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بررسی نقش متغیرهای پیش بین ابعاد شخصیت و سالمت روان در اعتیاد به اینترنت دانشجویان رشته های
پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه های سنندج در سال 3141
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 -1عضو هیأت علمی گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور کردستان ،سنندج ،ایران
 -2عضو هیأت علمی گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور کردستان ،سنندج ،ایران
 -6کارشناسی ارشد روانشناسی ،مدرس موسسه آموزش عالی المهدی(ع) اصفهان ،ایران
 -4کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی ،کرج ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :با توجه به شیوع باال و رو به افزایش اعتیاد به اینترنت و این که در زمینه پیش بین های اعتیاد به
اینترنت در ایران پژوهش های اندکی انجام شده ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای پیش بین ابعاد شخصیت
و سالمت روان در اعتیاد به اینترنت دانشجویان رشته های پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه های سنندج در سال 1636
بود.
روش بررسی :روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته های پزشکی و غیرپزشکی
دانشگاه های سنندج در سال  1636بود .در این مطالعه  252دانشجو ( 125دختر  125پسر) ،به صورت تصادفی به
عنوان نمونه انتخاب و چک لیست عالئم سالمت روان ،پرسشنامه شخصیتی نئو ،و اعتیاد به اینترنت را تکمیل کردند.
داده ها با استفاده از نرم افزار ) SPSS (Version 20تحلیل شد .آزمون های آماری مورد استفاده نیز شامل ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون به روش گام به گام و آزمون  tبود.
یافته ها :نتایج تحلیل داده ها نشان داد که زیرمقیاس های وسواس-اجبار ،گشودگی ،وظیفه شناسی ،پرخاشگری ،و
شکایات جسمانی نقش پیش بین داشته و مجموعاً  51درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کنند
( P=2/221و .)F=23/39
نتیجه گیری :میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان به سطح سالمت روان و شخصیت آن ها وابسته است و از طریق
ابعاد سالمت روان و شخصیت می توان اعتیاد به اینترنت آنها را پیش بینی نمود.
کلمات کلیدی :اینترنت ،سالمت ،شخصیت.
نویسنده مسئول :افشین صالحیان
آدرس :ایران ،زاهدن ،دانشگاه پیام نور
ایمیلsalahyanafshin@gmail.com :
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مقدمه
اعتیاد معموالً تداعیگر اعتیادهای سنتی همچون اعتیاد به الکل،
نیکوتین ،مواد مخدر و قمار است ،با اینحال اعتیاد یک پدیده
چندوجهی است که عالوه بر مواد مخدر شامل حوزه های
دیگری هم هست .یکی از این حوزه ها که مورد غفلت واقع
شده ،اعتیاد به اینترنت است ،که با گسترش رایانه های شخصی
و افزایش نیاز اتصال به اینترنت در خانه و محل کار شایع شده
است .امروزه شاهد تحوالت عظیمی در عرصه فرهنگی ناشی از
اینترنت هستیم .انقالب الکترونیک ،انفجار اطالعاتی و رایانه ای
تفاوت های کمی و کیفی بسیاری در جهان نسبت به دو دهه
گذشته با خود به همراه آورده است ( )1و با تمامی جنبه های
زندگی افراد از منزل تا محل کار ،آموزش ،خدمات بانکی ،خرید
و  ...تلفیق شده است؛ به طوری که در عرض چهار سال تعداد
کاربران اینترنتی به  52میلیون نفر رسیده و گفته می شود که
در هر 122روز حجم فعالیت و کاربرد اینترنت دو برابر افزایش
می یابد ( .)2در ایران نیز در سال های اخیر میزان استفاده از
اینترنت رشد چشمگیری داشته است؛ باتوجه به آمارهای موجود
در چند سال اخیر ،تعداد کاربران اینترنت  25برابر شده است
( .)6براساس آخرین تحقیقات انجام شده ،بیشتر کاربران
اینترنت جوانان هستند و  65درصد آن ها در فضاهای مجازی
گفتگو 22 ،درصد بازی های رایانه ای 62 ،درصد بازنگری نامه
های الکترونیکی و  25درصد مشغول جستجو در شبکه جهانی
هستند ( )6و آمار  5تا  12درصد از اعتیاد به اینترنت گزارش
شده است ،که حاکی از اهمیت موضوع می باشد ( .)4اعتیاد به
اینترنت شامل اعتیاد به اتاقهای گپ زنی ،هرزه نگاری ،قمار
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اعتیاد به رایانه در آثار  Showtonمورد مطالعه قرار گرفته اند،
اما اعتیاد به اینترنت اصطالحی بود که اولین بار به وسیله یانگ
مطرح گردید .این اختالل با عناوین متفاوتی از قبیل"وابستگی
رفتاری به اینترنت"" ،استفاده مرضی از اینترنت"" ،استفاده
مشکلزا از اینترنت"" ،استفاده بیش از حد از اینترنت" ،نیز
معرفی می شود ( .)5اعتیاد اینترنتی به عنوان یک رفتار
وسواسی یا آرزوی برقراری پیوند ،یا حتی نمودی از انتقال و یا
رفع نیاز قلمداد می شود ( .)3افرادی چون  Yungو سایر
روانشناسان معتقدند که زیاده روی در استفاده از اینترنت ،می
تواند برای سالمتی فکری و فیزیکی شخص خطرناک باشد .در
واقع ،اعتیاد به اینترنت کارکرد انطباقی شخص را مختل می کند
( .)9باتوجه به این که اینترنت مخزنی از انواع اطالعات در طیف
خوب و بد است ،احتمال فساد اخالقی و انحرافات اجتماعی در
چنین فضایی نسبتاً باال است .از طرف دیگر ،فضای ناسالم
مجازی می تواند به طور چشمگیری مؤلفه های روانشناختی از
قبیل سالمت روان و مهارت های اجتماعی را نیز تحت تأثیر
خود قرار دهد . Orzakدر  1333اعتیاد به اینترنت را به عنوان
اختالل در نظر گرفت .نوعی اختالل که کاربر رابطه با صفحه
رایانه را جذاب تر از واقعیت زندگی روزمره میبیند .به نظر او هر
کسی که رایانه دارد ،در معرض اعتیاد است ،اما افرادی که
خجالتی ،افسرده ،تنها و بی حوصله هستند آسیب پذیری
بیشتری دارند .تحقیقاتی که اخیراً درباره اعتیاد به اینترنت
صورت گرفته اند ،چندین معیار برای اعتیاد به اینترنت و
بازشناسی آن برشمرده اند .سه مورد از این معیارهای مهم
عبارتند از:

آنالین و خریدهای اینترنتی میشود .همچون دیگر اعتیادها این

 .1هنگامی که شخصی سعی می کند که از اینترنت خارج شود

نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزوی

احساس بی قراری و بد خلقی می کند.

میسازد و میتواند موجب تخریب سالمت ،روابط ،احساسات و

 .2از اینترنت برای فرار از مشکالت و یا کاستن از احساس

نهایتاً روان فرد شود ( .)5اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از

ناامیدی ،گناه ،اضطراب و یا افسردگی استفاده می شود.

مشکالت رفتاری در استفاده از اینترنت اشاره دارد .اگرچه
مفاهیمی چون "اعتیاد به تکنولوژی" در نوشتههای  Grifithو
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 .6کاربر اینترنت در مورد میزان و زمان استفاده از
اینترنت ،به اعضای خانواده و یا دوستانش دروغ گفته و آن را
کتمان می کند و نهایتاً شخص با وجود هزینه باالی استفاده از
اینترنت مکرراً نیز از آن استفاده میکند (.)3
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روش بررسی
روش پژوهش از نوع رابطه ای و مقطعی می باشد و جامعه
آماری پژوهش حاضر شامل همه دانشجویان دانشگاه های شهر
سنندج در سال تحصیلی  32-36بود .نمونه آماری شامل

پیامدهای این اختالل نیز عبارت از مشکالت بین فردی و یا

252نفر ( 125دختر  125پسر) بود که بر اساس فرمول کوکران

مشکالتی در هنگام کار یا مطالعه ،نادیده گرفتن مسئولیت های

و پژوهش جوانمرد و همکاران ( )3تعیین و به طور تصادفی ساده

مربوط به دوستان ،خانواده و یا مسئولیت های فردی ،تغییر در

از میان دانشجویان رشته های علوم انسانی ،فنی و مهندسی و

سبک زندگی به منظور گذران وقت بیشتر با اینترنت ،کاهش

پزشکی انتخاب شدند .معیارهای ورود شامل عدم داشتن سابقه

فعالیت فیزیکی و بی توجهی به سالمت شخصی و بی خوابی

روانپزشکی و مصرف دارو و داشتن حداقل یکسال سابقه تحصیل

است ( .)2اعتیاد اینترنتی چندین گونه دارد که شایع ترین آن

در دانشگاه بود .پس از نمونه گیری و تعیین افراد به صورت

ها عبارتند از اعتیاد به سایبر سکس ،اعتیاد به روابط سایبر،

تصادفی بر اساس لیست دانشجویان در واحد آموزش دانشکده

اعتیاد به خرید و تجارت و مزایده ،اعتیاد به بازی های

ها ،از دانشجویان جهت تکمیل پرسشنامه ها دعوت شد و به

کامپیوتری ،اعتیاد به جست وجو و ذخیره بیش ازحد اطالعات

صورت گروهی دانشجویان با نظارت و راهنمایی پژوهشگران

( .)9قاسم زاده و همکاران ( )2به بررسی نرخ شیوع اعتیاد به

پژوهش حاضر ،در کالس دانشکده های دانشگاه کردستان و

اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به

علوم پزشکی کردستان به پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت،

اینترنت در متغیرهای تنهایی ،عزت نفس و مهارت های

شخصیت و سالمت روان به صورت همزمان پاسخ دادند.

اجتماعی پرداختند .نتایج نشان داد نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت

ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه سالمت روان  ،SCL90پنج

در میان دختران دبیرستانی شهر تهران  6/2درصد می باشد و

عاملی شخصیت ) (NEOو اعتیاد به اینترنت یانگ بود ،که به

بین تنهایی و عزت نفس گروه ها ،تفاوت معنی داری به دست

طور همزمان مجموعه پرسشنامه ها در اختیار آزمودنی های

نیامد .همچنین معتادان به اینترنت از دو گروه های دیگر به طور

پژوهش قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم

معنی دار رفتارهای اجتماعی نامناسب بیشتری را نشان دادند و

افزار آماری  Spss 20و آزمون های آماری  tمستقل ،ضریب

میزان سرکشی آن ها نیز به طور معنی دار از کاربران معمولی

همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد .در ادامه به شرح

بیشتر بود .متأسفانه ،در زمینه بررسی متغیرهای پیش بین

هر کدام از ابزارها پرداخته شده است:

اعتیاد به اینترنت تحقیقات چندانی انجام نگرفته است و تنها
موردی که در ایران انجام شده پژوهش جوانمرد و همکاران ()3

تست اعتیاد به اینترنت )(Internet addiction test

است ،آن ها به این نتیجه رسیدند که حساسیت سیستم بازداری

یکی از معتبرترین ابزارهای مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتی

رفتاری بر اعتیاد به اینترنت تأثیرگذار است .بنابراین با توجه به

است که توسط دکتر کیمبرلی یانگ ابداع شده است.این

فقدان یافته های پژوهشی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

پرسشنامه دارای  22سؤال بوده و حداقل نمره صفر و حداکثر

متغیرهای پیش بین ابعاد شخصیت و سالمت روان در اعتیاد به

نمره  122می باشد که هدف آن سنجش میزان اعتیاد به

اینترنت دانشجویان دانشگاه های سنندج انجام گرفت.

اینترنت در افراد مختلف می باشد .این پرسشنامه در مقیاس
لیکرتی شش گزینه ای 2تا 5نمره گذاری می شود و کاربرانی که
62
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نمره های مابین  22تا  122کسب کنند به عنوان کاربر

لیکرتی پنج گزینه ای (هیچ ،کمی ،تاحدی ،زیاد ،به شدت) به

دارای اعتیاد به اینترنت شناسایی می شوند .این پرسشنامه

صورت  2تا  4نمره گذاری می شود و چنانچه میانگین نمره در

استاندارد است و روایی و پایاییآن در مطالعات قبلی  2/3با

هر عامل بزرگتر از  6باشد به عنوان اختالل شدید طبقه بندی

آلفای کرونباخ گزارششده است ( .)2نسخه فارسی این مقیاس

می شود .هر عامل سؤاالتی دارد که میانگین هر عامل محاسبه

در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و  )12( Nastiezaiپایایی

شده و با نمره برش  6مقایسه می شود .در هنجاریابی اصـلی

آن را 2/21با آلفای کرونباخ و قاسمزاده با آلفای کرونباخ 2/2

آزمـون ،بـاالترین آلفـای کرونبـاخ و کمترین آن مربوط بـه

گزارشکرده است (.)2

روانپریشـی ( )32/2و افسردگی ( )2/99بوده است .بررسی

آزمون پنج عاملی نئو )(NEO

پایایی به شیوه بازآزمایی نیـز ،ضـرایب 2/29تا 2/3را نشان داده

این آزمون عامل های برونگرایی/درونگرایی ،روان رنجوری،
انعطاف پذیری ،وظیفه شناسی و تجربه گرایی را مورد سنجش
قرار می دهد .این پرسشنامه در مقیاس لیکرتی پنج گزینه ای
(کامالً نادرست ،تاحدی نادرست ،نه درست نه نادرست ،تاحدی
درست ،و کامالً درست) به ترتیب به صورت  1تا  5نمره گذاری
می شود و حداقل نمره  22و حداکثر نمره پرسشنامه  122می
باشد .همچنین حداقل و حداکثر نمره هر حیطه نیز به ترتیب 4

اسـت ( .)12در پژوهش  )12( Nastiezaiکه روی  695نفر از
دانشجویان سیستان و بلوچستان انجام شد ،پایایی ابعاد سالمت
روان در همه ابعاد به روش آلفای کرونباخ مابین  2/92تا 2/24
محاسبه شد .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS
( )Version 20استفاده شد .آزمون های آماری مورد استفاده
نیز شامل ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون به روش گام به
گام و آزمون  tمستقل بود.

و  22می باشد و میانگین ابعاد برونگرایی/درونگرایی ،روان
رنجوری ،انعطاف پذیری ،وظیفه شناسی و تجربه گرایی به

یافته ها

ترتیب  16/3 ،13 ،12 ،16و  15است .ضرایب همسانی درونی

نتایج نشان داد که میانگین سن دانشجویان دختر و پسر به

آزمون بترتیب  2/39 ،2/32 ،2/92 ،2/63و  2/32گزارش شده

ترتیب22/61 ±2/63؛  21/21 ±1/22می باشد و  22/4درصد

است ( .)11این آزمون دارای چهار فرم  32 ،122 ،242و 22

کل (221نفر) نمونه مجرد و 11/3درصد (23نفر) متأهل بودند.

سؤالی است که فرم  22سؤالی آن در پژوهش حاضر استفاده

2/2درصد (22نفر) آن ها شاغل و 31/2درصد (222نفر) بیکار

شد .در پژوهش حاضر پایایی ابعاد برونگرایی/درونگرایی ،روان

بودند .میانگین معدل دختران و پسران نیز به ترتیب±1/62

رنجوری ،انعطاف پذیری ،وظیفه شناسی و تجربه گرایی به

13/21؛  15/26±2/93بود .همچنین 123( 94/4نفر) نمونه

ترتیب  2/22 ،2/25 ،2/21 ،2/93و  2/96محاسبه شد.

مورد پژوهش ساکن خوابگاه و 25/3درصد (34نفر) ساکن شهر

پرسشنامه سالمت روانی (Symptoms SCL90

سنندج بودند .در جدول 1میانگین و انحراف استاندارد

)Checklist

متغیرهای اعتیادبه اینترنت ،شخصیت و سالمت روان به همراه

این آزمون مقیاس های شکایات جسمی ،وسواس-اجبار،

زیرمقیاس های آنها نشان داده شده است.

افسردگی ،حساسیت در روابط بین فردی ،ترس مرضی،

همچنین نتایج حاکی از این بود که میانگین اعتیاد به اینترنت

خصومت ،اضطراب ،افکار پارانوییدی و روانپریشی را به وسیله

دانشجویان دختر و پسر به ترتیب  96/24±2/63و ±2/33

 32سؤال مورد سنجش قرار می دهد .این پرسشنامه در مقیاس

 33/59می باشد .جهت مقایسه میانگین اعتیاد به اینترنت در
63
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دانشجویان دختر و پسر ،از آزمون  tمستقل استفاده

آنالیز آماری جدول  6نیز نشان می دهد که با استفاده از آزمون

شد ،که نتایج آن حاکی از عدم معنی داری تفاوت میانگین های

پیرسون برای تعیین معنی داری رابطه بین متغیرها ،بین

دو گروه بود ( P=2/29و  .)t=11/1آنالیز آماری جدول  2نشان

اکثریت متغیرها ارتباط معنی دار و مستقیم وجود دارد

می دهد که با استفاده از آزمون پیرسون برای تعیین معنی داری

(.)P>2/21

رابطه بین متغیرها ،بین اکثریت متغیرها ارتباط معنی دار و
مستقیم وجود دارد (.)P>2/21

جدول :1شاخص های توصیفی متغیرهای اعتیاد به اینترنت ،ابعاد شخصیتی و سالمت روان دانشجویان
متغیر

زیرمقیاس

اعتیادبه اینترنت

اعتیادبه اینترنت

96/24±2/63

نوروتیسم

2/3 ±6/61

9/32 ±3/46

برونگرایی

9/3 ±6/12

11/22 ±2/46

3/22

گشودگی

12/2 ±5/39

3/23 ±3/26

3/96

4

توافق گرایی

11/6 ±6/61

9/36 ±5/25

3/42

3

شخصیت

دختر

پسر

میانگین
کل

حداقل

حداکثر

میانگین
33/59 ±2/33

91/92

9

35

2/41

4

19

5

15
19
22

وجدان کاری

12/21 ±5/61

3/66 ±3/62

3/99

2

13

افسردگی

2/3 ±2/61

2/14 ±2/29

2/52

2/24

1/2

شکایت جسمانی

2/54 ±2/93

2/23 ±1/93

2/42

2/1

2/6

روان پریشی

2/22 ±2/24

2/22 ±6/12

2/25

2/21

2/2

اضطراب

2/23 ±2/12

2/31 ±1/34

2/5

2/1

6/2

وسواس-اجبار

2/63 ±2/21

2/2 ±2/22

2/22

2/24

2

حساسیت در روابط

2/9 ±2/25

2/24 ±2/53

2/69

2/23

6

ترس مرضی

2/3 ±2/46

2/13 ±2/11

2/62

2/26

2

پرخاشگری

2/12 ±2/61

1/1 ±2/46

2/31

2/22

6/6

افکار پارانوئیدی

2/22 ±2/33

1 ±2/93

2/31

2/21

1/1

سالمت روان

جدول :2ضرایب همبستگی بین ابعاد شخصیت و اعتیاد به اینترنت
متغیر

1

.1اعتیاد به اینترنت

ـــ

.2نوروتیسم

-2/19

6

2

5

4

ـــ
**

.6برونگرایی

2/224

.4گشودگی

**2/632

**2/415

**2/523

ـــ

2/221

.5توافق گرایی

-2/226

**

2/634

**

.3وظیفه شناسی

-2/253

**

2/494

**

2/933

**

p<2.21; *p<2.25

42

2/553

ـــ
**

2/612

**

2/545

ـــ
**

2/352
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جدول :3ضرایب همبستگی بین ابعاد سالمت روان و اعتیاد به اینترنت
متغیر

1

.1اعتیاد به اینترنت

ـــ

.2افسردگی

2

-2/222

.6شکایات جسمانی

**

2/449

6

4

**

ـــ

2/219

.4روان پریشی

2/123

**2/632

 .5اضطراب

2/231

**

2/993

**

2/642

2/555

**

2/222

**

2/441

.9حساسیت بین فردی

-2/229

**

**

2/623

.2ترس مرضی

2/295

**

2/433

**

2/269

.3پرخاشگری

-2/235

**

2/523

.12افکار پارانوئیدی

-2/223

**2/226

 .3وسواس-اجبار

3

2

ـــ
**2/226

**

5

9

3

2/423

*

2/145

*2/129

ـــ
**
**

2/351

2/223

**
**

ـــ

2/314

2/423

**

2/232

**2/353

**

2/231

**

2/512

**

2/912

**

2/425

**2/223

ـــ
*

2/193

**
*

2/626

2/196

*2/193

ـــ
**

2/442

**

2/429

**2/512

ـــ
**

2/393

**2/549

ـــ
**2/592

**

p<2.21; *p<2.25

جهت پیش بینی متغیر اعتیاد به اینترنت توسط زیرمقیاس
های شخصیت و سالمت روان از رگرسیون به روش گام به

شکایات جسمانی +2/24پرخاشگری + 2/26وجدان -2/22

گام استفاده شد که نتایج آن در جدول  4نشان داده شده

گشودگی +2/63وسواس-اجبار  =2/63اعتیاد به اینترنت

است .طبق نتایج در گام های اول تا پنجم به ترتیب
متغیرهای وسواس-اجبار ،گشودگی ،وجدان ،پرخاشگری،

جدول : 5ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای پیش بین در گام پنجم

شکایات جسمانی وارد مدل شده اند و در کل در نهایت 51

مدل

درصد از واریانس متغیر اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرده
اند ( P=2/221و .)F=23/39

عدد ثابت

Unstandardize
d Coefficients
Std.
B
Error
12/42 49/24

t

P

Beta
ـــ

6/92

2/2221

وسواس-اجبار

2/23

1/41

2/63

5/26

2/2221

جدول :4نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی اعتیاد به اینترنت

گشودگی

1/51

2/29

2/63

5/49

2/2221

بر اساس ابعاد شخصیت و سالمت روان

وظیفه شناسی

-1/25

2/29

-2/22

-4/24

2/2221

پرخاشگری

-2/93

2/66

2/26

-6/99

2/2221

شکایات جسمانی

5/42

1/49

2/24

6/39

2/2221

F
Change

p

مدل

R

R
Square

1

2/55

2/622

R
Square
Change
2/622

2/2221

35/93

2

2/322

2/692

2/232

14/51

2/2221

6

2/343

2/422

2/252

16/22

2/2221

4

2/321

2/434

2/242

11/43

2/2221

5

2/914

2/512

2/243

16/42

2/2221

بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر هدف پیش بینی اعتیاد به اینترنت
توسط متغیرهای سالمت روان و شخصیت بود .نمونه مورد

در جدول  5نیز ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای

مطالعه شامل 252نفر ( 125دختر  125پسر) بود که به

پیش بین در گام پنجم نشان داده شده است .بنابراین فرمول

روش تصادفی ساده از میان دانشجویان رشته های علوم

پیش بینی متغیر اعتیاد به اینترنت طبق نتایج به شرح زیر

انسانی ،فنی و مهندسی و پزشکی انتخاب شدند .میانگین

می باشد:

سنی دانشجویان دختر و پسر در نمونه مورد مطالعه به
41
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ترتیب 22/61 ±2/63؛  21/21 ±1/22بود و 22/4

اینترنت بود .در تبیین این یافته می توان به نکاتی که در

درصد آن ها مجرد و فقط 2/2درصد آن ها شاغل بودند .در

ادامه آمده اشاره نمود .به طور کلی افرادی که در این صفت

واقع ،پژوهش روی نمونه ای از دانشجویان انجام شد که با

نمره باالیی کسب می کنند ،هم درباره دنیای درونی و هم

توجه به متغیرهای دموگرافیک مثل جوان بودن ،درصد

درباره دنیای بیرونی کنجکاو هستند و زندگی آن ها از لحاظ

باالی بیکاری و مجرد بودن ،مستعد سپری نمودن زمان در

تجربه غنی است ،چون تجارب جدید را میپسندد و

سایت های اینترنتی بوده اند .یافته های توصیفی تحلیل

میخواهند آن ها را لمس کنند .خود به دنبال تجارب

پرسشنامه ها نیز نشان داد که میانگین اعتیاد به اینترنت در

میروند و سعی میکنند تجارب مختلفی کسب کنند .آن ها

کل نمونه 91/92 ±2/64است .طبق پیشنهاد  Yungنمره

مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزش غیر متعارف بوده و

بین  22تا  43کاربر معمولی 52 ،تا  93وضعیت در معرض

برای شنیدن و گوش کردن و بررسی عقاید جدید و

خطر ( )at riskو نمرات 22تا 122وضعیت پرخطر ( high

اندیشههای نو رغبت نشان میدهند ( .)11طبق نتایج بین

 )riskمی باشد ( .)12بنابراین مقایسه میانگین اعتیاد به

دو متغیر گشودگی به تجارب و اعتیاد به اینترنت رابطه ای

اینترنت نمونه حاضر با طبقات پیشنهادی یانگ حاکی از

مثبت وجود داشت ،در واقع اینترنت باتوجه به غنی بودن به

اینست که دانشجویان در طیف در معرض خطر ()at risk

لحاظ اطالعات جدید ،وسیله ای است که کاربران احتماالً از

قرار دارند .همچنین نتایج نشان داد که زیرمقیاس های

طریق آن می توانند صفت کنجکاوی خود را ارضا نمایند

وسواس-اجبار ،گشودگی ،وظیفه شناسی ،پرخاشگری ،و

( .)11همچنین نتایج نشان داد که زیرمقیاس وظیفه شناسی

شکایات جسمانی پیش بین اعتیاد به اینترنت می باشند.

پیش بین منفی و معنی دار اعتیاد به اینترنت است .این

وسواس-اجبار که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و

یافته با نتایج شایق و بهرامی ( Hardie ،)1و ،)15( Tee

ترتیب و امور جزئی و همچنین کمالطلبی همراه است ،به از

 Gomborو  )13( Vasهمسو بود .وظیفه شناسی و

دست دادن انعطافپذیری ،صراحت و کارائی میانجامد .در

مسئولیت پذیری (با وجدان بودن) توصیف کننده قدرت

اختالل وسواس فکری-عملی ،افکار وسواسگونه و

کنترل تکانه ها ،به نحوی که جامعه مطلوب میداند و تسهیل

اضطرابآور با وسواسهای عملی همراه میشود .این

کننده رفتار تکلیف محور و هدف محور است .وظیفه شناسی

وسواسهای عملی کارهایی وسواسگونه هستند که شخص

ویژگی هایی چون تفکر قبل از عمل ،به تأخیر اندازی ارضای

برای کوشش جهت کاهش وسواسهای فکری خود انجام

خواسته ها ،رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویت

میدهد .این کردارها تکراری و کلیشهای و تا اندازهای

بندی تکالیف را دربر می گیرد.کنترل خود ،همچنین می

غیرارادی هستند ( .)16بنابراین ،احتماالً طبق نتایج رفتار

تواند به مفهوم قدرت طرح ریزی فعال ،سازماندهی و انجام

استفاده از اینترنت به صورت تکانشی و در راستای کاهش

وظایف محوله به نحو مطلوب نیز باشد که همه این ویژگی

وسواس های فکری انجام می شود .این یافته با نتایج  Xieو

ها تبیین کننده رابطه منفی این سازه با اعتیاد به اینترنت و

همکاران ( )14همسو بود .صفت گشودگی به تجارب نیز

صرف وقت برای آن است .چون افرادی که در مقیاس وظیفه

پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت بود .این نتیجه با یافته

شناسی نمره باالیی کسب می کنند ،به علت توانایی کنترل

 )12( Nastiezaieهمسو نبود ،در پژوهش

خود ،قادر به اولویت بندی کارها بوده و سعی دارند در

 Nastiezaieصفت روان رنجوری پیش بین اعتیاد به

چارچوب هنجارها عمل کنند ( .)11نتایج همچنین نشان

های
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داد که زیرمقیاش پرخاشگری پیش بین منفی و معنی
دار اعتیاد به اینترنت است ،این یافته با نتایج Vizeshfar
( )19همسو بود .با توجه به این که اعتیاد به اینترنت
مستلزم اختصاص زمان می باشد با ویژگی پرخاشگری افراد
همساز نمی باشد .چرا که پرخاشگری باعث کم حوصلگی و
کناره گیری از محرکات جدید می شود که می تواند تبیینی
در مورد این یافته باشد .در نهایت ،آخرین متغیری که پیش
بین معنی دار اعتیاد به اینترنت بود ،زیرمقیاس شکایات
جسمانی بود که با یافته های  Xiuqinو همکاران ()12
 Cheungو  )13( Wongهمسو بود .شکایات جسمانی به
طور معمول شامل درد ،عالئم خلقی ،اختالل در سیستم
گوارشی ،و ادراری است و منجر به بروز اختالل در زمینه
های شغلی-خانوادگی می شود ،که احتماالً طبق نتایج این
عالئم افراد را بر آن می دارد که در پی شناسایی علل آن ها
از اینترنت بهره ببرند و احتماالً ساعت ها زمان صرف
جستجوی اطالعات مرتبط با عالئم خود می نمایند (.)12
بنابراین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد سالمت روان
و شخصیت ،نقشی تعیین کننده در اعتیاد به اینترنت دارند و
از طریق این متغیرها می توان میزان اعتیاد دانشجویان به
اینترنت را تعیین نمود.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر طرح تحقیقاتی تحت حمایت دانشگاه پیام نور
سنندج به شماره 613/12می باشد.از کلیه دانشجویانی که با
سعه صدر با پژوهشگران همکاری نمودند کمال تشکر را
داریم.
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Examining the Role of Predictor Variables of Mental Health and Personality
Subscales in Internet Addiction of Students in Medical and non-Medical
Universities of Sanandaj in 2014
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Abstract
Background & Objective: According to the high and increasing prevalence of internet
addiction, and the fact that little research has been done on the predictors of internet addiction in
Iran, the purpose of this study was to examine the role of predictor variables of mental health and
personality subscales in internet addiction of students in medical and non-medical universities of
Sanandaj in 2014.
Method: The Method of this research was correlation and the statistical population were all of
medical and non-medical students of Sanandaj Universities in 2014. In this study, 250 students
(125 female and 125 male), were randomly selected, and completed the checklist of mental
health symptoms, NEO personality questionnaire, and internet addiction questionnaire. Data
were analyzed using Pearson Correlation, stepwise regression, and T test by SPSS software
version 20.
Results: The results indicated that obsession-compulsion, openness, consciousness, aggression
and somatization subscales had predictor roles in internet addiction, and totally 51 percent of
variances predicted the internet addiction (F=29.97; P=0.001).
Conclusion: The internet addiction of university students is dependent upon their mental health
and personality, and one can predict the internet addiction of students via subscales of mental
health and personality.
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