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  24/02/93  تاريخ پذيرش:

  هاي جنسيتي در  بررسي تفاوت
هاي شخصيتي و  ي ويژگيگكنند بيني پيش
  هاي محيط خانوادگي براي اعتياد به اينترنت ويژگي
  نوشتة

  ∗اميدعلي مسعودي
  ∗∗نسب مريم اسماعيلي
  ∗∗∗فرزانه دهقانكار

   چكيده
شناختي، اجتماعي و يـا   كه با مشكالت روان استدي به استفاده از اينترنت اعتياد به اينترنت يك وابستگي فر

ايـن اخـتالل را    ةكننـد  بينـي  ساز و پـيش  ند تا عوامل زمينها مشكالتي در شغل همراه است. محققان در تالش
هـاي شخصـيتي و    كننـدگي ويژگـي   بينـي  هاي جنسيتي در پيش دريابند. هدف پژوهش حاضر بررسي تفاوت

  ي محيط خانوادگي براي اعتياد به اينترنت است.ها ويژگي
مقياس  يانگ، (IAD)هاي اعتياد به اينترنت  امهن تحقق هدف پژوهش حاضر، با استفاده از پرسش براي
آوري  موس به جمع و موس ةمحيط خانواد ةنام كري و پرسش كوستا و مك )NEO-PI-R(هاي شخصيتي  ويژگي

اول  ةآموزان دختر و پسر پاي دانش ةپسر از ميان جامع 120دختر و  120ل نفري شام 240اي  اطالعات از نمونه
اي  خوشه ة، به شيو91ـ92آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي  5 ةهاي دولتي منطق دبيرستان

 تصادفي اقدام شد.
ـ  و از نوع پـژوهش  پيمايشياين پژوهش با توجه به ماهيت موضوع تحقيق و از نظر هدف، تحقيقي  اي ه

نتايج نشـان   زمان استفاده شد. االت تحقيق از روش تحليل رگرسيون همؤمنظور بررسي س به همبستگي است .
هاي  ). در گروه دختران و پسران ويژگي=t 71/2( شوند مي داد پسران بيش از دختران دچار اعتياد به اينترنت

انس اعتياد بـه اينترنـت را تبيـين    درصد از واري 3/83درصد و 8/82 شخصيتي و محيط خانوادگي در مجموع
 گرايـي كـه   نژندي و وجدان روان اند از بين عبارت هاي پيش كند. همچنين در گروه دختران و پسران، متغير مي
پذيري و ويژگـي رشـدي فـردي محـيط      گرايي، توافق اعتياد به اينترنت، برون ةكنند بيني صورت مثبت پيش به

تـوان گفـت،    . با توجه به نتايج حاصله مـي هستنداعتياد به اينترنت  ةندكن بيني صورت منفي پيش خانوادگي به

____________________________ 
 Oamasoodi@Yahoo.com  استاديار گروه تبليغ و ارتباطات فرهنگي دانشگاه سوره ∗

 esmaeilinasab@modares  استاديار گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس ∗∗

 farzane93@yahoo.com  كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ∗∗∗
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ساز اعتياد و وابستگي به  هاي خانوادگي يكساني در ميان دختران و پسران زمينه لفهؤهاي شخصيتي و م ويژگي
  .شود مياينترنت در ميان آنان 

  نسيت.هاي شخصيتي، محيط خانوادگي و ج اعتياد به اينترنت، ويژگي :هواژكليد

  مقدمه
افـراد   ةتكنولوژي استفاده از اينترنت بخشي از زندگي هر روز ةكنند هاي خيره امروزه با پيشرفت

 اسـت.  شناختي و اجتماعي متنوع بر زندگي مـردم شـده   است و اين موضوع باعث افزايش  اثرات روان
جديـدي را بـراي    ةاند، زمينـ  ها گسترش پيدا كرده هاي مجازي كه با پيشرفت علوم رايانه محيط

هـا و پيامـدهاي ناشـي از     ثر بر آنؤاند، كه بررسي عوامل م وجود آورده بخشي مجازي به رضايت
ثيرات زيادي بر رفتار آدمي دارند كـه  أها، ت گونه محيط است. جذابيت اين ها اهميت پيدا كرده آن

هـد. عناصـر   هـايي افـزايش د   كردن در چنين محـيط  او را به زندگي ةتا حدي ممكن است انگيز
تدريج قادرند جاي عناصـر واقعـي زنـدگي     اند ولي به ها اگر چه مجازي اين محيط ةدهند تشكيل

تـر از دنيـاي واقعـي     كننده طوري كه فرد، بودن در اين فضاي مجازي را ارضا انسان را بگيرند. به
تي اي جهـاني يكپارچـه اسـت، كـه اشـكال سـنّ       اينترنت، فرهنـگ رسـانه   ).2003، (دوران بداند
اسـت. دنيـاي    ها سبقت گرفتـه  پذيري خانواده و مدرسه را به مبارزه خوانده و اغلب از آن جامعه

دهـد، در   اينترنت در عين حال كه روابط كودكان و نوجوانان را در جهان مجـازي افـزايش مـي   
 وري و كـاري، بهـره   ةكاهد. بر اين اسـاس، انگيـز   روابط آنان در جهان واقعي مي ةمقابل از دامن

  آيد. استفاده بيش از حد پايين مي ةكاري اين افراد در نتيج ةبازد
راحتي جايگزين  به (Game net)هاي اينترنتي بازي (Chat-Room) ها روم دنياي مجازي، چت

هاي ارتباط اجتماعي و گسترش و تعميق روابط در ايـن شـبكه و يـا انگيـزه      شبكه دايجا ةانگيز
  .شود هاي ديگر مي فعاليت در حوزه

اعتيـاد بـه   ”از جمله:  اند. ياد كرده “استفاده افراطي از اينترنت”از متفاوت  يمحققين با اصطالحات
 “استفاده مرضي از اينترنت” )،2001 (ونگ، “وابستگي به اينترنت” )،1998 (يانگ و راجرز، “اينترنت
ــگ، ــت ”)، 2004 (يان ــاز از اينترن ــتفاده دردسرس ــ “اس ــونن ـ(كالتياال ــو، لينت ــپال،و  هين  )،2004 ريم

  ) 2001(چيبي،كونگ و ليئو، “اعتياد سايبري”)، 2004(يانگ و كاسي،  “استفاده از اينترنت سوء”
اول بار توسط گلدبرگ  (Internet addiction disorder) “اختالل اعتياد به اينترنت”اصطالح 

همچـون   رسـان از اينترنـت كـه شـامل عـواملي      صورت استفاده بيش از حد و آسيب به )1996(
شـود، مـورد اسـتفاده قـرار      عنوان معيار براي تشخيص اين اخـتالل مـي   تحمل و عالئم ترك به

  )2004، و كيم باي ،(ليم .گرفت
شـود كـه بـا     عنوان يك وابستگي فردي به استفاده از اينترنت شناخته مي اعتياد به اينترنت به

). نتـايج  2005 (بيـرد،  سـت شناختي، اجتماعي و يا مشـكالتي در شـغل همـراه ا    مشكالت روان
اي از  است كه اعتياد به اينترنت در ميان نوجوانـان پيامـدهاي منفـي عديـده     تحقيقات نشان داده
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هاي تحصيلي، فقر روابط خانوادگي، ضـعف سـاختارهاي اجتمـاعي، مشـكالت      جمله شكست
  )2005 و كو چن، 1998 (يانگ، همراه دارد. پزشكي به عاطفي، و اختالالت روان

كننـدگان از ايـن تكنولـوژي،     ، تعداد كاربران اينترنت بسيار كم بود و استفاده1997بل از تا ق
 شـود  مـي  اما اينك، هر روزه بر كاربران اينترنت افزوده ؛تنها ارتش يا مراكز تجاري بزرگ بودند

ها از شيوع اختالل اعتياد به اينترنت در ميان نوجوانـان نشـان از وجـود     ). گزارش1998 (يانگ،
در يـك بررسـي جديـد،     ).2005 (بيـرد،  هايي در نوجوانان نواحي مختلـف جهـان دارد   تفاوت

 35 /8تـا   درصـد 98/1بـين   ةگزارش شد كه نرخ اعتياد به اينترنت در ميان نوجوانان در محـدود 
) عوامـل  2004( لوكـوف  ).2013در كشـورهاي غربـي و غيرغربـي تنـوع دارد (شـيك،      درصد 

است: اين خواسـته كـه آزاد    فزون به استفاده از اينترنت معرفي كردهخاصي را براي گرايش روزا
تـوان در فضـاي مجـازي بـراي خـويش       راحتي مي باشند، به راحتي ارتباط برقرار كنند، اينكه به

  داري را گسترش داد. توان روابط معني راحتي مي هويت جديد ساخت و اينكه به
)، 1998( ) يانـگ و راجـرز  1997( يفيتـز ) كر1991( گرفته از سوي شاتون تحقيقات صورت

 تدريج زمان كمتري را بـا افـراد واقعـي در    وابسته به اينترنت به و رايانهنشان داد كه كه كاربران 
دهنـد   ن مطالعـات نشـان مـي   گذرانند. ايـ  روي خط مي ةو رابط رايانهبا زمان استفاده از مقايسه 

ساعت در هفتـه را   55الي  40ور تقريبي حدود ط شوند، به تادان اينترنتي خوانده ميكساني كه مع
درصــد از 30).1999 ،و گرينفيلــد (كــوپر گذراننــد مــيجــوي روي خــط اينترنــت  و جســت بــه

درصـد از  58انـد. همچنـين    گويـان، تـالش نـاموفق در تـرك اسـتفاده از اينترنـت داشـته        پاسخ
اسـتفاده بـيش از حـد از    (خانواده و دوستان) راجـع بـه    اند كه ديگران گويان اظهار داشته پاسخ

شـان در   ) در مطالعـه 1999كرات و همكـاران (  ).1995 (كينگ، اند كردهها گوشزد  اينترنت به آن
هـاي اجتمـاعي    خصوص اعتياد به اينترنت، بدين نتيجه رسـيدند كـه نوجوانـاني كـه از تمـاس     

لـيم و   كننـد.  تفاده مـي ها اسـ  عنوان ابزاري براي فرار از واقعيت به كنند، از اينترنت گيري مي كناره
) طي تحقيقاتي در خصوص داليل گرايش افراد به اينترنت 1998) و گروهول (2004( همكاران

ها از اينترنت، بدين نتيجه رسيدند كه افرادي كه وقـت زيـادي را صـرف     و استفاده اعتيادآور آن
د. در واقع اين افراد ان كنند، كساني هستند كه در زندگي با مشكالتي مواجه استفاده از اينترنت مي

ـ   ندارند و مايل نيستند حتي بـا آن  چون رغبتي به برخورد با مشكالتشان رو شـوند، بـه    ههـا روب
  پردازند. آور استفاده از اينترنت مي فعاليت اعتياد

و به نظر ، )2007 (كائو و سو، هاي مختلف متفاوت است استفاده افراطي از اينترنت در فرهنگ
 ).2007 ، ؛ ين و همكاران 2008 (موسبرگر، انان در باالترين خطر  ابتال هستندرسد گروه نوجو مي

تـرين جمعيـت اسـتفاده كننـده از      بـزرگ  ةرتبـ  2010ميليون و دويست هزار كاربر در  33ايران با 
 )Internet World Stats Web site( آمارجهـاني اينترنـت  گاه  نترنت در خاورميانه را از سوي وباي

   است. ردهك از آن خود
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 با توجه به اينكه جمعيت نوجوانان ايراني بخش كثيري از كـل جمعيـت كشـور را تشـكيل    
 رسـد، مطالعـه   نظر مي دهند و با توجه به در خطر بودن اين گروه براي ابتال به اين اختالل به مي

  اين موضوع در ميان اين قشر از افراد جامعه از اهميت بسزايي برخوردار باشد.  ةدربار
ساز و مرتبط با اعتياد به اينترنت در ميان نوجوانـان در   عوامل زمينه ةالعات اندكي در زمينمط

 ةاول عوامل  فردي و در وهلـ  ةاز سويي ديگر، دو دسته گروه عوامل، در وهل ايران وجود دارد.
از اين رو هدف  ثر است.ؤهاي روانشناختي م شناسي بيشتر پديده دوم عوامل خانوادگي در سبب

هـاي   كننـده  بينـي  عنـوان پـيش   هاي خانوادگي به اين مطالعه بررسي عوامل شخصيتي و ويژگي از
اي بـادوام و   صـورت مجموعـه   توان به شخصيت را مي اعتياد به اينترنت در ميان نوجوانان است.

ر كند. تعريف كتل يهاي مختلف تغي هايي تعريف كرد كه ممكن است در موقعيت نظير ويژگي بي
بيني آنچه را كـه يـك شـخص در مـوقعيتي معـين انجـام        ن چيزي است كه پيشاز شخصيت آ

او معتقـد بـود كـه شخصـيت از صـفات يـا عـواملي تشـكيل          سازد. پذير مي خواهد داد، امكان
 .دسـت آورد  به )Factor Analysis( روش تحليل عاملي  ةها را به وسيل توان آن كه مي است شده

  ) 2008 (هاردي،
نيـز   )Big Five( پنج عاملي شخصيت كـه بـه پـنج عامـل بـزرگ      ة، نظري در پي اين ديدگاه

كـري در اواخـر    شناس ساكن اياالت متحده به نام كاستا و مـك  معروف است، از سوي دو روان
 كري و مك كاستا مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت. 90 ةه شده و در اوايل دهئميالدي ارا 80 ةده
هاي شخصيتي، پنج عامـل شخصـيتي اصـلي را شناسـايي      گي) از بين تمام عوامل و ويژ1978(

 گشودگي به تجربه ،)Extraversion( گرايي  ، برون)Neuroticism( نژندي كه شامل روان اند كرده
)Openness to experience(گرايي ، توافق )Greeablene( گرايـي  و وجدان )Conscientiousness( 

  .كردبندي  توان براساس اين پنج عامل دسته را ميهاي كلي شخصيت  است و معتقدند كه ويژگي
اينترنت كـه از   جوان كاربر 236در ايتاليا كه بر روي  )2007در پژوهش فرارو و همكاران ( 

گـرا بـراي جبـران     لحاظ جنس و سن و شغل با هم متفاوت بودند مشخص شد كه افـراد درون 
آورنـد. كـاربران شـبانه كسـاني      مي مشكالت فردي و اجتماعي خود به استفاده از اينترنت روي

دسـت آوردنـد و كمتـرين     باالتري نسبت بـه بقيـه بـه    ةبودند كه در تست اعتياد به اينترنت نمر
همچنـين از كـاهش كيفيـت زنـدگي،      از خـود نشـان ندادنـد.    رايانـه اضطرابي را در مواجهه با 

برابر افسردگي را  پذيري در آسيب ةرنجورخويي كه خود زمين مشكالت شخصيتي از جمله روان
  برند. شود و عدم كنترل بر زمان خود رنج مي موجب مي
فرد  447سال بر روي  )، تحقيقي به روش طولي و به مدت يك2006و همكاران ( ميركرك

انجام دادند. از جملـه   كردند ساعت در هفته با اينترنت كار مي 16بزرگسال معتاد به اينترنت كه 
گرايـي و   هاي شخصيتي از جملـه توافـق   منفي معنادار بين ويژگي ةنتايج اين تحقيق وجود رابط

و   در تحقيقي كـه توسـط اليزابـت هـاردي     گرايي با اعتياد به اينترنت بود. بودن و برون وجداني
ساله در استراليا انجـام   72تا  18مرد) در رديف سني  44زن و  49نفر ( 93 بر روي تي يي مينگ
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خـويي و اعتيـاد بـه اينترنـت و ارتبـاط       رنجور داري ميان روان معنيگرفت، نتايج ارتباط مثبت و 
  شد. گرايي و اعتياد به اينترنت نشان داده داري ميان برون منفي و معني

 توان ناديده گرفت. محيط خانواده ويژه محيط خانواده را نمي از سوي ديگر، عامل محيطي به
 ةدهنـد  ). محيط خانواده نشـان 1386ه، زاد عنوان شخصيت يك خانواده مطرح است ( موسوي به

وضعيت عاطفي و رواني خانواده بوده و شامل سه محور كلي حفظ سيسـتم، رشـد شخصـي و    
  )1993(موس وموس،  .ارتباطي در ابعاد مختلف است

). مـوس و  2008فـردي دارد ( وايـز و كينـگ،     ثير عميقي بر رفتار و روابط بينأاين محيط ت
)، چنـد عامـل اصـلي را بـراي ارزيـابي محـيط       1388ماعيلي نسب، ، به نقل از اس1993موس (

   .اند خانواده در نظر گرفته
شود. پيوسـتگي بـه    رابطه سه موضوع پيوستگي، بيان و درگيري را شامل مي ةلفؤم .رابطه. الف

  معناي تعهد، كمك و حمايت اعضاي خانواده از همديگر است.
يابي پيشرفت،  صي به موضوع استقالل، جهتهاي رشد شخ لفهؤم .هاي رشد شخصي لفهؤم. ب

مـذهبي   ـ  كيـدات اخالقـي  أهاي تفريحي و ت يابي فعاليت فرهنگي، جهت ـ  يابي فكري جهت
  اشاره دارد.

نگهداري سيستم نيز شامل سازمان و كنتـرل در خـانواده    ةلفؤم .هاي نگهداري سيستم لفهؤم. ج
هاي محيط خانواده مـوس و مـوس     هلفؤم ةشده، در زمين هاي انجام اساس بررسي شود. بر مي

ـ  ، حال اين با است. پژوهشي انجام نشده ثير عوامـل خـانوادگي بـر ميـزان     أدر پژوهشي كـه ت
)، 2007كـرد (يـن و همكـاران،     وابستگي به اينترنت در ميان نوجوانان تايواني را بررسي مي

محـيط  كه عوامل و شرايط خانوادگي همچون احساس رضايت و آرامـش در   شدمشخص 
 صـميمانه، متاركـه،   ةبين والدين (شـامل رابطـ   ةخانواده، توانايي و وسع مالي خانواده، رابط

)، ميزان اسـتفاده از مشـروبات الكلـي و مـواد مخـدر توسـط اعضـاي خـانواده          ... طالق و
ثير بسزايي در ميزان گرايش و اعتياد فرزندان به اينترنت داشته باشـد. در تحقيـق   أتواند ت مي

بـين   ةجنـوبي نتـايج حـاكي از رابطـ     ة) روي نوجوانان كر2008( و همكاران پارككيونگ 
سبك تربيتي پدر، سبك تربيتي  هاي خانوادگي با احتمال اعتياد به اينترنت بود. برخي ويژگي

هـاي احتمـال    كننـده  مادر، صميميت در خانواده، انسجام و دلبستگي در درون خانواده تعيين
وجوانان هستند اين در حالي است كه تعداد ساعات مصاحبت اعضاي اعتياد به اينترنت در ن

  خانواده در اين بين نقشي ندارد.
ها بيان  توان براي وجود اين تناقض يكي از عللي كه مي ؛نتايج مطالعات گاهي متناقض است
هـاي شخصـيتي و محـيط خـانوادگي بـا       ميـان ويژگـي   ةكرد وجود متغيرهايي است كه در رابط

كننده دارند. در اين پژوهش به بررسي اين عامل  تياد به اينترنت نقش ميانجي يا تعديلاحتمال اع
هاي شخصيتي و محـيط خـانوادگي بـا     هاي جنسيتي در شدت و نوع رابطه ويژگي يعني تفاوت

  پردازيم. اعتياد به اينترنت مي
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در  هاي جنسـيتي  فلوروس و فيسون و سيموس در پژوهشي كه با هدف تعيين نقش تفاوت
نفر زن)  634نفر مرد و  587(شامل  نفرنوجوان 1221استفاده بيش از اندازه از اينترنت بر روي 
كمتري در اعتياد به اينترنت،  ةطور معناداري دختران نمر انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه به

سـال   19 تـا  17كنند. اين اختالف در سنين بـين   در سنين مختلف نسبت به پسران  دريافت مي
) در پژوهش خود با هدف بررسي اعتيـاد بـه   1388همچنين شايق و همكاران ( تر است. پررنگ

هاي شخصيتي در نوجوانان تهران به اين نتيجه رسيدند كه ارتبـاط   آن با ويژگي ةاينترنت و رابط
در پسـر   رــ نژندي و اعتياد به اينترنت در نوجوانـان دختـر و نوجوانـان دخت    معناداري بين روان

گرايـي بـا    گرايي و وجدان منفي بين توافق ةهمچنين در نوجوانان پسر رابط مجموع وجود دارد.
هاي  اين روابط در گروه دختران معنادار نبود. بنابراين در ويژگي اعتياد به اينترنت وجود داشت.

 هـايي وجـود داشـت.    اعتياد به اينترنت در دو گـروه جنسـيتي تفـاوت    ةكنند بيني شخصيتي پيش
  همچنين دريافتند كه پسران در مجموع بيش از دختران در معرض اعتياد به اينترنت قرار دارند.

دريافتنـد   صهيونيسـتي ) در تحقيقي روي نوجوانان رژيم اشغالگر 2008(  اما گومبر و واس
گرايـي بـا اسـتفاده مفـرط از      گرايـي و توافـق   مثبت و معناداري بين بـرون  ةرابط ها آندر مردان 

گرايي اسـت   نژندي و توافق اين ويژگي شخصيتي روان نشاننت وجود دارد اما در گروه زنااينتر
تحقيقـي كـه بـر    دهد. از سوي ديگر در  مثبت و معناداري با اعتياد به اينترنت نشان مي ةكه رابط

اسـتفاده مفـرط از اينترنـت بـا     نشـان  مردادر روي نوجوانان مجارستاني انجـام دادنـد دريافتنـد    
هيچ يـك   ها آنمثبت و معناداري دارد همچنين در زنان  ةبودن و بازبودن به تجربه رابط وجداني
اعتياد به اينترنت نبود. با توجه به اين نتايج ضد و نقيض  ةكنند بيني هاي شخصيتي پيش از ويژگي

از سوي ديگر نقش محيط خانواده در  ؛رسد نظر مي شتر در اين زمينه، ضروري بهلزوم بررسي بي
  هستيم: رو ال اصلي روبهؤبنابراين در اين پژوهش با دو س است. زمينه چندان تصريح نشده اين

هـاي مناسـبي بـراي     كننده بيني هاي محيط خانوادگي پيش لفهؤهاي شخصيتي و م كدام ويژگي. 1
  احتمال اعتياد به اينترنت در ميان نوجوان دختر است؟

هـاي مناسـبي بـراي     كننده بيني خانوادگي پيشهاي محيط  لفهؤهاي شخصيتي و م كدام ويژگي. 2
  احتمال اعتياد به اينترنت در ميان نوجوان پسر است؟

  روش 
منظور تحقق هـدف پـژوهش از ميـان جامعـه پـژوهش       است. بهپيمايشي ش از نوع هروش پژو

آموزش و پـرورش   5 ةمنطق هاي دولتي اول دبيرستان ةآموزان دختر و پسر پاي حاضر يعني دانش
پسر كه بـه   120دختر و  120نفري شامل  240 ة، يك نمون91ـ92هران در سال تحصيلي شهر ت
آوري اطالعـات، از   جهت جمـع  ، مورد بررسي قرار گرفت.شداي تصادفي انتخاب  خوشه ةشيو

 )NEO-PI-R(هـاي شخصـيتي    مقيـاس ويژگـي   يانگ، (IAD)هاي اعتياد به اينترنت  نامه پرسش
  محيط خانواده موس و موس استفاده شد. ةمنا كري و كاستا و پرسش مك
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 5ال داراي ؤو هـر سـ   ال بـود ؤسـ  36عد و ب 8شامل  .اعتياد به اينترنت يانگ ةنام پرسش .الف
و  مخالفم، مخالفم، نه مخالفم نه مـوافقم، مـوافقم و كـامالً مـوافقم اسـت      گزينه شامل كامالً
ه حاالت، احساسات و رفتارهـاي  اي را انتخاب كند ك بايست گزينه آموز) مي آزمودني (دانش

دهد. ضـريب پايـاني بـه روش بازآزمـايي بـراي كـل        او را در زندگي روزمره بهتر نشان مي
  است. بوده 85/0مقياس معادل 

 نامـه فـرم   ايـن پرسـش   كـري و كاسـتا:   مك )NEO-PI-R( هاي شخصيتي مقياس ويژگي .ب
 تهيـه  1985ري درسـال  كـ  كه توسط كوستا و مـك  )NEO(نامه شخصيتي  پرسش ةشد كوتاه
است. در هنجار اين آزمون كـه جهـت    هنجار شده 1381و توسط كيامهر درسال  است، شده

 هاالت هر خرده مقيـاس از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ و بازآزمـايي اسـتفاد      ؤپايايي مجموع س
، 90/0، 86/0، 87/0، 89/0، 92/0بـه ترتيـب    C,A,O,E,Nگانـه   است. براي عوامل پـنج  شده

  است. بوده 83/0است و ضريب پاياني براي كل مقياس به روش بازآزمايي نيز  دست آمده هب
عامــل شخصــيت (روان نژنــدي،  5الي اســت و بــراي ارزيــابي ؤســ 60نامــه  ايــن پرســش

لفه، ؤاين فرم براي هرم رود. در كارمي هگرايي) ب گرايي و وجدان گرايي، گشودگي، توافق برون
گـذاري   نمـره  4حسب پاسخي كه دريافت داشـته از صـفر تـا    ال برؤال داريم و هرسؤس 12
هـاي كـامالً مـوافقم مـوافقم، نظـري       ال يكي از جوابؤشود. آزمودني بايستي براي هرس مي

  ندارم، مخالفم، و كامالً مخالفم را انتخاب كند.
ال دو گزينـه  ؤال اسـت كـه هـر سـ    ؤس 90داراي  .محيط خانواده موس و موس ةنام پرسش. ج

 لفه ارتباطي، رشد فردي و حفظ سيستم را در خانوادهؤ. اين مقياس سه مداردلط صحيح و غ
بـراي مقيـاس    درصـد 68تـرين پايـايي    ) پـايين 1993سنجد. در پژوهش موس و موس ( مي

در پژوهش حاضر ضريب پاياني  است. براي مقياس پيوستگي بوده 86/0استقالل و باالترين 
، همچنـين  است 81/0و  75/0، 65/0به ترتيب برابر  ها لفاي كرونباخ براي مقياسآبه روش 

  دست آمد. به 78/0ضريب پاياني براي كل مقياس برابر 

  ها  يافته
هـاي مسـتقل و    گـروه  t هاي آماري همچـون آزمـون   هاي پژوهش از آزمون براي بررسي فرضيه
  است. شده  زمان استفاده تحليل رگرسيون هم
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هاي  گروه tغيرهاي پژوهش در ميان دختران و پسران و نتايج آزمون ميانگين و انحراف معيار مت  1جدول 
  مستقل

  مقياس
  انحراف معيار ميانگين

t معناداري سطح  
 دختران

120=n 
 پسران

120= n  
 دختران

120= n 
 پسران

120= n 
  028/0 71/2 42/2 33/2 15/64 40/55 اعتياد به اينترنت
        عوامل شخصيت

  536/0 62/0 81/8 67/8 23/17 93/17 نژندي روان
  425/0 79/0 62/8 82/8 85/31 75/32 گرايي برون

  446/0 76/0 92/7 81/7 13/30 90/30 گشودگي به تجربه
  397/0 84/0 51/7 54/7 00/31 83/31 پذيري توافق
  570/0 56/0 18/8 16/8 99/31 59/32 گرايي وجدان

        محيط خانوادگي
  559/0 58/0 80/5 87/5 08/20 52/20 رابطه 

  595/0 53/0 74/8 93/8 85/29 45/30 رشدي فردي
  679/0 42/0 19/4 20/4 65/12 88/12 حفظ سيستم

تفاوت دو جنس در احتمال اعتياد بـه   tآماره  كنيد مالحظه مي 1گونه كه در جدول  همان
اينترنت در ميان دو گروه  ها تنها در اعتياد به . نتايج نشان داد تفاوتاست 71/2اينترنت برابر 

  جنسيتي به لحاظ آماري معنادار است. 
بيني اعتياد به اينترنت دو جنس و كل نمونه بر حسب  نتايج تحليل رگرسيون براي پيش 2جدول 

  هاي شخصيتي و محيط خانوادگي ويژگي

  مقياس
  كل نمونه  پسران  دختران

 ضريب
 β pبتا

 ضريب
  ضريب  β pبتا

 β  pبتا

  000/0  468/0 000/0 516/0 000/0 416/0 نژنديروان
  000/0  -445/0 000/0 -444/0 000/0 -441/0 گراييبرون

  061/0  180/0 229/0 165/0 165/0 193/0 گشودگي به تجربه
  003/0  -271/0 040/0 -270/0 029/0 -282/0 پذيريتوافق
  001/0  315/0 022/0 313/0 015/0 328/0 گراييوجدان

  284/0  086/0 403/0 096/0 523/0 075/0رابطه
  000/0  -356/0 003/0 -346/0 002/0 -363/0 رشدي فردي
 917/0 -663/0035/0792/0010/0-063/0 حفظ سيستم

  R2( 8/82 3/83 8/82كل واريانس تبيين شده (
  000/0  107/63 000/0 312/30 000/0 440/31 و سطح معناداريf آماره 

هاي  بيني اعتياد به اينترنت بر حسب ويژگي هاي دختران و پسران در پيش تمنظور بررسي تفاو به
رگرسـيون   ابتـدا، تحليـل   زمان اسـتفاده شـد.   شخصيتي و محيط خانوادگي، از تحليل رگرسيون هم



 

 

99 

وت
 تفا

سي
رر
ب

 
ي 

ها
ش

ر پي
ي د

سيت
جن

 
ني
بي

 
گي

نند
ك

...  

) p ،44/31=f>000/0نتيجـه ايـن تحليـل (    ).2چندگانه براي گروه دختران انجام شـد (جـدول   
درصد از واريانس اعتياد  8/82ي و محيط خانوادگي در مجموعهاي شخصيت نشان داد كه ويژگي

نژنـدي و   ند از روانا بين عبارت هاي پيش كند. در اين گروه، متغير به اينترنت دختران را تبيين مي
پـذيري و   توافـق  ،گرايي برون اعتياد به اينترنت، ةكنند بيني گرايي كه به صورت مثبت پيش وجدان

اعتيـاد بـه اينترنـت در     I كنند بيني پيش صورت منفي انوادگي كه بهفردي محيط خ ويژگي رشدي
). نتـايج نشـان داد كـه    2ها براي پسران نيز انجام شد (جـدول   همين تحليل .استميان دختران 

درصد از واريانس اعتياد بـه اينترنـت     3/83هاي شخصيتي و محيط خانوادگي در مجموع  ويژگي
نژنـدي و   از روان نـد ا بين عبـارت  ). متغيرهاي پيشp ،31/30=f>000/0( كند پسران را تبيين مي

پـذيري و   ، توافـق  گرايي اعتياد به اينترنت، برون ةكنند بيني گرايي كه به صورت مثبت پيش وجدان
اعتيـاد بـه اينترنـت در     ةكننـد  بيني صورت منفي پيش فردي محيط خانوادگي كه به ويژگي رشدي

ه بر كل گروه نمونه نشـان داد كـه متغيرهـاي معنـادار بـراي      هاي مشاب تحليل .است پسرانميان 
گرايـي و ويژگـي    پـذيري، وجـدان   گرايـي، توافـق   نژندي، برون بيني اعتياد به اينترنت، روان پيش

  .هستندفردي محيط خانوادگي  رشدي

  گيري نتيجه
و  هاي شخصـيتي  كنندگي ويژگي بيني شهاي جنسيتي در پي ررسي تفاوتب” اين پژوهش با هدف

هـاي   طبـق تحليـل   اسـت.  صـورت گرفتـه   “هاي محيط خانوادگي براي اعتياد به اينترنت ويژگي
شده تفاوت معناداري بين احتمال ابتال به اعتياد به اينترنت در دختران و پسران وجود دارد.  انجام

 ) و1388اين يافته با مطالعات شـايق و همكـاران (   شود. اين اختالف به برتري پسران منجر مي
گونه تحليل كرد كه شايد، از  توان اين ) همخوان است. اين موضوع را مي2008گومبور و واس (

آنجايي كه پسران در بيـان احساسـات خـود و برقـراري روابـط نزديـك و صـميمي كـه در آن         
كننـد، و   مـي  تر از دختران عمل ضعيف كنندراحتي بيان  هيجانات و احساسات واقعي خود را به

هاي جديـد بـيش از دختـران اسـت. از سـويي ديگـر        سران در برخورد با پديدهنيز كنجكاوي پ
هـاي   كننده بيني پيش بودن پذيري و وجداني گرايي، توافق نژندي، برون هاي شخصيتي روان ويژگي

هاي معنـاداري از نظـر    و تفاوت استمعناداري براي اعتياد به اينترنت در ميان دختران و پسران 
حائز  ةاعتياد به اينترنت، بين دو گروه جنسيتي وجود ندارد. نكت ةكنند نيبي صفات شخصيتي پيش

گرايي با اعتياد به اينترنت است كـه بايـد آن را بررسـي     مثبت وجدان ةاهميت در اين زمينه رابط
) و 1388( نژندي و اعتياد به اينترنت با مطالعات شـايق و همكـاران   ميان روان هوجود رابط .كرد

 ة) همخوان است. از سويي ديگر اين يافته كه اعتياد بـه اينترنـت رابطـ   2007ان (فراور و همكار
)، 2007( گرايـي دارد بـا مطالعـات فـرارو و همكـاران      گرايي و بـرون  منفي و معناداري با توافق

بـا توجـه بـه     .اسـت ) همخوان 2007تي ( يي ) و نيز هاردي و مينگ2006ميركرك و همكاران (
گرايـي بيشـترين اهميـت را در     هاي شخصيتي بـرون  ويژگي هر يك ازضريب رگرسيوني  ةانداز
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هاي محـيط خـانوادگي ويژگـي رشـدي      بيني اعتياد به اينترنت دارد. همچنين از بين ويژگي پيش
 اسـت. معنادار اعتياد به اينترنت چه در ميان دختران و چه در ميان پسـران   ةكنند بيني فردي پيش

فرهنگـي،   ـ يـابي فكـري   يـابي پيشـرفت جهـت    الل، جهـت لفه رشدي فردي به موضوع استقؤم
هايي كه نمـرات   مذهبي اشاره دارد. خانواده ـ كيدات اخالقيأهاي تفريحي و ت يابي فعاليت جهت

ها  گذارند. اين خانواده كنند، به استقالل هر يك از اعضا احترام مي لفه كسب ميؤبااليي در اين م
ا را براساس مفاهيم ارزشي درست يـا نادرسـت انجـام    كنند و كاره در مراسم مذهبي شركت مي

) كه سبك تربيتي والدين و چـي  2008( دهند. اين يافته با مطالعات كيونگ پارك و همكاران مي
بـين اعتيـاد بـه اينترنـت      ) كـه ضـعف در سـاختار خـانوادگي را پـيش     2007(  هون و همكاران

دانند، همسوست. با نگـاهي بـه ضـرايب     مي ثرؤاند و عوامل خانوادگي را در خطر ابتال م دانسته
هاي شخصيتي  يابيم كه از ميان ويژگي شده، در مي  بين بررسي رگرسيوني هر يك متغيرهاي پيش

گرايي در دو جنس بيشترين اهميت را در تبيين اعتياد به اينترنت در نوجوانان دختر و پسر  برون
گي رشـدي فـردي محـيط خـانوادگي و در     نژندي، سپس ويژ هاي بعدي ابتدا روان دارد. در رتبه

طـور   بـه  هاي تغييرات در احتمال اعتياد به  اينترنت هسـتند.  كننده گرايي تببين آخر ويژگي توافق
كلي تمايل نوجوانان به ايجاد ارتباط با ديگران و برقراري روابط اجتماعي يكي از عمده عواملي 

ي ديگر برخي مشـكالت رفتـاري و نيـز    دهد، از سوي ها را در معرض خطر قرار مي است كه آن
بـودن از سـوي جمـع     فرهنگي، تالش آنان براي مورد قبول ـ هاي مناسب فكري يابي عدم جهت

  به اعتياد اينترنت را در نوجوانان افزايش دهند.  توانند احتمال ابتال همه عواملي هستند كه مي

  ها و پيشنهادات   محدوديت
  بارت بودند از:ها و مشكالت اين پژوهش ع محدوديت

   .آموزان عدم همكاري برخي از مسئولين مدارس و دانش •
خودگزارشي كه در اين نوع هميشـه ايـن امكـان وجـود دارد كـه       ةنام انجام تحقيقات پرسش •

  هاي غيرواقعي يا تحريف شده بدهند. ها پاسخ آزمودني
  ن.بودن آ فقر منابع ايراني و خارجي در رابطه با اين موضوع به دليل تازه •

اندركاران بخش آموزش و پـرورش، بـا    ساي مدارس و دستؤشود تا ر در پايان پيشنهاد مي
كننده احتمال اعتياد نوجوانان به اينترنت به شناسايي افـراد در معـرض    بيني توجه به عوامل پيش

هاي پيشگيري جهت كاهش آمار اين اختالل در جامعه اقدام  خطر بپردازند و با استفاده از روش
ساز اخـتالل   شناخت و معرفي عوامل زمينه برايهاي آموزشي  ها برنامه . و نيز براي خانوادهدكنن

  وسيله از ابتال نوجوانان بيشتري جلوگيري شود. اعتياد به اينترنت، فراهم شود تا بدين
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