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چكيده
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مقدمه
اينترنت1 به عنوان يكي از ابعاد نوپاي اين فن آوري هاي جديد جهان معاصر، نقش به سزايي در تغيير 
و تحول زندگي افراد جامعه دارد. بودن در فضاي مجازي اينترنت به كاربران فرصت  هاي بي  شماري 
مي  دهد و به هر اندازه كه اين فرصت  ها و خشنودي  هاي ناشي از استفاده اينترنت افزايش يابد، كاربران 

بيشتر به سمت اين پديده نوين سوق خواهند يافت.
طبق گزارشي كه پايگاه اينترنتي2 در فوريه 2005 منتشر كرده است آمار كاربران اينترنت در خاورميانه 
نزديك به 17/5ميليون نفر است و ايران با 4/8ميليون نفر كاربر، رتبه اول را در خاورميانه داراست 
(27/7درصد) همين گزارش حاكي است كه آمار كاربران ايراني نسبت به دسامبر 2000 بالغ بر 18/20 

درصد رشد داشته است (حاحيلي، 1383).
با وجود مزاياي گسترده ي اينترنت، قانون گذاران و مسئولين امور آموزشي به وجود آمدن تاثيرات 
منفي آن، بخصوص استفاده ي افراطي از اينترنت، مسايل و مشكالت فيزيكي و روانشناختي مرتبط، و 
عواقب زيانبار آن بر افراد قابل مالحظه اي را هشدار داده اند (برنر3، 1996، 1997، ايگر4 و راتربرگ5، 
1996، گريفنيلد6، 2000، گريفيتيس7، 1998، كروت8، پاترسون9، لوند مارك10، كيسلر11، موكوپادهايا12 
و شرليز13، 1998، يونگb 1996 ،14، 1997، به نقل از لين15 و تسايي16، 2002) اين مطالعات كه روشهاي 
كّمي و كيفي را براي تشخيص معتادان به اينترنت مطابقت داده اند، گاهاً از اصطالحاتي مثل وابستگان 
به اينترنت، معتادان به فن آوري، استفاده كنندگان مشكل دار اينترنت، يا استفاده كنندگان پاتولوژيك 

اينترنت استفاده كرده اند (لين و تسايي، 2002).
اعتياد اينترنتي17 اصطالح وسيعي است كه تنوع گسترده اي از رفتارها و مشكالت مربوط به كنترل 
وسواس و انگيزش را در بر مي گيرد. مانند تمامي انواع اعتيادهاي ديگر، اعتياد اينترنتي نوعي اختالل و 
بي نظمي روانيـ  اجتماعي با مشخصه هايي چون عمل (نياز به افزايش زمان الزم براي كسب مطلوبيت 
برابر با زمان هاي اوليه استفاده)، عاليم كناره گيري (به ويژه اضطراب، بي حوصلگي)، اختالالت عاطفي 
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(افسردگي، تند خويي، بدخلقي) و از هم گسيختگي روابط و مناسبات اجتماعي (كاهش و يا فقدان 
روابط اجتماعي به لحاظ كّمي يا كيفي) است (اميدوار و صارمي، 1381). اساساً مسئله اصلي اين است 
كه چرا برخي افراد به اينترنت وابسته مي شوند و اين وابستگي شكل اعتياد به خود مي گيرد. چه چيزهايي 

فرد را در برابر اين اختالل، مستعد و آسيب پذير مي سازد. 
به نظر مي رسد كه يكي از عواملي كه مي تواند در وابستگي به اينترنت نقش داشته باشد ويژگي هاي 
شخصيتي باشند. ويژگي هاي شخصيتي، صفات پايداري هستند كه از موقعيتي به موقعيت ديگر چندان 
تغيير نمي كنند. آنها گرايشهاي باثبات و بادوام پاسخدهي به شيوه يكسان به محركهاي مختلف مي باشند 
و مي توانند، پيش بيني كنندة رفتار فرد در موقعيت هاي مختلف باشند (شولتز1 و شولتز، 1388). اين 
ويژگي ها مي توانند فرد را در برابر برخي اختالالت آسيب پذير سازند. نظرية پنج عاملي شخصيت امروزه 
يكي از جامع ترين نظريات در عرصة مطالعه شخصيت مي باشد كه متشكل از پنج عامل بزرگ شخصيتي 
لحاظ  به  است.  خوشايندي6  و  انعطاف  پذيري5  بودن4،  وجدان   با  گرايي3،  برون  نژندگرايي2،  روان 
نظري بين عامل روان نژندگرايي و اعتياد به اينترنت، فصول مشترك و همپوشي زيادي وجود دارد، 
درحالي كه بين سازه  هاي نظري برون گرايي و با وجدان بودن از يك طرف و اعتياد اينترني از طرف 

ديگر، تباين و تضاد ديده مي شود (يانگ و راجر7، 1998). 
در رابطه با شخصيت افرادي كه بازيهاي كامپيوتري انجام مي دهند، گريفيتس8 و دنستر9 (1995) 
افرادي را با تجربه شخصيتي نوع A كه در مقابل تحريكات بازيهاي كامپيوتري عكس  العملهاي 
روانشناختي شديدتر نشان مي دهند، يافتند. برخي از مشخصه هاي شخصيتي ممكن است پيش بيني كننده 
كاربرد اينترنتي باشد. براي مثال مي توان گفت كه افرادي كه از باز بودن بااليي برخوردارند با روش 
كنجكاوانه و تمايل آنها به ماجراجويي، ممكن است فعاليت اينترنتي به عنوان فرصتي براي جست وجوي 

تازگي، براي آنها جذاب باشد (مك كري10، 1986).
افرادي كه از توافق بااليي برخوردارند اغلب به عنوان همراهان بسيار خوب و آسان در نظر گرفته 
مي شوند. برخي مواقع با فرض ماهيت خصومت  آميز اينترنت، ممكن است آن را براي اين افراد بسيار 
جذاب سازد و ايجاد دوستي اينترنتي را براي آنها تسهيل نمايد (جوينسون11، 1998، به نقل از ويكرت 

و همكاران، 2002).
همچنين افرادي كه از برونگرايي بااليي برخوردارند تمايل دارند اجتماعي تر باشند و براي تحريك 
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كردن محيط جذب مي شوند. اين تمايل ممكن است فرد برونگرا را تحت تاثير قرار دهد تا براي 
جست وجوي مطالب جديد و هيجان برانگيز به اينترنت برود. در همان مطالعه، يك رابطه منفي بين برون 
گرايي و فعاليت هاي اينترنتي اجتماعي سنتي يافت گرديد (براي مثال، مالقات در اتاقهاي گفتگو و 
شركت در گروههاي بحث). در نهايت ثابت شده است كه افرادي كه داراي نوروتيسم بااليي مي باشند، 
سطوح پايين تري از كاربرد اينترنت را گزارش مي كنند (تيوتن و بوسنجاك1، 2001، به نقل از ويكرت 

و همكاران، 2002). 
گلدبرگ اختالل اعتياد به اينترنت را نوعي اختالل رفتاري كه به عنوان مكانيسم مواجهه مورد استفاده 
قرار مي گــيرد و از معــيارهاي وابســتگي به مواد DSM-IV (1995) گـرفته شــده اســت، مي داند 

(سول2، شل3، كلين4، 2003). 
علت كليدى در اينترنت و موضوعات وابسته به آن تقويتى است كه فرد دريافت مى كند. اولين بارى 
كه فرد با اينترنت تجربه پيدا مى كند با پاسخ هاى آن مورد تقويت قرار مى گيرد و باعث ادامة آن فعاليت 
مى شود، سپس به اجراى آن فعاليت براى بدست آوردن همان پاسخ ها شرطى مى شود. اين نوع شرطى 
سازى ممكن است به جنبه هاى وابسته به آن، مثالً صداى رايانه، احساس لمس صفحه كليد و مانند آن 
نيز گسترش يابد. اين تقويت كننده هاى ثانويه نيز به نوبه خود به عنوان نشانه اى براى رشد نشانگان اعتياد 

و حفظ نشانگان همراه آن عمل مى كنند.
در نظريه شناختى5  «اختالل اعتياد به اينترنت» برآمده از شناخت هاى معيوب و يا پردازش معيوب 
شناختى است و درمان آن مبتنى بر تصحيح فرايند شناخت هاى معيوب است (ديويس، 2001؛ بك، 

1995؛ يانگ، 1999).
از ديدگاه رفتارى- شناختى نشانه هاى اختالل اعتياد به اينترنت شامل افكار وسواسى دربارة اينترنت، 
كنترل تكانة ضعيف، ناتوانى در متوقف كردن استفاده از اينترنت و مهم تر از همه اين باور است كه 
اينترنت تنها دوست فرد است. عالوه بر اين در موقعى كه تماس برقرار نيست به فكر اينترنت بودن، بار 
آينده تماس گرفتن را پيش بينى كردن و صرف مخارج زياد دربارة اينترنت و كارهاى مربوط به آن 
نيز نشانه هاى ديگر اين اختالل هستند. مشكل عمده ديگر جداكردن فرد از دوستان خود به نفع دوستان 
اينترنتى است و در نهايت نوعى احساس گناه، دربارة استفاده از اينترنت و دروغ گفتن به دوستان دربارة 
وقت صرف شده و به صورت سّرى نگهداشتن آن نشانه هاى ديگر اين اختالل هستند. اين افراد در 
حاليكه مى دانند كارشان از نظر اجتماعى مورد پسند نيست، نمى توانند آن را متوقف كنند چرا كه خود 

به خود به خودارزشى كمتر و در نتيجه نشانه هاى بيشتر مى انجامد.
در زمينة سبب شناسى اعتياد به اينترنت از ديدگاه رويكرد شناختى- رفتارى، اعتقاد بر اين است كه 
اختالل از مشكل شناختى فرد همراه با رفتارهايى كه يا پاسخ غير سازشى را حفظ مى كند يا شدت آن 
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را افزايش مى دهد، ناشى مى شود. به نظر ديويس (1999) اگر چه نشانه هاى مسلط، اختالل عاطفى و 
رفتارى است اما نشانه هاى شناختى در واقع تأثير فراوانى دارند و مى توانند نشانه هاى رفتارى و عاطفى 
را ايجاد نمايند نه برعكس. بنابراين برخالف تحقيقات قبلى كه بر روى اجزاء رفتارى (يانگ، 1996) و 
پيامدهاى منفى در زندگى روزمره (ديويس و همكاران، 1999) تأكيد داشتند، اين عوامل كه مشابه آن 
در افسردگى نيز وجود دارد نوعى رفتار سبك شناختى تكرارى، احساس خود- آگاهى، خودارزشى 

پايين، سبك شناختى، افسرده خويى، عزت نفس پايين و اضطراب اجتماعى است.
نظرية روان تحليلى اعتياد را در آسيب هاى دورة كودكى و در ارتباط با صفات شخصيتى معين با 
اختالالت ديگر و آمادگى هاى روان شناختى ارثى در نظر مى گيرد (سو1 و سو، 1994). مثالً استرس 

مى تواند به عنوان يكى از عوامل مهم در اين زمينه در نظر گرفته شود.
هر مدلي براي سازمان دادن به تفاوت هاي فردي داراي چيزي شبيه به پنج بُعد شخصيت خواهد بود. 
عالوه بر اين پنج بُعد بزرگ درجه بندي شده مي تواند چارچوبي براي خيلي از مباحث تئوريك دربارة 
مفاهيم شخصيت باشد، از جمله شامل نظرات كتل2، نورمن، آيزنك3، گيلفورد4 و ازگد5 و همكاران 

باشد (نقل از گروسي، 1380).
دو رويكرد عمده در كشف شكل كنوني پنج عامل بزرگ شخصيت، يكي رويكرد گلدبرگ بوده 
است كه با تحليل عاملي صفات مربوط به شخصيت در فرهنگ لغات زبان هاي طبيعي به كار پرداخته 
است (گلدبرگ، 1992) و ديگري رويكرد كاستا و مك كرا مي باشد كه به تحليل عاملي انواعي از 
پرسشنامه هاي شخصيت پرداخته اند. اين دو مدل از لحاظ تجربي و شواهدي كه دارند بسيار به هم 
نزديك اند اما از حيث مفهومي و نظري متفاوت مي باشند، از جنبه مبناي نظري، مدل  گلدبرگ بر فرضيه 
لغوي مبتني است. براساس اين فرضيه، اساسي ترين و اجتماعي ترين تفاوت هاي فردي، در طول تاريخ در 
قالب اصطالحات و صفات شخصيتي در زبان هاي طبيعي كدگذاري شده است. در مقابل مدل كاستا و 
مك كرا بر پايه هايي نظري تكيه دارد كه بنابر آنها، صفات شخصيت در مدلي جامع از علل و زمينه هاي 
ژنتيك و محيطي جاي مي گيرد، در نتيجه اين تفاوت هاي نظري، عامل ها و مولفه ها در مدل گلدبرگ 
خاصيت فنوتيپي دارند و فاقد نقش علي و تبييني هستند، برخالف مدل كاستا و مك كرا كه براي آنها 

خاستگاهي زيستي – اجتماعي قائل است و آنها را تبيين كننده رفتار مي داند (پروين و جان6، 1381).
عامل هاي پنج گانة آزمون شخصيت NEO-PI-R عبارتند از:  

الف) روان نژندگرايي ب) برون گرايي ج) انعطاف پذيري نسبت به تجربه د) دلپذير بودن يا خوشايندي 
ه) با وجدان بودن يا مسئوليت پذيري.

اخيراً گلدبرگ فرم استانداردي را براي پنج عامل بزرگ آماده نموده است كه نمرات اين تست در 

1. Sue
2. Kattel
3. Ayzeng
4. Guilford
5. Osgood
6. Pervin & John



يافته هاى نو در روان شناسى۱۱۸

سطح بااليي با نمرات پرسشنامه ي شخصيتي پنج عاملي (NEO) تمايالت روان نژندي، برون گرايي و 
انعطاف پذيري مك كري و كوستا (1985) همبستگي دارد (به نقل از گروسي، 1380).

شايق، حسين آزاد و بهرامي (1388) در پژوهش با عنوان بررسي اعتياد به اينترنت و رابطة آن با 
ويژگيهاي شخصيتي در نوجوانان تهران، با بررسي نمونه اي 361 نفري از نوجوانان دبيرستاني شهرستان 
تهران، به اين نتيجه رسيده اند كه ارتباط معني داري ميان روان نژندگرايي و اعتياد به اينترنت در نوجوانان 
دختر وجود دارد. ارتباط معني دار بين دلپذيري و باوجدان بودن و اعتياد به اينترنت را نيز در نوجوانان 

پسر بدست آورده اند.
كيمبرلي يانگ1 و رابرت راجر2 (1998)، در پژوهشي با عنوان اعتياد اينترنتي و صفات شخصيتي 
مرتبط و رشد و تحول آن، با بررسي صفات شخصيتي 259 نفر معتاد اينترنتي، به اين نتيجه رسيدند كه 
اين معتادان، اعتمادبنفس باال، حساسيت و واكنش عاطفي باال و ترصد باال و  در مقابل خودافشايي پايين 

داشته و همنوايي كمتري داشته اند.
اچ. ام. نيتيا و شيال جوليوس3 (2005)، پژوهشي با عنوان تأثير برون گرايي، روان نژندي مفهوم خود بر 
استفاده از اينترنت در هند انجام دادند. هدف از اين مطالعه بررسي تأثير ساختار شخصيت  افراد، برون 
گرايي، روان نژندگرايي و مفهوم خود بر استفاده از اينترنت بوده است. طرح تحقيق اكتشافي و ابزار 
مورد استفاده شامل: پرسشنامه شخصيت آيزنگ و پرسشنامه ي مفهوم خود محسين4 و اندازة نمونه 200 
نفر بوده. در اين مطالعه استفاده كنندگان از اينترنت به عنوان استفاده كنندگان پركار و كم كار بر پايه 
ساعات سپري شده مطالعه شدند. در حالي كه هيچ تفاوت قابل توجه بين اين دو گروه در برون گرايي و 

روان نژندگرايي مشاهده نشد، استفاده كنندگان امتياز بااليي در مفهوم خود كسب كردند.
اف. كااو و ل. سو5(2006)، پژوهشي تحت عنوان شيوع اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان چيني و 
بررسي شيوع و ويژگيهاي روانشناختي در ارتباط با اعتياد به اينترنت انجام دادند. ميانگين سني 15-19 
سال بود براساس استاندارد YDQ اصالح شده، 64 دانش آموز به عنوان اعتياد به اينترنت و 64 نفر 
تحت عنوان افراد نرمال تشخيص داده شدند. نتايج بدست آمده، از اين پژوهش نشان مي دهد كه ميزان 
استفاده از اينترنت 88% بود كه ميزان وقوع اعتياد 2/4% گزارش شد. گروه معتاد به اينترنت امتيازات 
بااليي در مقياس روان نژند گرايى و سايكوتيسم داشتند. اين گروه در مقياس كنترل نسبت به زمان، 
ارزش زمان و وقت و كارايي وقت امتياز كمتري بدست آوردند. در مقايسه با گروه كنترل، گروه داراي 
اعتياد، امتيازات بااليي در مورد عالئم احساس، مسايل مقابله اي، بيش فعالي، مشكالت كلي و رفتارهاي 
اجتماعي كسب كردند. اين مطالعه نشان داد كه اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان چيني باالست، عالوه 

بر اين افراد ويژگيهاي روانشناختي مختلفي در مقايسه با ساير افراد نشان مي دهند.
فايده عملي پژوهش حاضر آنست كه مى تواند به پيشگيري و نيز مداخله در خصوص اعتياد به 
1. Kimberly S. Young
2. Robert C. Rodgers
3. H.m. Nithga and  sheela Julius
4. Mohsin 
5. Coa & Su
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اينترنت، متناسب با ويژگيهاي شخصيتي افراد منجر گردد. چنانچه ثابت شود كه بين اعتياد به اينترنت و 
عامل هاي شخصيتي رابطه وجود دارد، مي توان به منظور پيشگيري از اعتياد در افراد مستعد (افرادي كه 
داراي ويژگي هاي روان شناختي آماده اي براي اعتياد به اينترنت هستند) را تشويق به شركت در جلسات 
مشاوره نموده و ضمن ايجاد بينش نسبت به چنين آمادگي شخصيتي و رواني آنها را با پديدة اعتياد به 

اينترنت و زيان هاي آن آگاه ساخته و توصيه هايى مبني بر استفاده محدود از اينترنت به آنها داشت.
به هرحال هدف اصلى اين پژوهش پاسخ به اين سوال مى باشد كه سهم پنج عامل شخصيتى نئو1 در 

تبيين اعتياد به اينترنت در نوجوانان چقدر است؟

سوال تحقيق
سهم هر يك از مولفه هاي شخصيت دانش آموزان در تبيين ميزان اعتياد آنها به اينترنت چقدر است؟

فرضيه هاي تحقيق
1- بين عامل برون گرايي با وابستگي به اينترنت رابطه معني داري وجود دارد.

2- بين عامل روان نژندگرايي با وابستگي به اينترنت رابطه معني داري وجود دارد.
3- بين عامل با وجدان بودن با وابستگي به اينترنت رابطه معني داري وجود دارد.
4- بين عامل انعطاف پذيري با وابستگي به اينترنت رابطه معني داري وجود دارد.

5- بين عامل دلپذيري با وابستگي به اينترنت رابطه معني داري وجود دارد.

روش پژوهش
جامعة آماري و حجم نمونه

جامعة آماري پژوهش حاضر كه شامل 87632 نفر از كليه نوجوانان دبيرستانى شهر تبريز در سال 90 
بود. ،384 نفر بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گيرى تصادفى چند مرحله اى در بين 12 مدرسه 
از دو ناحيه شهر تبريز و از هر مدرسه يك كالس و از هر كالس تعدادى از دانش آموزان به صورت 

تصادفى به عنوان نمونه آمارى انتخاب گرديدند.
ابزارهاي پژوهش: در پژوهش حاضر از پرسشنامة شخصيتى نئو فرم كوتاه2و پرسشنامة اعتياد اينترنتى 

يانگ استفاده شده است.
آزمون اعتياد اينترنتى يانگ: پرسشنامه استاندارد شده اعتياد اينترنتى كه توسط كيمبرلى يانگ در 
سال 1998 ساخته شده است . اين پرسشنامه شامل 20 آيتم در مقياس 5 درجه اى ليكرت از نمره صفر 
(هرگز) تا نمره پنج (هميشه) در بين دانش آموزان سنجيده شد. وضعيت كاربران براساس امتياز 20 تا 39 

(كاربرطبيعي)، 40 تا 69 (اعتياد خفيف) و 70 تا 100 (اعتياد شديد) به اينترنت مشخص مي شود.
در تحقيق علوي و همكاران (1388) با عنوان ويژگي هاي روان سنجي آزمون اعتياد به اينترنت يانگ 
1. Neo
2. NEO-FFI
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در دانشجويان، ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه برابر با 0/88 محاسبه شد كه براي عوامل 
پنجگانه به ترتيب α =0/74 ،α =0/75 ،α =0/73 ،α=0/81 و α =0/62 بود. براي تعيين اعتبار دروني 
پرسشنامه از روش تصنيف استفاده شد. در اين روش با استفاده از نمرات زوج و فرد كردن سواالت و 
همچنين محاسبه ضريب همبستگي، 0/72 بدست آمد (P <0/01). براي تعيين اعتبار بيروني از روش 
بازآزمايي استفاده شد و ضريب همبستگي 0/82 محاسبه شد (P<0/01). در تحقيق حاضر نيز محقق 
همساني دروني تست را با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه كرد كه برابر α =0/92 گرديد كه نشان 
دهندة همساني باالي تست مي باشد در زير جدول مربوطه و توضيحات آن ارائه مي گردد و در اين 

پژوهش پايايى مربوط به اعتياد اينترنتى توسط محقق 0/92 محاسبه شده است.
آزمون پنج عامل شخصيتى: 

در اين پژوهش از پرسشنامه شخصيتي فرم كوتاه نئو1 استفاده شد اين تست در سال 1985 توسط پائول 
تي كوستا و روبرت آر. مك كري2 (1992) تهيه شده بود. كه يك پرسشنامه 60 سوالي است و براي 
ارزيابي 5 عامل اصلي شخصيت (روان نژندگرايي، برون گرايي، خوشايندي، انعطاف پذيري و باوجدان 

بودن) به كار مي رود.
براي ارزيابي اعتبار مالكي پرسشنامه شخصيتي نئوفرم كوتاه3 از همبستگي بين دو فرم گزارش 
شخصي(فرمS) و ارزيابي مشاهده گر(فرم R) استفاده شده است. كه ميزان همبستگي در پنج عامل 
 (E)اصلي و 30 رويه است. در بين عوامل اصلي حداكثر همبستگي به ميزان 0/66 در عامل برونگرايي
و حداقل آن به ميزان 0/45 در عامل دلپذير بودن (A) است. در بين رويه ها حداكثر همبستگي به ميزان 
0/70 در رويه اعتماد و حداقل آن به ميزان 0/29 در رويه هاي انعطاف پذيردر احساسها و دلرحم بودن 

ديده مي شود (گروسى فرشى،1380). 
براي ارزيابي پايائي پرسشنامه شخصيتي نئوفرم كوتاه4 شارون وهمكارانش ضريب پايائي 0/86 براي 
روان رنجور خوئي (نوروتيسم) و 0/77 براي برونگرائي، 0/73 براي انعطاف پذيري، 0/86 براي دلپذير 
بودن و 0/81 براي با وجدان بودن را گزارش كرده اند آلفاي كرونباخ توسط واين و همكارانش بدين 
ترتيب است: O =0/76 ،N =0/74 ،C =0/60 ،A =0/89 در ايران ضريب پايائي بدست آمده براي 
C. A. O. E. N به ترتيب 0/83، 0/75، 0/80، 0/79، 0/79 بوده است (سلطاني، فوالدوند و فتحي 
آشتياني،1388)، و در اين پژوهش پايايى مربوط به هر يك از پنج عامل شخصيتى بدين صورت محاسبه 
گرديد: روان نژندى (0/74)- برون گرايى (0/7)- انعطاف پذيرى (0/68)- دلپذير بودن (0/61) و 

باوجدان بودن (0/77).

يافته هاى پژوهش
براي بررسي فرضيه هاي پژوهش حاضر از همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. 

1. NEO-FFI
2. Mc Care, Robert, Costa, P.T
3. NEO – FFI
4. NEO – FFI
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با توجه به اطالعات جدول شماره (1) مالحظه مى گردد كه با وجدان بودن از مؤلفه هاى پنج گانه 
شخصيتى با (69/94) بيشترين ويژگى و روان نژندى با (48/58) كمترين ويژگى شخصيتى را دارند. 

مطابق اطالعات جدول شماره (2) مالحظه مى شود از بين پنج عامل شخصيتى فقط بين عامل روان نژند 
گرايى با اعتياد به اينترنت رابطه مثبت معنى دار وجود دارد و عامل هاى برون گرايى، با وجدان بودن و دلپذير 

حداكثرحداقلضريب كجىانحراف استانداردميانگينتعدادمتغير
38448/5816/490/1502/0893/75روان نژندگرايي
0/29927/0885/42-38460/7910/31برون گرايى
38458/7610/670/24727/0889/58انعطاف پذيرى
0/26920/8393/75-38462/9311/83دلپذيربودن

0/36927/08100-38469/9414/13با وجدان بودن
38422/3119/661/0770100اعتياد به اينترنت

جدول 1. آماره هاى توصيفى (فراوانى ها، ميانگينها، انحراف استانداردها، ...)
 متغيرهاى عامل هاى شخصيتى و اعتياد به اينترنت

اعتياد به اينترنتمتغير

برون گرايى
   r = -0/053
  p   =0/301 
  n = 384  

روان نژندگرايي
 r =0/149
 p  =0/004
  n = 384

انعطاف پذيرى
r =0/099

 p  =0/053
  n = 384

دلپذير بودن
r = -0/21

 p  =0/000
  n = 384

جدول2.ماتريس همبستگى بين پنج عامل شخصيى  با اعتياد به اينترنت

سطح معني داريآزمون Fميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذوراتمدل
16009/9716009/9716/150/0001-رگرسيون
142126/3382372/05باقيمانده
148136/3383مجموع

28207/7924103/8911/170/0001-رگرسيون
139928/5381367/26باقيمانده
148136/3383مجموع

جدول3. تحليل واريانس رگرسيون چندمتغيري گام به گام براي پيش بيني متغير مالك
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بودن رابطه منفى معنى دار دارند و عامل انعطاف پذيرى رابطه معنى دارى با اعتياد به اينترنت ندارد. 

جهت تبيين اعتياد اينترنتى از روى پنج عامل شخصيتى طبق آزمون رگرسيون چند گانه انجام شده و 
بر اساس اطالعات جدول (4) مالحظه مى گردد كه عامل شخصيتي دلپذيربودن در گام اول و عامل با 
وجدان بودن در گام دوم در مجموع به ميزان R2= 0/055  ميزان اعتياد اينترنتى را تبيين مى كنند و مطابق 
اطالعات جدول شماره (3) مقدار F=11/174  و p <0/001 كه نشان دهنده يكطرفه بودن جهت رابطه بين 
متغيرها مى باشد. همچنين طبق اطالعات جدول شماره (5) ضرايب استاندارد نشان مي دهد كه باالترين 
ضريب بتا متعلق به عامل دلپذيربودن است كه رابطه منفي با اعتياد به اينترنت دارد (β= -0/160  در سطح 

P<0/001) و سپس عامل باوجدان بودن كه رابطه منفي   (β = -0/129 در سطح P<0/002) دارد.

بحث و نتيجه گيرى
نخستين يافته پژوهش حاضر نشان داد كه بين برون گرايي با اعتياد به اينترنت رابطه منفي وجود دارد اگر 
چه اين رابطه از لحاظ آماري معنادار نبود اما يك همبستگي منفي را نشان داد. بنابراين به نظر مي رسد كه 
درون گرايي همبستگي باالتري با اعتياد در اينترنت داشته باشد. اين يافته پژوهش حاضر با تحقيقات نيتيا 
و جوليوس (2005) همسو است تبيين احتمالي آن مي تواند به ويژگي هاي افراد برون گرا مرتبط باشد. 
افراد برون گرا داراى رفتارى گرم و دوستانه، مردم دوستى، جسورانه، فعال بودن، در جست و جوي تهيج 
و داراي هيجان هاي مثبت مي باشند. اين ويژگي ها به خوبي نشان مي دهند كه چرا رابطة برون گرايي 
با اعتياد به اينترنت منفي است بنظر مي رسد كه درون گراها. به دليل عدم عالقه زياد به زندگي جمعي 
و ترجيح تنهايي بيشتر آماده گرايش به اعتياد به اينترنت باشند تا برون گراها صرف وقت زياد با اينترنت 

الزمه اش دوري از روابط انساني مي باشد كه با ويژگي هاي افراد برون گرا منطبق نيست.
دومين يافته پژوهش حاضر آشكار ساخت كه بين عامل روان نژندگرايي با اعتياد به اينترنت رابطه 
مثبت و معني دار وجود دارد. يعني با افزايش روان نژندگرايي در فرد احتمال گرايش به سوي اعتياد به 

مدل
ضريب همبستگي

R 
ضريب تبيين 

R2

ضريب تبيين تعديل شده 
ΔR2

خطاي استاندارد 
(S.E)

10/2010/0410/03819/28882- دلپذير بودن
20/2350/0550/04019/16420- باوجدان بودن

جدول 4. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام جهت پيش بيني متغير مالك (اعتياد به اينترنت) 
براساس متغير پيش بيني كننده (ويژگي هاي شخصيتي)

tpبتاي استانداردbمتغير
3/0530/002-0/160-0/267-دلپذيربودن
02/4460/015-0/129-0/179-باوجدان بودن

جدول 5. ضرايب رگرسيون براي پيش بيني متغير مالك
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اينترنت افزايش مي يابد. اين يافته پژوهش حاضر با تحقيقات نيتا و جوليوس (2005) ناهمسو است و دو 
تحقيق صورت گرفته قبلى (اف. كااو و ل. سو،2006 و شايق، آزاد، بهرامي،1388) همسو مي باشد. به 
نظر مي رسد افراد روان نژندگرا شناختي غيرسازشي دارند كه احتمال گرايش آنها را به اينترنت افزايش 
مي دهد. در واقع تحريف هاي شناختي در بارة خود از ويژگي هاي افراد روان نژند است. افكار مربوط 
به خود با سبك شناختى تفكرى فرد هدايت مى شود و كسى كه فكر زيادى دربارة اينترنت مى كند، 
اعتيادى شديدتر و طوالنى تر خواهد داشت. از جمله تحريف هاى شناختى ديگر دربارة خود شامل 
ترديد به خود، خود شايستگى پايين و خود تأييدى ضعيف است و بدين جهت فرد سعى مى كند با 
دسترسى به اينترنت پاسخ هاى مثبت تر و با تهديد كمترى از ديگران دريافت نمايد. افكار مربوط به دنيا 
در زمينة يك پاسخ همه يا هيچ در مورد اينترنت است كه در آن فرد فكر مى كند تنها دوست او اينترنت 
است و بنابراين با آن بودن همه چيز به همراه خواهد داشت در حالى كه بدون آن هيچ كس او را دوست 

نخواهد داشت (اميدوار و صارمي،1381).
به نظر ديويس1 (a 2001) شناخت غيرسازشى، به عنوان علت كافى ابتدايى نشانگان اختالل اينترنت 
در نظر گرفته مى شود. از طرف ديگر آسيب شناسى روانى مثالً افسردگى، اضطراب اجتماعى، اعتياد به 
مواد و مانند آن علل الزم پايانى اختالل هستند، بدين معنى كه آسيب هاى روان شناختى بايد وجود داشته 
باشد تا نشانگان اعتياد به اينترنت رخ دهد و توجه داشته باشيم كه اين آسيب هاى روان شناختى به خودى 
خود منجر به اعتياد به اينترنت نمى شود، اما براى آن الزم است. بنابراين استفاده مرضى ويژه از اينترنت2، 
استفاده بيش از اندازه و سوء استفاده از اينترنت است و نتيجه آسيب هاى روانى قبلى فرد مى باشد كه در 
اثر تقويت هايى كه فرد از اينترنت دريافت ميكند و در او باقى مى ماند وابسته به اينترنت گردد. اما استفاده 

مرضى عمومى از اينترنت3 كامًال متفاوت است و عامل اصلى آن بافت اجتماعى فرد است. 
   از سوي ديگر افراد روان نژندگرا يا افرادي كه در عامل روان نژندگرايي نمرة باال مي گيرند داراي 
عواطف منفي بااليي هستند آنان گرايش به افسردگي، اضطراب، احساس ناايمني، احساس تنهايي و 
عدم داشتن كنترل بر محيط و نداشتن شبكه حمايت اجتماعي دارند كه اين ويژگى ها بستر گرايش به 
اينترنت را در آنها فراهم مى سازد. چرا كه از طريق اينترنت احساس تنهايي و نداشتن كنترل بر محيط و 

عدم وجود شبكه حمايتي را كاهش مي دهند (اميدوار و صارمي،1381).
يكى از تنبيهات احتمالى ديگر به باورهاى تحريف شده فرد درباره اينترنت و خود برمى گردد. 
باورهايى همچون اين موضوع كه فرد فقط در اينترنت قدرت كنترل دارد، فقط در آنجا براى خود 
كسى است و فقط در آنجا قابل احترام است و مانند آن، افكار شناختى مشكل زا در زمينه «خود» آآن 
تتذ  هستند. ثانياً بيان كيفى كاربرى اينترنت بستگى به شبكه حمايتى اجتماعى فرد دارد، اگر تمام عوامل 
در فرد وجود داشته باشد و حمايت اجتماعى نشود، احتمال دارد به سوى اعتياد اينترنت عمومى گرايش 
پيدا نكند كه با رفتارهاى جلب توجه اجتماعى، غيرشخصى و غفلت كارى مشخص مى شود. اما اگر 

1. Davis 
2. Specific Phatological Internet Use
3. General Pathological Internet use
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حمايت اجتماعى داشته باشد اعتياد به اينترنت ويژه در او ايجاد خواهد شد كه فقط در بخش ويژه اى از 
تكنولوژى است مانند بازى يا هرزه نگارى جنسى. از ديدگاه رفتارى- شناختى نشانه هاى اختالل شامل 
افكار وسواسى دربارة اينترنت، كنترل تكانة ضعيف، ناتوانى در متوقف كردن استفاده از اينترنت و مهم 
تر از همه اين باور است كه اينترنت تنها دوست فرد است. عالوه بر اين در موقعى كه تماس برقرار نيست 
به فكر اينترنت بودن، اشتغال فكرى براى تماس گرفتن در آينده و صرف مخارج زياد دربارة اينترنت 
و كارهاى مربوط به آن نيز نشانه هاى ديگر اين اختالل هستند. مشكل عمده ديگر جداكردن فرد از 
دوستان خود به نفع دوستان اينترنتى است و در نهايت نوعى احساس گناه، دربارة استفاده از اينترنت و 
دروغ گفتن به دوستان دربارة وقت صرف شده و به صورت سّرى نگهداشتن آن نشانه هاى ديگر اين 

اختالل هستند (اميدوار و صارمي،1381).
سومين يافته پژوهش حاضر آشكار ساخت كه بين عامل انعطاف پذيري با اعيتاد به اينترنت رابطه 
معنى دارى وجود ندارد. بنظر مي رسد كه افراد با ويژگي هاي انعطاف پذيري نسبت به كشف جهان بيروني 

و واقعي گرايش دارند تا كشف جهان مجازي، در نتيجه اين افراد گرايش به اعيتاد به اينترنت ندارند.
چهارمين يافته پژوهش حاضر آشكار ساخت كه بين با وجدان بودن با اعيتاد به اينترنت رابطه منفي و 
معني دار وجود دارد. يعني با افزايش با وجدان بودن، در فرد احتمال گرايش به سوي اعتياد به اينترنت 
كاهش مي يابد. اين يافته پژوهش حاضر با تحقيقات انجام شده قبلى (1388) (شايق، آزاد و بهرامي،1388) 
ناهمسو است، بطوريكه اين يافته حاكي از آن بود كه بين باوجدان بودن و اعتياد به اينترنت ارتباط وجود 
دارد. باوجدان بودن شامل مهار تكانه ها تحت نسخه هاي تجويز شده از سوي جامعه مي باشد كه سبب 
تسهيل رفتارهاي معطوف به هدف و وظايف فرد مي گردد. اين بُعد بر اراده و قابليت اطمينان تاكيد 
مي كند و شامل ويژگيهايي مثل دقيق بودن، مسئوليت  پذيري و برنامه ريزي، سخت كوشي و جهت گيري 
به سوي پيشرفت و پشتكار است. اين ويژگيها به افراد كمك مي كند كه چالش هاي زندگي را قابل 
كنترل و فرصتي براي يادگيري بدانند و به جاي گريز و اجتناب از مسائل و مشكالت به مقابله هدفمند با 
آنها بپردازند. مسلماً افرادي كه داراي ويژگي هايي چون دقيق بودن، برنامه ريزي داشتن، سخت كوشي 
و تالش براي پيشرفت هستند نمي توانند ساعات طوالني و بدون هدف پاي اينترنت بنشيند و وقت خود 

را اتالف كنند كه توجيه كننده رابطه منفي بين باوجدان بودن با اعتياد به اينترنت مى باشد.
پژوهش حاضر مؤيد آن بود كه از بين متغيرهاي شخصيتي، بين دلپذيربودن و باوجدان بودن با اعتياد 
به اينترنت رابطة منفي و معني دار وجود دارد. اين يافته پژوهش حاضر با تحقيقات انجام گرفته قبلى 
(شايق، آزاد و بهرامي،1388) ناهمسو است. ويژگى هاى فرد دلپذير مثل خوش قلبى، دلسوزى، ساده دلى 
و مودب بودن، مانع گرايش به سوى اعتياد به اينترنت مى شود. زيرا افراد دلپذير عالقه به همكاري و 
اهداف اجتماعي دارند و  روابط صميمانه با ديگران دارند و اين در حالي است كه استفاده از اينترنت 
آنها را از ديگران دور ساخته و مانع برقراري روابط نزديك و صميمانه با ديگران مي شود و بنابراين چنين 
افرادي عالقه به استفاده طوالني مدت از اينترنت را ندارند و ترجيح مي دهند كه به اهداف اجتماعي 
خود برسند. صفات مربوط به عامل باوجدان بودن شامل مهار تكانه ها تحت نسخه هاي تجويز شده از 
سوي جامعه مي باشد كه سبب تسهيل رفتارهاي معطوف به هدف و وظايف فرد مي گردد. اين بُعد بر 
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اراده و قابليت اطمينان تاكيد مي كند و شامل ويژگيهايي مثل دقيق بودن، مسئوليت  پذيري و برنامه ريزي، 
سخت كوشي و جهت گيري به سوي پيشرفت و پشتكار است. اين ويژگيها به افراد كمك مي كند كه 
چالش هاي زندگي را قابل كنترل و فرصتي براي يادگيري بدانند و به جاي گريز و اجتناب از مسائل و 
مشكالت به مقابله هدفمند با آنها بپردازند. مسلماً افرادي كه داراي چنين ويژگي هايي هستند، نمي توانند 
ساعات طوالني و بدون هدف پاي اينترنت بنشيند و وقت خود را اتالف كنند و طبيعتاً رابطه منفي بين 

عامل باوجدان بودن با اعتياد به اينترنت وجود دارد.
پنجمين يافته پژوهش حاضر آشكار ساخت كه بين دلپذيربودن با اعتياد به اينترنت رابطة منفي و معني 
دار وجود دارد يعني با افزايش دلپذير بودن، در فرد احتمال گرايش به سوي اينترنت كاهش مي يابد. 
اين يافته پژوهش حاضر با تحقيقات شايق، حسين آزاد و بهرامي (1388) ناهمسو است. خوش قلب، 
دلسوز، ساده دل و مودب، از ويژگيهاي عامل دلپذيربودن يا خوشايندي است. همينطور خوشايندي با 
مفهوم عالقه اجتماعي آلفردآدلر همبستگي دارد. او مفهوم عالقه اجتماعي را بصورت استعداد فطري 
فرد براي همكاري كردن با ديگران جهت رسيدن به هدفهاي شخصي و اجتماعي مي داند. بنابراين از 
آنجا كه استفاده طوالني از اينترنت با اين ويژگي ها همخواني ندارد طبيعي است كه رابطه منفي با اعتياد 

به اينترنت داشته باشد.
نتايج نشان داد كه يافته هاى اين پژوهش بايد با توجه به محدوديت هاى آن مورد توجه قرار گيرد. 
محدوديت اول، ماهيت همبستگى مطالعه حاضر نتيجه گيرى على در مورد يافته هاى ان را دشوار مى 
سازد. محدوديت دوم، استفاده از ابزارهاى خودسنجى در پژوهش حاضر است. محدوديت سوم، اجراى 
آن بر روى گروه نوجوانان دبيرستانى ميباشد. با توجه به اين محدوديت ها پژوهش هاى آتى مى توانند 
با بررسى نقش پنج عامل شخصيتى در اعتياد به اينترنت با استفاده از روش هايى مانند مدل معادالت 
ساختارى به روشن شدن نقش على اين متغيرها در ايجاد و تداوم اعتياد به اينترنت كمك كنند. همچنين 
اجراى مشابه اين پژوهش بر روى گروه هاى تحولى ديگر مانند جوانان و كودكان و مقايسه نتايج انها با 

يافته هاى پژوهش حاضر مى تواند مفيد فايده قرار گيرد.
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Abstract
In order to study this case, among high school students in five districts of Tabriz, 384 were random-
ly selected.  In order to collect data, personality neo-Short Form (NEO - FFI) and Young Internet 
addiction were to be used. The results of test showed that among five factors personality. There is a 
positive and significant relation between flexibility and mental Neuroticism with internet addiction 
and also there is a negative relation among being conscientious, pleasant and extroversion.The re-
gression results also showed that there is no connection between mental Neuroticism, extroversion, 
and flexibility with the Internet Addiction.
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