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بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطۀ آن با مولفه های شخصیتی و
اضطراب ( مطالعۀ موردی :دانشجویان دانشگاه یزد )
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چکیده
زمینه و هدف :اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر به عنوان یک مشکل بهداشتی اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و جزء اختالالت
روانی طبقه بندی شده است و عوامل بسیاری بر شیوع این اختالل تاثیر گذار است .هدف کلی از این پژوهش بررسی وضعیت
اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطۀ آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب بود .روش پژوهش :طرح پژوهش حاضر از
نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود.کلیه دانشجویان دانشگاه یزد جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند .بر اساس جدول
مورگان تعداد 222نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری خوشه ای مورد آزمون قرار گرفتند .ابزار گردآوری داده ها شامل:
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ()2222؛ پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئوکاستا و مک کری()1844و پرسشنامه حالت-
رگه اضطراب اسپیلبرگر و همکاران( )1892بود .یافته ها :پژوهش نشان داد که بین ویژگی (روان رنجور خویی) و اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان همبستگی مستقیم و معنادار آماری و بین ویژگی (سازگاری-خوشایندی) و (وظیفه شناسی) و
اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان همبستگی معکوس و معنادار آماری وجود دارد .بین ویژگی (برون گرایی) و (پذیرش) و
اعتیاد به اینترنت همبستگی معنادار آماری وجود ندارد .بین میزان اضطراب و اعتیاد به اینترنت دانشجویان نیز همبستگی
مستقیم و معنادار آماری وجود دارد .نتیجهگیری :بنابراین ،با توجه به افزایش کاربران اینترنت به ویژه در جوانان و عوارض
نامطلوب اعتیاد به اینترنت روی ابعاد مختلف سالمتی به ویژه سالمتی روانی آن ها که می تواند منجر به مشکالت تحصیلی-
شغلی نیز گردد و اثر گذاری مولفه های شخصیتی و اضطراب بر آن ،به نظر می رسد برنامه ریزی برای اقدامات مداخله ای در
راستای پیشگیری از آسیب جوانان ضروری است.
واژههای كلیدی :اینترنت ،اعتیاد به اینترنت ،مولفه های شخصیتی ،اضطراب
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مقدمه
با دسترس بودن و تحرک رسانههای جدید ،اعتیاد به اینترنت به عنوان یک مشکل بالقوه در جوانان ظهور کرده است(کاوس و
همکاران .)2212 ،اعتیاد به اینترنت یک اختالل تازۀ در حالظهور است که با انواع اختالالت روانپزشکی همراه است(کو و
همکاران .)2212 ،در حالی که اعتیاد به اینترنت به عنوان یک مشکل در حال گسترش در سراسر جهان است ،محققان دربارۀ
وجود ،طبقهبندی و نحوۀ ارزیابی این وضعیت به طور دقیق بحث میکنند .از این رو اعتیاد به اینترنت ممکن است عوارض
عصبی ،اضطراب ،مشکالت اجتماعی و سالمتی را به ویژه در نوجوانان و بزرگساالن ایجا کند(وینکلر و همکاران.)2212 ،
اینترنت از سال  1291وارد ایران شد و طی سال های اخیر ،تعداد کاربران آن  22برابر شده است(طیوری و همکاران.)1288 ،
دسترسی به اینترنت ،پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار
میگیرند .تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آوری در حال افزایش است و تا دسامبر سال  2222میالدی تعداد استفاده
کنندگان از اینترنت 662 ،میلیون نفر گزارش شده است(علوی و همکاران .)1248 ،ایوانگلدبرگ ،1روانپزشکی از دانشگاه
کلمبیا ،اولین بار اختالل اعتیاد به اینترنت را در جوالی 1882مطرح و واژۀ اعتیاد به اینترنت را ابداع ومعیارهای تشخیصی آن
را ثبت کرد(شایق ،آزاد و بهرامی .)1244 ،کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت های آن سبب شده است که در سال های اخیر،
پدیده ای با عنوان "اعتیاد به اینترنت" ظهور یابد .افراد در این حالت ساعت ها و روزها وقت خویش را صرف ارتباط درون
شبکه ای می کنند ،توان قطع این ارتباط را ندارند و عالقه ای به ترک کامپیوترهایشان نشان نمی دهند در حالی که در همین
راستا فعالیت های زندگی واقعی و روابط اجتماعی آنان از هم فرو می پاشد(عسگری و مرعشیان1244،؛ نقل از یانگ و
تانگ .)2228،از همین رو به نظر می رسد که یکی از عواملی که می تواند در اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشد ،ویژگی های
شخصیتی افراد است .ویژگی های شخصیتی ،صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر نمیکنند.
آنها گرایش های باثبات و با دوام پاسخ دهی به شیوه یکسان به محرک های مختلف می باشند و می توانند ،پیش بینی کننده
رفتار فرد در موقعیت های مختلف باشند .نظریه پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ نیز معروف است از سوی دو روان
شناس ساکن ایاالت متحده به نام کاستا 2و مک کری 2در اواخر دهۀ  42میالدی و اوایل دهۀ  82مورد ارزیابی مجدد قرار
گرفت .نظریه پنج عامل شخصیت امروزه یکی از جامع ترین نظرات در عرصۀ مطالعه شخصیت می باشد که متشکل از پنج
عامل بزرگ شخصیتی ،روان رنجوری(درونگرایی) ،برون گرایی ،با وجدان بودن ،انعطاف پذیری و گشودگی است .به لحاظ نظری
بین عامل روان نژندگرایی و اعتیاد به اینترنت ،فصول مشترک و همپوشانی زیادی وجود دارد ،در حالی که بین سازه های برون
گرایی و با وجدان بودن از یک طرف و اعتیاد اینترنتی از طرف دیگر ،تبادین و تضاد دیده می شود(رستمی و همکاران.)1282 ،
همچنین متغیر دیگر در این تحقیق که به عنوان یکی از عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شده است ،اضطراب
است .اضطراب 8از جمله اختالل هایی است که عموم مردم و درمانجویانی که بـه مراکز ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی
مراجعه می کنند ،از آن رنج می برند( سپهریان و جوکار .)1281 ،اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر فرد ،به منزله یک
پاسخ مناسب مطرح است؛ اما سرعت تغییر و رویارویی با موقعیت های مبهم و عدم پیش بینی های دقیق ،میزان اضطراب را
افزایش می دهد که این امر سبب مشکالت و خطرات قابل توجهی می شود .فریدمن و روزنمن تیپ های شخصیتی )Aو (Bرا
در بروز استرس چنین دخیل میداند که برخی افراد با باورهای غیرمنطقی برای خود استرس میآفرینند و آن را تشدید می
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کنند ،برخی دیگر استرس را در اثر رفتـار تیـپ  Aبه وجود می آورند .افراد تیپ Aخیلی مبارزه جو ،رقابت پیشه ،بی حوصله و
پرخاشگر هستند و جنبه های منفی را پررنگ تر نشان می دهند .برعکس افراد تیپ  Bمنظم و محتاط هستند و زندگی را
خیلی آسان می گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می دهند .در نتیجه افراد تیـپ  Aبیشتر مستعد استرس و اضطراب
هستند و شاید آمادگی بیشتری برای اعتیاد به بازی های رایانه ای نیز داشته باشند( عزیزی نژاد و همکاران .)1282 ،بنابراین با
توجه به اینکه دام نه شیوع اعتیاد به اینترنت بیشتر در بین جوانان است و به ویژه با وجود پیامدهای اعتیاد به اینترنت بر
کارکردهای تحصیلی ،شغلی ،خانوادگی و اجتماعی جوانان؛ توجه به مسئله اعتیاد به اینترنت در بین جوانان دانشجو که سرمایه
های آتی هر جامعه ای هستند ،شایسته توجه و پژوهش است .بنابراین بر اساس مطالب فوق ،هدف کلی پژوهش حاضر بررسی
وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطۀ آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب می باشد .با توجه به موضوع و
هدف پژوهش ،فرضیه های مورد بررسی عبارتند از :
 .1بین عوامل پنج گانه شخصیت با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .2بین میزان اضطراب با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .2بین جنسیت با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .8بین میزان درآمد خانواده با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه دانشجویان دانشگاه یزد بود.
بر اساس جدول مورگان تعداد  222نفر از دانشجویان دانشگاه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند .برای گردآوری
داده ها از سه پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد :

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ: )2222( 5
این پرسشنامه دارای  22سوال بوده و هدف آن سنجش میزان اعتیاد به اینترنت در افراد مختلف می باشد .طیف پاسخ دهی
آن به صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه می باشد .سواالت این آزمون بر اساس مالک های  DSM-IV-TRبرای اختالل
قمار بازی بیمارگون طراحی شده است چرا که گمان می رود اختالل اعتیاد به اینترنت شباهت زیادی به اختالل قمار بازی
بیمارگون دارد .این پرسشنامه تعیین می کند که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه های مختلف زندگی فرد اثر
گذاشته است یا خیر .نمره به دست آمده از پرسشنامه ،نمره کلی بوده و دامنه ای از  22تا  122را خواهد داشت .بدیهی است
که هر چه این نمره باالتر باشد ،بیانگر اعتیاد باالتر فرد به اینترنت خواهد بود و برعکس .نمرات  22تا  88عدم اعتیاد به
اینترنت؛ نمرات  22تا  98در معرض اعتیاد به اینترنت و نمرات  42تا  122اعتیاد به اینترنت را نشان می دهد .نسخه فارسی
این مقیاس در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و ناستی زایی پایایی آن را با آلفای کرونباخ  ./41و قاسم زاده با آلفای کرونباخ
 ./44تایید کرده اند.

.Yangs internet addiction inventory
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پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو كاستا و مک كری(:)9111
یک پرسشنامه  62سوالی است که برای ارزیابی پنج عامل شخصیت شامل :روان نژندی ،برون گرایی ،انعطاف پذیری ،دلپذیر
بودن و مسئولیت پذیری به کار می رود .این پرسشنامه دارای مقیاس پنج درجه ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم است .این
پرسشنامه توسط کاستا و مک کری در سال  1844تهیه شده است و مناسب افرادی است که  19سال یا بیشتر دارند .گروسی
فرشی و همکاران ( ) 1242با استفاده از روش همسانی درونی ،ضریب پایایی ابزار را برای عوامل اصلی روان نژندی ،برون گرایی،
انعطاف پذیری ،دلپذیری و با وجدان بودن به ترتیب  ./46؛  ./92؛  ./26؛  ./64و  ./49به دست آوردند.

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب 6اسپیلبرگر و همکاران(: )9172
نخستین فرم پرسشنامه حالت-رگه اضطراب در سال  1892توسط اسپیلبرگر و همکاران ارائه شد .در مقیاس حالت اضطراب،
هدف اصلی اندازه گیری اضطراب با شدتی از کم به زیاد است .یعنی نمره های پایین بیانگر احساس آرامش ،نمره های متوسط
بیانگر سطوح متوسط تنش و نگرانی و نمره های باال انعکاسی از ترس شدید ،نزدیک به وحشت و هراس است .پرسشنامه حالت
– رگه اضطراب اسپیلبرگر از  82سوال تشکیل شده است که  22سوال اول حالت اضطراب و  22سوال دوم رگه اضطراب را
مورد سنجش قرار می دهد .مقیاس حالت اضطراب ( اضطراب آشکار ) شامل  22جمله است که احساسات فرد را در " این
لحظه و زمان پاسخگویی " ارزشیابی می کند .مقیاس رگه اضطراب ( اضطراب پنهان ) هم شامل  22جمله است که احساسات
عمومی و معمولی افراد را می سنجد .اسپیلبرگر و همکارن ( )1891گزارش می کنند که همبستگی دو فرم اسپانیایی و هندی
با فرم انگلیسی بین  ./42تا  ./88بوده است .در ایران نیز پناهی شهری( )1292همبستگی روایی مقیاس را بین  ./92تا ./99
گزارش کرده است.

یافته ها
جدول (  :) 9توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت ،سن و درآمد ماهیانه
فراوانی

متغیر

درصد

جنسیت
مرد

82

86%

زن

124

28%

کل

222

122

سن
 14ساله

82

21%

 18ساله

22

2662%

.Speilberger State – Trait Anxiety inventory
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 22ساله

29

2462%

 21ساله

26

14%

 22ساله

12

6%

کل

222

122

درآمد ماهیانه
زیر 222هزار تومان

22

12%

از  222تا 422هزار تومان

92

2962%

از  422تا 162226222هزار تومان

91

2262%

بیش از 162226222هزار تومان

21

1262%

میزان خطا ( ) missing

2

162%

کل

222

122

جدول  :2توصیف آماره های متغیرهای اعتیاد به اینترنت و اضطراب
اعتیاد به اینترنت

اضطراب کل

حالت اضطراب

رگه اضطراب

آماره های توصیفی
میانگین

24/882

48/92

82/22

28/89

میانه

24/2

48/2

82/2

28/2

مد

28/2

44/2

82/2

28/2

واریانس

88/122

62/294

81/842

22/222

انحراف معیار

9/812

8/242

2/488

6/22

حداقل ( ) MIN

8/2

22/2

22/2

22/2

حداکثر ( ) MAX

122/2

141/2

92/2

124/2

چولگی

2/212

2/282

2/246

1/122

کشیدگی

-2/268

2/991

-2/682

2/892

دامنه تغییرات

92/2

128/2

22/2

42/2

متغیرهای اعتیاد به اینترنت و اضطراب به ترتیب دارای میانگین های 24/882 :و  48/92می باشند.
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جدول  :3توصیف آماره های متغیر ویژگی های شخصیتی
وظیفه شناسی

برونگرایی

سازگاری

پذیرش

روان رنجور خویی

آماره های توصیفی
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
حداقل ( ) MIN
حداکثر ( ) MAX

28/828
28/2
28/2
14/422
8/694
18/2
22/2

29/114
29/2
26/2
18/922
4/222
12/2
22/2

24/824
24/2
28/2
11/268
8/822
12/2
22/2

24/921
24/2
24/2
12/228
12/426
12/2
22/2

22/442
22/2
22/2
12/128
12/221
22/2
88/2

چولگی

2/921

2/444

-2/428

-2/288

-2/284

کشیدگی

2/622

-2/228

2/268

-2/912

2/826

دامنه تغییرات

21

82

82

24

22

بر اساس میانگین های تحقیق ،از بین پنج بعد شخصیتی بررسی شده در بین دانشجویان ،بیشترین میانگین مربوط به ویژگی
وظیفه شناسی و کمترین میانگین مربوط به ویژگی روان رنجور خویی است.

جدول  :4ضرایب همبستگی ،سطح معنی داری ،آزمون ، tدرجه آزادی  ،كای دو و میانگین بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت
در بین دانشجویان
Sig

n

کای دو

d.f

2/222

182

4/888

2

وظیفه شناسی

-2/822

2/222

188

برونگرایی

+2/249

2/282

188

سازگاری

-2/282

2/228

188

پذیرش

+2/122

2/629

182

روان رنجور خویی

+2/299

2/226

182

اضطراب

+2/284

2/212

182

متغیر

ضریب همبستگی

اعتیاد به اینترنت

M
میانگین

t

جنسیت
126

دختر

62/29

2/212
پسر
درآمد خانواده

2/828
48

2/242

2/229

28/82

182

با توجه به نتایج جدول فوق ،در فرضیه اول نتایج نشان داد که بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و اعتیاد به اینترنت در بین
دانشجویان ،رابطه و همبستگی معکوس و معنادار آماری وجود دارد و بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و اعتیاد به اینترنت در
بی ن دانشجویان ،رابطه و همبستگی معنادار آماری وجود ندارد .به عبارت بهتر ،ویژگی برون گرایی بر میزان اعتیاد به اینترنت
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دانشجویان تاثیرگذار نبوده است و رابطه ای بین دو متغیر مشاهده نشد.همچنین بین ویژگی شخصیتی سازگاری و اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان رابطه و همبستگی معکوس و معنادار آماری وجود دارد.و بین ویژگی شخصیتی پذیرش و اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان رابطه و همبستگی معنادار آماری وجود ندارد.همچنین بین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی و
اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رابطه و همبستگی مستقیم و معنادار آماری وجود دارد .در فرضیه دوم نتایج نشان داد که
بین میزان اضطراب و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان رابطه و همبستگی مستقیم و معنادار آماری وجود دارد .در فرضیه
سوم با توجه به خرده نتایج تحقیق و میانگین های به دست آمده ،نتایج حاکی از این است که میزان اعتیاد به اینترنت
دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر می باشد .در فرضیه چهارم نتایج نشان داد که بین درآمد خانواده و میزان اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان رابطه و همبستگی مستقیم و معنادار آماری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش به منظور برر سی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و رابطۀ آن با مولفه های شخصیتی و اضطراب،
صورت گرفته است .نتایج در بررسی عوامل پنج گانه شخصیت ،ویژگی وظیفه شناسی و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان،
رابطه و همبستگی معکوس و معنادار آماری را نشان داد که با نتایج پژوهش شایق و همکاران(  ) 1244همسو می باشد .در این
پژوهش بین ویژگی وظیفه شناسی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و بین ویژگی روان نژندی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبتی
وجود داشت .در تحلیل این یافته می توان گفت که افراد وظیفه شناس دارای برخی ویژگی های متمایز هستند که عبارتند از:
توانایی کنترل تکانه ها و تمایالت ،نمرۀ باال در زمینه های حرفه ای و دانشگاهی ،دقیق ،وسواسی و محتاط  ،وقت شناس و قابل
اعتماد بودن که به دلیل وجود ویژگی های مذکور است که این افراد نمره کمی در آزمون اعتیاد به اینترنت کسب می کنند ،به
این معن ی که افراد وظیفه شناس تر ،کمتر به سوی اعتیاد به اینترنت سوق پیدا می کنند .بررسی یافته ها در خصوص ویژگی
شخصیتی برون گرایی و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان ،همبستگی معنادار آماری را نشان نداد ،به عبارت دیگر ،ویژگی
برون گرایی بر میزان اعتیاد به اینترنت دا نشجویان تاثیرگذار نبوده است و رابطه ای بین دو متغیر مشاهده نشد که با پژوهش
فتاحی( ) 1282همسو نیست و با پژوهش شایق و همکاران(  ) 1244که بین ویژگی برون گرایی با اعتیاد به اینترنت در بین
دانشجویان رابطه معناداری را نشان نداد ،همسو می باشد .در بررسی ویژگی شخصیتی سازگاری با اعتیاد به اینترنت در بین
دانشجویان رابطه و همبستگی معکوس و معنادار آماری را نشان داد .از این رو افراد سازگار دارای برخی ویژگی های متمایز
هستند که شامل :نوع دوستی و کمک به دیگران ،تواضع ،سادگی ،اعتماد می باشد و به دلیل وجود همین ویژگی ها است که
پسران موفق تر ،نمرۀ کمی در آزمون اعتیاد به اینترنت کسب می کنند ،به این معنی که پسران موفق تر کمتر به سوی اعتیاد
به اینترنت سوق پیدا می کنند .یافته های مربوط به ویژگی شخصیتی پذیرش با اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان
همبستگی معنادار آماری را نشان نداد .از این رو کفاشی( )1244در تحقیق خود این چنین بیان می کند که هرچه کاربر
اینترنتی احساس کند که در محیط اینترنت بیشتر مورد پذیرش واقع می شود احتماال باعث خواهد شد که بر ارزش های
خانواده موثر واقع شود و همچنین هر چه کاربران بیشتر وارد بحث و مناظره گروهی شوند احتماال باعث مطرح کردن
موضوعات خود با محیط های تعاملی اینترنت می شوند و کمتر مسائل خود را با خانواده مطرح می کنند و باعث کم اهمیت
شدن ارزش های خانواده نزد فرد می شود .یافته های پژوهش در بعد ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی با اعتیاد به اینترنت
در بین دانشجویان هم بستگی مستقیم و معنادار آماری را نشان داد .از این رو افراد روان رنجور خو دارای برخی ویژگی های
متمایز هستند که شامل :ترس ،غم ،برانگیختگی ،خشم ،احساس گناه می باشد .این ویژگی ها می تواند موجب شود که افراد
وابسته به اینترنت به دلیل وجود برخی از ویژگی های مذکور و عدم توانایی جهت درگیر شدن و چالش با مشکالت به صورت
کارآمد و فعال ،جهت خود را تغییر دهند و از این سلسله ویژگی های ناخوشایند رهایی یابند .نتایج فرضیه میزان اضطراب با
اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان همبستگی مستقیم و معنادار آماری را نشان داد ،که این یافته با نتایج پژوهش طیوری و
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همکاران( ) 1288همسو است .در این پژوهش نیز بین میزان اعتیاد به اینترنت با متغیر اضطراب رابطۀ مثبتی مشاهده شد.
همچنین نتایج مطالعات بسیاری نشان داده اند که اعتیاد به اینترنت می تواند اثرات زیان آور روانی و رفتاری در نوجوانان ایجاد
کند و اضطراب ،افسردگی ،اختالالت خواب و بیماری های روانی مانند :بیش فعالی و کمبود توجه ،اختالالت دوقطبی ،کاهش
روابط اجتماعی را به وجود آورد ،که این یافته ها با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد .نتایج فرضیۀ بین جنسیت با اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان ،همبستگی معنادار آماری را نشان داد ،که با نتایج تحقیق هنرپروران و رفاهی(  ) 1242مبنی بر
این که  % 92دختران از اینترنت برای چت کردن با جنس مخالف استفاده می کنند ،همسو است .به عبارت دیگر ،اینترنت
مکانی است که می تواند تا حدی محدودیت های ایجاد شده از طرف خانواده و جامعه را جبران کند و همین ویژگی باعث
افزایش میزان اعتیاد به اینترنت در بین دختران شده است .همچنین نتایج بین درآمد خانواده با میزان اعتیاد به اینترنت در
بین دانشجویان همبستگی مستقیم و معنادار آماری را نشان داد ،اما نتایج تحقیق احمدی و همکاران( )1244متفاوت با نتایج
تحقیق ما بود و نشان دادند بین وضعیت مالی خانواده ها و استفاده از اینترنت ،رابطه معکوس و با استفاده های آسیب زا ارتباط
مستقیم داشت و همچنین نتایج آنان نشان داد که خانواده هایی که از نظر مالی ضعیف هستند کمتر از این امکانات در اختیار
دارند ،لذا کمتر از آن استفاده می کنند) .از محدودیت های این پژوهش می توان به انتخاب نمونه از دانشگاه یزد اشاره کرد که
چه بسا تعمیم دادن نتایج این پژوهش به سایر دانشگاه ها ،امکان پذیر نباشد .پیشنهاد می گردد برنامه هایی از طریق رسانه ها،
مدارس و دانشگاه ها در جهت باال بردن آگاهی جوانان و به ویژه جوانان پسر و نیز خانواده ها داشته باشیم و آن ها را از نحوۀ
استفاده صحیح از اینترنت ،کاربردهای آن ،موارد استفاده آن آگاه سازیم .همچنین پیشنهاد می گردد آگاه سازی دانشجویان از
ویژگی های شخصیتی و تاثیر آن بر اعتیاد به اینترنت ،از طریق برنامه های آموزشی در دانشگاه ها ،کارگاه های آموزشی،
سخنرانی و مناظره انجام گیرد و همچنین در خصوص راهکارهای جلوگیری از بروز اختالالت شخصیتی و بهبود ویژگی های
شخصیتی و کاهش اعتیاد به اینترنت نیز در سطح خانواده ها ،دانشگاه و جامعه ،اقدامات الزم صورت گیرد.
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