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های اجتماعی و ویژگی های شخصیتی  مقایسه هوش اخالقی، مهارت 

 نوجوانان پسر معتاد به اینترنت با افراد عادی
 

 ساناز المع راد، دکتر حسین ابراهیمی مقدم 
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی،روان شناسی عموم گروه

 ( 4/11/96ریخ پذیرش: ،تا9/96/ 7)تاریخ دریافت:
 

 
 

 سرآغاز

اینترنت نیز مانند هر تکنولوژی دیگر همررا  ارا اوایرد ارریاهی رر  ده 
هاستای پیشرات جوامع داهد پیامدها و آثاه نامطلوای ها نیز ا  همرا  مری 

ها می توان ا  عنوان نوعی استفاد   1آوهد. ده این میان اعتیاد ا  اینترنت
شرکت  هوانشرنایتیا اجتمراعیا دهسری و یرا تواند م از اینترنت ر  می

 (.1شغلی ده زندگی ارد ایجاد رندا تعریف ررد )
و ایتقری نوجوانران  2تأثیر هسان  ها و ا  ویژ  اینترنت ار هشد اجتماعی
ا انرااراین ارهسری ترأثیر گاهی ایش تر از تأثیر والدین و معلمرین اسرت

ست ر  الزم است اینترنت ار مرائل ایتقی یکی از موضوعا  مهمی ا
 از مرردم ایتقری قضراو  و 3ایتقری هشد ا  توج ادان پردایت  شود. 

 و شناسان  جامع   اتسف ا متون ده توان می ها عملی و نظری های جنب 
 .  ررد مشاهد  هوانشناسان

 
 

 
 اعتقرادا  داشرتن یتفا از دهست دهك توانایی ا شامل4ایتقی هوش

 پژوهشرگران های اییرده سال . ااشد می آنها ا  عمل و قوی  5ایتقی
 مرز تواند می زیرا اند؛ شد  مند عتق  ههبری ایتقی هوش ا  سازمانی

 هروش ار  توجر . رنرد توصیف یوب ها پرستی یود و دوستی نوع این
 مری ههبرران هاتاههرای الهام اخش ر  است آسمانی اید  یك ایتقی

 رر  اسرت هوشری ایتقی ااشد. ا  عقید  اریی از صاحبنظرانا هوش
می  شناسایی محیط ده ها ارد اعالیت سایتاهدهی و ها پویا و پایداه قواعد
صروه   ایتقی ا  این حقیقت اشاه  داهد رر  انرران ا  هوش (.2رند)

گیررد رر   شرود الکر  یراد مری ذاتی ایتقی یا غیرایتقی متولد نمری
 ل اهتباطا ا یری ارای یوب اودنا شام ررررررررچگون  یوب ااشد. یادگ

 
 

 چکیده
شاهد نوعی جامع  سترسی ا  اینترنت پدید  ای هو ا  گرترش است. همزمان اا دسترسی هوزاازون و گرترد  مردم ا  اینترنتا دزمینه: 

معتاد  های اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی ده نوجوانان پررپژوهش حاضر اا هدف مقایر  هوش ایتقیا مهاه  .است نوجوانانواارتگی ده 
 ا   اینترنت اا ااراد عادی انجام شد.

ر 1395شهر تهران ده سال تحصیلی 1نوجوانان پرر منطق   تمامی پژوهش شاملهوش پژوهش حاضر علی ر مقایر  ای و جامع  روش: 

چهاه پرسشنام  هوش  نفر ااراد عادی( ا  هوش تصادای یوش  ای انتخاب شدند و هر  120نفر معتاد ا  اینترنت و  80نفر) 200اود. 1394
از آزمون  هاارای تحلیل داد  های اجتماعی نوجوانان و شخصیتی آیزنك ها تکمیل رردند.اعتیاد ا  اینترنتا مهاه لنیك وریلا ایتقی 

 تحلیل واهیانس چند متغیری استفاد  شد.
تر از ااراد عادی اود و از پرر معتاد ا  اینترنت پایین یاات  ها نشان داد ر  میزان مهاهتهای اجتماعی و هوش ایتقی ده نوجوانانیافته ها: 
 پریش گرایی ده نوجوانان پررمعتاد ا  اینترنتا ااالتر از ااراد عادی اود. های شخصیتیا میانگین مؤلف  های هنجوهگرایی و هواناین ویژگی

یتقیا مهاه  های اجتماعی و ویژگی های شخصیتی  ده این تحقیق نتیج  رلی گرات  شد ر  اعتیاد ا  اینترنت ار هوش انتیجه گیری: 

 نوجوانان معتاد ا  اینترنت نقش داهد.

 

 های شخصیتی هوش ایتقیا ویژگیا اعتیاد ا  اینترنتا مهاه  اجتماعیکلید واژگان: 

 
 

 hcm_psy@yahoo.com: نویرندۀ مرئول: نشانی الکترونیکی
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رز پایران ارازیوهدا جامعر  ر  هرگر رت رر روزش اسر پرذیر  پرذیری و آمر
ی اراشنایتی یا اراعملی اسرت  هوش ایتقی شامل گرتر  (.3)نیرت

رای ایتقری ها اقرط ده ها و اعالیرت هاا نگرش ر  وارنش شنایت هر
 (.4سازد) پذیر می های اهزشی اردی امکان چاهچوب سیرتم

 اجتمراع و ایتقری هوانریا نرامطلوب تاثیرا  ز مطالعا ااراوانی ا شماه
 هرایی پرژوهش اراوان شماه همچنین و ای هایان  های اازی و اینترنت

 مخراطرا  ارودن اراگیر از نشان اندا پردایت  تاثیرا  این ارهسی ا  ر 
 و حراسریت آگراهیا هوزاازون اازایش حالا عین ده و جهان سراسر ده

 6هراآوهیان شدید واارتگی ا  توج  اا. داهد عموضو اهمیت ا  توجها 
 ای گررترد  تحقیقا  جامع  هر ده است الزم اااتاها ا  ها آن تاثیرا  و
 ارهنگریا اجتمراعیا شررایط ا  توج  اا اتوان تا شود انجام ااه  این ده

 یاارت. دست اثراخش و مناسب هاهکاههایی ا  جامع  آن یاص مذهبی
 و اینترنرت شربک  نامطلوب تاثیرا   ارهسی هایی ر  ااز جمل  پژوهش

انردا پردایتر  اجتمراع و ایتق هوانا مختلف ااعاد ار ایهایان  هایاازی
 شرد  انجرام پژوهری مرتن هوش ا  توان ا  پژوهشی اشاه  نمود ر می

 و اینترنرت شربک  از اسرتفاد  است؛ ده این پژوهش عنوان شد ا گرچر 
 هوانا سرتمت اررای ایسرازند  ثیرا ترا توانردمی ای هایان  هایاازی
 شرماه امرا ااشدا داشت  یادگیری و شنایتی های مهاه  اجتماعیا هوااط

 توانردمری و اسرت زیاد اریاه اجتماعی و ایتقی شنایتیا هوان تاثیرا 
 اسرتفاد  پیامردهای میران ده. دهرد قراه الشعاع تحت ها سازند  تاثیرا 
 و اعتیراد ار  تروان می اینترنت شبک  و ای هایان  های اازی از ناآگاهان 
 و یرانوادگی هوااط گریختگی جنریا استفاد  سوء ایماهگون ا واارتگی
 رنراه  ااررردگیا پریاشرگریا و یشونت گریزیا مروولیت اجتماعیا
 شررغلیا و تحصرریلی ااررت نفررسا عررز  ررراهش دهونگرایرریا و گیررری

راین پژوهش عتو  ا. (5ررد) اشاه  عاطفی و اکری ایتتال   اضطرابا
 اارت و پیامرك ار  اعتیراد ارا ایتقری هشرد این دیگری نشان داد ر 

 ار  اعتیراد ارین اماا. وجرود داهد منفری و معکروس همبرتگی تحصیلی
رتقیم همبررتگی تحصریلی اارت و پیامك رت مرر رود و مثبر . داهد وجر

 و پیامرك ار  اعتیراد متغیرهای توسط هشرد ایتقی متغیرر هرمچنرینا
 .(6پیش اینی می ااشد) قاال تحصیلی اات

یکی از دیگر عواملی ر  ا  نظر می هسد ده واارتگی ار  اینترنرت مری 
مری ااشرد. ویژگری  7هرای شخصریتیتواند نقش داشت  ااشردا ویژگری

شخصیتیا صفا  پایداهی هررتند رر  از مروقعیتی ار  موقعیرت دیگرر 
خ دهی ار  چندان تغییر نمی رنند. آنها گرایش های اا ثبا  و اادوام پاس

توانند پریش اینری شیو  یکران ا  محرك های مختلف می ااشند و می
رنند  هاتاه ارد ده موقعیت های مختلف ااشند. این ویژگی ها       مری 

(. مطالعرا  7توانند ارد ها ده اراار اریی ایتتال  آسریب پرذیر سرازند)
متعدد ده یصوص اهتبرا  ارین شخصریت هرای رراهاران و اعتیراد ار  

هرایی ترنت حاری از آن اند ر  ارثر معتادان ا  اینترنت داهای ویژگریاین
همچون رمروییا تکانش اودنا تنهاییا اضرطرابا ااررردگیا صرفا  

ارودنا هوان نژندی )اضطرابا یشم و رین ا یلق ااررد ا شرما تکرانش
پذیری ده اراار تنش(ا یشونت و پریاشرگریا سربك شخصریتی آسیب

  یود پایینا احراسا  ناپایرداه و ییرال پرردازیا دهون گراییا احترام ا

دنبال تازگی اودنا اجتناب از آسیب و راهش واارتگی ا  پاداشا ارون 
   .(8گرایی و ااز اودن می ااشد)

یکی از مهمترین توانمندیهایی ااراد ر  ممکن تحت تاثیر اثررا  منفری 
نران ار  ویرژ  می ااشد. ا 8اعتیاد ا  اینترنت قراه گیردا مهاه  اجتماعی

جوان و نوجوان ا  اهتبا  اجتماعی نیازمند اسرتا ولری چگرونگی آن از 
اهمیت ایشتری اریوهداه است. داشتن مهاه  اجتمراعی رر  مقولر  ای 
ارتراای می ااشد ده این دوهان اهمیت می یااد. رمبرود مهراه  هرای 
اجتماعی اغلرب ده میران نوجوانرانی رر  مشرکت  هاتراهی ایرونری و 

ب از هم گریخت  داهندا وجود داهد. همچنرین رمبرود مهاهتهرای چاهچو
اجتماعی اا تعدادی از ایماهیهای هوانی نظیر اارردگی و یرا اضرطراب و 
مشکتتی چون پریاشگری و یا از  های جنریا مشکت  تحصریلی و 

 .(9)حرا  ای ا  تنهایی و حاملگی نایواست  همرا  شد  است
تیاد ا  اینترنت ارای اررد معترادا پرژوهش تارنون ده زمین  پیامدهای اع

هایی ده رشوه و یاهج از آن انجام شد  است ر  ده آنها ار  مشرکتتی 
همچون ایقراهی و زودهنجی ااراد و ترك اریاهی از اعالیتهای اجتماعی 
و احررراس تنهررایی و اارررردگی و یویشررتن داهی پررایینا انزواهررای 

و... پردایتر  انردا ده ایرن اجتماعیا تنش عصبی و تحریك پذیری ااال 
پژوهش عتو  ار ویژگی های شخصیتی و مهاه  های اجتماعیا متغیر 
هوش ایتقی ا  عنوان یکی از مرائل مهم ترایتری نوجوانرانا ده ارین 
نوجوانان پرر معتاد و غیرمعتاد ا  اینترنرت مروهد مطالعر  قرراه گرارت. 

  اینترنت نشران پژوهش های صوه  گرات  ده زمین  پیامدهای اعتیاد ا
 مهراه  رننرد  اینری پیش سطح معناداهی ده اینترنت ا  اعتیاددادندا 

 اعتیاد نمرا  هرچ  یعنی می ااشدا تحصیلی پیشرات و اجتماعی های

 سطح ده تحصیلی پیشرات و اجتماعی مهاه  های اودا ااال اینترنت ا 

 نمیرا معنراداه و مثبرت . همچنرین هااطر (10داشرت ) قرراه تریپایین
 و ارونگرایی میان معناداه و منفی هااط  اینترنتا و ا   اعتیاد و دهونگرایی

 و اینترنرت ار  وااررتگی متغیرر ارین (.11وجود داهد ) اینترنت ا  اعتیاد
 ار  وااررتگی داهد. همچنرین وجرود هااطر  اجتماعی هایمتغیر مهاه 

  ایاتمر  و آغرازگری های مؤلف  اا معنی داهی و معکوس هااط  اینترنت
 هر ر  معنا داشت  ادین همکاهی و همدلی اجتماعیا تقویت وجودا ااراز
 پیردا راهش هامهاه  این یاادا اازایش اینترنت ا  شخص واارتگی چ 

 معنی هااط  دهی جهت مهاه  و اینترنت ا  واارتگی این اما. می رنند
همچنین این ویژگیهای شخصیتی پنج گانر  و  .(12نداشت ) وجود داهی
. ده پرژوهش دیگرری ده ایرن (13اد ا  اینترنت هااطر  وجرود داهد )اعتی

ایشتر ا  اینترنت  Bنربت ا  تیپ  Aزمین  مشخص شد ر  ااراد تیپ 
معتاد می شوند و نمر  های اضطراب پیش اینی رنند  معناداه اعتیاد ار  

 (.14اینترنت است )
عتو  ار پژوهش های دایلریا پرژوهش هرای یراهجی نیرز ده زمینر  
پیامدهای اعتیاد ا  اینترنت نشان دادندا نوجوانران معتراد ار  اینترنرت و 

. ارین (15مواد مخده داهای اضطراب اجتمراعی و تکانشرگری هررتند) 
دلبرتگی ا  اینترنت و اضطراب اجتمراعی همبررتگی مثبرت و معنراداه 

. همچنین شررت رنندگان ده اازی هرای اینترنتری رر  (16وجود داهد )
ی هفتگی ااالیی داهند تاهیخچر  ارازی هرای آن الیرن ساعت های ااز
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ایشتری ها ررب می رننرد و عتیرم شردیدتری از ااررردگیا هرراس 
. راهارد اینترنت (17اجتماعی و دلبرتگی ا  اینترنت ها نشان می دهند) 

نظیر ایمیل و موتوه جرتجو تحت تأثیر ارونگرایی از پرنج عامرل ارزه  
معنری داهی ارین تواارق پرذیری و  (. هااط  مثبرت و18شخصیت است)

(.  ده ااراد معتاد ا  اینترنتا حرمت یود 19اعتیاد ا  اینترنت وجود داهد )
ا  واسط  تحریك حس مررئوولیت پرذیری ده زنردگی ااعره رراهش 

(. دانشرجویانی 20هویاهویی ااراد ا  استفاد  مرضی از اینترنت می شود )
تری از نظر هوان آزهدگی/ ثبرا  ر  ا  اینترنت اعتیاد داشتند نمرا  ااال

 (. 21پذیری و هوان گررتگی/ اجتماعی شدن داشتند )
ادین ترتیب اراساس پژوهش های صوه  گرات  مذروه و ارا توجر  ار  
پیامدهای منفی اعتیاد ا  اینترنت ارای ارد معتادا اویژ  ده قشر جروان و 

ویژگی نوجوان الزم است مرئل  هوش ایتقیا مهاه  های اجتماعی و 
های شخصیتی و مقایر  آن ده ااراد معتاد ا  اینترنت ارا اارراد عرادیا 
 موهد مطالع  جدی قراهگیرد ر  ده این پژوهش ادان پردایت  شد  است.

 

 روش
ایا جامع  دهارگیرند  رلی  نوجوانان پررر ده این پژوهش علی ر مقایر 

نفرر  80نفرر) 200اود.  1394ر95شهر تهران ده سال تحصیلی 1منطق  
نفر ااراد عادی( ا  عنوان نمون  اا هوش نمونر   120معتاد ا  اینترنت و 

از این مرداهس  ر  صوه  نیادای انتخاب شدند. گیری تصادای یوش 
مدهس  انتخاب و سپس از هر مدهس  س  رتس و از  6تهرانا  1منطق  

نفر ا  صوه  تصادای انتخاب گردید و البت  ا  دلیل اات  10هر رتس 
تمام آزمرودنی هراا پرسشرنام   نفر اهتقا داد  شد. 200آزمودنی تعداد ا  

هرای اجتمراعی مهراه  لنیك وریرلااعتیاد ا  اینترنتا هوش ایتقی 
پرسشرنام   نوجوانان و پرسشنام  شخصریتی آیزنرك ها تکمیرل رردنرد.

ماد  و توسرط ریمبرلری یانره تهیر  شرد   20اعتیاد ا  اینترنت شامل 
آن ده یرك پیوسرتاه پرنج دهجر  ای از رانرده   و  است. پاسخ هرای

رگاهی اوقا  ا راغلب ا رایشتر اوقا   و رهمیش   قراه گرات  است 
اسرت. ضرریب  100و اراالترین امتیراز  20ر  پائین ترین نمر  دهیااتی 

پرسرش نامر   (.6ادست گزاهش شد  اسرت) 88/0پایایی این پرسشنام  
این آزمون توسط لنیك وریل ده سوالی(:  40هوش ایتقی لنیك وریل)

رراه هنجاهیراای اریی محققان تدوین شد . ده ایران توسط  2005سال 
 پرسشنام  است. پایایی 100آن انجام شد  است. ده هوش ایتقی نمر  

-نفر  محاسب  گردید و آلفای 16اازآزمایی ده یك نمون   آزمون انجام اا

هراه  هرای اجتمراعی (. پرسشرنام  م 10ا  دست آمرد ) 89/0ررونباخ 

( : پرسشرنام  مهراه  هرای اجتمراعی اینرده ایترزن و TISSنوجوانان )
ای است ر  آزمودنی پاسخ یود ها ده عباه  پنج گزین  39اوسترا حاوی 

رند تا همیش  های اصت صدق نمیموهد هر عباه  ده دامن  ای از گزین 
گرزاهش  90/0این سریاه  توسرط  پایاییصدق می رند ااراز می نماید. 

(. هوایی همگرایی پرسشنام  مهراه  اجتمراعی ار  شریو  22شد  است)
ا اهزیراای 9های متفاو  مانند مقایر  آن اا اطتعا  اهزیراای یویشرتن

همراالن و داد  های جامع  سنجی و هوایری تشرخیص آن ار  وسریل  

ارهسی همبرتگی این نمرا  مهاهتهای اجتماعی و مطلوایت اجتماعی ا 
اجتماعی و دیگر اازاههای مواد راغذی ار  وسریل   –صادی وضعیت اقت

اینده ایتزن و اوستر موهد اهزیاای قراه گرات  و نتایج ادست آمد ا داللت 
ار هوایی همگرا و هوایری تشرخیص قاارل قبرول ایرن پرسشرنام  ارود  

(: این پرسشرنام  رر  ارا EPQ(. پرسشنام  شخصیتی آیزنك )23است)
بنای نظری  ژنتیکی شخصیت آیزنك ده سال هوش تحلیل عوامل و ار م 

اعد یا تیپ شخصیتی ها  4ماد  است ر   90( سایت  شد ا داهای 1975)

(هوان 3ا  (E)11(اررون گرایری2(ا N)10(هوان هنجروه گرایری1می سنجد:

(. 24ها مری سرنجد ) (L)13( مقبولیرت اجتمراعی4و  (P)12پریش گرایی
نی دهونری آزمرون ررامت  ر  این همرا اندگزاهش ررد   اریی محققان

(. ضرایب آلفای ررونباخ ارای مولف  های ارون 25هضایت اخش است )
و ارای مولف   85/0تا  79/0گراییا هوان هنجوه یویی و دهوغ پردازی از 

است. پایایی آزمرون از طریرق اراز  74/0تا  68/0هوان پریشی گرایی از 
لفر  هرای اررون آزمون ده ااصل  ی یك ما  اررای اارراد عرادی ده مو

و اررای هوان  9/0ترا  8/0گراییا هوان هنجوهیرویی و دهوغ پرردازی از 
-است. پس از تکمیل پرسشنام  هراا داد  83/0/ تا 71پریشی گرایی از 

 spss-19مانوا  و اا نرم اازاه  آزمون ازهای جمع آوهی شد  اا استفاد  
 تجزی  و تحلیل شدند.

 

 یافته ها
مرکزی و پراکندگی ی گرایش های توصیف. شاخص1جدول 

 مربوط به متغیرهای پژوهش 
انحراف  میانگین متغیرها گروه ها

 معیار

 37/4 91/79 هوش ایتقی گروه عادی

 431/4 43/11 هوان هنجوه گرایی 

 337/2 22/9 ارون گرایی

 894/2 16/6 هوان پریشی گرایی

 153/3 86/12 مقبولیت اجتماعی

 843/19 483/118 مهاه  های اجتماعی

 402/5 95/76 هوش ایتقی اعتیاد به اینترنت

 595/3 34/14 هوان هنجوه گرایی 

 813/2 13/9 ارون گرایی

 596/2 76/7 هوان پریشی گرایی

 136/3 86/12 مقبولیت اجتماعی

 635/16 90/106 مهاه  های اجتماعی

 
اه زیر آزمون ارضی  پژوهش ا  قر 2اراساس نتایج اهائ  شد  ده جدول 

 شد.

های اجتماعی و ویژگی های : این هوش ایتقیا مهاه فرضیه

تفاو  وجود   شخصیتی نوجوانان پرر معتاد ا  اینترنت اا ااراد عادی 
 داهد.

 -های واهیانسسیهمگنی ماترار مبنای نتایج آزمون 
ایشتر از  آزمونسطح معناداهی (ا F=543/1ا P=098/0)اهیانسورو
 توان گفت ر  از این مفروض انااراین اا اطمینان میااشدا می05/0
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ا هوش هاواهیانس یکرانیآزمون ده  .نشد  استی تخطّ
ا P=18/0هنجوهگرایی)(ا هوانF=915/1ا P=168/0ایتقی)

813/1=F(ا ارون گرایی)093/0=P 291/2ا=Fا هوان پریشی)-

ا  P=697/0(ا مقبولیت اجتماعی )F=938/1ا P=166/0گرایی)
152/0=F( و مهاه  اجتماعی )399/0=P 713/0ا=Fااشد ا  دلیل ( می

ایشتر اود ا انااراین شر   05/0این ر  سطح معناداهی هر دو متغیر از 
ی یکرانی واهیانس ارای هر دو متغیر ارقراه است. انااراین از نتیج 

( استفاد   eta=344/0ا p=000/0ا  F=258/16آزمون ویلکز المبدا)
ی توان نتیج  گرات ر  این دو گرو  از نظر هوش نمودا انااراین م 
های شخصیتی و مهاه  اجتماعی تفاو  وجود داهد و  ایتقیا ویژگی

  نتایج دهصد اثر داشت  است. از طرای  4/34اعتیاد ا  اینترنت ا  میزان
ا   P=000ا F=499/18ایتقی)ر  هوش دهدنشان می 4جدول

088/0=Eta)پریشیاهوان(181/22گرایی=F 000ا=P 104/0ا=Eta) 
و مهاه   (Eta=130/0ا P=000ا F=655/28هنجوهگرایی)و هوان

ده این دو گرو  تفاو    (Eta=073/0ا  P=000ا F=004/15اجتماعی )
و عامل اعتیاد ا  اینترنت توانرت    etaوجود داهد و اا توج  ا  مقداه 

هنجوهگرایی ا  ( دهصدا هوان8/8است ده هوش ایتقی ا  میزان)
دهصد و ده مهاه   (4/10دهصد و ده هوان پریشی گرایی) (13میزان)

هوان   ،دهصد موثر ااشد. اراساس مقایر  مقادیر میانگین(3/7اجتماعی )

گرایی ده معتادین ا  اینترنت ااالتر از ااراد  هنجوهگرایی و هوان پریشی
عادی است و ده هوش ایتقی و مهاه  اجتماعی میانگین ااراد عادی  

 از معتادان ا  اینترنت می ااشد.  ایشتر

 

های اثرات بین آزمودنی ها متغیرهای وابسته )هوش اخالقی، ویژگی های شخصیتی و مهارت . خالصه نتایج آزمون2جدول 

 اجتماعی(
مجموع   متغیر وابسته  متغیر

 مربعات 

میانگین   درجه آزادی 

 مربعات 

F  سطح 

 معنی داری 

 ضریب اتا 

 088/0 000 499/18 407/859 1 859/407 هوش ایتقی  گرو  ها 

 130/0 000 655/28 230/466 1 230/466 هوان هنجوهگرایی  

 000 937/0 006/0 040/0 1 040/0 ارون گرایی 

 104/0 000 181/22 451/157 1 451/157 هوان پریشی گرایی 

 000 822/0 051/0 504/0 1 504/0 مقبولیت اجتماعی 

 073/0 000 004/15 145/4767 1 145/4767 مهاه  اجتماعی 

 

 بحث
این نوجوانان پرر  ا دهد می نشان ها داد  تحلیل از آمد  ادست  نتایج

های معتاد ا  اینترنت اا ااراد عادی از نظر هوش ایتقیا مهاه 
های شخصیتی تفاو  وجود داهد. ا  طوهی ر  اجتماعی و ویژگی

از ااراد عادی اود. ده  ترایتقی ده ااراد معتاد ا  اینترنت پایینهوش
گرایی و هوان هنجوههوانهای شخصیتیا میانگین مولف  های این ویژگی

اود.   ااراد عادیااالتر از  نوجوانان پرر معتاد ا  اینترنتگرایی ده پریش
هیچ  گرایی و مقبولیت اجتماعیهای ارونده حالی ر  از لحاظ مولف 

ن یاات  ها نشان دادا این  تفاو  معناداهی مشاهد  نشد. عتو  ارای
نوجوانان پرر معتاد ا  اینترنت اا ااراد عادی از نظر مهاه  های  
اجتماعی تفاو  معناداهی وجود داهد. ا  طوهی ر  میزان مهاه  های 
اجتماعی ده نوجوانان پرر معتاد ا  اینترنت پایین تر از ااراد عادی است.  

مبنی ار پایین اودن اریی پژوهش های قبلی اا نتیج  پژوهش حاضر 
هوش ایتقی ده نوجوانان معتاد ا  اینترنت نربت ا  نوجوانان عادیا  

 از ایش معموال  می شوندا معتاد ا  اینترنت ر  اارادی (.8همرو است)
 مرائل غیرایتقی ا  اینک  احتمال و شوندمی مجازی هوااط دهگیر حد
 دلبرتگی اینترنت ا   ر نوجوانانی و رودران .است ااال گردندا آلود  نیز

 یود اهضای ارای شوندامعتاد می آن ا  حقیقت ده و رنندمی پیدا اراوان
 ر  زمانی و مانندمی ااقی یط هوی وقف  ادون متوالی های ساعت 

  دست  لرزش تشویشا دچاه ااشندا  نداشت   ها اینترنت  ا   دسترسی امکان
 ا  و رنند می اراموش ها آهامش و استراحت شوندا می عصبانیت و

  نگفتن  سخن ا14ایتقی و نوسانا  ررد  اکر  آن هایوسوس  و  اینترنت
ا  تدهیج ده آن ها اازایش می یااد.    اجتماعی هوااط  قطع و دیگران  اا

های ده هاستای نتیج  دیگر پژوهش مبنی ار پایین اودن مهاه 
-هشنتیج  ادست آمد  اا نتایج پژواجتماعی ده ااراد معتاد ا  اینترنتا 

 (.18و  15-12ا 10همروئی داهد )قبلی های 
 و پای  اجتماعیا  های مهاه  ر  گفت توان می ها یاات  این تبیین ده

 شود می آن سایت  اساس ار اردی میان های اهتبا   ر  است مبنایی

 گیرندا می یاد واقعی  طوه ا   ها اجتماعی های  مهاه  ر  آموزانی دانش

 می         قطعا  گیرنداراه می ا  ها دیو 15شایرتگی و رنند می تمرین

 مثبت تعاملی ااشندا مواق دوستیاای و همراالن گرو  ا  وهود ده توانند

 ها مقبول  هاتاههای از و دامن  ای  ااشند داشت  همراالن اا یود هوااط ده
 ا  مجازی دنیای ده ر  آموزانیدانش انااراین دهند. نشان یود از

 ده یود های مهاه  هشد ده می پردازند تبا  اه ارقراهی و  یاایدوست

 .شوند می مشکل دچاه واقعی دنیای

یاات  دیگر پژوهش نشان دادا ده این ویژگی های شخصیتیا میانگین 
نوجوانان پرر معتاد گرایی ده گرایی و هوان پریشهنجوههوانمولف  های 
های لف اود. ده حالی ر  از لحاظ مو ااراد عادیااالتر از  ا  اینترنت

.  هیچ تفاو  معناداهی مشاهد  نشد گرایی و مقبولیت اجتماعیارون
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ا 13ا 11نتیج  ادست آمد  اا نتایج پژوهش های پیشین همروئی داهد)
 (.  28و  21ا 19

گرایی ده گرایی و هوان پریشهنجوههوان اا توج  ا  ااال اودن میانگین
 ااراد هوان هنجوهیو  و می توان گفت ر  نوجوانان پرر معتاد ا  اینترنت

داهای اریی ویژگی های متمایز هرتند ر  عباهتند از:  گراییهوان پریش
ا احراس رتاگی دائم و 16ترسا غما ارانگیختگیا یشما احراس گنا 

اراگیر. آنها دهج  های انطباق ضعیف تری اا دیگران داهند و از نظر 
جب شود ر  ااراد عاطفی ای ثبا  هرتند. این ویژگی ها می تواند مو

واارت  ا  اینترنت ا  دلیل وجود اریی از ویژگی های مذروه و عدم 
توانایی جهت دهگیر شدن و چالش اا مشکت  ا  صوه  راهآمد و 
اعالا جهت یود ها تغییر دهند و از این سلرل  ویژگی های نایوشایند 

نت پیدا ههایی یااند. ده نتیج  ااراد هوان هنجوه گرایش ایشتری ا  اینتر
می رنند .  ادین ترتیب اراساس یاات  های حاصل می توان نتیج  
گرات استفاد  ایش از حد از اینترنت می تواند تاثیرا  منفی ار هوش 
ایتقیا مهاه  های اجتماعی و شخصیت راهاران معتاد ا  اینترنت  

 تمام ده اینترنت حضوه الکترونیکی و وسایل پیشرات اگذاهد. اگرچ 
 از ااید شهرنشین امروزی و مدهن انران ولی استا توج  قاال ها صحن 

ر    رند استفاد   موقع ا   و اجا اینترنت  جمل  از الکترونیکی وسایل این
پژوهش حاضر . نیاید اوجود او زندگی اردی و اجتماعی ده ای یدش 

مانند هر پژوهش دیگری اا محدودیت هایی مواج  اود از جمل  اینک ا 
اریی از متغیرها از قبیل مرائل اقتصادیا اجتماعی و  ده این پژوهش 

 ار مبتنی مطالب آوهی جمع اساسی ارهنگی رنترل نشد  است. شیو 
 موقعیت یك ده آموزان دانش عملکرد است و ممکن اود پرسشنام 

 .رند ارق موقعیت آن از آنان ادهاك  اا واقعی
 منفی و مخرب اثرا  راهش منظوه ا  ده پایان پیشنهاد می شودا 

 ا  و داد تغییر ها هایان  و اینترنت از استفاد  الگوی ااید اینترنت ا  اعتیاد

 از استفاد  الگو این تغیر ارای ای مشاوه  و آموزشی ها ایجاد ارنام  اکر

 و یودنظاهتی یودرنترلی آموزش و آن از اهین  و مفید استفاد  و اینترنت

 جهت والدین سازی آگا  ارای هایهاهکاه و اینترنت و هایان  از راهارد ده

 و اینترنت  از نحو  استفاد  و مد  دهااه  یود ارزندان ار نظاه 

 اوقا  پررردن ارای مجازی غیر ارنام  اوق های اعالیت جایگزینی

 گیرند. نظر ده ارزندان اراغت
 

 گیرینتیجه
اراساس یاات  های پژوهش می توان عنوان نمود ر  نوجوانان معتاد ا   

رنت نربت ا  نوجوانان دیگر از هوش ایتقیا مهاه  های اجتماعی  اینت
گرایی و هوان هنجوههوان پایین تری اریوهداهند و ویژگی های شخصیتی

ده آنها ایشتر است ر  این یاات  ها ایانگر تاثیر منفی  گراییپریش
استفاد  ایش از حد اینترنت ار حوز  های اردیا اجتماعی و ایتقی 

ینترنتی است. انااراین الزم است اعتیاد ا  اینترنت ا  عنوان  راهاران ا
یك آسیب اجتماعی موهد توج  محققان حوز  هاتاهی و ترایتی قراه 
گیرد و ارنام  هیزی ده پیشگیری و حل این معضل توسط مرئولین اموه 

آموزشی و ارهنگرازی و استفاد  صحیح از این تکنولوژی ده جامع  
 انجام شود.  

 

 های اخالقیهمالحظ
موضوعا  ایتقری همچرون؛ سررقت اداریا هضرایت آگاهانر ؛ انتشراه 

 چندگان  و ... ده پژوهش حاضر موهد توج  قراه گرات  اند.
 

 هنام واژه
   Internet addiction.1 اعتیاد ا  اینترنت 

 Social growth .2 هشد اجتماعی 

 Moral development.3 هشد ایتقی 

 Moral intelligence.4 هوش ایتقی 

 Ethical Beliefs.5 اعتقادا  ایتقی 

 Technologies .6 ان آوهی ها 

 personality characteristics.7 ویژگی های شخصیتی 

 Social skill .8 مهاه  اجتماعی 

 Self-monitoring data.9 اهزیاای یویشتن 

 Neuroticism .10 هوان هنجوهگرایی 

 Extraversion .11 ارون گرایی 

  Psychoticism .12 هوان پریش گرایی 

 Social desirability.13 مقبولیت اجتماعی 

 Moral fluctuations.14 نوسانا  ایتقی 

 Competence.15 شایرتگی 

 Feel guilty .16 احراس گنا  
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