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چكيده
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین تیپهای شخصیتي درون گرا و برونگرا با اعتیاد به اينترنت در مدارس متوسطه ناحیه  4تبريز به روش توصیفي-
همبستگي انجام شد .جامعه آماری اين تحقیق كلیه دانشآموزان دختر و پسر دورۀ متوسطه ناحیه  4تبريز درسال تحصیلي  99-92به تعداد 14111
ميباشد .با استفاده از روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای ،پرسشنامه اعتیاد به اينترنت يانگ درمیان 1111نفراز دانشآموزان اجرا شده و 193نفر از آنان
كه نمره بااليي داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصیتي آيزنگ پاسخ دادند .روايي و پايايي پرسشنامههای فوق در تحقیقات
قبلي تأيید شده و پايايي آنها از طريق آلفای كرونباخ 1/77برای اعتیاد به اينترنت1/74 ،برای پرسشنامه آيزنک به دست آمد .روش های آماری مورد استفاده
شامل همبستگي پیرسون ،تحلیل رگرسیون همزمان ،آزمون  tمستقل مي باشد .يافته ها در اين پژوهش حاكي از رابطه مثبت و معنادار میان درونگرايي و
اعتیاد به اينترنت و همچنین رابطه منفي و معنادار میان برونگرايي و اعتیاد به اينترنت مي باشد.
كليد واژگان :اعتیاد به اينترنت ،تیپهای شخصیتي ،برونگرايي ،درونگرايي.

مقدمه

در زمره استفاده كنندگان ازاينترنت قرار ميگیرند .علي رغم

قرن  21با مجازی سازی ارتباطات شروع شد .در واقع

امتیازات مثبت اينترنت از قبیل جنبههای آموزشي ،ارايه

بسیاری از دانشمندان ،عصر امروز را عصر ارتباطات

خدمات ارتباطي و ...اين پديده دارای جنبههای منفي نیز

اينترنتي 1نامیدهاند .انسان امروز توسط ارتباطات نامرئي

ميباشد .دانشآموزان ممكن است در معرض مطالب و

احاطه شده و روز به روز واقعیت فیزيكي خود به عنوان

تصاوير خشن و غیرمجاز موجود در پايگاه های اينترنتي

يک انسان را از دست ميدهد و به شیئي ناپیدا و پنهان شده

قرارگیرند و از اين طريق صدمات جبرانناپذيری ببینند.

در پشت خطوط و امواج الكترونیک تبديل ميشود .پديده

كارشناسان درخصوص آسیب های اينترنت مانند انحراف

پیامک ،پست الكترونیک ،بلوتوث ،چت و ...از دستاوردهای

جنسي ،خشونت ،اعتیاد ،رفتارهای ضداجتماعي ،سست

عصر پست مدرنیسم به شمار ميرود و در اين میان اينترنت

شدن مباني خانواده ،اشاعه جرم و جنايت در كودكان و

و امكانات آن از همان آغاز زاده شدن ،دگرگوني بزرگي در

نوجوانان هشداردادهاند (شاملو.)1396 ،

حوزه ارتباطات انساني به وجود آورد .اينترنت از همان آغاز

تعداد كاربران اينترنت هر سال در ايران در حال افزايش

با شتابي انفجارآمیز رو به گسترش بود و آثار بسیار زيادی

است .بین سالهای  2111تا  2116رشد كاربران اينترنتي در

بر رفتار انسانها برجای گذارد .هر روز تعداد زيادی از افراد

ايران به بیش از  3111درصد بوده و در اين میان اينترنت
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محبوبیت بسار زيادی در بین نوجوانان داشته است

 -مواجهه با مشكالت تحصیلي همچون افت نمره.

(شاقاسمي . )1391 ،نوجوانان وقت بسیاز زيادی روبه روی

 -دوری از دوستان و افت عالقه نسبت به

مانیتور شیشهای در فضای مجازی صرف كرده ،تا حدی كه

سرگرمیها(دوستیها وفعالیتهای اينترنتي جای دوستیهای

گذر زمان را فراموش ميكنند .از آنجا كه فضای مجازی

واقعي را مي گیرد)

دنیايي رنگارنگ و جذاب پیش چشم نوجوانان ميگشايد

 -كاهش اشتها خاصه زماني كه از استفاده از كامپیوتر

و بسیاری از نیازهای او مانند نیاز جنسي ،نیاز به حمايت و

محروم ميشوند.

دوست و نیاز به هويت يابي را تامین ميكند ،ممكن است

 -افت ظاهری يا بهداشت.

نوجوان به اين پديده اعتیاد يابد .همانند تمامي انواع ديگر

 -نافرماني و عصیان .زماني كه والدين با نوجوانان مخالفت

اعتیاد ،اعتیاد به اينترنت 1نیز با عالئمي همچون ،اضطراب،

ميكنند آنان به طرز خصومت آمیزی عكس العمل نشان

افسردگي ،كجخلقي ،بيقراری ،تفكرهای وسواسي،

ميدهند .حتي ممكن است قوانین استفاده از كامپیوتر را

كنارهگیری ،اختالالت عاطفي ،و ازهمگسیختگي روابط

زير پا بگذارند.

اجتماعي همراه است .از طرفي ،در عین حال كه روابط افراد

به طور كلي آنجا كه آنان احساس ميكنند از وابستگي شان

(به ويژه كودكان و نوجوانان) در جهان مجازی افزايش

نسبت به دوستان مجازی خود محروم شدهاند واكنشهای

مييابد ،در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعي كاسته

شديد نشان ميدهند(سولر .)2111 ،علل گرايش به اينترنت

ميشود و احتمال افت عملكرد آموزشي آنان نیز ميرود

چیست و چرا برخي از افراد بهرهمند از آن ،دچار مشكل

(سامسون .)2111 ،اعتیاد اينترنتي ،انسانها را به افرادی

ميشوند و در معرض خطر از دست دادن شغل ،از هم

رهاشده تبديل كرده و بر روابط اجتماعي آنان تأثیر

گسیختگي روابط اجتماعي و يا زيانهای مالي قرار ميگیرند.

ميگذارد .در نتیجه استفاده بیش از حد از اينترنت ،بهرهوری

در پاسخ به اين سؤال ،ديدگاههای متعددی مطرح شده

و بازده كاری كاربران اينترنت ،پايین ميآيد .آنان با تأخیر

است .اعتیاد به اينترنت يک موضوع بین رشتهای است.

به محل كار ميروند و دچار كمكاری ميشوند

علوم مختلفي چون پزشكي ،ارتباطات ،جامعهشناسي،

(سس .)2113،دكتر يانگ 2روانشناسي است كه به مساله

حقوق ،اخالق و روانشناسي هر يک از زوايای مختلف

اعتیاد به اينترنت ميپردازد .وی در كتاب خود با عنوان

علل و پیامدهای اين پديده را مورد مطالعه قرار دادهاند و

"گرفتاردرنت" بیان ميكند كه نوجواناني كه وسواس

آن را تعريف نمودهاند .برای اولین بار عبارت «اعتیاد به

اينترنتي دارند ،بدل به بیمار شناخته شده در خانواده

اينترنت» از سوی «ايوان گلدبرگ »1روانپزشكي نیويوركي

ميشوند .انگشتها به سوی او و مضرات اينترنت ميچرخد،

به طنز مطرح شد« .گلدبرگ» ابراز شگفتي كرد! از اين كه

درصورتیكه مشكل اصلي در خود خانواده مستتر مي باشد.

شوخي وی در مورد ابعاد گستردۀ از شبكة اينترنت تا اين

يانگ در كتاب خود عاليم چندی را بر ميشمارد:

حد جدی تلقي شود (به نقل از تاج فر« .)1376 ،اعتیاد به

 -تكذيب و دروغ گفتن درباره میزان زمان مصروفه پای

اينترنت» اصطالحي بود به صورت جدی به وسیله يانگ

كامپیوتر ،يا آنچه با كامپیوتر انجام ميدهند

معرفي گرديد و مورد توجه روانشناسان ،روانپزشكان،

 -خستگي شديد و تغییر در عادات خواب ،همچون بیداری

درمانگران ،دانشمندان و به خصوص كاربران اينترنت قرار

زود هنگام يا بیدار ماندن تا پاسي از شب (برای سپری

گرفت .اين اختالل با عناوين متفاوتي از قبیل« :وابستگي

كردن حداكثر زمان ممكنه در اينترنت)

رفتاری به اينترنت»« ،استفاده مرضي از اينترنت» ،و «اختالل
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اعتیاد به اينترنت» به كار رفته است (امیدوار و صارمي،

كه مردمي كه رابطه با صفحة رايانه را جذابتر از واقعیت

 .)1391اعتیاد به معنای بروز شرايطي است كه در آن افراد

زندگي روزمره ميبیند ،از آن رنج ميبرند .به نظر او هر

به صورت جسمي و رواني به يک نوع ماده خاص ،به ويژه

كس رايانه دارد در معرض اعتیاد است اما افرادی كه

مواد مخدر وابستگي پیدا ميكنند .بسیاری از پژوهشگران

خجالتي ،افسرده ،تنها و بيحوصله هستند و به ويژه آنهايي

مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصي از رفتارهای

كه از يک اعتیاد ديگر بهبودی مييابند ،آسیبپذيری

مشكوك نیز به كار ميبرند ،زيرا يافتهها و نشانههای اعتیاد

بیشتری دارند (برد .)2112 ،انجمن روان پزشكي آمريكا

در اين حالت نیز ديده ميشود .انواع غیر مادهای اعتیاد به

اعتیاد به اينترنت را يک الگوی استفاده از اينترنت كه

عنوان اعتیادهای رفتار محور طبقهبندی ميشوند (درگاهي

موجب اختالل عملكردی شده و با حاالت ناخوشايند

ورضوی .)1396 ،عليرغم پژوهشهای گسترده در

دروني در طول يک دورۀ دو ماهه همراه باشد تعر يف

سالهای اخیر در اين زمینه ،هنوز توافقي در بین

كرده است و برای تشخیص آن هفت مالك ارايه كرده است

روانشناسان در زمینة تعريف و اندازهگیری اين اختالل

(حداقل سه معیار در طول دو ماه) -1 :بروز عاليم تحمل،

حاصل نشده است ،به عالوه يک نظرية جامع كه بتواند

كه به يكي از صورتهای زير مشاهده ميشود:

تعیین كند چگونه اين اختالل با بهداشت رواني يا اجتماعي

 -نیاز به افزايش ساعت كار با اينترنت به منظور حفظ

ارتباط پیدا ميكند ،وجود ندارد .كاپالن ،)2112( 1اين

رضايتمندی

اختالل را چنین تعريف كرده است« :نوعي استفاده از

 -كاهش قابل مالحظه اثر ،علي رغم استفاده مداوم دريک

اينترنت كه بتواند مشكالت روانشناختي ،اجتماعي ،درسي

محدوده زماني معین

و يا شغلي در زندگي فرد ايجاد كند» (نقل از امیدوار و

 -2بروز عاليم ترك :كه به صورت دو عالمت يا بیشتر از

صارمي .)1391 ،رايجترين تعريف اصطالح «اعتیاد به

عاليم زير مشاهده ميشود و در طول چند روز يا يک ماه

اينترنت» اين است كه نوعي وابستگي رفتاری به اينترنت

پس از قطع ارتباط با اينترنت بروز ميكند.

ايجاد ميكند و با ويژگيهای زير تبیین ميشود:

_ بي قراری ذهني و بدني _افكار وسواسي در مورد اينكه

 -هزينة روزافزون برای اينترنت و موضوعات مربوط به

در اينترنت چه ميگذرد _ داشتن خیالپردازی و رؤيا در

آن -احساس هیجاني ناخوشايند مانند اضطراب ،افسردگي

مورد اينترنت_ حركات ارادی و غیر ارادی انگشتان دست

و مانند آن در زماني كه فرد در تماس با اينترنت نیست-

برای تايپ كردن

قابلیت تحمل و عادت كردن به اثرات در اينترنت بودن -

 -3زمان استفاده از اينترنت بیش از آنچه كه فرد در ابتدا

انكار رفتارهای مشكلزا .از اين ديدگاه ،اختالل به عنوان

قصد دارد به طول انجامد؛

اختالل تنشي يا كنترل تكانه مانند قمار بازی بیمارگونه در

 -4تمايل مداوم برای كنترل رفتار؛

نظر گرفته ميشود و كساني كه به اين معیار ميرسند

 -1صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اينترنت؛

مشكالت روانشناختي ،اجتماعي و شغلي پیدا ميكنند

 -6كاهش فعالیتهای اجتماعي ،شغلي و تفريحي در اثر

(شايق .)1397 ،گلدبرگ اختالل اعتیاد به اينترنت را نوعي

استفاده از اينترنت؛

اختالل رفتاری كه به عنوان مكانیسم مواجهه مورد استفاده

 -7تداوم استفاده با وجود آگاهي از آثار منفي آن (پاتريک،

قرار ميگیرد و از معیارهای وابستگي به مواد DSM-TV

.)2119

اورازاك2

يانگ اشاره ميكند كه فرد معتاد كسي است كه حداقل 39

اعتیاد به اينترنت را به عنوان نوعي اختالل در نظر ميگیرد

ساعت در هفته و يا  9ساعت در روز ،وقت خود را صرف
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شخصیتي1

استفاده از اينترنت ميكند (نوری .)1396 ،متخصصان در

ازسوی ديگر ما در اجتماع با افرادی با تیپهای

زمینة آسیبشناسي ،محدودترين تعريف را برای طبقهبندی

متفاوت مواجه ميباشیم .تیپهای شخصیتي مدلي است كه

استفاده از اينترنت ارايه ميدهند .به طوری كه اگر فرد در

بدان وسیله ميتوانیم شخص واقعي را ارزيابي كنیم .هر

هفته  2تا  3ساعت از اينترنت استفاده كند؛ يک كاربر

تیپ محصول تعامل خاصي بین چندين نیروی فرهنگي و

معمولي و چنانچه میزان استفادۀ وی از اينترنت به 9/1

شخصي مانند گروه همساالن ،عوامل ارثي وژنتیكي ،والدين

ساعت و يا بیشتر برسد كاربری است كه بايد مورد

طبقه اجتماعي ،فرهنگ و محیط فیزيكي است .به عبارت

بررسيهای آسیبشناسانه قرار گیرد .افرادی چون يانگ و

ديگر هر تیپي ،ذخاير خاصي از نگرشها و مهارتهايي

ساير روانشناسان معتقدند كه زيادهروی در استفاده از

درجهت غلبه بر مشكالت و وظايف محیطي دارد .از آنجا

اينترنت ،ميتواند برای سالمت فكری و فیزيكي شخص

كه تیپهای مختلف دارای عاليق ،صالحیتها وحاالت مزاجي

خطرناك باشد .اعتیاد به اينترنت كاركرد انطباقي شخص را

متفاوت هستند .مايلاند كه خود را با افراد و موضوعات

مختل ميكند .گروهي ديگر از روانشناسان معتقدند لذتي

خاصي احاطه كنند و در جستجوی مسايلي هستند كه با

كه به خاطر استفاده از اينترنت به فرد دست ميدهد .به هیچ

عاليق ،صالحیتها و طرز تفكرشان نسبت به جهان متجانس

وجه قابل مقايسه با لذت حاصل از كوكايین و يا هر نوع

باشد .حتي تیپهای شخصیتي مختلف درفضای مجازی نیز

مادۀ مخدر ديگری نیست .به طور خالصه ،مرور بر ادبیات

متفاوت عمل ميكنند (میرباقری طباطبايي.)1372 ،

نظری و تجربي پیرامون اعتیاد اينترنتي ،نشانگر آن است كه

اصطالح درونگرا -2برونگرا 3اولین بار توسط يكي از

اعتیاد اينترنتي پديدهای است كه از سه ويژگي برخوردار

روانشناسان معروف به نام يونگ به كار رفت .افراد

است:

درونگرا كساني هستند كه واكنش آنها نسبت به

 )1اعتیاد اينترنتي نوعي اختالل و بينظمي وسواسي است

موقعیتهای مختلفي ،منفي است يا از اين موقعیتها فرار

كه برخي ويژگيهای آن مشابه شرايط آسیب شناسانه است.

ميكنند و ساكت ميباشند .از طرف ديگر افراد برونگرا

در واقع زماني ميتوان گفت كه فرد دچار اعتیاد به اينترنت

نسبت به موقعیتها واكنش مثبت نشان ميدهند .در مقايسه

شده است دارای عاليم خستگي زودرس ،تنهايي و

با تیپ درونگرا بیشتر حرف ميزنند و تماسهای اجتماعي

افسردگي و غیره باشد.

آنها نیز زيادتر است .بعد از يونگ روانشناس با نفوذ

 )2اعتیاد اينترنتي نوعي اختالل و بينظمي رواني است .از

ديگری به نام آيزنگ اصطالح درونگرايي -برونگرايي را

اين ديدگاه زمینة تحقیق جديدی تحت عنوان روان درماني

به كار برد .آيزنگ پس از سالها تالش نظرية شخصیتي

اينترنتي ظهور كرده است .اين ديدگاه معتادان اينترنتي را به

بسیار با نفوذی ارايه و بر پاية سه بعد قرار داد .اين ابعاد

عنوان بیمار ميبیند.

تركیباتي از صفات يا عوامل هستند كه ميتوان به صورت

 )3اعتیاد اينترنتي نوعي مشكل رفتاری است .دلیل اين

فراعامل در نظر گرفت .سه بعد شخصیت آيزنگ عبارتند

مسئله نیز وجود يک رابطة قوی بین اعتیاد اينترنتي و

از -1 :برونگرايي در مقابل درونگرايي  -2روان

وابستگي شیمیايي است .مطالعات نشان داده است كه

رنجورخويي در برابر پايداری هیجاني  -3روان

افرادی كه مشكالت وابستگي شیمیايي دارند ،در هفته وقت

رنجورخويي در برابر كنترل تكانه كه برای هر  3بعد

بیشتری را صرف اينترنت ميكنند تا كاربران غیر

شخصیتي صفاتي مشخص كرده است كه صفات مربوط به

شیمیايي(مفیدفر.)1394 ،

برونگرايان به شرح زير است :مردم آمیز ،سرزنده ،فعال،

3 -Extrover

1- personality type
2-Introvert
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جسور ،بيخیال ،سلطهگر ،خطرجو .ويژگيهای افراد هر

 -7برونگرايان نسبت به درونگرايان اوقات استراحت

چه به اين صفات نزديكتر باشد برونگرا و هرچه از اين

بیشتری برای خود در نظر ميگیرند.

صفات دورتر باشد درونگرا نامیده ميشوند (شولتز و

 -9به هنگام مطالعه ،برونگرايان محیط پر سر و صدا و

شولتز .)1371 ،به نظر آيزنگ معموالً فرد برونگرا فردی

شلوغتری را ترجیح ميدهند.

است اجتماعي ،عالقهمند به میهماني ،دارای دوستان فراوان

 -2برونگرايان در واكنش به سرو صدا نیز با درونگرايان

و طالب هیجان ،كه بدون انديشه و به صورت تكانشي عمل

متفاوتند .درونگرايان به سرو صدا واكنش بیشتری نشان

ميكنند .فرد درونگرا برخالف خصوصیات باال ،فردی

ميدهند و هر كدام در صورتي كه سروصدا به اندازه مورد

است آرام ،درخود فرو رفته ،خوددار و تأملي كه به

نظرشان باشد ،بهترين عملكرد را خواهند داشت (پروين و

احساسات آني اعتماد نميكند و زندگي با نظم و قاعده را

جان .)1394 ،به طور كلي ،درونگرايان در مقايسه

بر زندگي بر مبنای شانس و خطر ترجیح ميدهد (نقل از

برونگرايان ،بیشتر تحت تأثیر رويدادها واقع شد و منعیات

مامن پوش .)1399 ،عالوه بر تفاوتهای ذكر شده ،بین

اجتماعي را سادهتر فرا ميگیرند .در نتیجه ،درونگرايان

درونگرايان و برونگرايان تفاوتهای ديگری به شرح

خوددارترند و از بروز احساسات خود بیشتر جلوگیری

زير ميتوان برشمرد:

ميكنند .همین طور شواهد نشان ميدهد كه درونگرايان در

 -1درونگرايان در مدرسه موفقتر عمل ميكنند .اين

يادگیری ،بیشتر تحت تأثیر تنبیه قرار ميگیرند .در حالي كه

موفقیت به خصوص در درسهای پیشرفتهتر آشكار است.

برونگرايان ،بیشتر از پاداش تأثیر ميپذيرند .تصور آيزنگ

همین طور ،دانشجوياني كه به داليل درسي ترك تحصیل

اين است كه تفاوتهای موجود در اين مورد ،جنبة ارثي

ميكنند ،بیشتر برونگرا هستند ،ولي افرادی كه به داليل

دارد و هم جنبة محیطي ،در واقع از چندين مطالعه كه در

رواني از تحصیل ميمانند ،بیشتر درونگرا هستند.

مورد دوقلوهای يک تخمكي انجام شده است .چنین

 -2برونگرايان ترجیح ميدهند كه تعطیالت را با ديگران

برميآيد كه در تفاوت نمرات افراد در اين مورد ،وراثت

بگذرانند ،در حالي كه درونگرايان تعطیالت را به تنهايي به

نقش مهمتری بازی ميكند تا محیط .شواهد موجود نشان

پايان ميرسانند .برونگرايان به دنبال تغییر و تحول در شغل

ميدهد كه بعد درونگرايي -برونگرايي همواره در

روزمره خود هستند .در حالي كه درونگرايان نیاز چنداني

تحقیقات بین فرهنگي وجود دارد و نیز اين كه تفاوتهای

به تغییر احساس نميكنند.

فردی در طول زمان پايدار است و عوامل ارثي هم نقش

 -3برونگرايان شوخيهای تند و زننده را دوست دارند،

عمدهای در اين تفاوتها بازی ميكنند و همة اين عوامل

در حالیكه درونگرايان شوخيهای روشن فكرانه مانند

در مجموع ،نشان دهندۀ بنیادهای قوی زيستي در اين ابعاد

استفادۀ خندهدار از كلمات و لطیفههای ظريف را

است .در واقع بسیاری از تحقیقات مربوط به شاخصهای

ميپسندند.

مختلف عملكرد زيستي (مثل فعالیت مغز ،قلب ،میزان

 -4برونگرايان در مقايسه با درونگرايان ،از لحاظ جنسي

هورمون و فعالیت غدد مربوط به عرق) را ميتوان به عنوان

فعالترند.

نشانههايي در تأيید اين نتیجهگیری كرد (لطفيپور.)1393 ،

 -1برونگرايان تلقینپذيرتر از درونگرايانند.

نتايج تحقیقات مان پیتر و ديويدگان( 1نقل از شايق)1397 ،

 -6برونگرايان -در مقايسه با درونگرايان ،اغلب جاهايي

و درگاهي ( )1396نشان داد كه بین استفاده از اينترنت و

را برای مطالعه در كتابخانه انتخاب ميكنند كه محركهای

افسردگي و درونگرايي ارتباط معنادار وجود دارد و اعتیاد

بیروني بیشتری را فراهم كنند.

به اينترنت عمالً باعث درونگرايي ميشود .در تحقیق چین
1- M,Piter&D,Gun
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رابطه تیپ شخصیتي برونگرا -درونگرا با اعتیاد به اينترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه /كريمي و همكاران

هونگ كو1ويژگيهای شخصیتي در  4گروه بررسي گرديد.

روش پژوهش

گروه اول شامل گروهي بود كه هم معتاد به اينترنت و هم

روش تحقیق از لحاظ هدف كاربردی و از حیث جمع آوری

معتاد به مواد بودند .گروه دوم ،شامل افرادی بود كه فقط

دادهها از نوع تحقیقات توصيفي _همبستگي 1ميباشد.

معتاد به اينترنت و گروه سوم شامل افرادی كه فقط معتاد

جامعه تحقیق را كلیه دانشآموزان دوره متوسطه ناحیه 4

به مواد بودند .گروه چهارم (گروه كنترل) هیچ گونه اعتیادی

شهر تبريز درسال تحصیلي  92-99تشكیل ميدهد كه

نداشتند .نتايج نشان داد كه نوجوانان معتاد به اينترنت بسیار

تعدادشان 14111نفر ميباشد .روش نمونهگیری به صورت

شبیه نوجوانان معتاد به مواد بودند .تنوع طلبي باال ،اجتناب

نمونه گیری تصادفي خوشه ای بود .بدين ترتیب كه

از آسیب باال و وابستگي به پاداش پايین ،پیشبیني كننده

پرسشنامه اعتیاد به اينترنت در ابتدا بین  1111نفر از

خوبي برای اختالل اعتیاد به اينترنت و تنوع طلبي باال،

دانشآموزان مدارس مختلف پسرانه و دخترانه ناحیه  4اجرا

اجتناب از آسیب و وابستگي به پاداش پايین ،پیشبیني

شده و  193نفر از كساني كه دارای اعتیاد به اينترنت بودند،

كنندۀ خوبي برای افراد معتاد به مواد مخدر ميباشد .بر

به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .برای تعیین اعتیاد

اساس تحقیقات كیسلر و همكاران ( ،)2111مشخص شد

اينترنتي از پرسشنامه اعتیاد اينترنتي يانگ و برای تعیین

كه استفاده از اينترنت به طوركلي نتايج بهتری برای

تیپهای شخصیتي درونگرا و برونگرا از سیاهه شخصیتي

برونگراها وكساني كه ازحمايت بیشتری برخوردارند ،دارد

آيزنگ ( )EPIاستفاده شده است.

و نتايج بدتری برای درون گراها وكساني كه ازحمايت

الف)پرسشنامه اعتياد اينترنتي يانگ ،توسط كیمبرلي يانگ

كمتری برخوردارند ،دارد .نتايج تحقیقات انجام شده كه

يكي از صاحبنظران اين حوزه تنظیم گرديده است.

توسط گومبور 2و واس )2119(1روی  311دانشجوی

درخصوص اعتیاد به اينترنت پرسشنامههای زيادی مورد

پزشكي كه  111نفر از آنان مجارستاني ( 71مرد و  71زن)

استفاده قرار گرفته است اما در آن میان پرسشنامه يانگ در

و 111نفر آنها اسرائیلي ( 71مرد و 71زن) بودند نشان داد

تحقیقات بیشتر مورد استفاده قرارگرفته است .دامنه نمرات

كه ويژگي های شخصیتي تأثیر مهمي بر استفاده از اينترنت

از 1تا 111است كه نمره بیشتر نشان دهنده وابستگي بیشتر

دارد .نتايج تحقیق كه توسط كوانیمورا 4و همكاران ()2116

به اينترنت و شديدتر بودن مشكالتي است كه در نتیجه

در اين رابطه بر روی  113دانشجو ارتباط منفي و معناداری

استفاده از اينترنت به وجود آمده است .اما كاربراني كه نمره

میان برون گرايي و اعتیاد به اينترنت نشان داد.

آنها از  42به باالست كاربران در معرض خطر و معتاد
محتاج به درمان بالیني را تشكیل ميدهند .در اين پرسشنامه

فرضیه های تحقیق
 بین اعتیاد به اينترنت و درونگرايي رابطه وجود-

خواننده بايد به هريک از  21سوال روی مقیاس لیكرت
شش درجهای شامل هرگز ،به ندرت ،گاهي ،اغلب ،بكرات

دارد.

و همیشه پاسخ دهد كه همیشه نمره  ،1بكرات نمره ،4

بین اعتیاد به اينترنت و برونگرايي رابطه وجود

اغلب نمره  ،3گاهي نمره  ،2به ندرت نمره 1و هرگز نمره1

دارد.

تعلق ميگیرد.

بین اعتیاد به اينترنت در دختران و پسران تفاوت

مورن ( )2114در پژوهشي كه برای بررسي اعتبار و روايي

وجود دارد.

آزمون يانگ انجام داد ،بیان كرد اگر چه اين آزمون براساس
اصول روانسنجي ساختاريافته تهیه نشده است ولي
4 -kunimura
5 -Descriptive- correlating

1- Chin-Hang Ko
2 -Anita Gombor
3 -Liliana Vas
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پژوهشها نشان ميدهد كه به عنوان ابزاری جهت سنجش

گريزی و درون نگری را ميتوان ديد .سؤاالت را بايد به

از اعتبار و روايي بااليي برخورداراست (مورن .)2114،در

صورت بلي و خیر پاسخ داد .حداكثر امتیاز در اين مقیاس

اجرای اين پرسشنامه درسوئد آلفای كرونباخ بیش از 1/21

 24ميباشد .قابل ذكر ميباشد اكثر افراد در طبقه میان گرا

به دست آمده است .در كره ،در دو تحقیق آلفای كرونباخ

جا ميگیرند و تمايلي نسبت درونگرايي يا برونگرايي نشان

بیش از  1/2و در تحقیق ديگری پايايي آزمون – بازآزمون

ميدهند؛ و افرادی كه برونگرای محض يا درونگرای محض

پس از دوهفته 1/91به دست آمد .در تحقیق حاضر روايي

باشند تعدادشان بسیار اندك است .در اين تحقیق نمرات 1

محتوايي با استفاده از نظر اساتید راهنما و مشاور تعیین شد.

تا  13به عنوان درونگرا و از  13به باال درطبقه برونگرا

پايايي نیز با اجرای آزمايشي آلفای كرونباخ  1/77به دست

جاگرفتهاند .روايي و پايايي اين ابزار در ايران در پژوهشهای

آمد.

مختلف تأيید شده است و در اين تحقیق آلفای كرونباخ

ب)سياهه شخصيتي آيزنک پرسشنامه دارای 17سوال

 1/74به دست آمد .روش های آماری مورد استفاده شامل

است نمره گذاری اين آزمون با سه كلید برای میزانهای

همبستگي پیرسون ،تحلیل رگرسیون همزمان ،آزمون t

برونگرايي روانرنجورخويي و دروغ انجام ميشود.

مستقل مي باشد.

24سوال از اين  17سوال مقیاس برونگرايي را ميسنجد.

يافته ها

نمره زياد در اين میزان نمايشگر اجتماعي بودن ،شوخ

قبل از بررسي فرضیهها ،جهت رعايت مفروضه نرمال بودن

طبعي ،حاضرجوابي و خوش بیني آزمودني است .نمره كم

توزيع متغیرها ،از آزمون كالموگروف اسمیرنف استفاده شد

در اين میزان درونگرايي آزمودني را نشان ميدهد و تابلويي

كه نتايج آن در جدول  1آمده است.

ترسیم ميكند كه در آن ساكت بودن ،گوشهگیری ،مردم
جدول .3نتايج مربوط به آزمون تک نمونهاي كالموگروف اسميرونوف
متغير

n

 Zكالموگروف-اسميرنف

سطح معني -داري

اعتيادبه اينترنت

193

113/4

1/167

درونگرايي وبرونگرايي

193

1/216

1/114

جدول .1ميزان ضريب همبستگي بين اعتياد به اينترنت و درونگرايي
متغيرها

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

اعتياد به اينترنت درونگرايي

*1/317

1/112

N
92

جدول  .1ضريب همبستگي بين اعتياد به اينترنت و برونگرايي
متغيرها

ضريب همبستگي

سطح معنيداري

تعداد

اعتياد به اينترنت برونگرايي

-1/343

1/111

24
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همانطور كه نتايج آزمون تک نمونهای كالموگروف

و با اطمینان بیش از  22درصد ميتوان گفت بین دو متغیر

اسمیرنوف نشان ميدهد تفاوت متغیرهای مذكور از توزيع

مذكور يک رابطه مستقیم وجود دارد.

نرمال معني دار نبوده در نتیجه ميتوان توزيع متغیرهای

چنانكه در جدول  3مشاهده ميشود میزان ضريب

مذكور را همانند توزيع نرمال فرض كرد.

همبستگي  -1/343بوده كه در سطح كمتر از  1/111معني

چنانكه در جدول  2مشاهده ميشود میزان ضريب

دار است .بنابراين فرض صفر رد و فرضیه تحقیق تأيید شده

همبستگي  1/317بوده كه در سطح كمتر از  1/112معني

و با اطمینان بیش از  22درصد ميتوان گفت بین دو متغیر

دار است .بنابراين فرض صفر رد و فرضیه تحقیق تأيید شده

مذكور يک رابطه معكوس وجود دارد.

جدول .1آزمون tمستقل براي مقايسه ميانگين اعتياد به اينترنت پسران و دختران
تعداد

ميانگين

درجه آزادي

t

سطح معنيداري

اعتياد به اينترنت پسران

111

12/6711

191

1/164

1/942

اعتياد به اينترنت دختران

93

12/4179

جدول  .5نتايج تحليل رگرسيون اعتياد به اينترنت و تيپ شخصيتي درونگرا
مدل

R

Rsquare

ضريب تعیین اصالح شده

خطای استاندارد برآورد

1

1/331

1/112

1/192

9/36291

جدول  .6نتايج تحليل رگرسيون اعتياد به اينترنت و تيپ شخصيتي درونگرا
مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

739/711

2

362/311

1/117

1/291

باقیمانده

6114/136

96

62/236

جمع

6713/236

99

جدول  .1نتايج تحليل رگرسيون اعتياد به اينترنت و تيپ شخصيتي درونگرا
ضرايب غیراستاندارد

مدل

t

ضرايب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

 Sigمعنيداری

Constant

62/761

1/913

1

11/726

1/111

تیپ شخصیتي درونگرا

-1/316

1/411

1/329

3/177

1/112

جدول  .8نتايج تحليل رگرسيون اعتياد به اينترنت و تيپ شخصيتي برونگرا
مدل

R

Rsquare

ضريب تعيين اصالح شده

خطاي استاندارد برآورد

1

1/346

1/112

1/211

9/22674

جدول  .3نتايج تحليل رگرسيون اعتياد به اينترنت و تيپ شخصيتي برونگرا
مدل

مجموع مجذورات

درجات آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداري

رگرسيون

931/111

2

417/122

6/162

1/113

باقيمانده

6119/919

21

67/672

جمع

6223/972

23
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جدول  .30نتايج تحليل رگرسيون اعتياد به اينترنت و تيپ شخصيتي برونگرا
مدل

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد
B

خطاي استاندارد

Beta

t

 Sigمعنيداري

Constant

91/211

2/222

1

9/911

1/111

تيپ شخصيتي درونگرا

-1/712

1/111

-1/349

-3/112

1/111

چنانكه در جدول  4مشاهده ميشود ،میانگین اعتیاد به

مثبت و معناداری وجود دارد .اين نتیجه با تحقیقات صورت

اينترنت مدارس پسرانه برابر  12/6711و میانگین اعتیاد به

گرفته توسط مان پیتر و ديويدگان( 1نقل از شايق)1397 ،

اينترنت مدارس دخترانه برابر  12/417است .نتايج حاصل

درگاهي و رضوی( .)1396كانگ )1227( 2و

سونگ3

از آزمون  tمستقل نشان ميدهد مقدار  tبرابر با  1/16و

( )2113همخواني دارد .تبییني كه مي توان با توجه به اين

سطح معني داری آن 1/942است ،در نتیجه ،بین اعتیاد به

نتايج ارايه داد اين است كه درونگرايي مي تواند در بروز

اينترنت پسران و دختران دورۀ متوسطه ناحیه  4تبريز

اعتیاد به اينترنت مؤثر باشد و هر چه فرد درونگراتر باشد،

تفاوت وجود ندارد.

احتماالً استعداد بیشتری در ابتال به اعتیاد به اينترنت خواهد

با توجه به نتايج بدست آمده از تحلیل رگرسیون كه در

داشت .از جمله ويژگیهای شخصیتي افراد درونگرا ميتوان

جداول  6 ،1و  7آمده میزان همبستگي  R =1/331است.

به كم حرفي ،گوشه گیری ،در خود فرورفتگي و بدبیني

با توجه به اينكه رگرسیون معنيدار است ()Sig =1/117

اشاره كرد .در تفسیر اين يافته ميتوان گفت خصوصیت

و با توجه به ضريب تعیین اصالح شده  1/192ميتوان

خاص افراد درونگرا مانند انزوا ،گوشه گیری ،دوری گزيدن

گفت  9/2درصد اعتیاد به اينترنت به وسیله تیپ شخصیتي

از ارتباطات اجتماعي وسیع و تنهايي باعث ميشود اين

درونگرا تبیین ميشود .ضريب استاندارد تیپ شخیصیتي

افراد ازدنیای واقعي فاصله گرفته و غرق دنیای مجازی

درونگرا  1/329بوده كه در سطح  1/112معنيدار است.

اينترنت شوند.

با توجه به نتايج بدست آمده از تحلیل رگرسیون كه در

بین برونگرايي و اعتیاد به اينترنت نیز رابطه منفي وجود

جداول  2 ،9و  11آمده ،میزان همبستگي R =-1/346

دارد به عبارتي در افراد برونگرا احتمال ابتال به اعتیاد

است.

اينترنتي نسبت به افراد برونگرا كمتر است .اين نتیجه با

با توجه به اينكه رگرسیون معنيدار است ( )Sig=1/113و

پژوهشهای انجام شده توسط هاردی و همكاران (،)2117

با توجه به ضريب تعیین اصالح شده  ،1/2ميتوان گفت

كونیمورا و همكاران ( )2116وكیسلر و همكاران ()2111

 11درصد اعتیاد به وسیله تیپ شخصیتي تبیین ميشود.

همخواني دارد .باتوجه به نتايج ذكرشده ميتوان گفت كه

ضريب استاندارد تیپ شخصیتي برونگرا  -1/349بوده كه

برونگرايي با اعتیاد به اينترنت رابطه معكوس دارد ،يعني

در سطح  1/111معنيدار است.

افراد برونگرا كمتر به اعتیاد به اينترنت دچار ميشوند.

بحث و نتيجه گيري

همانطور كه در ادبیات نظری اشاره شد ،از جمله ويژگیهای

اين پژوهش به منظور ،بررسي رابطه تیپ شخصیتي

افراد برونگرا دوستدار ديگران بوده و تمايل به شركت در

درونگرا -برونگرا و اعتیاد به اينترنت در نوجوانان شهر

اجتماعها و میهمانيها ،قاطعیت ،هیجانخواهي ،فعال بودن

تبريز صورت گرفته است .مطابق يافته های تحقیق بین

و اهل گفتگو بودن است و به نظر ميرسد كه اين

درونگرايي و اعتیاد به اينترنت با اطمینان  1/22درصد رابطه

خصوصیات باعث ميشود اين افراد به محیط واقعي و

1 - Maun piter & Degvidegan
2 - Kong

3 - Song
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ارتباطاتات اجتماعي واقعي تمايل داشته و كمتر به طرف

 -شايق سمیه .)1397( .بررسي اعتياد به اينترنت و رابطه

اينترنت و استفاده از محیط مجازی روند.

آن ويژگيهاي شخصيتي در نوجوانان تهران .پايان نامه

همچنین با توجه به اينكه میانگین اعتیاد به اينترنت در بین

كارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

پسران  12/69و در بین دختران  12/41مي باشد و اين

 -مفیدفر ،سعید .)1394( .اعتياد اينترنتي علل و پيامدهاي

میزانها بسیار به يكديگر نزديكند ،به نظر مي رسد كه

آن .پايانامه كارشناسي ارشد ،دانشكده علوم اجتماعي

دختران و پسران به طور يكساني دچار اعتیاد به اينترنت مي

دانشگاه تهران.

شوند .اين يافته با نتايج ويزشهر( )1394ناهمخواني دارد.

 -میرباقری طباطبايي ،مهری السادات .)1372( .بررسي

ماندل )2113( 1در اين خصوص ميگويد مردان و زنان هر

ارتباط رضايت شغلي باتيپ شخصيتي در بين مهندسان

دو در معرض اعتیاد به اينترنت هستند ،اما زنان معموالً

عمران و پزشكان عمومي شهر تهران .پايان نامه كارشناسي

شكايت بیشتری را در اين رابطه تجربه مينمايند .در پايان

ارشد ،دانشكده روانشناسي و علوم تريتي دانشگاه الزهرا.

پیشنهاد مي شود با توجه به تأثیر عامل درونگرايي و

 -نوری ،زينب .)1396( .اعتياد به اينترنت .تهران :انتشارات

برونگرايي بر اعتیاد به اينترنت در محیط های آموزشي

پرتو.

نسبت به شناسايي تیپ های شخصیتي وآسیبهای مربوط به

 -غمامي ،سید مهدی .)1394( .خطر سايبر برای كودكان.

آن اقدام شود تا از اختالالت روانشناسي پیشگیری به عمل

ماهنامه اصالح و تربيت .سازمان زندانها و اقدامات تأمیني

آيد .با توجه به شیوع اعتیاد به اينترنت در سطح جامعه راه

و تربیتي كشور ،شماره .37

اندازی كلینیک هايي ويژه درمان اعتیاد به اينترنت ضروری

 -شولتز ،دوشولتز ،سیدني آلن .)1229( .نظريه هاي

به نظر مي رسد.

شخصيت .ترجمه يحیي سید محمدی( .)1397تهران:
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.
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Abstract
The purpose of current study was determinating relationship between personality's type (extraversion &
interversion) and with internet addiction in high school's of 4 region Tabriz on 1388-89 school year. The
methodology of research, was descriptive- correlation. The statistical population of study was all of high school
student's in 4 region which 14500 persons. The sampling method was random. The number of statisitical sample
was 183. Eyseng's questionnaire and young's Internet addiction questionnaire used in Data collection. The
reliability of two questionnaires was /74and /77respectively. After Data analysis through of descriptive (mean, st.
deviation…) and inferential statistics (person's coefficient, Independent t test). Results of this study showed a
significant positive correlation between introversion and extroversion, internet addiction, and addiction, as well as
a negative relationship between the Internet.
Key words: Internet addication, Personalities type, Exteraversionism, Interversionism.
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