمی قانون

الگوي ارتباطات خانواده یا شیوة بیان افکار در . باشند ماهیت روابط خویش بر مبناي الگوي ارتباطشان می
الگوهاي ارتباطی، به شناخت برخی از ابعاد عملکرد  هاي گوناگون متفاوت است و شناخت این بین خانواده

ترین نهاد مؤثر در تربیت و رفتار آدمی و همچنین در نحوة تشکیل  خانواده مهم. کند خانواده کمک می
ها را بر زندگی شخص، اعمال و میزان  رود و سیستمی است که اولین تأثیر ساختار شخصیت فرد به شمار می

 .)1391ابراهیم منصف، : ؛ نقل از2005تورکام و همکاران، (کند اجتماعی اطرافش تعیین میسازگاري او را با محیط 
هاي خانواده در ایجاد همبستگی بین اعضا، حل تضادها و تعارضها،  عملکرد خانواده بازتابی از توانایی

م بر این نهاد موفقیت در ایجاد الگوي انضباطی، رعایت حد و مرز بین افراد و اجراي مقررات و اصول حاک
همچنین عملکرد خانواده به توانایی خانواده . )1993 2پرتر و هول،(با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده است

اعضاي ) مادي(تأمین نیازهاي عاطفی، روانی و فیزیولوژیکی : عهده دارد، از جمله در انجام وظایفی که بر
پذیري و کاهش  واند عاملی کلیدي در ایجاد انعطافت چگونگی عملکرد خانواده می .شود خانواده اطالق می

سازند تا  دهنده، کودکان را قادر می هاي برانگیزاننده و پرورش محیط. خطرات مرتبط با حوادث ناگوار باشد
توانند براي رشد کودکان و انتقال مثبت  هاي خانوادگی نابهنجار، می یاد بگیرند و پیشرفت کنند؛ اما محیط

  )2006 3سیلبورن و همکاران،(.لی بسیار مضر باشندآنان به بزرگسا

حداقل عملکرد . کند خانواده سیستم اصلی حمایت معنوي و مادي را براي دانشجویان فراهم می
هاي عاطفی، پیوند بین اعضاي خانواده و توانایی تغییر در  خانواده در فرهنگهاي شرقی مانند چین، جنبه

کند که با اعتیاد به اینترنت در  در نظام خانواده را فراهم می دهی به موقعیت و گسترش استرس پاسخ
نتایج مطالعات نشان داده که عملکرد . )2009 4الم و همکاران،(آموزان دبیرستانی و دانشجویان مرتبط است دانش

                                                
1. Puerta-Cortes & Carbonell 
2. Porter & Hul 
3. Silbburn, Zubricks, Maioj, Shepherd, Griffing & Mitrouf 
4. Lam, Peng, Mai & Jing 
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عامل  و فضاي گرم و صمیمی به عنوان )2007و همکاران،  1کو(کنندة اعتیاد به اینترنت بینی ضعیف خانواده، پیش
 )2006(3و همکاران کیم .)2009و همکاران،  2هانگ(محافظ در برابر اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان بوده است

در پژوهشی دوساله دربارة کاربران اینترنت، به این نتیجه دست یافتند که استفادة فزاینده از اینترنت با 
  .لی همراه استکاهش ارتباط خانوادگی و شرکت در محافل اجتماعی مح

حد و مرز از  افزون در زندگی واقعی ممکن است دانشجویان را به سمت استفادة بی مشکالت روز
اینترنت به عنوان مفرّي براي کاهش استرس حاصل از حوادث زندگی سوق دهد و به تبع منجر به عملکرد 

ش دهد؛ لذا محافظت از جوانان فرزند را افزای -ضعیف تحصیلی شود و از این طریق، روابط ناخوشایند والد
نکتۀ مهم و اساسی در این خصوص، بررسی . حد و مرز از اینترنت، امري ضروري است در برابر استفادة بی

  :عوامل مرتبط با بروز این اعتیاد در بین گروههاي در معرض خطر است؛ اینکه

روز افزایش یابد و در  به فراد روزشود تعداد ساعات استفاده از اینترنت در برخی از ا چه عواملی باعث می - 
  نتیجه مشکالت تحصیلی، شغلی و خانوادگی را به دنبال داشته باشد؟

  چرا برخی از افراد قادر به کنترل میزان استفادة خود از اینترنت نیستند؟ - 
  شود برخی نسبت به برخی دیگر گرایش بیشتري نسبت به اینترنت داشته باشند؟ چه عواملی باعث می - 
  توانند براي این وابستگی مستعدتر باشند؟ ها می خی افراد با داشتن برخی از ویژگیآیا بر - 
  گردد؟ ها محیطی است یا به خود فرد برمی این زمینه - 
  نقش خانواده در این میان چگونه است؟ - 

استرس با توجه به نکات ذکر شده، در این پژوهش سعی بر این است در بافت فرهنگی ایران سهم 
شخصیتی و درك عملکرد خانواده در ارتباط با اعتیاد به اینترنت دانشجویان مقطع  ، صفاتتحصیلی

 .کارشناسی بررسی شود

  هاي پژوهش فرضیه) ب
  .بین استرس تحصیلی با اعتیاد به اینترنت، رابطه وجود دارد. 1
  .بین صفات شخصیتی با اعتیاد به اینترنت، رابطه وجود دارد. 2
  .انواده با اعتیاد به اینترنت، رابطه وجود داردهاي عملکرد خ بین ویژگی. 3
هاي عملکرد خانواده، با اعتیاد به اینترنت رابطه  بین استرس تحصیلی، صفات شخصیتی و ویژگی. 4

  .وجود دارد

                                                
1. Ko 
2. Huang 
3. Kim, Ryu, Chon, Yeun, Choi & Seo 
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  روش پژوهش) ج
جامعۀ آماري پژوهش، تمام دانشجویان کارشناسی مشغول به . پژوهش حاضر از نوع همبستگی است

دانشجوي  400نمونۀ این بخش از پژوهش شامل . بودند 94-95وارزمی در سال تحصیل دانشگاه خ
براي انتخاب دانشجویان کارشناسی، از . گیري تصادفی ساده انتخاب شدند کارشناسی بود که با روش نمونه

صورت که حجم نمونۀ مورد نظر با استفاده از روش  شد؛ بدین گیري تصادفی ساده استفاده  روش نمونه
. کشی از میان افراد فهرست شدة دانشگاه خوارزمی انتخاب شدند گیري تصادفی ساده و به شیوة قرعه نمونه

هاي  صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه به ) نفر 400جمعاً (در گام بعدي از دانشجویان کارشناسی
  .به آنها ارائه شداسترس تحصیلی، صفات شخصیتی، عملکرد خانوداده و اعتیاد به اینترنت براي تکمیل 

  ابزار پژوهش. 1

یابی  این مقیاس که توسط یانگ و همکارانش تهیه و اعتبار :)1996(آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ) یک
گیري اعتیاد به اینترنت  بندي لیکرت براي اندازه اي بر اساس درجه ماده 20شده، یک ارزیابی خودسنجی 

: 19تا  0نمرات . 1: بندي شده است نمرات به چهار طبقه تقسیم میزان اعتیاد به اینترنت بر اساس. است
و  علوي. شدید: 100تا  80نمرات . 4متوسط؛ : 79تا  50نمرات . 3خفیف؛ : 49تا  20نمرات . 2معمولی؛ 
در این . در پژوهش خود براي نسخۀ فارسی این پرسشنامه، دو نوع پایایی را اعالم کردند )2010(همکاران

. به دست آمد 86/0ه دست آوردن پایایی، از آلفباي کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی پژوهش براي ب
آنها روایی . براي نسخه فارسی این پرسشنامه، دو نوع روایی را اعالم کردند )2010(و همکاران علويهمچنین 

  .گزارش دادند 88/0و 79/0آزمایی و همسانی درونی به ترتیب  پرسشنامه را به روش باز

گادزال این ابزار  :)2001گادزال و بالوگلو، : ؛ نقل از1991(گادزال دوران دانشجوییپرسشنامۀ استرس تحصیلی ) دو
. زاي زندگی دانشجویان و واکنش آنان نسبت به این عوامل طراحی کرد را به منظور مطالعۀ عوامل استرس

. طبقه تشکیل شده است 9ؤال در س 51این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی مداد و کاغذي است که از 
عامل ) طبقه(مدل مزبور پنج نوع . مبتنی است )1990(موریساین ابزار بر مدل نظري توصیف شده به وسیلۀ 

واکنش نسبت ) بخش(و چهار نوع ) ها، تعارضها، فشارها، تغییرات و استرس خودتحمیلی ناکامی(زا  استرس
مقیاس  در هر خرده. کند را ارزیابی می) شناختی ي و ارزیابیجسمانی، هیجانی، رفتار(زا  به عوامل استرس

دهندة  نمرات باالتر به ترتیب نشان. شوند براي به دست آوردن نمرة کلی، سؤاالت با یکدیگر جمع می
در پژوهش خود  )1386(و همکاران شکري. استرس تحصیلی بیشتر و واکنشهاي بیشتر نسبت به استرس است

نتایج تحلیل عاملی تأییدي آنها منجر به تقویت این ایده شد . أییدي استفاده کردنداز روش تحلیل عاملی ت
زاي دوران دانشجویی، واکنش دانشجویان  گیري روا براي تعیین عوامل استرس یک ابزار اندازه SLSIکه 

وش ضرایب پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از ر. نسبت به این عوامل و شاخص کلی استرس آنان است
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آلفاي کرونباخ و تنصیف، براي پرسشنامۀ استرس تحصیلی دوران دانشجویی در دو روش آلفاي کرونباخ و 
  .به دست آمده است 83/0و  0/ 87تنصیف به ترتیب

است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته  یکی از آزمونهاي شخصیتی :پرسشنامۀ شخصیتی پنج عاملی) سه
 عنوان با 1985در سال  ستااکو  کري مکشخصیت است که توسط  ۀینابزارها در زم شده و از جدیدترین

عنوان فرم  با نالفؤاین پرسشنامه توسط همان م ةشد نظر فرم تجدید. معرفی شد NEOشخصیتی  ۀپرسشنام
در کشورهاي  فرم بلند پرسشنامه اعتبار و روایی. ه شده استئشخصیتی نئو ارا ۀپرسشنام ةشد نظر تجدید

و  مهریار، گروسیتوسط  فرم بلند ،در ایران. جمله ایران اعتباریابی شده استمختلف جهان از 
زیرمقیاس  پنجنشان داد که همبستگی  ،)1992(کاستاشبیه نتایج آزمون  اعتباریابی شد و نتایجِ )1380(طباطبایی

روش آلفاي  ضرایب پایایی در پژوهش حاضر با استفاده از. است 92/0تا  77/0از  ،بلند فرم کوتاه با فرم
 0/ 93کرونباخ و تنصیف براي پرسشنامه صفات شخصیت در دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیب

  .به دست آمده است 87/0و 

سؤال براي سنجش عملکرد خانواده بر مبناي الگوي  60با  :پرسشنامۀ سنجش عملکرد خانواده) چهار
با هدف توصیف  بیشابو  بالدوین، اپشتاینسط تو 1983این ابزار در سال . مستر تدوین شده است مک

هاي سازمانی و ساختاري خانواده تهیه شده است و توانایی خانواده را در سازش با حوزة وظایف  ویژگی
در پژوهش حاضر، به  .)1381صیادي، (کند دهی، سنجش و ارزیابی می خانوادگی با یک مقیاس خودگزارش

. اي براي تعیین روایی پرسشنامه استفاده شد همبستگی سازه از روش عملکرد خانواده،منظور بررسی 
 68/0تا  19/0همبستگی هر سؤال با نمرة کل پرسشنامه، سنجیده شد و روایی به دست آمدة سؤاالت بین 

ضرایب پایایی در . که معنادار نبودند 32و  19معنادار بودند به جز سؤال  01/0است که همگی در سطح 
و  91/0سشنامۀ عملکرد خانواده در دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف به ترتیبپژوهش حاضر براي پر

هاي حل مشکل به  مقیاس همچنین آلفاي کرونباخ و تنصیف براي خرده. به دست آمده است 82/0
، کنترل رفتار 74/0و  80/0، آمیزش عاطفی 63/0و  73/0، نقش 52/0و  67/0، ارتباط 55/0و  70/0ترتیب

  .به دست آمده است 70/0و  78/0کرد کلی و عمل 26و  41
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  ي پژوهشها یافته) د
  هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش یافته: 1جدول 

  شاخص آماري
  ترین نمره بزرگ  ترین نمره کوچک  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  100  2  86/20  49/62  اعتیاد به اینترنت
  184  125  82/11  00/159  استرس تحصیلی

  161  72  19/1  65/13  خصیتش
  197  80  33/23  37/140  عملکرد خانواده

01 /0 ≤  p, ** 05/0  ≤ p* 

و  49/62کنندگان در پژوهش در متغیرهاي اعتیاد به اینترنت به ترتیب  شرکت میانگین و انحراف معیار
 37/140: هو عملکرد خانواد 19/1و  65/13: ، صفات شخصیت82/11و  00/159: ، استرس تحصیلی86/20
  .است 33/23و 

  و اعتیاد به اینترنت) استرس تحصیلی، صفات شخصیتی، و عملکرد خانواده(ضرایب همبستگی متغیرهاي پیشایند: 2 جدول

) استرس تحصیلی، صفات شخصیتی و عملکرد خانواده(، ضرایب همبستگی متغیرهاي پیشایند2جدول 
  .دهد و اعتیاد به اینترنت را نشان می

  
  
  
  

متغیر 
  بین پیش

همبستگی 
چندگانه 

MR 

ضریب 
 RSتعیین 

نسبت 
F 

  P احتمال
B وBETA  ضرایب رگرسیون 

1 2 3 4  5  6  7 8  

 0001/0  61/22  054/0  232/0  شخصیت

23/0-=β  
35/0-=B 

75/4-=T 

0001/0=P 

              

عملکرد 
  0001/0  56/78  284/0  53/0  خانواده

24/0-=β  
37/0-=B 

 79/5- T  
0001/0=P  

48/0- =β  
42/0-= B  
28/11-=T  

0001/0=P 

            

  0001/0  42/99  43/0  59/0  استرس

21/0-=β  
33/0-=B 

67/5-T 

0001/0=P 

33/0-=β  
29/0-= B  
24/8-= T  

0001/0=P 

41/0 =β  
72/0= B  
07/10= T  

0001/0=P 
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  گام بین با اعتیاد به اینترنت به روش گام به نتایج رگرسیون چندگانۀ متغیرهاي پیش: 3جدول 

مالحظه  همان طور که. دهد نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام را نشان می 3جدول 
و شخصیت با ضریب  42/0، عملکرد خانواده با ضریب بتاي 54/0شود متغیرهاي استرس با ضریب بتاي  می

ضریب همبستگی چندگانه براي ترکیب . باشند می اعتیاد به اینترنتبینی کنندة  معنادار و پیش 41/0بتاي 
درصد واریانس مربوط به اعتیاد به  42ا این متغیره. و معنادار است 65/0بین برابر با  خطی متغیرهاي پیش

  .شود بنابر این، فرضیۀ پژوهش تأیید می کنند؛ اینترنت را تبیین می

  

  گیري بحث و نتیجه) هـ
و  جاننتیجۀ تحقیق . نتایج این پژوهش نشان داد که بین استرس تحصیلی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد

با  )1393(و همکاران طیوريو  )2010(و همکاران لی، )2014(و همکاران تانگ، )2015(شعفو  کاوه، )2015(چوي
از آنجا که استرس تحصیلی بر عملکرد : توان گفت در تبیین این یافته می. هاي تحقیق حاضر همسو است یافته

ی شود فرد به علت فشاري که در هنگام مواجهه با موقعیت تحصیل گذارد، سبب می شناختی افراد تأثیر منفی می
همچنین بر . کند، به اینترنت به عنوان مفرّي براي رهایی از استرس تحصیلی روي آورد زا احساس می استرس

در این . پردازد مبناي الگوي تعاملی، فرد در هنگام مواجهه با استرس تحصیلی به ارزیابی از محیط خویش می
در این . کند وقعیت برخورد کند، عمل میتواند با م ارزیابی، با طرح این سؤال که چطور به بهترین وجه می

هاي اینترنت، مانند دسترسی آسان، هزینۀ پایین و دیگر جذّابیتهاي آن، به ویژه حضور  شرایط با توجه به ویژگی
شود اینترنت به عنوان ابزاري در  کنند، سبب می زاي تحصیلی را تجربه می افرادي که همان موقعیت استرس

متغیر 
  بین پیش

همبستگی 
چندگانه 

MR 

ضریب 
تعیین
RS 

نسبت 
F 

  Pاحتمال
B وBETA  ضرایب رگرسیون 

1 2 3 4  5  6  7 8  

  29/0  54/0  استرس
62/

164  0001/0 

54/0=β  
95/0=B 

83/12=T 

0001/0=P 

              

عملکرد 
/36  38/0  61/0  خانواده

123  0001/0  

42/0=β  
75/0=B 

16/10 T  
0001/0=P  

32/0- =β  
28/0-= B  
64/7-= T  

0001/0=P 

            

  0001/0  42/99  43/0  65/0  شخصیت

41/0=β  
72/0=B 

07/10-T 

0001/0=P 

33/0-=β  
29/0-= B  
24/8-= T  

0001/0=P 

21/0- =β  
33/0-= B  
67/5-= T  

0001/0=P 
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در این حالت، فرد از طریق گفتگو و بیان هرچه . براي دانشجویان ایفاي نقش کند مقابله با استرس تحصیلی
خواهد  پردازد و از این طریق می زاي تحصیلی می بیشترِ استرس تحصیلی خود، به ارزیابی موقعیت استرس

ارد تا صحبتی با دوستان در فضاي مجازي، سعی د راهکارهایی مناسب براي کنترل آن پیدا کند و از طریق هم
  .بنابر این، استرس تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد. میزان استرس خود را کاهش دهد

، )2014(و همکاران کاس، )2014(سرویدیو، )2015(و همکاران ازترك، )2015(آیازو  تاسنتایج تحقیقات 
و  نژاد عزیزي، )1393(نقی میرعلی، )2007(یتیو  هاردي ، )1995(دنسرو  گریفیتس، )2014(و همکاران سجرجی

، )1389(و همکاران فر تمنایی، )1389(عالسوندو  موگهی خواجه، )1390(اکبريو  خانجانی، )1393(همکاران
هماهنگ با یافتۀ تحقیق حاضر است که بین صفات  )1387(و شایق و همکاران )1387(عسگري و مرعشیان

ناي دیدگاه صفات، شخصیت و رفتار انسان بر مب. شخصیتی و اعتیاد به اینترنت، رابطه وجود دارد
ممکن است . سازد اي از صفات مختلف است که برخی از آنها، فرد را مستعد اعتیاد به اینترنت می مجموعه

اي باشد که افراد براي کسب اطالعات، فرار از تنهایی، یافتن  صفات شخصیتی افراد در مجموع به گونه
، به سمت ارتباط با افراد در دنیاي مجازي پیش روند واز ارتباط با نشاط در زندگی و مدیریت بهتر روابط

دررو تباط روردر ا خود،هاي شخصیتی  برخی از افراد به دلیل ویژگی. افراد در دنیاي واقعی فاصله بگیرند
فردي استفاده  احساس رضایت و ارزشمندي کمتري دارند و از اینترنت به عنوان جایگزینی براي ارتباط میان

اینترنت به عنوان . این افراد در طول تعامالت اجتماعی برخط، احساس اطمینان بیشتري دارند. کنند یم
اینترنت با فراهم کردن . گیرد جانشین اجتماعی براي تعامالت اجتماعی چهره به چهره مورد استفاده قرار می

آورد و  ز هیجانات فرد را فراهم میدنیاي مجازي، امکان ایجاد ارتباط و ابراز عقاید و فضاي الزم براي برو
تواند در هر زمان و مکانی با دیگران ارتباط برقرار کند؛ دنیایی که در آن با تهدید کمتري مواجه  فرد به راحتی می

تواند با پدید آوردن شخصیتهاي دروغین و آرمانی خود، دوست داشته شود؛ دنیایی که در آن مجبور  است و می
  .گونه که دوست دارد فکر و رفتارکند تواند هر آن بط خود تالش کند و مینیست براي بهبود روا

نتایج . بین عملکرد خانواده و اعتیاد به اینترنت، رابطه وجود داردفرضیۀ دیگر تحقیق این بود که 
هماهنگ با یافتۀ تحقیق  )1393(یاوريو  حیلصاو  )1394(حبیبی کاریزنوئی، )2013(و همکاران یانتحقیقات 

مطالعات بسیاري . شود محیط خانواده اولین منبعی است که نیازهاي هر فرد درآن ارضا می. ر استحاض
اند،  هاي نامساعد خانوادگی کسب کرده هاي کودکی خود را در محیط اند افرادي که تجربه نشان داده
تعامالت در همچنین . اند هاي اجتماعی در دوران رشد خود داشته هاي رفتاري و نابهنجاري  دگرگونی

آورد؛ بر این اساس که چه زمانی، با چه کسی و چگونه ارتباط برقرار  وجود می خانواده، الگوهایی را به 
در خانواده با کارکرد سالم، اعضا قادرند به راحتی ابراز وجود کنند، مسائل خود را بررسی و . شود

الگوهاي ارتباطی سیستم خانواده، . راهکارهاي مناسبی در درون و بیرون از محیط خانواده پیدا کنند
بنابر این، اگر نیازهاي عاطفی در . دهند که رفتارهاي اعضاي خانواده را شکل می اند ترین ارزشهایی مهم

محیط خانواده برآورده نشوند و اعضا نتوانند به راحتی ابراز وجود کنند، در پی ارضاي این نیازها در 
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کند که فرد به راحتی  اینترنت فضایی را فراهم می. خواهند بودهاي دیگر  هاي دیگر و به شیوه محیط
همچنین بر مبناي الگوي . تواند در آن ابراز وجود کرده، نیازهاي عاطفی خود را در آن جستجو کند می

کند؛ به ویژه کنترل رفتار در مسائل  ، الگوي خانواده در کنترل رفتار، نقشی اساسی ایفا میمستر مک
در رفتارهاي خطرناك چون توانایی . تواند باشد  اي از آن می یاد به اینترنت نیز نمونهخطرناك، که اعت

تواند نقش  اگر عملکرد خانواده مثبت باشد، می. اي دارد شناختی پایین است، عملکرد خانواده اهمیت ویژه
. طرناك را تشدید کندتواند رفتارهاي خ  بازدارنده داشته باشد و اگر نقش خود را به درستی انجام ندهد، می

  .رفتاري چون اعتیاد به اینترنت باشد ةبینی کنند تواند پیش بنابر این، عملکرد خانواده می

اعتیاد به اینترنت، رابطۀ چندگانه وجود  با بین استرس تحصیلی، صفات شخصیت و عملکرد خانواده
دگی، خجول بودن و هاي شخصیتی مانند ثبات هیجانی ضعیف، خصمانه بودن، افسر ویژگی .دارد

هایی است که با عملکرد خانواده رابطه دارد؛ زیرا خانواده سیستمی است که هر  وري، از ویژگی تکانش
هاي شخصیتی زیستی  ویژگی. پذیرد کدام از عناصر آن بر دیگر عناصر تأثیر گذاشته و از آنها تأثیر می

راد است، تأثیرگذار است؛ چون افراد در شرایطی اي از روابط میان اف افراد، بر عملکرد خانواده که مجموعه
در نتیجه، . توانند روابط سالمی در خانواده برقرار سازند ثباتند، نمی که به عنوان مثال خشمگین، افسرده یا بی

اي که ناکارامد است و روابط مناسب در آن برقرار نیست، برعملکرد تحصیلی فرد نیز اثرگذار   خانواده
شود، در پی آن است که با این موقعیت مقابله کند و  حصیلی که فرد دچار استرس میدر شرایط ت. است

هاي   در این ارزیابیِ موقعیت و کنترل آن، ویژگی. خواهان این امر است که به ارزیابی موقعیت خود بپردازد
امل، دلیلی وجود این سه ع. کند شخصیتی منفی و عملکرد ناکارامد خانواده، استرس تحصیلی را تشدید می

در محیطی که فرد در آن با تهدید کمتري مواجه است و . براي روي آوردن فرد به اعتیاد به اینترنت است
. دبین تواند با پدیدآوردن شخصیتهاي ساختگی دوست داشته شود، نیازي به بهبود روابط خود نمی می

ده، تأمین شود و در نهایت، فرد از همچنین شرایطی فراهم است تا نیازهاي عاطفی برآورده نشده در خانوا
  .شود این طریق براي لحظاتی از طریق گفتگو با افراد در دنیاي مجازي از استرس ناشی از تحصیل رها می

  پژوهش يتهامحدودی
 اکند تا ب را دارند، کمک می شتركهاي م هینبیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زم

این تحقیق نیز . هاي مشابه بپردازند کمبودها به امر پژوهش در زمینه و ی از موانعآگاهبا و  دیدي باز
  .اشاره شده استکه در ذیل به آنها  بودداراي موانع و محدودیتهایی 

با توجه به اینکه جامعۀ آماري این پژوهش دانشجویان کارشناسی بودند، لذا نتایج این پژوهش قابل  -
  .ستتعمیم به دانشجویان دیگر نی

دهندگان به پرسشنامۀ این پژوهش، دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی بودند؛ لذا نتایج این  پاسخ -
  .پژوهش قابل تعمیم به دانشجویان سایر دانشگاهها نیست

 .توان به صورت علت و معلولی تفسیر کرد چون پژوهش حاضر از نوع همبستگی است، نتایج را نمی
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رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ). 1389(ارفعی، فریبرز و گندمی، زینب،  ، صدیقیتمنایی فر، محمدرضا -

ي چهاردهم،  ، مجله علوم تحقیقات پزشکی زاهدان، دورهآموزان مقطع متوسطه هاي شخصیتی دانش ویژگی
 .ي یکم شماره

آموزان دختر مدارس  در دانشارتباط عملکرد خانواده با اعتیاد به اینترنت را ). 1394(حبیبی کاریزنوئی، اعظم،  -

 ي کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، پژوهشکده علوم نامه پایان. متوسطه در شهرستان مالرد
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 .ي سوم ي سوم، شماره شناختی، دوره ، مطالعات رواناسترس تحصیلی و عملکرد تحصیلی
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 به اعتیاد وضعیت بررسی«). 1393(نژاد، زعفر،  قلی ژیال ، رنجی، پورحیدر، رحیمه، نژاد، بهاره، عزیزي -

 مامایی و پرستاري دانشکده ، مجله»اضطراب  و شخصیتی يها مؤلفه با آن رابطه و دانشجویان میان در اینترنت
 .959 -964 ص ، ) 63 درپی پی(دهم شماره دوازدهم، دوره ومیه،ار

هاي شخصیتی و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به  رابطه بین ویژگی). 1387(عسگري، پرویز و مرعشیان، فاطمه،  -

. ي هفت، دوره دوم، شمارهنشاسی هاي نو در روان اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، یافته
 .23-35صص 

 در هویت يها سبک و شخصیتی يها ویژگی مقایسه )1392(، سعیدیان، مرتضیفرامرز ، سهرابی، محمد ،فتحی - 

 99- 90 صفحه ،30پی در پی ، 2 ،11  دوره رفتار، و اندیشه مجله ،اینترنت به معتاد غیر و معتاد اندانشجوی
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