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آموزان مقطع به اینترنت در دانش اعتیاد با شخصیت بزرگ عامل رابطه ی پنج بررسی

 دبیرستان

 1حکیمه صفرعلیزاده

 چکیده  

دبیرستان است.  مقطع آموزاندانش در اینترنت به اعتیاد با شخصیت بزرگ عامل پنج ی رابطه هدف این پژوهش، بررسی

آموزان مقطع متوسطه شهرستان عه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشمطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جام

گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای نفر به صورت نمونه 222اردبیل بود که از بین آنها نمونه ای به تعداد 

اده شد. برای تجزیه و و  اعتیاد به اینترنت یانگ استف NEOهای شخصیتی ی ویژگیها از پرسشنامه هاآوری دادهجمع

رنجوری و های شخصیتی روانتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی

داری وجود دارد. با توجه به این یافته می توان گفت، از آنجایی که درون گرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی

استعداد  تنهایی را ترجیح می دهند، ارتباطات اجتماعی ندارند و به زیادی عالقه گراهابرون اب مقایسه در درون گراها

 شناختى تحریف شده هدایت سبك با خود به مربوط دارند. همچنین در افراد روان رنجور، افکار اینترنتی اعتیاد بیشتری به

 پیدا می کند. تر نسبت به آنطوالنى و یدترشد اعتیادى کند،مى اینترنت دربارة زیادى فکر که کسى و شودمى

 آموزانابعاد شخصیتی، پنج عامل بزرگ شخصیت، اعتیاد به اینترنت، دانش ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

اینترنت، عالوه بر مزایایی که دارد، بی گمان می تواند پدیدآورنده ی مشکالت جدید یا تشدید کننده ی مشکالت 

ساعته بودن، سادگی کار، هزینه ی  22به فرد اینترنت از جمله سهولت دسترسی به آن،  قدیمی باشد. ویژگی های منحصر

پایین، گمنام ماندن کاربران در آن و ....، همگی موجب استقبال عظیم مردم در سراسر جهان، شده است. این 

ر از معایب آن نیز به خصوصیات، عالوه بر آن که از یك طرف از قابلیت های اینترنت محسوب می شوند، از طرف دیگ

شمار می آیند. یکی از مشکالتی که اینترنت پدید آورده است، اعتیاد مجازی یا اعتیاد به این شبکه ی عظیم جهانی است 

 (.1831روانی بسیار مضری بر روی کاربران می باشد )غفاری و احدی،  –که دارای تاثیرات رفتاری 

درصد افزایش یافته است و در حال حاضر به بیش  81از  بیش ایران در ینترنتیا کاربران تعداد 2221تا  2222سالهای  بین

های کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت(. 1831شده است )علوی، مراثی، جنتی فرد، اسالمی، میلیون نفر بالغ  5/11از 

ها و یابد. افراد در این حالت ساعتظهور  1ای به عنوان اعتیاد به اینترنتآن سبب شده است که در سالهای اخیر، پدیده

ای به ترک کنند، توان قطع این ارتباط را ندارند و عالقهای میروزها وقت خویش را صرف ارتباط درون شبکه

دهند در حالی که در همین راستا فعالیتهای زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو کامپیوترهایشان نشان نمی

 مشکالت و رفتارها از ایگسترده تنوع که است وسیعی اصطالح اینترنت اعتیاد(. 2222، 2تانگپاشد )یانگ و می

و  اختالل نوعی اینترنت اعتیاد دیگر، اعتیادهای تمامی انواع مانند گیرد.می بر در را انگیزش و کنترل وسواس به مربوط

 روابط گسیختگی هم از عاطفی و اختالالت ،گیریکناره عمل، عالیم چون هاییمشخصه با اجتماعی روانی نظمی بی

 موجبات اینترنت، به اعتیاد آمریکا معتقداست روانشناسی (. انجمن1831صارمی،  و اجتماعی است )امیدوار مناسبات و

 سه حداقل) است نموده ارایه زیر شرح به شاخص هفت آن تشخیص برای و. آورد می درعملکرد فرد را فراهم اختالل

 در فرد که چه آن از بیش اینترنت از استفاده زمان -8 درفرد، ظهورعالیم -2 فرد تحمل کاهش -1(: ماه دو طول در معیار

 اینترنت، با مرتبط امور برای توجه قابل وقت صرف -5 رفتار، کنترل برای مداوم تمایل -2 انجامد، طول به دارد قصد ابتدا

 آثار از آگاهی وجود با استفاده تداوم -7 اینترنت، از استفاده اثر در تفریحی و شغلی اجتماعی، های فعالیت کاهش-1

 .(2223، 8پاتریك)آن  منفی

                                                           
1. Internet addiction 

2. Yang & Tung 

8. Patrick 
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 ویژگی های. است شخصیتی افراد ویژگی های باشد داشته نقش اینترنت به اعتیاد در می تواند که عواملی از یکی

 بادوام و باثبات گرایش های آنها .کنندتغییر نمی چندان دیگر موقعیت به موقعیتی از که هستند پایداری صفات شخصیتی،

 موقعیت های در فرد رفتار کنندة پیش بینی می توانند، و می باشند مختلف محرکهای به یکسان شیوه به پاسخ دهی

 سوی از است نیز معروف بزرگ عامل پنج به که شخصیت عاملی پنج ی (. نظریه1812 اکبری، و خانجانی) باشند مختلف

 ی دهه اوایل در شد و ارایه میالدی 32 ی دهه اواخر در 2کری مك و 1کاستا به نام متحده ایاالت کنسا شناس روان دو

 مطالعه عرصة در نظریات جامع ترین از یکی امروزه شخصیت عاملی پنج گرفت. نظریه قرار مجدد ارزیابی مورد 12

انعطاف  بودن، وجدان با گرایی،ونبر نژندگرایی،روان شخصیتی بزرگ عامل پنج از متشکل که می باشد شخصیت

 و مشترک فصول اینترنت، به اعتیاد و روان نژندگرایی عامل بین نظری لحاظ به. است( گشودگی) و خوشایندی پذیری

 اعتیاد و طرف یك از بودن وجدان با و برون گرایی نظری سازه های بین که درحالی دارد، وجود زیادی همپوشی

  (.1113 ، راجز و یانگ) می شود دیده تضاد و اینتب دیگر، طرف از اینترنتی

 داده انجام اینترنتی معتادین بررسی برای تهران شهر در اینترنت کاربر 222 روی بر که پژوهشی در( 1832)درگاهی      

 فردی، واملنظر ع از یعنی دارد، وجود منفی رابطه بودن دلپذیر و برونگرایی و اینترنت به اعتیاد بین: کندمی بیان است،

 بیشتر معموالً هستند شخصیتی مشکالت دارای و پایین ارتباطی مهارتهای دارای و درونگرا روانشناختی نظر از که افرادی

 بیانگر همچنین و خانواده بین ضعیف روابط از گرفته نشأت عوامل این نیز اجتماعی نظر از و. می شوند اینترنت جذب

می  آن از زیاد استفاده و اینترنت به افراد آوردن روی باعث که است اجتماعی یناهنجاری ها و روحی عوامل سری یك

 (.1833مرعشیان،  و عسگری از به نقل) شود

 و روانی پیامدهای و اینترنت از استفاده دربارة( 1835)رضوانی سعیدی و نادمی سوی از گرفته صورت پژوهش     

 همچون عالئمی با اینترنتی اعتیاد خطر معرض در کنندمی استفاده ترنتاین از که آنهایی از %77داد  نشان آن اجتماعی

 اینترنت به وابستگی نیز %12درباره  و. دارند قرار خودپنداره ضعف و خلقی کج افسردگی، تنهایی، احساس اضطراب،

 استفاده با روان نژندی و برونگرایی بین که می داد نشان تحقیق این نتایج همچنین. است داشته آنها کارکرد بر مهمی تأثیر

 دارد.  وجود معنادار منفی رابطه اینترنت از

 وابستگی بین نشان داد که تهران جوانان در کردن چت وابستگی علل در خصوص( 1838)یافت های پژوهش اورنگ

 بودن دانوج با و توافق پذیری،انعطاف جمله از شخصیتی ویژگیهای و کنترل مرکز و اینترنت در کردن چت به روانی

                                                           
1. Costa 
2. McCrae 
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 بر چت. دارد وجود مثبت رابطه پایین خودپنداره و اینترنت در کردن چت به روانی وابستگی بین. دارد وجود رابطه

 و می شود. همچنین هامبرگر زیادی بیماریهای و شخصیتی مشکالت بروز باعث و دارد تاثیر آن به وابسته افراد سالمت

 و می دانند اینترنت به اعتیاد در مؤثر عوامل از یکی عنوان به را شخصیت لعام پنج در فردی هایتفاوت( 2222) 1آرتزی

 نژدی روان بین که داد نیز نشان( 2227)2یایت و هاردی دارد. پژوهش رابطه اینترنت به اعتیاد با نژدی روان می کنند اشاره

 .دیده شد منفی رابطه اینترنت به اداعتی با بین برون گرایی ولی دارد وجود داری معنی رابطه اینترنت به اعتیاد با

 در بیشتر زمان صرف منظور به زندگی سبك دادن تغییر جمله از درگیر، فرد برای اینترنت به اعتیاد پیامدهای به توجه با

 ناشی مالی مشکالت خانوادگی، مشکالت بروز و اجتماعی روابط کاهش زندگی، مهم فعالیت های از اجتناب اینترنت،

 به آموزاندانش روانیسالمت در فردیبین و اجتماعی مهارت های اهمیت به نظر و اینترنت از بردن بهره یهزینه ها از

 به اعتیاد شیوع گفت می توان مجموع در. شود بیشتری توجه اینترنت به اعتیاد پدیدة به دارد ضرورت جامعه، قشر عنوان

 ضروری آن به توجه آموزان،دانش در آن عوارض از گیریپیش برای و است افزایش حال در آموزاندانش در اینترنت

 .است

 درمان و پیشگیری حوزة در مطرح مسائل از با توجه به مطالب فوق و شواهد پژوهشی ذکر شده و با عنایت به اینکه یکی

 اینترنت، از ستفادها رغم به دیگر، برخی و شوند می معتاد افراد از برخی چرا که است پاسخ به این سوأل اینترنت به اعتیاد

 اینترنتی اعتیاد به فرد ابتالی باعث تواند می شخصیتی های ویژگی از برخی وجود آیا کنند؟ نمی پیدا وابستگی آن به

 شخصیتی بزرگ ویژگی پنج و اینترنت به اعتیاد بین آیا که است سؤال این پاسخ یافتن دنبال به شود؟ لذا پژوهش حاضر

 دارد؟ وجود ای رابطه

 روش 

 .است همبستگی نوع از و توصیفی تحقیق این نوع و طرح پژوهش:

 مقطع پسر و دختر آموزاندانش تحقیق،کلیه در این آماری جامعه گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

 به نفر  222  تعداد آنها بین از که تحصیل بودند تشکیل می دهد. به مشغول 12 درسال که اردبیل شهرستان دبیرستان

 پرسشنامه دو پژوهش دراین استفاده مورد ابزار.  گردید انتخاب ای مرحله چند ای خوشه ی شیوه به نمونه، عنوان

 . بود استاندارد شده

 برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد:ابزار پژوهش: 

                                                           
1. Hamburger & Artzi 

2. Hardie & Yittee 
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ای شخصیتی از فرم کوتاه هبرای جمع آوری اطالعات مربوط به ویژگی :NEOهای شخصیتیپرسشنامه ویژگی

که  NEO-PIسؤال است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات  12استفاده شده است. این پرسشنامه شامل  NEOپرسشنامه 

اجرا شده بود، بدست آمده است. در خصوص اعتبار این پرسشنامه نتایج حاکی است که زیر مقیاس  1131در سال 

  %31تا   %72بین  %31 میانگین با کوستا و ری مك طرف از شده گزارش کرونباخ آلفای همسانی خوبی دارند. ضریب

( نیز حاکی از آن بود که آلفای 1831(. همچنین در تحقیق مالزاده )1831است)فتحی آشتیانی و داستانی،  بوده متغیر

، و آلفای %37دن ، باوجدان بو%71، موافق بودن %75، گشودگی٪38گرایی ، برون%31رنجوری کرونباخ نیز برای روان

 ، به دست آمده است.%38کرونباخ کل برابر 

آوری اطالعات مربوط به  اعتیاد به اینترنت از پرسشنامه اعتیاد به برای جمع پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ: 

ابزار یك  IAT( به فارسی ترجمه شده است، استفاده شده است. آزمون 1838( که توسط اورنگ )1111اینترنت یانگ) 

ها را از هیچ وقت تا تواند طیفی از پاسخباشد. در این پرسشنامه، پاسخگو میسوال می 22مداد کاغذی است که دارای 

( در کره، آلفای کرونباخ این پرسشنامه را بیش از 2223) 2( و کیم، سون و جا2222) 1همیشه انتخاب کند. یو، چو و ها

( 1831سوالی یانگ در پژوهش قاسم زاده) 22در اجرای آزمون اعتیاد به اینترنت  اند. در ایران نیزرا گزارش کرده  12%

 بدست آمده است. %33آلفای کرونباخ  

 مورد نمونه  الزم، های هماهنگی انجام و پرورش و آموزش از مجوز اخذ از پس ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 های آزمون  آن، از پس و شدند توجیه پرسشنامه تکمیل چگونگی مورد در آموزاندانش سپس. گردید انتخاب نظر

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی)میانگین و انحراف  .گردید اجرا کالس سر در گروهی شکل به مربوطه

 معیار( و استنباطی)ضریب همبستگی پیرسون( استفاده شد.

 نتایج

 آموزاند به اینترنت دانشهای شخصیتی با اعتیا. ضریب همبستگی بین ویژگی1جدول

 باوجدان بودن توافق گشودگی گراییبرون روان رنجوری اعتیاد به اینترنت هازیر مقیاس

      1 اعتیاد به اینترنت

     1 85/2** روان رنجوری

    1 81/2** -11/2 گراییبرون

                                                           
1. Yoo, Cho & Ha 

2. Keum, Seon & Ja 
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   1 51/2** 25/2** 27/2 گشودگی

  1 27/2** 52/2** 51/2** 28/2 توافق

 1 21/2** 21/2** 51/2** 21/2** -23/2 اوجدان بودن               ب

 

 آموزاندانش در اینترنت به اعتیاد با رنجورخویی نارو ویژگی بین تنها شخصیتی های ویژگی بین ازنتایج نشان داد 

ت رابطه ی معنی داری بین سایر ایعاد شخصیتی با اعتیاد به اینترن (.>85/2r= ،21/2P) دارد وجود دار معنی ی بطهار

( با اعتیاد به اینترنت داشت، =11/2rیافت نشد. همچنین برون گرایی)در مقابل درون گرایی( رابطه منفی و قابل توجهی)

 هر چند این رابطه معنی داری نبود.

 گیری بحث و نتیجه

یافته ان مقطع دبیرستان بود. آموزدانش اینترنتی اعتیاد با شخصیتی بزرگ عامل پنج ارتباط بررسیهدف پژوهش حاضر 

 افزایش این پژوهش نشان داد که بین روان رنجوری با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. در واقع با

 شناخت رنجور،روان افراد رسدمی نظر به. یابدمی افزایش اینترنت به اعتیاد سوی به گرایش احتمال فرد در رنجوریروان

این یافته با نتایج پژوهش های حسینی . دهدمی افزایش اینترنت به را آنها گرایش احتمال که دارند غیرسازشی

  همخوانی دارد. (2227) یایت و هاردی( و 1833(، شایق، آزاد و هادی بهرامی )1811بهشتیان)

 شناختى سبك با خود به بوطمر افکار. است روان رنجور افراد هایویژگی از خود دربارة شناختی هایتحریف واقع، در

 داشت خواهد ترطوالنى و شدیدتر اعتیادى کند،مى اینترنت دربارة زیادى فکر که کسى و شودمى هدایت شده تحریف

 پاچگی، دست ناراحتی، عصبانیت، مانند منفی احساسات شامل رنجوری از سوی دیگر روان(. 1812 اکبری، و خانجانی)

 اضطراب، تنیدگی، ناامنی، احساس نیازها، مقابل در ها تکانه کم بسیار کنترل بینانه، واقع غیر و نامعقول باورهای

 افراد با مقایسه در رنجور، روان افراد که دارد وجود احتمال این بنابراین. است پذیری آسیب و خصومت، افسردگی،

 در افراد نامی گم که است حالی در ینا. باشند داشته روزمره زندگی های چالش با مقابله برای تری کم توانایی عادی،

 بر عالوه. شود می آنان تر بیش جذب باعث و کند می ایجاد گروه این برای را تری امن فضای اینترنت و مجازی فضای

 پایین نفس عزت و کنند می تری بیش تنهایی احساس معموالً دارند رنجوری روان در باالتری نمرات که افرادی این،

 تر بیش دارند پایینی نفس عزت و کنند می تنهایی احساس که افرادی است داده نشان هم تحقیقات یجنتا. دارند تری

 (.1811شوند )حسینی بهشتیان،  می اینترنت جذب
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 جای به شخص و واقعیت هاست از گریز برای راهی بودن اغراق آمیز صورت در مجازی دنیای در شخصیت تغییر

 روانی نظر از محدود مدتی برای و پرداخته مجازی دنیای در رویاپردازی به صرفاً عیواق دنیای در خود شخصیت بازسازی

 به که ارتباطی. انسان هاست از بسیاری با ارتباط برقراری امکان دادن دست از معنای به اینترنت از خروج. می شود تخلیه

 خاص شرایط دلیل به اینترنت به معتادان هاینک به توجه با. می گیرد صورت هزینه کمترین با و مانیتور پشت از راحتی

ویژگی  و زندگی روند تمامی و خو و خلق بر که می شوند خود روح و جسم در تغییراتی دچار اینترنت مجازی دنیای

 . گذاردمی اثر آن ها شخصیتی های

 با فق و باوجدان بودنشخصیتی برون گرایی، گشودگی، توا مؤلفه های همچنین یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین

 و عسگری از نقل به ؛1832درگاهی،)های سابق  نتایج پژوهش با یافته این. ندارد معنی داری وجود رابطه اینترنت به اعتیاد

 است.  همخوان( 1835 سعیدی رضوانی، و نادمی ؛1833مرعشیان، 

 افراد. دارد باالیی همبستگی ر مقابل برونگرایی(گرایی)ددرون با اینترنت به اعتیاد گفت می توان تبیین این یافته ها در

 مثبت هیجان های دارای و تهیج جوی و جست در ، فعال جسور، دوست، مردم دوستانه، و گرم رفتارى برون گرا داراى

 سدمی ر بنظر است، منفی اینترنت به اعتیاد با برون گرایی رابطة چرا که می دهند نشان خوبی به ویژگی ها این. می باشند

 به گرایش آماده بیشتر تنهایی ترجیح و جمعی زندگی به زیاد عالقه عدم دلیل به گراهابرون با مقایسه در درون گراها که

 افراد ویژگی های با که می باشد انسانی روابط از دوری الزمه اش اینترنت با زیاد وقت صرف. باشندمی اینترنتی اعتیاد

  . نیست منطبق برون گرا

 اعتیاد به اینترنت فراوانی افزایش از شگیرییپ و شیوع از جلوگیری برای شود می پیشنهاده نتایج این پژوهش با توجه ب

، افراد به اینترنت از استفاده صحیح یوه نح آموزش : نظیر گیرد، انجام اقداماتی کشور کالن گزاران سیاست توسط

 این در محدودیت و تربیت ی آگاهانه و صحیح اعمال تجه اینترنت و رایانه به نسبت خانواده ها اطالعات افزایش

 ی ارایه صحیح ی نحوه جهت در مسئولین دانشگاهی و مرتبط آگاهی سطح افزایش شان، نافرزند برای زمینه

 نهادهای و آموزشی بروشورهای تنظیم و تهیه شود، نوجوانان جذب باعث که طوری به آنان به سازنده رهنمودهای

 ن.آ از گیری پیش های راه و اینترنتی اعتیاد های نشانه و عالیم ی زمینه رد اجتماعی فرهنگی

که بر این  است پژوهش این محدودیت از آموزان مقطع دبیرستان شهرستان اردبیلدانش به نمونه آماری بودن منحصر 

 سایر در پژوهش این ی شودم پیشنهاد .داد تعمیم دیگر شهرها آموزاندانش به احتیاط با بایستی را حاصله نتایج اساس

 ،همصاحب نظیر) دیگر پژوهشی ابزارهای با پژوهش این اجرایگردد.  بررسی نیز پایین تر تحصیلی مقاطع مناطق کشور و

  .باشد می پیشنهادات دیگر از (ها آزمون و ها نامه پرسش سایر



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

8 

 

 منابع 

 نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران.ن(. بررسی علل روانی چت کردن در شهر تهران. پایا1838اورنگ، طیبه )

 (. اعتیاد به اینترنت. مشهد، انتشارات تمرین.1831امیدوار، احمد و صارمی، علی اکبر )

تهران.  نوجوانان در شخصیتی های ویژگی با آن هی رابط و اینترنت به اعتیاد (.بررسی1833) بهرامی، هادی حسین و سمیه؛ آزاد، شایق،

 .153-121(، 2)11روانی،  بهداشت اصول پژوهشی علمی ی مجله

تهران. جامعه   شهر دولتی های دانشجویان دانشگاه شخصیتی های ویژگی و اینترنت به اعتیاد بین (. رابطة1811حسینی بهشتیان، سید محمد)

 .11-71(،1)8فرهنگی،  پژوهی

-127(، 11) 1های نو در روانشناسی، نوجوانان و اعتیادبه اینترنت. یافته(. رابطه ویژگیهای شخصیتی 1812خانجانی، زینب و اکبری، سعیده )

118. 

(. رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد 1833عسگری، پرویز و مرعشیان، فاطمه )

 .85-28(، 3) 2های نو در روانشناسی،اسالمی واحد اهواز. یافته

-(. بررسی ارتباط عالئم روانپزشکی با اعتیاد به اینترنت در دانشگاه1831علوی، سلمان؛ مراثی، محمدرضا؛ جنتی فرد، فرشته؛ اسالمی، مهدی )

 . 17-57(، 2) 17های شهر اصفهان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،

 .بعثت :تهران روان، سالمت و شخصیت شیابی ارز :یتشناخ روان های آزمون(. 1833)یداستان محبوبه و علی آشتیانی، فتحی

نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد (. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در کرمان. پایان1831زاده، علی )قاسم

 واحد دهاقان، دانشکده علوم اجتماعی.

بررسی تأثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری  .(1831) احدی، حسن و غفاری، مسعود

 .11-127 (2)8، مطالعات روانشناختی ، اجباری اینترنت

نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، (. استفاده از اینترنت و پیامدهای روانی و اجتماعی آن، پایان1835نادمی، فرح؛ سعیدی رضوانی،کامبیز )

 آزاد اسالمی واحد اهواز. دانشگاه

ای در فرزندان شاهد. رساله دکتری روانشناسی. دانشگاه (. رابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبك مقابله1831مالزاده، جواد )

 تربیت مدرس.

Hamburger, Y. A, Artzi, B. E (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and 

different uses of the internet. Computers in Human Behavior,4(16), 441- 499.  
Hardie E, Yittee M )2007(. Excessive internet use: The role of personality, loneliness and social 

support Networks in internet addiction. Emerg Technol Society; 5 (1): 37-47. 

Keum SJ, Seon YH, Ja YC )2008(. Internet Addiction and Psychiatric Symptoms among Korean 

Adolescents.1 ( 78), 165 -  171.  

Patrick, F(2008). Internet addiction: Recognition and intervention. J Psychiatr Nurs, 22(9), 59-60. 
Young, S.C, Tung, c.j (2004). comparison of Internet addicts and non -addiction in Taiwanese high 

school. Computers in Human Behavior. 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/370349
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/370349
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/370349
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=17&AID=590
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryID=17&AID=590
http://www.noormags.com/view/fa/magazinenumber/19410


 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

9 

 

Young, K. S. & Rodgers, R. C. (1998). Internet Addiction: Personality Traits Associated with Its 

Development. Eastern psychological association.  

Yoo HJ, Cho SC, Ha J )2004(. Attention deficit hyperactivity symptoms and Internet addiction. PCN.; 

1 (58), 487- 494.  


