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  چکیده

 ههاي شخصیتی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسپیشین، برخی ویژگی طبق مطالعات :زمینه
  . بودهاي شخصیتی نوجوانان عادي مبتال به اعتیاد اینترنتی با ویژگی نوجوانانصیتی هاي شخ ویژگی
گیري دانشگاهی سراسر کشور با استفاده از روش نمونه آموز دختر و پسر مقاطع دبیرستان و پیشدانش 4342تعداد  :هاروش
و  NEOهاي شخصیتی از پرسشنامه ویژگی .استان کشور، براي این مطالعه انتخاب شدند 11اي از  اي چندمرحله خوشه

هاي آمار توصیفی نظیر فراوانی، ها نیز از شاخصتجزیه و تحلیل دادهجهت  پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد.
   استفاده شد. )MANOVAروش تحلیل واریانس چند متغیري (ها از منظور تحلیل استنباطی داده میانگین و انحراف معیار و به

 ،شناسی دگی نسبت به تجربه و وظیفه، گشوگراییبرونی، یگرارنجورروان هبین نوجوانان گروه اول و دوم در چهار مؤلف ها:یافته
  ). P=348/0، بین دو گروه تفاوت معناداري وجود نداشت (دلپذیر بودن ه). اما در مؤلفP=001/0تفاوت معناداري وجود داشت (

هاي اعتیاد به اینترنت داشتند در مقایسه با نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت نداشتند در مؤلفهنوجوانانی که  گیري:نتیجه
تري کسب  کم هشناسی، نمر و وظیفه گراییبرونهاي باالتر و در مؤلفه هی و گشودگی نسبت به تجربه، نمریگرارنجور روان

ه استفادجهت  هاي الزمآموزش یهبه اراتوان میاعتیاد به اینترنت،  مستعدشخصیتی افراد هاي رخمیبا توجه به نرو  کردند. از این
  .فضاهاي مجازي اقدام نموداز 
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  مقدمه
اي جهت اهداف طور گسترده به 1994از سال  اینترنت

شخصی و عمومی مورد استفاده قرار گرفت و تا قبل از 
ها  ها و دانشگاه آن تنها تعداد کمی از افراد در آزمایشگاه

که اینترنت  رغم این). علی1( کردنداز آن استفاده می
توانسته است یک محیط جهانی را براي کاربران خود در 

هرچه بهتر روابط فراهم آورد  جهت برقراريِسرتاسر دنیا 
هایی در اما از طرفی، استفاده از آن موجب افزایش نگرانی

وجود  هچندسال اخیر گردیده و مشکالت خاصی را ب
سه عامل اصلی وجود  ،کوپر). به عقیده 2آورده است (

وي این  است. شدهدارد که باعث جذابیت اینترنت 
این سه عامل  .)3( نامدمی »Aگانه موتور سه«را  ملاعو

  :عبارتند از
در دسترس بودن: میلیونها سایت در طول هفته،  -1

ساعته در دسترس هستند. این ویژگی به افراد اجازه  24
سرعت  دهد تا هر زمان و از هرکجا با افراد دیگر به می

هاي ارتباط برقرار کرده و از خدمات گوناگون سایت
جایی  با صرفه بودن: از آن -2 )؛4(مند گردند مختلف بهره

ها رایگان هستند، هزینه رومها و چتکه اکثر سایت
دسترسی به اینترنت و برقراري روابط اینترنتی نسبت به 
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تر و هاي روابط در دنیاي واقعی، بسیار با صرفههزینه
ناشناس ماندن: فرد  -3)؛ و 5رسد (نظر می تر بهمعقول

ه توسط دیگران مورد ک تواند بدون ترس از اینمی
ی قرار گیرد در تعامالت اینترنتی شرکت کرده و به یشناسا

هاي تواند نقشچه که واقعاً نیست تظاهر کند. او می آن
مختلفی را بازي کند و تمامی حقایق را در مورد خود 

) افراد با استفاده از 6). به عقیده مایلهام (4کتمان کند (
را که قبالً پنهان هایی از خود این ویژگی، جنبه

کنند. شایان ذکر است که این اند، تجربه می داشته نگه
شود  میی در افراد یویژگی موجب تسهیل فرایند خودافشا

ترین  یکی از مهماین ویژگی  اند کهو تحقیقات نشان داده
  ). 7( آید شمار می بهفاکتورهاي جذابیت اینترنت 

بار اختالل  از دانشگاه کلمبیا نخستین ایوان گلدبرگ
مطرح کرد و  1995اعتیاد به اینترنت را در جوالي 

اختالل اعتیاد به  معیارهاي تشخیصی آن را ثبت نمود. او
عنوان  اینترنت را نوعی اختالل رفتاري قلمداد کرد که به

گیرد و از مورد استفاده قرار میمکانسیم مواجهه 
 گرفته شده است DSM-IVمعیارهاي وابستگی به مواد 

وابستگی «). این اختالل با عناوین مختلفی از قبیل 8(
استفاده «، »استفاده مرضی از اینترنت«، »رفتاري به اینترنت

، »استفاده بیش از حد از اینترنت«، »زا از اینترنتمشکل
» اختالل اعتیاد به اینترنت«و » سوء استفاده از اینترنت«

یاد به ). انجمن روانپزشکی امریکا اعت9( معرفی شده است
کند  تعریف میاینترنت را یک الگوي استفاده از اینترنت 

که موجب اختالل عملکردي شده و با حاالت ناخوشایند 
این  .باشد میدوماهه همراه  هدرونی در طول یک دور

هفت مالك را  ،اعتیاد به اینترنتبراي تشخیص انجمن 
زمان  -3م ترك، یعال -2تحمل، -1: ه کرده استیارا

چه که فرد در ابتدا قصد  بیش از آنکه از اینترنت استفاده 
تمایل مداوم براي کنترل رفتار،  -4دارد به طول انجامد، 

توجه براي امور مرتبط با اینترنت،  صرف وقت قابل -5
هاي اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر کاهش فعالیت -6

تداوم استفاده از اینترنت با  -7 و استفاده از اینترنت
الزم است که  ).8گاهی از اثرات منفی آن (وجود آ

مدت دو  حداقل سه مورد از معیارهاي ذکرشده حداقل به
 .ماه ادامه پیدا کند تا تشخیص اعتیاد به اینترنت داده شود

است که احتمال اعتیاد به اینترنت در  تحقیقات نشان داده
نتایج  ).10ساله بیشتر است ( 19-24بین کاربران سنین 

هاي گرفته در زمینه ارتباط بین مؤلفه صورتمطالعات 
که پراکنده  عالوه بر این ،شخصیتی و اعتیاد به اینترنت

خیلی  اندهاي پایینی صورت گرفتهبوده و با حجم نمونه
اند. از کم به بررسی این موضوع در بین نوجوانان پرداخته

بررسی عوامل شخصیتی ، حاضر همطالعرو هدف  این
هاي  ی گروهیشناسا و در نتیجه،به اینترنت  مرتبط با اعتیاد

  بود.پذیري در برابر فضاهاي مجازي  پرخطر مستعد آسیب
  

  هاروشمواد و 
آموزان دوره دبیرستان و آماري شامل دانش هجامع

آموز دانش 4342. تعداد بوددانشگاهی سراسر کشور  پیش
دانشگاهی که با  دختر و پسر مقاطع دبیرستان و پیش

 11اي از  اي چندمرحله گیري خوشهاز روش نمونهاستفاده 
استان کشور (اردبیل، اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان، 

عنوان  به فارس، قم، کردستان، کرمان، مازندران و همدان)
در مرحله اول از بین تمامی انتخاب شدند.  نمونه
مرکز  ،استان و از هر استان 11تعداد  ،هاي کشور استان

ب توزیع جغرافیایی انتخاب شدند. در استان بر حس
تعداد یک دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان  ،مرحله دوم

همین صورت از مدارس  دخترانه از مدارس دولتی و به
دانشگاهی  یردولتی (غیر انتفاعی) و یک مدرسه پیشغ

دانشگاهی دخترانه، با پراکندگی  پسرانه و یک مدرسه پیش
تعداد  ،. در مرحله سومجغرافیایی شهري انتخاب شدند

آموزان آن استان با روش تصادفی  موردنظر از بین دانش
هاي نوع جنس و مقطع تحصیلی  منظم و با رعایت نسبت

حاضر از نوع  هروش مطالعو نوع مدرسه انتخاب شدند. 
ها از . جهت تحلیل توصیفی دادهبودیابی (پیمایشی) زمینه

میانگین و آمار توصیفی نظیر فراوانی،  هايشاخص
آزمون ها از منظور تحلیل استنباطی داده معیار و به انحراف

استفاده شد.  (MANOVA)تحلیل واریانس چندمتغیري 
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انجام  SPSS 17افزار  ها با نرمکلیه تجزیه و تحلیل داده
، آوري اطالعات مورد نیاز پژوهشبراي جمعشد. 

  :قرار گرفتاستفاده  مورد  زیرابزارهاي 
): این تست NEO(هاي شخصیتی یژگیپرسشنامه و

سؤال است و براي ارزیابی پنج عامل اصلی  240حاوي 
رود و داراي دو فرم بلند و کوتاه کار می شخصیت به

  که  ال تشکیل شده استؤس 60باشد. فرم کوتاه آن از  می
(کامالً مخالفم) تا  1تایی از شماره  مقیاس لیکرت پنج

  االت ؤي پاسخ به س(کامالً موافقم) برا 5شماره 
 هاین پرسشنامه در نظر گرفته شد. این آزمون، پنج مؤلف

 ،)neuroticism( رنجورگراییروانشامل اصلی شخصیت 
 ، گشودگی نسبت به تجربه)extrovertive( گرایی رونب
)open to experience،( دلپذیر بودن )agreeableness(  و

کري و  مک. سنجد را می )conscientious( شناسیوظیفه
 208الی نئو را بر روي ؤس 60فرم  1983کاستا در سال 

، 79ماه اجرا کردند و ضرایب پایایی  فاصله سه دانشجو به
، ییگرارنجوربراي عوامل روان درصد 83 و 75، 80، 79

 و ، دلپذیر بودنگشودگی نسبت به تجربهگرایی، برون
نباخ کرو آلفايمیزان ). 11دست آوردند ( باوجدان بودن به

  دست آمد. هب 60/0 ،حاضر هاین آزمون در مطالع
 :(Internet Addiction Scale)پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 

هاي یکی از پرکاربردترین آزمون یانگ سئوالی 20 آزمون
پاسخ خود را  باید سنجش اعتیاد به اینترنت است. خواننده

 (شامل ايدرجه پنج لیکرت مقیاس روي به هر سؤال بر

 هدامن مشخص کند. همیشه) و اغلب گاهی، ندرت، به رگز،ه
 هدهندنشان بیشتر،ه نمر. است 20-100 از این آزمون نمرات

 است  مشکالتی بودن و شدیدتر اینترنت به وابستگی بیشتر

 آمده وجود به شخص براي آن از مفرطه استفاد هنتیج در که

از  کرونباخ آن را بیش آلفاي ،)12و همکاران ( . یواست
زایی . همچنین در ایران نیز ناستیگزارش کردند 90/0

و در  محاسبه کرده است 81/0آلفاي کرونباخ آن را  )13(
   دست آمد. به 92/0حاضر نیز  همطالع

گویان، ترجیحاً  ها از سوي پاسخبراي تکمیل پرسشنامه
از روش گروهی استفاده شد تا از میزان مقاومت 

شود.  الت کاستهگویان در پاسخ به سؤا پاسخ
هاي مورد استفاده نوعی ابزار خودسنجی بودند  پرسشنامه

  گویان تکمیل شدند.  که توسط خود پاسخ
  

 هایافته
هاي توصیفی مربوط به تحصیالت نوجوانان در آماره

 درصد 4/73دهد که حاضر نشان می همطالع
مقطع  در درصد 22 ،کنندگان در مقطع متوسطه شرکت

نامشخص  وضعیت تحصیلی درصد 7/4دانشگاهی و  پیش
کنندگان دختر و پسر در این میانگین سن شرکت .داشتند

 بود 52/1ماه با انحراف استاندارد  6سال و  16پژوهش، 
هاي شخصیتی ). جهت بررسی ویژگی1 (جدول

نوجوانانی که دچار اعتیاد به اینترنت هستند از روش 
این منظور، تحلیل واریانس چندمتغیري استفاده شد. براي 

اعتیاد به اینترنت  هاي که در پرسشنامبا توجه به نمره
)IASبه دو گروه تقسیم ها  نمونهبودند،  ) کسب کرده

و  60تر از  کم هنمر IASه شدند. گروه اول در پرسشنام
  ند. بود کسب کرده 60باالتر از  هگروه دوم، نمر

) نشان Wilks' Lambdaنتایج آزمون ویکس المبدا (
) و سطح F )193/86107هد که با توجه به مقدار دمی

)، بطور کلی بین دو گروه با توجه به 001/0معناداري (
 هاي شخصیتی، تفاوت معناداري وجود دارد. ازویژگی

هاي شخصیتیِ دو گروه و میزان اعتیاد به رو بین ویژگی این
خطی برقرار است. جهت بررسی  هها، رابط اینترنت در آن

هاي دو گروه با توجه به پنج مؤلفۀ وت میانگینتر تفادقیق
از آزمون تحلیل واریانس  NEOآزمون شخصیت 

  ).2استفاده شد (جدول  (MANOVA)چندمتغیري 
  در دو گروه مطالعه کنندگانشرکتتوزیع جنس  -1جدول 

  جنسیت
گروه اول 

  (نوجوانان عادي)
گروه دوم (نوجوانان مبتال 

  به اعتیاد اینترنتی)
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 12/40 197 1/51 1968 دختر

 87/59 294 89/48 1883 پسر

  100  491  100  3851  کل
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  هاي شخصیتی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان داراي نمرة اعتیاد به اینترنت باال و پایینتحلیل واریانس چندمتغیري ویژگی -2جدول 

  هامؤلفه
  هاشاخص

Pvalue  
  انحراف معیار  انگینمی  تعداد  هاگروه

  رنجورگراییروان
 852/4 92/33 3851  نوجوانان عادي

001/0  
 490/4 53/36 491  نوجوانان مبتال به اعتیاد اینترنتی

 گراییبرون
 118/5 92/39 3851  نوجوانان عادي

001/0  
 644/5 57/36 491  نوجوانان مبتال به اعتیاد اینترنتی

  دلپذیر بودن
 252/4 11/37 3851  نوجوانان عادي

348/0  
 471/4 30/37 491  نوجوانان مبتال به اعتیاد اینترنتی

  گشودگی نسبت به تجربه
 230/3 91/37 3851  نوجوانان عادي

001/0  
 722/3 38/41 491  نوجوانان مبتال به اعتیاد اینترنتی

  شناسیوظیفه
 722/6 07/43 3851  نوجوانان عادي

001/0  
 663/6 79/37 491  ه اعتیاد اینترنتینوجوانان مبتال ب

4342  N=  
  

، تفاوت دلپذیر بودنغیر از مؤلفۀ  بهبر اساس نتایج 
ی، یگرارنجوررواندیگر یعنی  همیانگین چهار مؤلف

شناسی در  ، گشودگی نسبت به تجربه و وظیفهگرایی برون
معنادار  001/0بین نوجوانان گروه اول و دوم در سطح 

فاوت میانگین نمرات دو گروه نشان . ت)3(جدول  است
 هاعتیاد به اینترنت، نمر هدهد نوجوانانی که در پرسشناممی

اند در مقایسه با نوجوانانی که در این باالتري کسب کرده
هاي مقیاس اند در خردهتري گرفته کم هپرسشنامه، نمر

باالتر  هی و گشودگی نسبت به تجربه، نمریگرارنجورروان
 هشناسی، نمر و وظیفه گراییبرونهاي یاسمق و در خرده

 اند. تري احراز کرده کم

  
 بحث

هاي نتایج نشان داد که بین دو گروه، با توجه به مؤلفه
، گشودگی نسبت به تجربه گراییبرونی، یگرارنجورروان

 هاما در مؤلف ردشناسی تفاوت معناداري وجود دا و وظیفه
گروه وجود  دلپذیر بودن، تفاوت معناداري بین دو

داد نداشت. همچنین تفاوت میانگین دو گروه نشان 

ی یگرارنجور روانهاي بیشتري در مؤلفه هنوجوانانی که نمر
هاي تري در مؤلفه کم هو گشودگی نسبت به تجربه و نمر

شناسی کسب کرده بودند در مقایسه  و وظیفه گراییبرون
 دادند.  رش میاول، اعتیاد به اینترنت باالتري را گزا با گروه

با توجه به نتایج فوق، نوجوانان گروه دوم در مقایسه 
ی باالتري یگرارنجورروانه با نوجوانان گروه اول، نمر

و  8داشتند که این یافته همسو با مطالعات پیشین است (
ی، یگرارنجورروانمقیاس  افرادي که در خرده .)16-14

سرده، کنند افرادي مضطرب، افی کسب میینمرات باال
 هاي گوناگون، عزت نفسداراي احساس گناه در زمینه

 پایین، تنیده، نامعقول، خجالتی و دمدمی مزاج هستند
ها همچنین مستعد عقاید غیرمنطقی بوده و قادر  آن ).17(

هاي خود به نحو مطلوب ها و استرسبه کنترل تکانش
ه شده از این عامل ینیستند. با توجه به توضیحات ارا

باال به دلیل  Nن چنین استنباط نمود که افراد داراي توا می
هاي  پایین و خجالتی بودن، فاقد مهارت عزت نفس

و احتمال ر ارتباطی الزم در دنیاي واقعیت بوده و از این
ها به محیط مجازي بسیار است. از طرف  پناه بردنِ آن
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ها را به  رفته آن دیگر، خود استفاده مفرط از اینترنت، رفته
کشاند و در این چرخه معیوب، بر میزان وا میانز

   افزاید.افسردگی و اضطرابشان می
دهد که حاضر همچنین نشان میه نتایج مطالع

نوجوانان گروه دوم در مقایسه با نوجوانان گروه اول در 
اند. به تري کسب کردهپایین هی، نمریگرامقیاس برون خرده

اینترنت بیشتري عبارت دیگر، نوجوانانی که اعتیاد به 
داشتند، افرادي درونگرا بودند که این یافته نیز همسو با 

). 18-20و  16، 15برخی مطالعات پیشین است (
بین بوده و عالقمند  برونگراها سرخوش، با انرژي و خوش

به تعامل با دیگران هستند، زندگی پر تحرکی دارند و در 
هاي شلوغ  آرزوي تحرك و هیجان و خواهان محیط

). افرادي 11باشند (هاي مثبت میستند و در پی هیجانه
کنند تري کسب میمقیاس، نمرات پایین که در این خرده

ی و انزوا گرایش یتنها در واقع افرادي درونگرا هستند و به
داشته و همچنین تعامالت اندکی با دنیاي پیرامون خود 

ن شده از این عامل چنی هیدارند. با توجه به توضیحات ارا
دلیل  توان استنباط نمود که فضاي مجازي اینترنت بهمی

ماهیت فانتزي و خیالی بودن آن بیشتر مورد توجه افراد 
  گیرد. نگرا قرار میدرو

دهد که حاضر همچنین نشان می هنتایج مطالع
نوجوانان گروه دوم در مقایسه با نوجوانان گروه اول در 

تري باال همقیاس گشودگی نسبت به تجربه، نمر خرده
) 20( حیاتی و ستوده هاند. این یافته با مطالعکسب کرده
باشد. پیوستار گشودگی نسبت به تجربه، شامل همسو می

کار  دارنده یا محافظه و نگه رواشخاص کاوشگر، میانه
 ن گرایشیمب ،باال در این خرده مقیاس ه. کسب نمراست

، باز فرد به تخیل، احساس ژرف نسبت به هنر و زیبایی
بودن نسبت به عواطف و احساسات، عالقمندي به 

هاي مختلف، عالقمندي به تجربیات مشارکت در فعالیت
هاي روشنفکرانه و طلبی، کنجکاويجدید و تازه، تهییج

). 11هاي اجتماعی است (آمادگی براي بازبینی ارزش
انگیز فضاي مجازي مملو از تجربیات جدید و هیجان

ي افرادي که گرایشی درونی به است و این امر برا

کنجکاوي و حل مسایل ناشناخته دارند بسیار جذاب به 
  رسد. نظر می

دهد که حاضر نشان می ههمچنین نتایج مطالع 
نوجوانان گروه دوم در مقایسه با نوجوانان گروه اول در 

اند. تري کسب کردهشناسی، نمرة پایینمقیاس وظیفه خرده
 و 8( استاز مطالعات پیشین همسو  این یافته نیز با برخی

پایینی کسب  همقیاس، نمر ). افرادي که در این خرده18
پرت بوده و تمرکز کمی بر روي  کنند، افرادي حواسمی

 Cهاي خود دارند. در مقابل، افراد داراي نمرات تکانه
شناس و قابل اعتماد باال، افرادي دقیق، وسواسی، وقت

هاي خود را دارند لوبِ تکانهی کنترل مطیهستند و توانا
بخشی تواند فضاي بسیار مفرح و لذت. اینترنت می)14(

را براي کاربران خود فراهم سازد. با توجه به توضیحات 
ه شده از این عامل شاید بتوان گفت که افراد داراي یارا
دلیل عدمِ تعهد و پایبندي به وظایف و  پایین به C هنمر

ت خود را صرف انجام امورات روزمره، بیشتر وق
کنند. در کننده و مفرح اینترنتی میهاي سرگرم فعالیت
 درحاضر تفاوت معناداري بین گروه اول و دوم  همطالع
  دلپذیر بودن وجود نداشت.  همؤلف

  
  یريگنتیجه

 در این مطالعه، آمده دست هبا توجه به نتایج ب
در  ستها باالتر ا آناعتیاد به اینترنت نمره نوجوانانی که 

تري پاییناعتیاد به اینترنت نمره مقایسه با نوجوانانی که 
گرایی و گشودگی نسبت رنجور روانهاي در مؤلفه دارند

و  گراییبرونهاي به تجربه، نمره باالتر و در مؤلفه
با رو  . از اینکنندمیتري کسب  شناسی، نمره کم وظیفه

اینترنت، مستعد اعتیاد به شخصیتی افراد  خرمیتوجه به ن
ه از استفادجهت  هاي الزمآموزش یهبه اراتوان می

  .فضاهاي مجازي اقدام نمود
  تشکر و قدردانی

از تمامی مدارسی که در این مطالعه، همکاري الزم را 
اندرکاران این پژوهش به عمل آوردند صمیمانه با دست

گذاریم. سپاس
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