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چکیده 
مقدمه: با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی بر نحوه و چگونگی استفاده افراد از اینترنت تأثیر می گذارد؛ هدف پژوهش تعیین همبستگی 

اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان 
شهر جلفا در سال 1392 بود و با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 150 نفر انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطالعات از سیاهه شخصیتی هگزاکو  
"Personality Inventory Hexaco" و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ "Internet Addiction Test" استفاده شد. پایایی درونی 
پرسشنامه شخصیتی هگزاکو براساس آلفای کرونباخ بین 0/71 تا 0/81 درصد و پایایی پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 0/91 درصد برآورد شد. داده ها 

با استفاده از آزمون  های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS v. 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از میان ابعاد شخصیتی تنها بعد برون گرایی، تهییج  پذیری و تجریه  پذیری با اعتیاد اینترنتی همبستگی دارند. همچنین مشخص 
شد ابعاد شخصیتی تهییج  پذیری و تجربه پذیری پیش بینی کننده خوبی برای اعتیاد اینترنتی می باشند و حدود 63 درصد واریانس مربوط به اعتیاد به 

اینترنت را تبیین می کنند؛ به طوری که ابعاد تهییج  پذیری با بتای 0/40 و تجربه  پذیری با بتای 0/27- در پیش بینی نتایج مؤثر هستند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت از طریق ابعاد شخصیتی قابل پیش بینی است؛ لذا نتایج این پژوهش نکات مهمی در زمینه 

آموزش دانش آموزان مبتال به اعتیاد به اینترنت و مداخالت درمانی برای کنترل بدکارکردی روان شناختی آنها به همراه دارد.

کلید واژه ها: اعتیاد، اینترنت، هگزاکو

           تاریخ دریافت: 1393/4/26                                    تاریخ پذیرش: 1394/1/9

1-دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران )نویسنده مسؤول(
amir28144@gmail.com:پست الکترونیکی

2-کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایران
3-کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایران
4-کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، تبریز، ایران

 

آموزش پرستاری دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 1394، 68-77



امیر عزیزی و همکارانبررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ...

دوره 4 شماره 2 )پیاپی12( تابستان 1394آموزش پرستاری 69

مقدمه 
در سالهای اخیر اینترنت به مهم ترین ابزار علمی و تفریحی 
نوجوانان و بزرگساالن سراسر جهان بدل شده است. اینترنت مسیری 
سریع و آسان برای جستجوی اطالعات و برقراری ارتباط با دیگران 
فراهم آورده و به دلیل ماهیت چند رسانه ای و تعاملی خود، بخش 
بزرگی از زندگی انسان امروزی را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما آنچه 
اینترنت بر کارکرد زندگی روزانه،  که سر منشأ بروز تأثیرات منفی 
ارتباطات خانوادگی و سالمت هیجانی افراد گشته است، فقدان کنترل 
افراد بر استفاده از این فناوری نوظهور و استفاده بیمارگونه از آن است 
)1،2(. این پدیده تحت عنوان اعتیاد به اینترنت )3( توصیف شده و به 
عنوان یکی از اشکال اعتیادهای رفتاری در نظر گرفته شده است )4(.
در حقیقت، اعتیاد به اینترنت مفهومی است که از سال 1995 
مطرح شد و به تدریج انواع مختلف این اعتیاد مانند اعتیاد به چت، 
قمار آنالین، اعتیاد به اتاق های گپ و هرزه نگاری را شامل گردید 
که می تواند زمینه تخریب روابط، احساسات و در نهایت روح و روان 
افراد را فراهم نماید )5(. اعتیاد اینترنتی یک اختالل جسمی و روانی 
است که نشانه های تحمل، جدا شدن، اختالالت عاطفی و اختالل 

در روابط اجتماعی را در بر می گیرد )6(.
الگوی  را یک  اینترنت  به  اعتیاد  آمریکا  روانپزشکی  انجمن 
با حاالت  و  اختالل عملکردی شده  اینترنت که موجب  از  استفاده 
تعریف  باشد  همراه  ماهه  دو  دوره  یک  طول  در  درونی  ناخوشایند 
کرده است و برای تشخیص آن هفت مالک ارائه کرده است )حداقل 
سه معیار در طول دو ماه(: 1- عالیم تحمل یا کاهش لذت حاصل 
در نتیجه استفاده مکرر از اینترنت؛ 2- عالیم ترک در نتیجه قطع 
از  استفاده  زمان   -3 اینترنت؛  از  طوالنی  و  زیاد  استفاده  )کاهش( 
انجامد؛  به طول  دارد  ابتدا قصد  در  فرد  آنچه که  از  بیش  اینترنت 
4- تمایل مداوم برای کنترل استفاده از اینترنت؛ 5- صرف وقت قابل 
توجه برای امور مرتبط با اینترنت؛ 6- کاهش فعالیت های اجتماعی، 
شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت؛ 7- تداوم استفاده با وجود 

آگاهی از آثار منفی آن )7(.
به نظر می رسد که یکی از عواملی که می تواند در وابستگی به 
اینترنت نقش داشته باشد ویژگی های شخصیتی باشند. ویژگی های 
شخصیتی، صفات پایداری هستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر 
چندان تغییر نمی کنند. آنها گرایش های باثبات و بادوام پاسخ دهی 
می توانند،  و  می باشند  مختلف  محرک های  به  یکسان  شیوه  به 
پیش بینی کننده رفتار فرد در موقعیت های مختلف باشند. این ویژگی ها 

می توانند فرد را در برابر برخی اختالالت آسیب پذیر سازند )8(.

پس از چندین دهه پژوهش، روان شناسان شخصیت در حال 
نزدیک شدن به یک وفاق عمومی در مورد ویژگی های شخصیتی 
انسان می باشند: نظریه شخصیتی هگزاکو. این نظریه امروزه یکی از 
جامع ترین نظریات و مکمل نظریه پنج عاملی شخصیت در عرصه 
مطالعه شخصیت می باشد که متشکل از شش عامل بزرگ شخصیتی 
و  بودن  باوجدان  بودن،  سازگار  برون گرایی،  تهییج پذیری،  تواضع، 

گشودگی به تجربه است )9(.
مطالعات متعدد در خصوص ارتباط بین شخصیت های کاربران 
و اعتیاد به اینترنت حاکی از آن اند که اکثر معتادان به اینترنت دارای 
اضطراب،  تنهایی،  تکانشی بودن،  کمرویی،  همچون  ویژگی هایی 
خلق  کینه،  و  خشم  )اضطراب،  روان نژندی  صفات  افسردگی، 
برابر تنش(، خشونت  تکانشی بودن، آسیب پذیری در  افسرده، شرم، 
و پرخاشگری، سبک شخصیتی درون گرایی، احترام به خود پایین، 
احساسات ناپایدار و خیال پردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب 

وکاهش وابستگی به پاداش، برون گرایی و بازبودن می باشد )3(.
به لحاظ نظری بین عامل برونگرایی و گشودگی به تجربه و 
روانرنجورخویی و استفاده مفرط از اینترنت ارتباط مثبت و معناداری 
وجود دارد؛ در حالی که بین سازه های نظری برون گرایی و باوجدان 
بودن از یک طرف و اعتیاد اینترنی از طرف دیگر، تباین و تضاد دیده 
می شود )10(. به عنوان مثال مطالعه Landers و Bury نشان 
داد، افرادی که در بعد برونگرایی و با وجدان بودن نمره باالیی بدست 
می آورند، ممکن است گرایش کمتری به استفاده از اینترنت داشته 
باشند )11(. در خصوص ویژگی توافق پذیری، پژوهش ها حاکی از آن 
است افرادی که در بعد توافق نمره باالیی بدست می آورند، اغلب به 
عنوان همراهان بسیار خوب و آسان در نظر گرفته می شوند. برخی 
مواقع با فرض ماهیت خصومت آمیز اینترنت، ممکن است آن را برای 
آنها  برای  را  اینترنتی  ایجاد دوستی  و  بسیار جذاب سازد  افراد  این 
تسهیل نماید )12(. همچنین Wickert و همکاران خاطر نشان 
دارند  تمایل  برخوردارند  باالیی  برون گرایی  از  که  افرادی  ساختند 
تحریکات محیطی می شوند.  به سرعت جذب  و  باشند  اجتماعی تر 
این تمایل ممکن است فرد برون گرا را تحت تأثیر قرار دهد تا برای 
جستجوی مطالب جدید و هیجان برانگیز به اینترنت برود. در همان 
اینترنتی  فعالیت های  و  برون گرایی  بین  منفی  رابطه  یک  مطالعه، 
اجتماعی سنتی یافت گردید )برای مثال، مالقات در اتاق های گفتگو 
و شرکت در گروه های بحث(. در نهایت ثابت شده است که افرادی 
از  پایین تری  سطوح  می باشند،  باالیی  روان رنجورخویی  دارای  که 
کاربرد اینترنت را گزارش می کنند. این یافته ها بیانگر آن است که 
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برخی از مشخصه های شخصیتی ممکن است پیش بینی کننده کاربرد 
اینترنتی باشد )12(.

دانش آموزان از حساس ترین قشرهای اجتماع هستند و بسیاری 
از آنها مدیران و برنامه ریزان آینده خواهند بود و سالمت روانی جامعه 
به سالمت روانی آنان بستگی دارد. با پیشرفت صنعت و فناوری جدید 
همانند  روانی  بیماری های  و  اختالالت  آن،  به  مربوط  و مشکالت 
اعتیاد به اینترنت، افزایش چشمگیری دارد و از آنجا که سالمت روانی 
قشر دانش آموزان اهمیت فراوانی دارد؛ به همین دلیل این مطالعه به 
اینترنتی  اعتیاد  با  مرتبط  ابعاد شخصیتی  منظور شناخت مشکالت 
ارائه خدمات  بتوان ضمن  آن  نتایج  از  استفاده  با  تا  انجام می گیرد 
بهداشت روانی موجبات ارتقاء سطح بهداشت روانی دانش آموزان را 
فراهم نموده و از عوارض و پیامدهای افت تحصیلی و هدر رفتن 
نیروی انسانی و اقتصادی قشر جوان و فعال جامعه جلوگیری کرد. 
اقدام  با  می توان  افراد  ویژگی های شخصیتی  به  توجه  با  همچنین 
به پیشگیری و مداخله در خصوص اعتیاد به اینترنت از مشکالت 
وارد شده به فرد و اجتماع جلوگیری کرد؛ بنابراین پژوهش حاضر با 
هدف تعیین همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در 

دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا انجام گرفت.

روش مطالعه 
پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی بود که به روش 
کلیه  شامل  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه  شد.  انجام  همبستگی 
دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال 1392 در مدارس دولتی 
استان آذربایجان غربی شهرستان جلفا می باشد که از این جامعه تعداد 
150 دانش آموز )75 نفر دختر و 75 نفر پسر( به عنوان گروه نمونه 
از بین رشته های مختلف تحصیلی و با روش نمونه گیری خوشه ای و 

براساس فرمول کوکران انتخاب شدند.
 

N: دانش آموزان 3 دبیرستان دولتی شامل تقریباً 300 نفر
T: درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

P: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
)p-1( :q

d: درجه اطمینانی
شیوه اجرا به این شکل بود که از میان کلیه مدارس استان، 
از میان رشته های  الوند و سپس  و  الزهراء  امام علی،  ابتدا مدارس 

نمونه گیری  روش  با  تجربی  و  ریاضی  انسانی،  رشته های  مختلف، 
خوشه ای انتخاب و پرسشنامه ها از طریق همکاران آموزش دیده در 
اختیار دانش آموزان که براساس نمونه گیری مشخص شده بودند قرار 
گرفت و پس از تکمیل نهایی، پرسشنامه ها در همان روز جمع آوری 
نداشتن  از:  بودند  عبارت  مطالعه  خروج  و  ورود  معیارهای  گردید. 
اختالل جدی پزشکی و روانپزشکی و میل و رغبت شرکت کنندگان 
برای شرکت در پژوهش. همچنین تحصیل در دبیرستان های دولتی 
به عنوان خصوصیت مرکزی جمع آوری داده ها درنظر گرفته شد. اگر 
فردی واجد شرایط نبود، از نمونه حذف شده و فرد دیگری جایگزین 
وی می شد؛ به طوری که از میان تعداد 168 نفر که وارد پژوهش 
شده بودند، عدم موافقت آزمودنی ها برای شرکت در پژوهش باعث 
شد که 18 نفر از آزمودنی ها کنار گذاشته شود. در ادامه از آزمودنی ها 
خواسته شد که در یک جلسه توجیهی شرکت کنند. در این جلسه با 
تشریح اهداف پژوهش سعی شد که انگیزه و موافقت الزم مراجعان 
آگاهانه  از کسب رضایت  بعد  برای شرکت در پژوهش جلب شود. 
با پژوهش طی یک جلسه پاسخ  آنها در زمینه مرتبط  به سؤاالت 
مراجعان  توسط  پژوهش  در  همکاری  برای  موافقت  فرم  شد.  داده 
تکمیل شد و پژوهشگران به مراجعان این اطمینان را دادند که نتایج 
پرسشنامه ها محرمانه خواهد بود. همچنین الزم به ذکر است که قبل 
از ورود شرکت کنندکان از کلیه آنها رضایتنامه اخالقی اخذ گردید. 
کالموگراف-اسمیرنوف  آزمون  با  مشاهدات  بودن  نرمال  همچنین 
بررسی گردید. ضمن اینکه در این پژوهش مشاهده گمشده وجود 
نداشت. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل دو بخش بود: 
سیاهه شخصیتی هگزاکو و آزمون اعتیاد به اینترنت. سیاهه شخصیتی 
هگزاکو )Personality Inventory Hexaco( دارای صد 
تهییج پذیری،  )صداقت–تواضع،  وسیع  بعد  شش  و  است  سؤال 
برون گرایی، سازگار بودن، با وجدان بودن و گشودگی به تجربه( را 
شامل می شود )9(. نمره گذاری این سیاهه به صورت لیکرت می باشد؛ 
به این صورت که دامنه نمرات بین 1 الی 5 است. نمره 1 به "کاماًل 
مخالفم" نمره 2 به "مخالفم"، نمره 3 به " نه مخالفم و نه موافقم"، 
نمره 4 به "موافقم" و نمره 5 به "کاماًل موافقم" اختصاص می یابد. 
آلفای کرونباخ برای ابعاد شش عاملی در دامنه 0/87 تا 0/94 درصد 
و برای رویه ها از 0/71 تا 0/92 درصد در نوسان بوده است )13(. 
در مطالعه Lee و Ashton، آلفای کرونباخ برای تواضع–فروتنی 
)0/92(، تهییج پذیری )0/90(، برونگرایی )0/92(، سازگاری )0/89(، 
در   .)9( آمد  دست  به   )0/90( گشودگی  و   )0/89( بودن  باوجدان 
اعتبارسنجی ایرانی این سیاهه آلفای کرونباخ این ابزار را بین 0/71 
تا 0/81 گزارش کرده اند )14(. در پژوهش حاضر پایایی درونی این 
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سیاهه براساس آلفای کرونباخ 0/80 درصد برآورد شد. روایی آزمون 
تبریز  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشگاه  اساتید  از  تن   8 نظر  با 
مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی اعتیاد به اینترنت از آزمون اعتیاد 
به اینترنت )Internet Addiction Test( استفاده گردید که 
لیکرت  درجه ای   5 تا   1 مقیاس  روی  بر  و  است  سؤال  حاوی 20 
نمره گذاری می شود. در این آزمون، اگر فرد نمره مساوی یا پایین تر از 
49 را بدست آورد در گروه کاربران عادی اینترنت؛ و اگر نمره باالتر 
از آن را به دست آورد در گروه کاربران معتاد به اینترنت قرار می گیرد. 
Yoo و همکاران و Kim و همکاران در کره آلفای کرونباخ آزمون 
را 0/91 درصد به دست آوردند )16،15(. در ایران نیز در اجرای آزمون 
اعتیاد به اینترنت 20 سؤالی یانگ در پژوهش قاسم زاده و همکاران 
آمد )17(. در پژوهش حاضر  آلفای کرونباخ 0/83 درصد به دست 
پایایی درونی این آزمون براساس آلفای کرونباخ 0/81 درصد برآورد 
شد. روایی آزمون با نظر 8 تن از اساتید دانشگاه روان شناسی و علوم 

تربیتی تبریز مورد تأیید قرار گرفت.
به منظور جمع آوری داده ها، پس از دریافت مجوز از آموزش 
و پرورش شهرستان جلفا و اعالم آمادگی مسئولین برای همکاری، 
پرسشنامه های مربوطه توزیع شد. سپس نمره افراد در هر دو ابزار 

محاسبه شد.
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل آماری داده های گردآوری شده ابتدا از 
آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و سپس رگرسیون چندگانه 
 SPSS v.20 استفاده گردید به عالوه، داده ها با استفاده از نرم افزار

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها 
                   150 میان  از  می گردد،  مشاهده   ،1 جدول  در  چنانکه 
از  نفر  علی، 44  امام  مدرسه  از  نفر  کننده، 55  آموز شرکت  دانش 
مدرسه الوند، 51 نفر از مدرسه الزهراء در این مطالعه شرکت کردند. 
همچنین 50 درصد افراد مورد مطالعه پسر و 50 درصد دختر می باشد. 
تعداد افراد مورد مطالعه در هر سه رشته انسانی، تجربی و ریاضی 
فیزیک برابر بوده، به طوری که 50 درصد افراد مورد مطالعه در هر 

رشته را تشکیل می دهند.
اعتیاد  متغیرهای  استاندارد  انحراف  و  میانگین  در جدول 2، 
به اینترنت و ابعاد شخصیت درج شده است. همان طور که مالحظه 
می شود بعد شخصیتی برون گرایی دارای بیشترین میانگین )56/18( 
و بعد سازگار بودن با کمترین میانگین )48/82( در بین گروه مورد 
و  پیرسون  همبستگی  ضریب  از  داده ها  تحلیل  برای  بود.  مطالعه 

رگرسیون نرمال بودن داده ها و رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین 
آماری  روش های  این  اصلی  پیش فرض های  عنوان  به  مالک  و 
استفاده گردید. نتایج بررسی پیش فرض نرمال بودن داده ها با استفاده 
از آزمون کالموگروف – اسمیرنوف نشان داد، توزیع داده های حاصل 
از متغیرهای پژوهش نرمال است و با توزیع نرمال تفاوت معناداری 
ندارد بنابراین پیش فرض نرمال بودن برقرار است. همچنین جهت 
بررسی خطی بودن رابطه از ضریب ایتا و تحلیل واریانس رگرسیون 
استفاده شد که نتایج نشان داد رابطه متغیرها خطی است؛ بنابراین 
در  رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی  آزمون های ضریب  از  می توان 

پژوهش حاضر استفاده کرد.
ابعاد  با  اینترنتی  اعتیاد  مؤلفه های  همبستگی  بررسی  برای 
شخصیتی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج مربوط به 
این تحلیل در جدول 3 ارائه شده است. طبق نتایج حاصل از جدول 3 
می توان نتیجه گرفت بین اعتیاد به اینترنت و برخی از ابعاد شخصیتی 
به  و گشودگی  تهییج پذیری  ابعاد  که  به طوری  دارد؛  وجود  ارتباط 

تجربه در سطح 0/001 معنادار شده است.
شخصیتی  ابعاد  روی  از  اینترنت  به  اعتیاد  پیش بینی  برای 
هگزاکو، متغیرهای ابعاد شخصیتی هگزاکو به عنوان متغیر پیش بین 
و شاخص اعتیاد اینترنتی به عنوان متغیر مالک در معادله رگرسیون 
وارد تحلیل شدند. همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، حدود 
63 درصد واریانس مربوط به اعتیاد اینترنتی توسط متغیرهای ابعاد 

شخصیتی تبیین می شود.
ابعاد  که  داد  نشان  داده ها  رگرسیونی  تحلیل  و  تجزیه 
تهییج پذیری و تجربه پذیری در پیش بینی نتایج مؤثر هستند یعنی 
توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارند. خالصه این نتایج در جدول 

4 آمده است.
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جدول 1- داده های جمعیت شناختی براساس تعداد شرکت کنندگان، رشته تحصیلی و جنس

فراوانیجنسفراوانیرشته تحصیلیتعداددبیرستان
امام علی

الوند
الزهراء

55
44
51

انسانی
ریاضی فیزیک

تجربی

50
50
50

پسر
دختر

50
50

جدول 2- داده های توصیفی ابعاد شخصیت و اعتیاد به اینترنت

انحراف استانداردمیانگینفراوانیمتغیرها
برون گرایی
سازگاربودن

باوجدان بودن
تهییج پذیری
تجربه پذیری

صداقت-تواضع
اعتیاد اینترنتی

150
150
150
150
150
150
150

56/18
48/82
54/97
51/80
54/32
51/63
49/29

8/83
7/60
7/66
7/95
8/51
9/48
9/19

جدول 3- ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد شخصیت

تعداد )نفر(سطح معنی داریاعتیاد اینترنتیمتغیر
برون گرایی
سازگار بودن
باوجدان بودن
تهییج پذیری
تجریه پذیری

صداقت-تواضع

0/199
0/011
-0/043
0/446
-0/343
-0/097

0/015
0/898
0/598
0/001
0/001
0/239

150
150
150
150
150
150

جدول 4- خطای استاندارد برآورد و ضرایب رگرسیون تحلیل تأثیر ابعاد شخصیت و اعتیاد به اینترنت

 P-valueR2آماره آزمونبتای استانداردخطای استاندارد برآوردضریب βمنبع شاخص

مقدار ثابت
صداقت-تواضع
تهییج پذیری
برون گرایی
سازگار بودن
باوجدان بودن
تجربه پذیری
هیجان منفی

8/8
-0/13
0/47
0/07
-0/07
0/05
-0/30
0/29

9/12
0/066
0/094
0/07
0/08
0/08
0/08
0/13

-
-0/14
0/40
0/07
-0/05
0/04
-0/27
0/18

0/96
-2/04
5/01
1/06
-0/85
0/69
3/61
2/15

0/335
0/042
0/001
0/290
0/39
0/48
0/001
0/033

0/63

بحث 
 نتایج مطالعه حاضر و پژوهش  های قبلی نشان می دهد که 
عامل  های شخصیتی به عنوان یک متغیر همبسته قوی با اعتیاد 
به اینترنت همواره مطرح بوده است )3(. به طوری که نتایج مطالعه 
حاضر نشان می دهد که بین برخی ابعاد شخصیتی و اعتیاد به اینترنت 
و حدود  دارد  مثبت وجود  مورد مطالعه همبستگی  دانش آموزان  در 
63 درصد واریانس مربوط به اعتیاد به اینترنت از طریق ویژگی های 
شخصیتی  بعد  حاضر،  پژوهش  در  می کنند.  تبیین  شخصیتی 

رابطه ای  شده،  مشاهده  معنادار  مثبت  رابطه  علی رغم  برون گرایی 
ضعیف بوده و با ضریب تأثیر )B =0/07( و با توجه به عدم معناداری 
اعتیاد  به  مربوط  تغییرات  نمی تواند  درصد؛  اطمینان 95  با   t آماره 
اینترنتی را به صورت معنادار پیش بینی کند. این یافته با مطالعات 
Bory و landers مطابقت می کند. Bory و landers )به نقل 
از شایق و همکاران( نشان داده اند افراد دلپذیر، باوجدان و برون گرا 
گرایش کمتری در استفاده از اینترنت دارند )18(. تبیینی که می توان 
با در نظرگیری این نتایج به آن اشاره کرد این است که برون گرایی 
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تأثیری بر کشیده شدن نوجوانان به سوی اعتیاد به اینترنت ندارد. 
ارتباط ضعیف مشاهده در همبستگی می تواند مرتبط با جستجوی 
به  اعتیاد  برای  پیش بینی کننده  معنی دارترین  به عنوان  باال،  تازگی 

اینترنت باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش حاضر، بعد شخصیتی سازگار 
 t و با توجه به عدم معناداری آماره )Β =0/05( بودن با ضریب تأثیر
با اطمینان 95 درصد؛ نمی تواند تغییرات مربوط به اعتیاد اینترنتی را به 
 Gombor صورت معنادار پیش بینی کند. نتایج حاصل با پژوهش
و Vas همخوانی دارد. افراد سازگار دارای برخی ویژگی های متمایز 
تواضع،  دیگران،  به  کمک  و  دوستی  نوع  از:  عبارت اند  که  هستند 
سادگی، اعتماد، آمادگی برای دفاع از حق فردی، پیش روی به سمت 
دلیل  به   .)19( بیشتر  روانی  سالمت  و  اجتماعی  مثبت  جنبه های 
وجود برخی از ویژگی های مذکور از جمله سادگی و اعتماد است که 
دانش آموزان سازگارتر نمره کمی در آزمون اعتیاد به اینترنت کسب 
می کنند. به این معنی که دانش آموزان سازگارتر کمتر به سوی اعتیاد 

به اینترنت سوق پیدا می کنند.
 با توجه به نتایج بدست آمده، بعد شخصیتی باوجدان بودن با ضریب 
اطمینان  با   t آماره  معناداری  عدم  به  توجه  با  و   )Β=0/04( تأثیر 
95 درصد؛ نمی تواند تغییرات مربوط به اعتیاد اینترنتی را به صورت 
معنادار پیش بینی کند. این یافته پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده 
شایق و همکاران مطابقت نمی کند، به طوری که این یافته حاکی از 
آن بود که بین باوجدان بودن و اعتیاد به اینترنت ارتباط وجود دارد. 
باوجدان بودن شامل مهار تکانه ها، تحت نسخه های تجویز شده از 
سوی جامعه می باشد که سبب تسهیل رفتارهای معطوف به هدف و 
وظایف فرد می گردد. این بعد بر اراده و قابلیت اطمینان تأکید می کند 
و شامل ویژگی هایی مثل دقیق بودن، مسئولیت پذیری و برنامه ریزی، 
سخت کوشی و جهت گیری به سوی پیشرفت و پشتکار است )18(. 
این ویژگی ها به افراد کمک می کند که چالش های زندگی را قابل 
کنترل و فرصتی برای یادگیری بدانند و به جای گریز و اجتناب از 
مسائل و مشکالت به مقابله هدفمند با آنها بپردازند. مسلماً افرادی که 
دارای ویژگی هایی چون دقیق بودن، برنامه ریزی داشتن، سخت کوشی 
و تالش برای پیشرفت هستند نمی توانند ساعات طوالنی و بدون 
هدف پای اینترنت بنشیند و وقت خود را اتالف کنند که توجیه کننده 

همبستگی منفی بین باوجدان بودن با اعتیاد به اینترنت می باشد.
Vas همخوانی دارد.  با پژوهش Gombor و  یافته های حاصل 
که  هستند  متمایز  ویژگی های  برخی  دارای  شناس  وظیفه  افراد 
از: توانایی کنترل تکانه ها و تمایالت، به کارگیری طرح  عبارت اند 

و برنامه در رفتار برای رسیدن به اهداف، نمره باال در زمینه های 
ناپذیر،  انعطاف  و  محتاط  وسواسی،  دقیق،  دانشگاهی،  و  ای  حرفه 
وقت شناس و قابل اعتماد بودن و به دلیل وجود برخی از ویژگی های 
اینترنت  به  اعتیاد  آزمون  در  کمی  نمره  افراد  این  که  است  مذکور 
کسب می کنند )19(. به این معنی که دانش آموزان وظیفه شناس تر 
کمتر به سوی اعتیاد به اینترنت سوق پیدا می کنند. افراد با وجدان 
دارای برخی ویژگی  های متمایز هستند که عبارت  اند: از کنترل خود، 
قدرت  طرح ریزی، سازماندهی و انجام وظایف محوله فرد با وجدان، 
هدفمند، با اراده و مصمم و موفق در زمینه های حرفه ای و دانشگاهی، 
دقیق، وسواسی، خوش قول، مطمئن و انعطاف ناپذیر، وقت شناس و 
قابل اعتماد است. به دلیل برخی ویژگی های ذکر شده است که این 
اینترنت کسب می کنند. شاید  به  اعتیاد  آزمون  نمره کمی در  افراد 
عامل دیگری که می توان بیان کرد تأثیرجامعه، فرهنگ و طبقات 

روی ویژگی وجدانی بودن و اعتیاد به اینترنت تأثیرگذار باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده، بعد شخصیتی تهییج پذیری با ضریب 
اطمینان 99  با   t آماره  معناداری  به  توجه  با  و   )Β  =0/40( تأثیر 
درصد؛ می تواند تغییرات مربوط به اعتیاد اینترنتی را به صورت معنادار          
  Gombor- و Cao - Su پیش بینی کند. این یافته با پژوهش
Vas همسو می باشد )20،19(؛ که نشان دادند تهییج پذیری با استفاده 
مفرط از اینترنت در میان زنان اسرائیلی همبستگی مثبت و معنی داری 
وجود دارد. نتایج بدست آمده از پژوهش Cao and Su، نشان 
می دهد که میزان استفاده از اینترنت 88 درصد بود که میزان وقوع 
اعتیاد 2/4 درصد گزارش شد. گروه معتاد به اینترنت امتیازات باالیی 
در مقیاس روان نژندگرایی و سایکوتیسم داشتند. این گروه در مقیاس 
امتیاز  وقت  کارایی  و  وقت  و  زمان  ارزش  زمان،  به  نسبت  کنترل 
کمتری بدست آوردند. در مقایسه با گروه کنترل، گروه دارای اعتیاد، 
امتیازات باالیی در مورد عالئم احساس، مسائل مقابله ای، بیش فعالی، 

مشکالت کلی و رفتارهای اجتماعی کسب کردند )20(.
ویژگی روان نژندی و هیجان جویی هر چند که بیشترین قدرت 
پیش بینی را آسیب پذیری در برابر تنش داشته است که این افراد در 
مقابله با استرس ناتوان هستند، در مواجهه با یک موقعیت اضطراری، 
وابسته، ناامید و هراسناک می شوند. افراد تکانشی یا شتابزده در کنترل 
هوس ها، امیال و آرزوها ناتوان هستند و به سرعت وابسته به غذا، 
سیگار و تملک و... می شوند )21(. دیگر یافته پژوهش حاضر آشکار 
ساخت که بین عامل روان نژندگرایی با اعتیاد به اینترنت همبستگی 
مثبت و معنی دار وجود دارد؛ یعنی با افزایش روان نژندگرایی در فرد 
احتمال گرایش به سوی اعتیاد به اینترنت افزایش می یابد. این یافته 
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پژوهش حاضر با مطالعات Nithya و Sheela مطابقت نمی کند 
)22( و دو پژوهش صورت گرفته Cao و Su و شایق و همکاران 
همسو می باشد )20 ، 18(. به نظر می رسد افراد روان نژندگرا، شناختی 
افزایش  اینترنت  به  را  آنها  گرایش  احتمال  که  دارند  غیرسازشی 
ویژگی های  از  خود  درباره  شناختی  تحریف های  واقع  در  می دهد. 
افراد روان نژند است. افکار مربوط به خود با سبک شناختی تفکری 
فرد هدایت می شود و کسی که فکر زیادی درباره اینترنت می کند، 
تحریف های  جمله  از  داشت.  خواهد  طوالنی تر  و  شدیدتر  اعتیادی 
شناختی دیگر درباره خود شامل تردید به خود، خود شایستگی پایین و 
خود تأییدی ضعیف است و بدین جهت فرد سعی می کند با دسترسی 
به اینترنت پاسخ های مثبت تر و با تهدید کمتری از دیگران دریافت 
نماید. افکار مربوط به دنیا در زمینه یک پاسخ همه یا هیچ در مورد 
اینترنت است که در آن فرد فکر می کند تنها دوست او اینترنت است؛ 
بنابراین با آن بودن همه چیز به همراه خواهد داشت در حالی که بدون 

آن هیچ کس او را دوست نخواهد داشت )23(.
با توجه به نتایج بدست آمده، بعد شخصیتی تجربه پذیری با 
ضریب تأثیر )β =0/27( و با توجه به معناداری آماره t با اطمینان 95 
درصد؛ می تواند تغییرات مربوط به اعتیاد اینترنتی را به صورت معنادار 

پیش بینی کند.
 Landers و Griffiths -Denster این یافته با پژوهش
و Bury همسو می باشد )18،11(. در رابطه با شخصیت افرادی که 
بازی های کامپیوتری انجام می دهند، Griffiths و Denster )به 
نقل از شایق و همکاران( که در مقابل تحریکات بازی های کامپیوتری 
عکس العمل های A افرادی را با تجربه شخصیتی نوع روان شناختی 
شدیدتر نشان می دهند، یافتند )18(. برخی از مشخصه های شخصیتی 
مثال  عنوان  به  باشد.  اینترنت  کاربرد  پیش بینی کننده  است  ممکن 
می توان گفت که افرادی که از گشودگی به تجربه باالیی برخوردارند 
فعالیت  است  ممکن  ماجراجویی،  به  تمایل  و  کنجکاوانه  روش  با 
اینترنتی به عنوان فرصتی برای جستجوی تازگی، برای آنها جذاب 

باشد )11(.
کنجکاو  دارند.  تجربه ای  از  سرشار  زندگی  برون گرا،  افراد 
افراد درونگرا، احساسات مثبت و منفی  با  و خالق اند و در مقایسه 
فراوانی دارند. تبیینی که می توان با این نتایج به آن اشاره کرد صفت 
برای  دلیل خوبی  افراد گشوده می باشد که می تواند  در  کنجکاوی 
جذب شدن به سوی اینترنت و در نهایت استفاده افراطی از آن باشد، 
اینترنت  ابتدا از روی کنجکاوی به سوی  زیرا ممکن است فرد در 
جذب شود بدون آن که از عواقب آن اطالع کافی داشته باشد و در 
نهایت در اثر استفاده مفرط و عدم دانش کافی در مورد نحوه استفاده 

به اینترنت، به آن معتاد گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده، بعد شخصیتی سازگار بودن با 
ضریب تأثیر )β =0/5( و با توجه به معناداری آماره t با اطمینان 95 
درصد؛ می تواند تغییرات مربوط به اعتیاد اینترنتی را به صورت معنادار 
پیش بینی کند. این یافته با پژوهش شایق و همکاران همسو می باشد 
)18(. یافته پژوهش حاضر آشکار ساخت که بین عامل صداقت و 
تواضع با اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری منفی وجود دارد. به نظر 
می رسد که افراد با ویژگی های انعطاف پذیری نسبت به کشف جهان 
بیرونی و واقعی گرایش دارند تا کشف جهان مجازی، در نتیجه این 

افراد گرایش به اعتیاد به اینترنت ندارند.

نتیجه گیری 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و ابعاد 
شخصیتی برون گرایی، تهییج پذیر، تجربه پذیری همبستگی معناداری 
به  اعتیاد  می توانند  هگزاکو  شخصیتی  ابعاد  همچنین  دارد.  وجود 
اینترنت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا را پیش بینی نمایند و 
سهم هر یک از متغیرهای ابعاد شخصیتی هگزاکو در پیش بینی اعتیاد 
اینترنت دانش آموزان دبیرستانی شهرستان جلفا متفاوت است؛  به 
بنابراین برای مداخله در خصوص اعتیاد به اینترنت و کاهش شیوع 
همان طور  گرفت.  حاضر کمک  پژوهش  متغیرهای  از  می توان  آن 
آسیب شناسی  محیط گرای  و  زیست گرا  مختلف  نظریه های  که 
روانی در پژوهش های خود ذکر کرده اند، تنها آمادگی زیستی و یا 
تنها محرک های محیطی نمی توانند دلیل اصلی رفتارهای سالم و 
ناسالم افراد باشند. براساس نتیجه بدست آمده می توان گفت یک نوع 
آمادگی شخصیتی در استفاده اعتیادگونه از اینترنت در افراد وجود دارد، 
حال در این مقطع زمانی دانش آموزان مورد مطالعه که در برهه گذر از 
جامعه سنتی به مدرن قرار گرفته اند ارزش گذاری های منفی و مثبت 
به فناوری می تواند آنان را سردرگم کرده و جایگاه و میزان استفاده 
صحیح از اینترنت برایشان مبهم جلوه کند. با توجه به اینکه ابعاد 
شخصیتی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سالمت روان دانش آموزان 
در  متغیرها  این  اهمیت  و  نقش  گرفتن  نظر  در  با  است؛ همچنین 
عملکرد تحصیلی آنها می توان با آموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح، 
سالمت روان دانش آموزان را افزایش داد. لذا نتایج این پژوهش نکات 
مهمی در زمینه بهبود کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان مبتال 
برای کنترل بدکارکردی  اینترنت و مداخالت درمانی  به اعتیاد به 
دارد.  همراه  به  شخصیتی  ابعاد  گرفتن  نظر  در  با  روان شناختی 
صرف  بررسی  پژوهش،  این  کاستی های  مهم ترین  از  یکی  شاید 
ابعاد شخصیتی و نادیده گرفتن سایر متغیرهای مؤثر در اعتیاد به 
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اینترنت باشد. عالوه بر این پژوهش حاضر تنها بر روی دانش آموزان 
شهرستان جلفا انجام شده و تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت گیرد؛ 
با این موضوع  بنابراین پیشنهاد می شود پژوهش های دیگر همسو 
مثال  عنوان  به  اینترنت،  به  اعتیاد  بر  تأثیرگذار  دیگر  متغیرهای 
مغز  شناختی  کارکردهای  یا  و  هیجان  تنظیم  شناختی  راهبردهای 
را مدنظر قرار داده و تأثیر آن با سایر عوامل روان شناختی مؤثر بر 
اعتیاد به اینترنت را مورد بررسی قرار دهند. همچنین پیشنهاد می شود 

ارزیابی شناختی قرار  اینترنت مورد  دانش آموزان مبتال به اعتیاد به 
گرفته و در صورت نیاز از خدمات توانبخشی شناختی استفاده نمایند.

تشکر و قدردانی 
بدینوسیله نویسندگان بر خود الزم می دانند از کلیه دانش آموزان 
شرکت کننده در این پژوهش و همچنین کارکنان مدارس شهرستان 

جلفا تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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Internet Addiction in Adolescents with HEXACO personality 
trait- A correlational study

Azizi1 A )MSc.( - Esmaeli2 S )MSc.( -  Esmaeli3 M )MSc.( – Peyda4 N )MSc.(.

Abstract
Introduction: Personality traits determine how people use the Internet. This study aimed 

at determining correlation between internet addiction and HEXACO personality traits in high 
school students of Jolfa, Iran. 

Methods: This descriptive correlational study was performed using cluster sampling of 
150 high school students in Julfa, Iran in 2013. We used " Hexaco Personality Inventory", 
and "Internet Addiction test" for data gathering. Data were analyzed using SPSS v. 20 and 
descriptive and inferential statistics.

Results: From component of personality traits, only extroversion, openness to experience 
excitement, and flexibility were related to internet addiction. The personality dimension of 
openness and encourage ability to experience was a good predictor of internet addiction and 
determines about 63% of the variance associated with internet addiction. 

Conclusion: internet addiction could be predicted by determining personality factors. The 
results of this study have important implications in the field of education in students diagnosed 
with internet addiction and mental health interventions. It can be a good choice to control 
psychological malfunction in students addicted to the internet.
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