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  مقاله پژوهشی

  و اضطراب یتیشخص يها مؤلفهان و رابطه آن با یان دانشجوینترنت در میاد به ایت اعتیوضع یبررس
  

  ٤نژاد ، زعفر قلی٣ژيال رنجی ،٢دريمه پورحيرح، *١نژاد يزيبهاره عز
  

  30/08/1393رش یخ پذیتار 29/06/1393افت یخ دریتار
  

  دهیکچ
  . ديانجام گرد يتيشخص يها ان و رابطه آن با اضطراب و مؤلفهيان دانشجوينترنت در مياد به ايتت اعيوضع يپژوهش حاضر با هدف بررس: و هدف نهیزم شیپ

انتخاب شدند و  يا طبقه يتصادف يريگ نمونهه با روش ياروم ياز دانشگاه علوم پزشک) دختر ١٣٣پسر و  ١٦٧( نفر دانشجو ٣٠٠ن منظور يبد: مواد و روش کار
بـا اسـتفاده از   هـا   ل دادهيـ تحل. پاسخ دادند Bا ي A يتيپ شخصيو ت) ١٣٧٥، ان و همکارانينجار( اضطراب)، ١٩٩٨، انگي( رنتنتياد به ايبه سه پرسشنامه اعت

  . مستقل انجام گرفت tون و آزمون يل رگرسيتحل، رسونيپ يب همبستگيضر يآمار يها آزمون
نترنت و اضـطراب رابطـه   ياد به اين اعتيب)، >٠٠٥/٠P( باشد يم شتر از دخترهايدر پسرها ب نترنتياد به ايوع اعتيزان شياز آن بود که م يحاکها  افتهي: ها افتهی

اضـطراب و  ، تيجنسـ  يرهايو متغ) >٠٠٥/٠P( شوند يم نترنت معتاديشتر به ايب Bپ ينسبت به ت Aپ ين افراد تيهمچن)، >٠١/٠P( معنادار مثبت وجود دارد
  ). >٠٠٥/٠P( کنند ينيب شيپ يمعنادار طور بهرا نترنت ياد به ايتوانند اعت يم يليرشته تحص

  . نترنت کمک کردينه از اينترنت در استفاده بهياد به ايتوان به افراد مستعد اعت يم ساز نهيزمبا شناخت عوامل  يطورکل به: يریگ جهینتبحث و 
  . يتيشخص يها مؤلفه، اضطراب، نترنتياد به اياعت: ها دواژهیکل
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  سنده مسئول)ينو( رانيا ياسالم يام نور جمهوري، دانشگاه پيت آموزشيريش مديگرا يتيار گروه علوم تربياستاد ١
  ام نوري، مدرس دانشگاه پيت آموزشيريارشد مد يکارشناس ٢

  هيشبکه بهداشت و درمان اشنو ييکارشناس ماما  ٣
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يپزشک، دانشکده ينيبال يميوشيتخصص ب يدکتر يدانشجو ٤

  مقدمه
هـاي   تيبـه همـراه جـذاب    در جهـان نترنـت  يا روزافـزون رشد 
 يوابستگ). ۱( استرده افراد را متحول ک يزندگ، آن فرد منحصربه
آغـاز   منزلـه  بـه  ين فنـاور ين کوتاه به ايچن يدر زمان يبشر امروز
). ۲( باشـد  مـي  ل دانـش يد و تبـد يدر خصوص تول يديدوران جد

ن امـر سـبب   يشود و همـ  مي رتريفراگ هرروزز يران نينترنت در ايا
ب شناسانه يشده است تا توجه روانشناسان به استفاده مفرط و آس

 يبـه معنـ   درواقـع اد کـه  يمفهوم اعت. معطوف شودي، ناورن فياز ا
اسـتفاده مفـرط از    يبـرا ، باشـد  مي ک مادهيبه  يکيزيف يوابستگ

 ۱۹۹۶ن اصـطالح در سـال   يـ ا. شده اسـت  کاربرده بهز ينترنت نيا
برده کـه   مي نام ياو از افراد). ۳( استمطرح شده  توسط گلدبرگ

ل دارنـد  يکنند و تما مي هاخانواده را ر، انهيشگر رايدن نمايد يبرا
در . نترنت بگذراننديمختلف ا هاي يتساانه و يکه زمان خود را با را

هـاي   بيمنجـر بـه بـروز آسـ    ، کاربسـت مفـرط آن  ي، ن حالتيچن

  ). ۶( شود ي ميو شغل شناختي ي، رواناجتماع
نترنت را اختالل کنترل تکانه و ياد به اياعت کاپالن و سادوک

سـتند  يافراد قـادر ن  ها آن زعم . بهاند کرده نترنت ذکريوسواس به ا
مقاومـت   يا وب گـرد يـ انـه  يبه اسـتفاده از را  يل قويدر مقابل م

). ۸( اسـت متعـدد   ياديـ ن اعتيبروز چنـ  ساز زمينهعوامل . کنند
ک پاسـخ  يـ  منزلـه  بـه ، هر فرد ياز زندگ يبخش منزله بهاضطراب 

 هـاي  يتعموقبا  يياروير و روييسرعت تغ اما؛ مناسب مطرح است
 شيزان اضـطراب را افـزا  يـ م، قيـ دقهـاي   بيني پيشمبهم و عدم 

 شود ي ميتوجه قابلن امر سبب مشکالت و خطرات يدهد که ا مي
را در بـروز  ) B, Aي (تيشخصـ هـاي   پيدمن و روزنمن تيفر). ۵(

 يافــراد بـا باورهــا  يدانـد کــه برخـ   مــي ليـ ن دخيچنــ اسـترس 
ــرا يرمنطقــيغ  ديآن را تشــدننــد و يآفر مــي خــود اســترس يب

 بـه وجـود   Aپ يـ گر استرس را در اثر رفتـار ت يد يبرخ، کنند مي
  .آورند مي



 نژاد، رحيمه پورحيدر عزيزيبهاره 
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حوصـله و   ، بـي شـه يرقابـت پ جـو،   مبـارزه  يليخ Aپ يافراد ت
. دهنـد  مـي  نشـان  تـر  را پررنگ يمنفهاي  جنبه هستند وپرخاشگر 

 يلـ يرا خ يمنظم و محتاط هسـتند و زنـدگ   Bپ يبرعکس افراد ت
 .دهند مي تياهم يت زندگيفيشتر به کيرند و بيگ مي آسان

شـتر مسـتعد اسـترس و اضـطراب     يب Aپ يـ افـراد ت  جهيدرنت
 يا انـه يرا يهـا  يبازه اد بياعت يبرا يشتريب يد آمادگيهستند و شا

 يا برخـ يـ ن موضوع که آيا ين بررسيبنابرا؛ )۱۵( باشندز داشته ين
بـه معتـاد    يشـتر يب ين آمادگيرينسبت به سا يتيشخص يها پيت

لـذا پـژوهش حاضـر بـه     . باشـد  يم ينترنت دارند ضروريشدن به ا
بـر   ديتأکنترنت و رابطه آن با اضطراب با ياد به ايزان اعتيم يبررس

  ). ۷( پردازد يم يتيشخص يها مؤلفه
نشـان دادنـد کـه افـراد معتـاد در       ينه داوود آبـاد ين زميدر ا

. برخوردارنـد  يرمعتـاد از سـالمت روان کمتـر   يسه بـا افـراد غ  يمقا
از  يگـزارش کردنـد کـه کـاربران معتـاد درجـات مختلفـ        يدرگاه

در انجـام   ير احساس ضعف و نـاتوان ينظ ياجتماع -يروان يرفتارها
 را از خـود نشـان   ياحساسـ  و رفتـار ، يتار ناهنجار اجتمـاع رف، امور

 يتيشخصـ  يژگـ ينترنت در کاربران با وياد به اين اعتيدادند و ب يم
دهـد کـه    يمـ  نشـان  ١انـگ ي. شد يم دهيد يارتباط واضح گرا درون
الت يتحصـ  ين افـراد دارا يباال و همچن ياقتصاد يت اجتماعيموقع

نترنت قـرار  ياد به ايتالل اعتاخ يشتر برايب يريک خطرپذيباال در 
  . دارند

اد بـه  ياز آن بود که اعت يو همکاران حاک ٢زيق جويج تحقينتا
د همـراه  يشـد  يروانـ  يهـا  با نشانه اد به مواد هر دوينترنت و اعتيا

شـتر  يب ينترنـت خصـومت و افسـردگ   ياد بـه ا ياست و در مورد اعت
  . گزارش شد

اد يـ ز ارتباط اعتين در خارج از کشور شده انجام يها پژوهشدر 
 يهـا  تفـاوت اضـطراب و  ، ياضطراب اجتمـاع ، يبا افسردگ ينترنتيا

امـا  ؛ قـرار گرفتـه اسـت    يموردبررست يدر پنج عامل شخص يفرد
 B,A يتيشخصـ  يهـا  نترنـت را بـا مؤلفـه   ياد به ايکه اعت يقيتحق

بـا   ينترنتـ ياد ايـ اعت يلـذا بررسـ  . افت نشديقرار دهد  يموردبررس
 هـا  آنن يو رابطـه بـ   يتيشخصـ  يهـا  بـه مؤلفـه  اضطراب با توجـه  

  . قرار گرفته است يموردبررس
  

  ها روش مواد و
جامعه . باشد يم يو از نوع همبستگ يفيق حاضر توصيدر تحق

ه يــاروم يان دانشــگاه علــوم پزشــکيه دانشــجويــشــامل کل يآمــار
باشـد کـه بـا روش     يمـ  نفـر  ۳۰۰ يحجـم نمونـه آمـار   . باشند يم

ان يو انتخاب دانشـجو اند  انتخاب شده يا بقهط يتصادف يريگ نمونه
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 يآور جمـع  يبـرا . ت تناسـب دو جـنس صـورت گرفـت    يز با رعاين
  . ر استفاده شده استيز يپژوهش از ابزارها ازيموردناطالعات 

اد بـه  يـ سـنجش اعت  يبـرا : انگينترنت ياد به ايپرسشنامه اعت
 يرادر اجـ . اسـتفاده شـد   انگي يسؤال ستيباز پرسشنامه ، نترنتيا

ش يکرونباخ ب يم و همکاران آلفايک، انگينترنت ياد به ايآزمون اعت
 ۹/۰کرونباخ  يز آلفايو همکاران ن ٣ونگ. را به دست آوردند ۹/۰از 

آزمـون را بـا    ييايـ پا زاده قاسـم ز يـ ران نيـ در ا. را به دست آوردنـد 
 دست آورد به =  ۸۸۳/۰فرمول فوق محاسبه کرد و  يريکارگ به
)۹۷۷=N (محاسبه کرد ۸۸/۰را  ييايب پايز ضرين يو درگاه .  

ک يـ ن پرسشـنامه  يـ ا: ان و همکارانيپرسشنامه اضطراب نجار
و  ييب بازآزمـا يضـرا . مـاده اسـت   ۲۷شامل  يکاغذ -اس مداديمق

. ر بـوده اسـت  يـ % متغ۹۰تـا   ۵۶/۰اس از يـ ن مقيـ کرونباخ ا يآلفا
دختــر و  يهــا يآزمــودن ،هــا يآزمــودنکــل  يبــرا ييايــب پايضــرا

ب يضـر . باشد يم ۶۷/۰و  ۹۱/۰، ۷۹/۰ بيبه ترتپسر  يها يآزمودن
اس مزبـور بــا  يــهمزمـان مق  يق اجــرايـ ن آزمــون از طريـ اعتبـار ا 

ضعف ( ٤يسکاتنياس پيو خرده مق يپرسشنامه اضطراب و افسردگ
 باشـد  يمـ  r=۵۴/۰و  r=۶۹/۰ب يـ تتر بـه  MMPIپرسشنامه ) يروان

)۰۱/۰ P<( )۱ .(  
 ۲۵ن پرسشـنامه شـامل   يا: Bا ي Aپ يت يتيسشنامه شخصپر

اعتبـار  . کند يم را مشخص B,A يتيشخص يها ه است و مؤلفهيگو
گـزارش شـده    ۸۰/۰و  ۷۰/۰باالتر از ها  ين آزمون در اکثر بررسيا

و از  SPSS افــزار از نــرمهــا  داده ليــوتحل هيــتجز يبــرا). ۵( اســت
وه همزمـان و  يون بـه شـ  يرگرسـ ، رسـون يپ يهمبسـتگ  يهـا  روش

  . ل آنوا استفاده شديمستقل و تحل tو آزمون  گام به گام
  
  ها افتهی

ــدر تحق ــي ــاريق حاضــر از ب ــر   ين جامعــه آم کــه مشــتمل ب
نمونـه   عنـوان  بـه نفـر   ۳۰۰بـود   يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو

. متناسب انتخاب شـدند  طور بهت يجنس برحسب دوطبقهاز  يآمار
نفر از طبقـه   ۱۳۳ان پسر و يبقه دانشجونفر از ط ۱۶۷ بيترت نيا به

درصـد را پسـران و    ۶۷/۵۵ان دختـر انتخـاب شـدند کـه     يدانشجو
ار سـن  ين و انحراف معيانگيم. دهند يم ليرا دختران تشک ۳۳/۴۴

ــار  ــه آم ــه   ۷۵/۲۳± ۴۶/۳ ينمون ــود ک ــا آناز  ۴/۱۹ب ــل ه  متأه
 عنـوان  بـه ان سـال سـوم   يب نمونه مشتمل بـر دانشـجو  يکتر .بودند

 عنـوان  بـه درصـد   ۴/۳۸ان سال اول بـا  يو دانشجو ۲۴/۰با  حداقل
ه يان ساکن خوابگاه بودند و بقيدرصد از دانشجو ۳/۲۵. حداکثر بود

درصد افراد نمونـه در   ۷/۱۹. کردند ينم از امکانات خوابگاه استفاده
 ۶/۱۲ .کردند يم ليه فقط تحصيز بودند و بقيل شاغل نيکنار تحص
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درصــد را  ۱۸/۱۷، ان اتــاق عمــليوان را دانشــجيدرصــد دانشــجو
ل يتشـک  يان رشـته پزشـک  يرا دانشجو هيبقو  يان هوشبريدانشجو

ت نمونه يف وضعيو توص يت شناختيعالوه بر اطالعات جمع. دادند
ن ين رابطـه بـ  يـي مناسـب بـه تع   يهـا  آزمونبا استفاده از ، قيتحق
  . ق پرداخته شده استيتحق يرهايمتغ

نترنـت در  ياد به ايضطراب و اعتوع ايزان شين ميب: ه اوليفرض
  . ان رابطه وجود داردين دانشجويب

ن نمـرات  ياخـتالف بـ   يمستقل معنادار tبا استفاده از آزمون 
ـ . قرار گرفـت  يموردبررسدختر و پسر  يها يآزمودن ن يانگيـ ن ميب

، df= ۳۲۸نترنــت بــا ياد بــه ايــپســرها و دخترهــا در شــاخص اعت
۴۱۱/۷=t  ۰۰۵/۰وP<  وجـود   ين تفـاوت معنـادار  ناياطم ۹۵/۰با
  . دارد

ن ينترنـت در بـ  ياد به اير اضطراب و اعتين متغيب: ه دوميفرض
  . ان رابطه وجود دارديدانشجو

نترنـت در  ياد بـه ا يـ اضـطراب و اعت  يرهاين متغيب يهمبستگ
نترنـت  ياد بـه ا ين اضطراب و اعتيب. محاسبه شد موردمطالعهنمونه 

معنادار مثبت  ين همبستگناياطم ۹۹/۰با  r=۴۲۱/۰و  >۰۱/۰Pبا 
ن اضـطراب کـاربران در   يانگيـ سـه م يجهت مطالعه مقا. وجود دارد

در معرض خطـر و معتـاد بـه    ، يکاربر معمول، ر کاربريچهار گروه غ
ن يـ ج حاصـل از ا يل آنوا استفاده شـد کـه نتـا   ينترنت آزمون تحليا

زان يـ م ازنظـر  موردمطالعـه  يهـا  گـروه ن يآزمون نشـان داد کـه بـ   
 يتفـاوت معنــادار  f (=۸۳۱/۳۶ ۳۲۶/۳و ( >۰۰۵/۰P بـا اضـطراب  
شـفه نشـان داد کـه     يبيج آزمون تعقين نتايعالوه بر ا. وجود دارد

 يهـا  گـروه نترنت با ين افراد معتاد به ايانگين ميب يتفاوت معنادار
  . >۰۰۵/۰p يعنيدارد گر وجود يد

 Aنـوع   يتيشخصـ  يهـا  پيان تين دانشجويب در: ه سوميفرض
  . شوند يم نترنت معتاديبه ا B شتر از نوعيب

 B,A يتيپ شخصـ يـ دو گروه ت، مستقل tبا استفاده از آزمون 
 ين افراد دارايانگينشان داد که مها  سه قرار گرفته و دادهيمورد مقا

 df ,۳۲۸بـا  نترنـت  ياد بـه ا يـ در شاخص اعت B,A يتيپ شخصيت

=۵۲۱/۳ t =  يبـرا . وجـود دارد  ينان تفاوت معنادارياطم ۹۵/۰با 
انس يـ ل واريـ از تحلهـا   يت در آزمـودن ير متقابل شخصيمطالعه تأث

  . استفاده شد دوراهه
 دار يمعنـ نترنـت  ياد به ايدر مورد اعت يتيپ شخصيت ياثر اصل

 يدار يمعن رابطهچ يو ه) >۰۰۷/۰P و F) ۱، ۳۲۶( =۲۷۷/۷( نبود
بـا معتـاد بـود ن افـراد بـه       يتيپ شخصـ يـ ت و تين عامل جنسيب
   ).P=۰۲۶/۰ و F) ۱/ ۳۲۶( =۹۹۰/۴( شدده نينترنت ديا

اضطراب و ، يتيپ شخصيت، تيجنس يرهايمتغ: ه چهارميفرض
اد بـه  يـ اعت يبـرا  يدار يمعنـ  يها کننده ينيب شيپ يليرشته تحص

  . نترنت هستنديا

ون يو رگرســ) Enter( وه همزمــانيون بــه شــياز روش رگرســ
، راباضـط ، تيجنسـ  يرهـا ياز متغ کيـ  کدامه کنيجهت ا گام به گام

اد به ياعت يبرا يننده بهترک ينيب شيپ يليو رشته تحص تيشخص
 يتيپ شخصـ يـ ه تکـ ج نشان داد ينتا. نترنت هستند استفاده شديا
ون يج مربـوط بـه رگرسـ   ينتـا . نبـود  يننـده معنـادار  ک ينـ يب شيپ

از  يکون همزمان بـود و حـا  يج حاصل از رگرسيمشابه نتا گام به گام
اد بـه  يـ اعت يبـرا  يننده معنادارک ينيب شيپ يتيپ شخصيت که نيا
  . ستين نترنتيا

  
  يریگ جهینتبحث و 

 خصـوص  بـه است که امروزه  يمباحث ازجملهنترنت ياد به اياعت
تـوان از   ينم که يطور به، است تأمل قابلدر مورد جوانان و نوجوانان 

ق يج تحقين نتايبنابرا؛ آن اغماض کرد يو جسمان يروان يها بيآس
 يتوانـد در مـورد کـاربر    يمـ  نهين زميگر در ايقات ديحاضر و تحق

و  يباسـتان ، ١انـگ و تونـگ  ي. ح به اقشار جامعه هشـدار دهـد  يصح
در  نترنتيااد به يزان اعتيخود م يها پژوهشدر  ارانکو هم ٢يندک

 ه اول همسـو يه بـا فرضـ  کـ گزارش کردند  ها زنشتر از يمردها را ب
نـت رابطـه وجـود    نترياد بـه ا يـ زان اضطراب و اعتين ميب( باشد يم

اضـطراب از   يه افـراد دارا کـ ردند کگزارش  ٣يکس و ماريرا). دارد
ز در يـ و ن) ۱۰( ننـد ک يم را تجربه يمترکنترنت اضطراب يق ايطر

 يهـا  پيـ از آن است کـه ت  يحاکها  افتهي يتيشخص يها پيتمورد 
در . شـوند  يمـ  نترنت معتـاد يبه ا Bشتر از نوع يب Aنوع  يتيشخص

ه کـ  ٤استرکتس و دانيفيتوسط گر شده انجامق يتحقنه تنها ين زميا
 يه افـراد دارا ککند  يم است گزارش يا رايانه يها يبازدر رابطه با 

  Bپ يسه با تيدر مقا يشتريب يختگيسطح برانگ A يتيپ شخصيت
پ يد سبب شود افراد تين موضوع شايه اکسازند  يم ارکاز خود آش

A  داشته باشند يا رايانه يها يبازاد به ياعت يبرا يشتريب يآمادگ .
 يلياضطراب و رشته تحص، يتيشخص يها پيت، تيجنس يرهايمتغ

. نترنـت هسـتند  ياد بـه ا ياعت يبرا يدار يمعن يها نندهک ينيب شيپ
ه کـ  ارانکـ و هم ينـد کو  يباسـتان ، انگ و تونـگ ي، ٥ليل و آرگيه

نترنـت  ياد بـه ا يـ ن دو گروه مرد و زن در اعتيرا ب يتفاوت معنادار
زان يـ ن ميه بـ کـ  ٦و شفرد و اولمن يکس و ماريردند و راکزارش گ

. انـد  کـرده را گـزارش   ينترنت رابطه معنادارياد به اياضطراب و اعت
شـتر از  ينترنـت ب يل پسران به اسـتفاده از ا يه تماکد يمشخص گرد

نترنت در پسران از ياد به ايوع اختالل اعتيزان شيدختران است و م
تـوان بـه    يمـ  يا جهين نتين چنييتب منظور به. شتر استيدختران ب

                                                
1Tung 
2Candy 
3Rice & Markey 
4Griffith & Dunkaster 
5Hill & Argil 
6Shepherd & Olman 
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 يزمان يردند حتکه گزارش کرد کاشاره  ارانکو هم يندکپژوهش 
ن اسـت  کـ مم، نترنت دارنديسان به اکي يه زنان و مردان دسترسک
ر يح و تفسيدر توض طور نيهم. نندکسان از آن استفاده نکي طور به
ه از کـ  ييهـا  آمـوزش و  يريپـذ  جامعـه توان گفـت   يم ها تفاوتن يا

گـر  يد يو نهادهـا  وپرورش آموزش، ق خانوادهياز طر يکودکدوران 
ق و يدر عال يير به سزايتأث، رديگ يم ت افراد صورتيبرحسب جنس

ه از کـ  يو انتظـارات  يتيجنس يها گذارد و نقش يم افراد يها زهيانگ
 رگـذار يتأثنترنـت  يدختران وجود دارد بـر نـوع اسـتفاده آنـان از ا    

ه در کـ  يه از آنجـائ کـ جـه گرفـت   يتـوان نت  يمـ  پس). ۴( باشد يم
ز اسـتفاده از  يات و نياضيمرتبط با ر يليتحص يها فرهنگ ما رشته

ل يـ ن است دلکند لذا مميآ يم حساب بهرشته مردانه  کيوتر يامپک
 يريپـذ  نقـش ل يـ نترنت بـه دل يمتر دختران از اکل ياستفاده و تما

ان ناشـناس مانـدن   کل اميبه دل ينترنتيارتباط ا. باشد يم يتيجنس
نترنـت  يباشد و افراد مضطرب از ا يم رودررواز ارتباط  تر آسان ها آن
ه منجر ک کننده نگرانار کغلبه بر اضطراب خود و فرار از اف منظور به

ــه اضــطراب ه کــدارنــد  يننــد و ســعک يمــ اســتفاده، شــود يمــ ب
ار آشـفته ذهـن   کـ ن افيگزينترنت را جـا يموجود در ا يها يسرگرم

 يافراد يعني، يعياربران طبکه کد گفت يبا درمجموع. ندينما خود
ســطح  يننــد داراک يمــ نترنــت اســتفادهيه در حــد اعتــدال از اکــ
ـ   ازنظـر و بـالطبع   از اضطراب هسـتند  يتر نييپا در  يسـالمت روان

از اسـتفاده   يقرار دارند و گرفتار اثرات مخرب ناشـ  يت بهتريوضع
ج فــوق ينتـا  ين در راســتايابنـابر  ؛باشــند ينمـ  نترنــتيمفـرط از ا 

زان يجوانان برگزار گردد و م يبرا ييها کالس شود که يم شنهاديپ
ن افـراد  يشود و به افراد مضطرب و همچنـ  ياضطراب جوانان بررس

، نترنت محتاط باشـند يرا داد که در استفاده از ا ين آگاهيا A پيت
بـه   اديـ گران در معـرض اثـرات سـوء اعت   يشتر از دين افراد بيرا ايز
در  ين افـراد يتوان به خانواده چن يم نيباشند و همچن يم نترنتيا

الزم را  يها يآگاه، نترنتياد به اياختالل اعت عالئمو ها  مورد نشانه
  . ارائه کرد
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Abstract 
Background & Aim: The main goal of this research is study of the internet addiction amount among 
students and its relationship between personality elements and anxiety 
Materials & Methods: The statistical population included all students of Urmia Medical Sciences 
University in which 300 individuals including (167 males and 133 females) and choosing by stratified 
sampling. They answered to three questionnaires such as Yang internet addiction (1998), Anxiety of 
Najarian (1375) and A & B personality type. Data analysis is performed by SPSS software and using 
descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation, regression and independent t test.  
Results: The results show that amount of males internet addiction is more than females (P<0. 005). 
There is positive and significant relationship between internet addiction and anxiety (P<0. 01). Also 
persons with A personality type be accustomed more than persons with B personality type (P<0. 005) 
and variables such as gender, anxiety and academic field can predict internet addiction significantly.  
 Conclusion: In general it can be helped to make optimal use of the internet to susceptible individuals 
of internet addiction with the underlying factors.  
Keywords: Internet addiction, Anxiety, Personality elements.  
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