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مقایسه اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر و ارتباط آن با تیپ های شخصیتی
و افسردگی
فرناز ابهرزنجانی  ، 1نگار

ساده 2

 1دکترای تخصصی روانشناسی ،عضو هیات علمی و استادیار گروه روانشناسی مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری ،مشهد ،ایران(نویسنده مسئول)

 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری ،مشهد ،ایران

چکیده
هدف :اینترنت عالوه بر مزایایی که دارد بی گمان میتواند پدید آورنده مشکالت جدید یا تشدید کننده مشکالت قدیمی باشد،
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت باافسردگی در تیپ های شخصیتی نوع  Aو Bو تعیـین توان پیش بین
این دو متغیر در تعامل با متغیر جنسیت به منظور پیش بینی میزان اعتیاد به اینترنـت دانش آموزان دختر و پسر بـود .روش
پژوهش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که به روش همبستگی انجام شد .به این منظور  250دانش آموز دختر و پسر
( 125پسر و  125دختر) مدارس شهرستان مشهد به شـیوه تصـادفی خوشـه ای انتخـاب شـدند . .جهت جمع آوری اطالعات
از مقیاس پرسشنامه افسردگی  ، Beckتیپ شخصیتی Aو Bگنجی( )1380و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد.
داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و روشهای آماری استنباطی شامل ضریب
همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته ها :نتایج نشان داد بین میزان اعتیاد به
اینترنت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد .بین تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر تفاوت
معنی دار وجود ندارد .و لی اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی رابطه معنی داری را نشان داد.
همچنین بین افسردگی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر با
افسردگی ارتباط ندارد .نتیجه گیری :با توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر تفاوتی ندارد و ارتباط ان با
تیپ های شخصیتی و افسردگی از طریﻖ تیپ های شخصیتی و افسردگی قابل تبیین است؛ لﺬا نتایﺞ این پژوهش تلویحـات
مهمی در زمینه آموزش دانشآموزان مبتال به اعتیاد به اینترنت بـه همراه دارد.
واژههای كلیدی :اعتیاد به اینترنت ،نوجوانان  ،تیپ های شخصیتی ،افسردگی
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مقدمه
اینترنت ماتریس پیچیده ای از شبکه هاست کـه دراواخر  1960میالدی با انگیزه همکـاری و دسترسـی چند سویه به منابع و
مهارتهای محاسباتی و امکـان تعامل میان رشته ای علوم و مهندسی ایجـاد گرد یـد واز اواسط دهه 90به صورت شبکهای
همگانی و جهان شمول در آمد .وابستگی بشر امروزی در زمانی چنین کوتاه به این فناوری به منزله آغاز دوران جدیـدی
درخصوص تولید و تبدیل دانش است .ا ینترنت در ایران هر روز فراگیرتر می شود و با ایـن کـه تنهـا چهـارده سـال از ورود
ایـن تکنولـوژی بـه ایـران مـی گـﺬرد ،ضـریب نفـوذ آن از متوسـط آسـیا بـاالتر رفتـه و در خاورمیانه نیز به مقام اول دسـت
یافتـه اسـت (داوود آبـادی .)1384 ،بـا وجـود ایـن ،بخشـی از کـاربران گزارش داده اند که اینترنت بـا فعالیـت هـای آنهـا
درتداخل اسـت و مشـکالتی را بـرای آنهـا بـه وجـود می آورد .گزارش های پژوهشی حاکی از این است که استفاده مفرط
برخی از افـراد در مـواردی پیامـدهای منفی به دنبال دارد ،از جمله پیامد های منفی آن اعتیاد به اینترنت است که بـه عنـوان
یـك اخـتالل ،فضـای جدیدی را برای انجام تحقیقـات ایجـاد کـرده اسـت (برنــر1997 1،؛ نــای و اربرینــگ20002،
؛آمیــل و ســـرجنت20043،؛ کـــیم2005 4،؛ یانـــگ2007 5،؛ الکوولی و والنتی20086،؛ دیوید.)20087،

بـر اسـاس

دیدگاه گریفیتز ،اعتیاد به تکنولوژی به طور عملیـاتی می تواند به عنوان اعتیـاد غیرشـیمیایی ( رفتـاری) کـه شامل تعامل
انسان و دستگاه است ،تعریف شود .ایـن اعتیاد ممکن است انفعالی (مثال تلویزیـون ) یـا فعـال(بازی های رایانه ای) باشد و
معمـوال جنبـه هـای القـاکننده و تقویـت کننـده ای دارد کـه ممکـن اسـت بـه افزایش تمایل اعتیـاد کمـك نمایـد .بـر
اسـاس ایـن دیدگاه ،جزء اصلی اعتیاد ،اعتیـاد رفتـاری اسـت کـه اجـزای آن عبارتنـد از -1 :برجسـتگی (کـه فعالیـت
معینی ،مهمترین فعالیت زنـدگی شـخص شـود و بـرتفکر ،احساس و رفتار فـرد تسـلط یابـد)؛  -2تغییـرخلﻖ؛  -3تحمل
(تمایل بیشتر برای استفاده از رایانه)؛  -4نشانه های کناره گیری؛  -5تعارض(شامل تعـارض بین شخصی یا تعارض درون
فردی)؛  -6بازگشت یا عود (داوود آبادی. )1384 ،
اوزارك ()1999بـرای اعتیـاد بـه اینترنـت بـه دو دسته عالیم اشاره می کند )1 :نشانه های روان شناختی ،شامل نوعی
احساس خوشی یا شعف هنگام اسـتفادهاز رایانه ،ناتوانی در متوقـف کـردن فعالیـت ،صـرف وقت زیاد در رایانه ،بی توجهی به
خانواده و دوسـتان،احساس تهی بودن ،افسردگی و بدخلقی هنگام عـدم دسترسی به رایانـه و مشـکل در مدرسـه یـا کـار؛ )2
نشانه های جسمانی ،شامل سـندرم عصـبی اسـتخوان مچ ،خشکی چشم ،سـردردهای میگرنـی ،کمـر درد ،بی نظمی در غﺬا
خوردن و صرف نظر کردن از برخی وعده های غﺬایی ،توجه نکردن به بهداشت شخصـی ،اختالل خواب و تغییر در الگوی
خواب .به اعتقـاد اوعالوه بر موارد یاد شده ،مشکالت دیگـری از جملـه :
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صرف پول زیاد برای سخت افزار ،نرم افـزار ،مجلـه وفعالیت های مربوط به رایانـه ،بـی تـوجهی بـه شـغل  ،مدرسه و وظایف
خانوادگی در ایـن افـراد دیده مـی شـود .بـاراك و کینـگ )2000(8پیامـدهایآســیب شــناختی کــاربرد اینتر نــت بــر
وضــعیت روان شناختی ،مانند احساس انزوا ،افسردگی و اعتیـاد اینترنتی را بررسی کرده و به نتایﺞ متناقضی رسیده اند.
علوم مختلف از زوایای متفاوت بـه بررسـی ایـن پدیده پرداخته و نظریه هـای متفـاوتی بـرای تبیـین وتوضیح این اختالل
مطـرح کـرده انـد .نظریـه زیسـت پزشکی :بر عوامل موروثی و مادرزادی ،نوسـان هـای شیمیایی در مغز و ناقل های عصبی
تاکید دارد .بر این اساس ،برخی کروموزم ها و هورمون هـا و فقـدان یـاازدیاد برخی ناقل ها و مواد شیمیایی ضـروری
وجـوددارند که موجب تنظـیم فعالیـت هـا در مغـز و سـایرسیستم های عصبی می شوند .در نتیجه ،شخص ممکن است
مستعد اعتیاد شود .از آنجـا کـه اینترنـت دارای فرصت های بسیار جالب و مهیجی است ،این تئـوری در مورد اعتیاد به
اینترنت نیـز ممکـن اسـت اسـتفاده شـود (فریـز  .)2003 ،زو و همکـاران )2012(9مغـز جوانان هجده ساله معتاد به اینترنت
را بـا اسـتفاده از دستکاه ام آر آی مطالعه کردنـد .نتیجـه مطالعـه آنـان حاکی از عملکرد غیر طبیعی بافتهای سفید برخی از
نواحی مغزی است که با تصمیم گیری ،کنترل شناختی و پردازش هیجانی مربوط میشوند .محققان دانشـگاه تانگ10و
آکادمی علوم تحقیقات چین (کارمون  )201211،با مقایسه مغز  17نوجوان و بزرگسـال معتـادبه اینترنت با افراد سالم
دریافتنـد کـه بـه طـور قابـلمالحظه ای تراکم ماده سفید در  22منطقـه از مغـز  ،از جمله بازوی خلفی کپسول داخلی چپ
که در اعمـالشناختی و اجرایی نقش دارد ،در گروه معتادان کاهش نشان می دهد .این تغییر را می توان با کـاهش ن یـروی
تصمیم گیری این افراد ،مرتبط کرد.
نظریه های اجتماعی -فرهنگی اشاره می کننـد کـه اعتیاد در رابطه با سن ،جـنس ،وضـعیت اجتمـاعی -اقتصادی ،نژاد و
ملیت فرق می کنـد  .انـواع معینـی ازاعتیاد در گروه های معینی بیشتر از گـروههـای دیگـراست .بنابراین ،بر اساس این
نظریـه مـی تـوان چنـین پنداشت که اعتیاد به اینترنت هم در گروههای معینـی شیوع بیشتری دارد ،اما از جهـت ایـن کـه
تحقیقـات موجود در این زمینه هنـوز بـه انـدازه کـافی نیسـت ،نمی توان به درستی روشـن کـرد کـه کـدام گـروههـاآمادگی
بیشتری برای اعتیاد به اینترنـت دارنـد (داوود آبادی .)1384 ،بـر اسـاس نظریـه شـناختی ،اخـتالل اعتیاد به اینترنت به علت
شناختهـای معیـوب و یـاپردازش شناختی معیوب است ،بنابراین ،درمـان بایـدبر اساس تصحیح فرآینـدهای شـناختی برنامـه
ریـزی شود (دیویس ،2001 ،یانگ. )1999 ،
با توجه بـه مطالـب ذکـر شـده ،بررسـی عوامـل زمینه ساز اعتیاد به اینترنت و در نتیجه پیشگیری از آن ضروری به نظر می
رسد .از جمله باید بررسـی شـودکه آیا همه افـراد بـه یـك انـدازه بـه اینترنـت معتـادمی شوند یا برخـی از تیـپ هـای
شخصـیت آمـادگی بیشتری برای ابتال به آن را دارنـد  .شخصـیت بیـانگردسته ای از ویژگیهای فرد یا افراد است که الگوهـای
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ثابت فکری ،عاطفی و رفتاری آنها را شامل می شـود (پــروین .)138112،بــه بــاور برخــی از نویســندگان ،شخصیت
کـاربران رایانـه ،عامـل اصـلی در پیـدایش اعتیاد یا وابستگی به رایانـه بـوده اسـت (بـری گـانتر. )1383،
هامبرگر و آرتزی ) 2000(13تفاوتهـای فـردی درپنﺞ عامل شخصیت را به عنوان یکی از عوامـل مـؤثردر اعتیاد به اینترنت
میدانند و اشاره می کنند که روان رنجورخویی ،یکی از خصوصیات فردی است که بـه احتمال زیاد پیش بینی کننده اسـتفاده
از اینترنـت ،بـه خصوص در مورد زنان است و نیـز اشـاره مـیکننـد زنانی که درون گرا و کمرو هستند ،از طریـﻖ اینترنـت
ارتباط اجتماعی برقرار می کنند .کاپالن ( )2002بیـانکرد که افراد کمرو و دارای عزت نفس پایین ممکـن است منافع
اجتمـاعی خـود را از طریـﻖ اینترنـت بـه دست آورند .در افراد دارای تیـپ شخصـیتی نـوع Aخصوصیاتی مانند تند و سریع،
تنـد مـزاج و عصـبی بودن ،افراطی بودن در شیوه زندگی ،غالباً مضـطرب ،ناشکیبا و رقابت جو بودن دیده مـی شـود
(ابوغـداره ،)1375،این خصوصیات موجب می شود که آنـان بـاافراد دارای تیپ شخصـیت نـوع Bمتفـاوت باشـند .
گریفتز و دانکاستر )1995(14نشان دادند کـه در افـراد دارای شخصیت نوع  Aهنگام اسـتفاده از بـازیهـای رایانه ای
برانگیختگی افزایش می یابد و این انگیختگی میتواند انگیزه ای برای انجام مکرر بازی باشد .کـو15و همکــاران ()2006
خصوصــیات شخصــیتی  3662نوجوان تـایوانی معتـاد و غیـر معتـاد بـه اینترنـت رامطالعه کردند .یافته های آنان نشان داد
که افراد معتـادبه اینترنت بسیار مشابه نوجوانانی هسـتند کـه سـابقه سوء مصرف مواد داشـته انـد ،و گـروه معتـاد و
غیرمعتـاد بـه اینترنـت ،راهبردهـای متفـاوت اجتنـاب ازآسیب داشتند .ینـگ و ونبـین )2011(16ویژگـی هـای شخصیتی
 30نوجوانی را که بـه شـدت بـه اینترنـت معتاد بودند با  43نوجوان غیر معتـاد مقایسـه کردنـد .نوجوانان معتاد در مقایسه با
گروه غیر معتاد حمایـت اجتماعی کمی را احساس مـیکردنـد ،بـرای زنـدگی هدفی نداشتند و تمایل پیشرفت در آنان کم
بود .
برخی از محققان (داوود آبادی ،1384،یلـوویلز ومارکز ) 200517،به بررسی رابطه میان اعتیاد به اینترنت و سالمت روان
پرداختند .نتایﺞ حـاکی از آناست که افراد معتاد به اینترنـت در مقایسـه بـا افـرادغیرمعتاد از سـالمت روان کمتـری
برخوردارنـد .امـابرخـی دیگـر از تحقیقـات چنـین نتیجـه ای را ارائـه نداده اند ،از جمله ،فو )2010(18رابطه معنـادار ی
بـین افسردگی و افکارمربوط بـه خودکشـی بـا اعتیـاد بـه اینترنت در نوجوانان کره ای نیافت.
 )199819و همکـاران دریافتنـد کـه استفاده بیشتر از اینترنت با پیامد کاهش ارتباطـات خـانوادگی همراه بوده اسـت و
کورت (
اسـتفاده زیـاد از اینترنـت بـرای اهـداف ارتباطی نیز با کاهش مقدار چرخه ارتبـاط اجتمـاعی محلـی وراه دور همراه خواهد
12

Pervin

13

Hamburger & Artzi

14

Grriffiths & Doncaster

15

Ko etal

16

Ying & Wenbin

17

Yellowlees & Marks

18

Fu

19

Kraut
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بود  .به عـالوه ایـن کـه اسـتفاده ازاینترنت با افزایش افسردگی و عقب نشـینی از زنـدگی واقعـی عجین بوده اسـت .مطالعـه
 )200020و همکـاران بـر اثـرات اجتماعی اینترنت بر جوانان نشان داد که هـر قـدر اسـتفاده ازاینترنت بیشتر باشـد،
ساندرس (
بـه همـان نسـبت افسـردگی و انـزوای اجتماعی آنها بیشتر میشود )2001( .اندرسون 21بیان میکنـدکه فرد ،ارتباط با
اینترنت را به عنـوان راه فـرار از مشـکالت واقعی ،خالص شدن از احساس کسالت خود ،رهایی از احساسات درماندگی ،گنـاه،
تنهـایی ،اضـطراب یـا افسـردگی انتخاب کرده است و از آن استفاده میکند  )2012(.غالمعلیان با بررسی میزان شیوع
سـندروم اعتیـاد بـه اینترنـت و تـأثیراتروانی -اجتماعی آن را در کـاربران اصـفهانی ،نشـان داد کـه میزان سندروم اعتیاد به
اینترنت در گـروه هـای سـنی 30-20سال از سایر گروه ها بیشـتر اسـت و کـاربران کـار کـردن بـااینترنت را به همنشینی با
خانواده و گردش رفتن بـا دیگـران ترجیح می دهند .نتایﺞ تحقیﻖ سجادیان و نـادی ،رابطـه مثبت بین افسردگی و انزوای
اجتماعی با مطالعه آتش پور و کاظمی نشان داد که استفاده بیش از انـدازه از اینترنت سبب ایجـاد احسـاس ناکـامی ،انـزوای
اجتمـاعی،تنهایی ،دوری از خانواده و به طور کلی کاهش سالمت روانی می شود.
یافته های حاصل از نتایﺞ مطالعات در مورد تـاثیرجنسیت بر اعتیاد به اینترنـت متفـاوت اسـت .برخـی مطالعات (ویزش
فز ،1384،کورکماز و همکاران )201122،تاثیر جنسـیت را معنـادار نیافتنـد ،اما برخـی دیگــر (باســتانی و میزبــان1386 ،؛
کنـــدی و همکاران ) 200323،به شکاف جنسیتی در کاربرد رایانه و در نتیجه اعتیاد به اینترنت اشاره مـیکننـد  .جاللـیپور،
قاسم پور ،آجداری و صادقی گوشـاری ( ) 2012اشاره کردند که اعتیاد به اینترنت در پسـران بیشـتر ازدختران است .از آنجایی
کـه یافتـه هـای متناقضـی درمورد تاثیر متغیرهای مورد مطالعه بر اعتیاد به اینترنت وجود دارد ،و با توجه به اینکه اعتیاد بـه
اینترنـت درتیپ های شخصیت و افسردگی در ایـران کمتر بررسـی شـده است ،لﺬا مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان
اعتیـادبه اینترنت در دو تیپ شخصیت نـوع Aو نـوع Bو بررسی رابطه افسردگی و تیپ های شخصیتی نـوع Aو Bبا اعتیاد
به اینترنت و تعیین توان پیش بین این دو متغیر در تعامل با جنسیت دختران و پسران به منظور پیش بینـی میـزان اعتیاد به
اینترنت دانش آموزان انجام شد .دست یافتن به این اهداف فرضیه های زیر تـدوین و مورد آزمون قرار گرفت .چنین فرض
گردید که بین میـانگین هـای نمـرات اعتیـاد بـه اینترنـت در گـروههـای تیـپ  Aو ، Bدر دختران و پسران تفـاوت معنی
داری وجود دارد .
روش پژوهش
پژوهشگر در این پژوهش به مقایسه اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر و ارتباط ان با تیپ های شخصیتی و افسردگی می-
پردازد .با توجه به موضوع و فرضیه ها ،تحقیﻖ حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی (در روش کاربردی ،نظریه هایی را که از
طریﻖ تحقیﻖ به وجود آمده اند  ،برای حل مسائل به کار برده می شوند) و از حیث روش در قسمت اول که مقایسه اعتیاد به
نت در نوجوانان دختر و پسر است مقایسهای و در قسمت دوم که ارتباط اعتیاد به نت با تیپ های شخصیتی و افسردگی
توصیفی و همبستگی (تحقیقات همبستگی به دنبال بررسی رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته میباشد) است .که اطالعات

20

Sanders

21

Anderson

22

. Korkmaz etal

23

Kennedy etal
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آن به شیوه میدانی و غیر میدانی جمع آوری گردیده است .پژوهشگر در این تحقیﻖ به منظور جمع آوری اطالعات مورد نیاز
خود و تکمیل پرسشنامهها از شیوه پیمایشی و میدانی استفاده نموده است.
جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان آموز دختر و پسر مدارس شهرستان مشهد ،که تعداد آنها زیاد و با توجه به
اینکه اداره کل از ارائ ه آمار در این زمینه خوداری کرد ،تعداد آنها نامشخص در نظر گرفته شد .برای تحقیﻖ حاضر با توجه به
ویژگی ها جامعه آماری ،شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نظر گرفته شد .لﺬا هر یك از مدارس شهر مشهد یك
خوشه و هر یك از دانش آموزان آموز دختر و پسر مدارس یك واحد نمونه در نظر گرفته شد .با توجه به شرایط بیماری کرونا
و تعطیلی مدارس و آموزش بضورت غیرحضوری و در دسترس نبودن دانش آموزان ،از اینرو با مشورت با استاد محترم راهنما و
رعایت شرایط و پروتکلهای بهداشتی250 ،دانش آموز دختر و پسر (125پسر و  125دختر) مدارس شهرستان مشهد به شـیوه
تصـادفی خوشـهای انتخـاب شدند.
ابزار جمعآوری دادهها
گردآوری اطالعات در روش پیمایش مرحلهای بسیار مهم است که آزمودن فرضیهها بر اساس دقت گردآوری اطالعات امکان-
پﺬیر است .قبل از گردآوری داده ها ،پاسخ به سواالت زیر میتواند راهگشا باشد .با توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای
جمع آوری اطالعات استفاده از پرسش نامه تشخیص داده شد .پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب نظران
استفاده از پرسشنامه محقﻖ ساخت برای تحقیﻖ مشخص گردید .پرسش نامه این تحقیﻖ شامل  5قسمت است:
الف) بخش آگاهی دادن به پاسخگو :شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر
پاسخدهندگان میباشد.
ب) سواالت عمومی و مشخصات فردی :در سواالت عمومی ،هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان
است .این بخش شامل  2سوال است و مواردی مانند جنسیت و سن را شامل میشود.
ج) پرسشنامه اعتیاد به نت :در این تحقیﻖ از پرسشنامه یانــگ ( )1999استفاده شد این پرسشنامه دارای  20سوال
میباشد .پاسـخگویان بایـد به آنها روی مقیاس لیکرت  5درجه ای از هـیچ کـدام ( )1تا همیشه ( )5پاسخ دهند .دامنـه نمـره
هـای ایـن آزمــون از صــفر تــا  100اســت ،کــه نمــره بیشــترنشان دهنده وابستگی بیشتر به اینترنت اسـت .پـس
ازتعیین نمره نهایی ،وضعیت کاربران مـورد مطالعـه بـه صورت زیر مشخص میشود :نمره کمتر از  20نشـان دهنده عدم
وابستگی (غیرکاربر) ،نمـره  20-49نشـان دهنده کاربر طبیعی و نمره  50-79نشان دهنده اعتیاد خفیف (افراد در معرض
خطر) و نمره  80-100نشان دهنده اعتیاد شدید است.
د) پرسشنامه شخصیتی تیـپ Aیـا : Bشامل  25سؤال است که دارای دو گزینه بلی و خیر است .در این پرسشنامه
آزمودنی ها گزینه ای را که با ویژگی شخصـیتی آنهـا منطبـﻖ اسـت ،انتخـاب می کنند .گزینـه بلـه = 1و خیـر= صـفر
اسـت .ایـن پرسشنامه مؤلفه هـای شخصـیتی Aو  Bرا در مـوردآزمودنی ها مشخص می کند .در این پرسشـنامه نمـره13
نمره متوسط درنظر گرفته شده است .نمره بیشـتر از متوسط تمایل به تیـپ ، Aنمـره کمتـر از متوسـط تمایل به تیپ  Bدارد.
نمره کمتـر از  5تمایـل شـدیدبه تیپ  Bو بیشتر از  20تمایل شـدید بـه تیـپ Aرا نشان می دهد.
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ه) پرسشنامه افسـردگی : Beckدر ایــن پرسشنامه  21گروه سؤال با چهار گزینه الف تا د وجود دارد .برای نمره ذاری
به گزینه (الف) نمره صفر (،ب) نمـره ( ،1ج) نمره  2و (د) نمره  3داده می شد .نمـره کـل از جمـع نمـرات زینه های انتخابی
به دست مـی آیـد .درجـات افسـردگی بـراساس میزان امتیازات به دست آمده از  1تا بیش از  04متغیـراست .بدین صورت که
امتیاز  1-01از نظر میـزان افسـردگی طبیعی  11-61،کمـی افسـرده 71-02،نیازمنـد مشـورت بـاروان پزشك  12-03،بـه
نسـبت افسـرده 13-04،افسـردگیشدید و بیشتر از  04افسردگی بیش از حد را نشان می دهد.
اجزاء اصلی این پرسشنامهها عبارتند از:
الف) نامة همراه :که در آن هدف از گردآوری دادهها به وسیلة پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن به
آنها در جهت محرمانه ماندن اطالعات تهیه شده است.
ب) دستورالعمل :در ابتدای هر پرسشنامه نحوة پاسخ دادن به سئواالت قید شده است.
ج) سئواالت پرسشنامهها :تمامی سئواالت پرسشنامهها از نوع پاسخ بسته و دارای چند گزینه است تا پاسخدهندگان از میان
آن یکی را انتخاب نمایند .پاسخها به گونه ای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد و از
طرفی استخراج دادهها نیز به راحتی انجام شود .ضمن ٌا نمونه فرم خام پرسشنامه در پیوست شماره یك موجود میباشد.
از آنجایی که آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری و هماهنگی درونی
میان عناصر آن است .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه مورداستفاده در این تحقیﻖ به کمك آلفای کرونباخ ارزیابی شده است.
جدول  : 1ضرایب آلفای كرونباخ برای پرسشنامههای تحقیق در نمونه نهایی
ردیف

سرفصل سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

1

اعتیاد به نت

0/9582

2

تیـپ شخصیتی AیـاB

0/9251

3

افسـردگیBeck

0/8884

با توجه به مناسب بودن ضرایب آلفا اعتبار درونی تائید میشود.
روشهای آماری
محقﻖ برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامهها اقدام به تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی
کرد .در بخش توصیفی محقﻖ از جداول فراوانی،میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولوموگروف و
اسمیرنف برای تعیین توزیع نرمالیته متغیرها و آزمون تحلیل عامل تائیدی و اکتشافی برای تعیین روایی سازه و آزمون
معادالت ساختاری برای پاسخ به فرضیه های تحقیﻖ استفاده نمودو در ضمندر مراحل انجام پژوهش برای انجام محاسبات بسته
های محاسباتی نرم افزاری  Spssو  Lisrelبه کار گرفته شده است.
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یافته ها
-1بین میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.
اگر فرض کنیم که،

1
 :میانگین واقعی میزان اعتیاد به نت در نوجوانان پسر

2
 :میانگین واقعی میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر
برای مقایسه میزان اعتیاد به نت در نوجواان دختر و پسر از آزمون مقایسه جفت tی مستقل استفاده میکنیم .لﺬا فرضهای
آزمون به شرح زیر است.
H0

 :بین میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد.

 : H 1بین میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول  : 2آزمون مقایسه tی مستقل ،مقایسه میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

پسر

51/82

19/11

دختر

48/44

16/63

آزمون لون

آزمون t

ارزشf

ارزشt

Sig.

0/056

3/674

1/489

درجه
آزادی
248

Sig.

0/138

همانطور که از نتایﺞ جدول  2مالحظه می گردد ،چون مقادیر ارزش fمعادل  3/674و سطح معنی داری آزمون لون معادل
 0/056و بیشتر از  0/05است با فرض برابری واریانسها به بررسی سطوح معنی داری میپردازیم .از آنجا که مقدار آماره tی
مستقل معادل  1/489و سطح معنی داری در آزمون tی مستقل بیشتر از  0/05و برابر  0/138است .لﺬا فرض صفر را رد
نمیکنیم و آن را می پﺬیریم یعنی بین میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد.
-2بین تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.
اگر فرض کنیم که،

1
 :میانگین واقعی تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان پسر
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2
 :میانگین واقعی تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر
برای مقایسه تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجواان دختر و پسر از آزمون مقایسه جفت tی مستقل استفاده میکنیم .لﺬا فرض-
های آزمون به شرح زیر است.
H0

 :بین تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد.

 : H 1بین تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.
جدول  :3آزمون مقایسه tی مستقل ،مقایسه تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

پسر

13/24

8/31

دختر

13/96

6/28

آزمون لون

آزمون t

ارزشf

ارزشt

Sig.

0/001

20/392

-0/772

درجه
آزادی
230/91

Sig.

0/441

همانطور که از نتایﺞ جدول  3مالحظه می گردد ،چون مقادیر ارزش fمعادل  20/392و سطح معنی داری آزمون لون معادل
 10/00و کمتر از  0/05است با فرض نابرابری واریانسها به بررسی سطوح معنی داری میپردازیم .از آنجا که مقدار آماره tی
مستقل معادل  -0/772و سطح معنی داری در آزمون tی مستقل بیشتر از  0/05و برابر  0/441است .لﺬا فرض صفر را رد
نمیکنیم و آن را میپﺬیریم یعنی بین تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد.
-3بین افسردگی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.
اگر فرض کنیم که،

1
 :میانگین واقعی افسردگی در نوجوانان پسر

2
 :میانگین واقعی افسردگی در نوجوانان دختر
برای مقایسه افسردگی در نوجواان دختر و پسر از آزمون مقایسه جفت tی مستقل استفاده میکنیم .لﺬا فرضهای آزمون به
شرح زیر است.
H0

 :بین افسردگی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد.

 : H 1بین افسردگی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد.
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جدول : 4آزمون مقایسه tی مستقل ،مقایسه افسردگی در نوجوانان دختر و پسر

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

پسر

53/24

13/63

دختر

55/19

11/93

آزمون لون

آزمون t

ارزشf

Sig.

ارزشt

3/521

0/062

-1/204

درجه
آزادی
248

Sig.

0/23

همانطور که از نتایﺞ جدول  4مالحظه می گردد ،چون مقادیر ارزش fمعادل  3/521و سطح معنی داری آزمون لون معادل
 0/062و بیشتر از  0/05است با فرض برابری واریانسها به بررسی سطوح معنی داری میپردازیم .از آنجا که مقدار آماره tی
مستقل معادل  -1/204و سطح معنی داری در آزمون tی مستقل بیشتر از  0/05و برابر  0/23است .لﺬا فرض صفر را رد نمی-
کنیم و آن را میپﺬیریم یعنی بین افسردگی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد.
 -4اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی و افسردگی ارتباط دارد.
اگر فرض کنیم که :
 =Xمتغیر پیش بین (مستقل) ،اعتیاد به نت
 =Yمتغیر مالك (وابسته) ،تیپ های شخصیتی
 =Zمتغیر مالك (وابسته) ،افسردگی
لﺬا بایستی فرضهای زیر را آزمون کنیم:
H0

 :اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی و افسردگی ارتباط ندارد.

 : H 1اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی و افسردگی ارتباط دارد.
برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری مدل سازی معادالت ساختاری( )SEMاستفاده شد .که نتایﺞ مربوط به آن را
می توان در شکل های زیر مشاهده کرد .شاحص های اصلی برازش شامل P_value. Df .chi-
 square,RMSEA,GFI,AGFIدر زیر شکل نشان داده شده است.
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جدول  : 5تحلیل مسیر شاخصهای برازندگی رابطه اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی و افسردگی
نام فارسی
نسبت کی دو به

نام انگلیسی

اختصار

مالك

مقدار محاسبه شده

تفسیر نتیجه

χ 2 df

CMIN

کمتر از 3

2/92

تایید برازش

درجه آزادی
تاثیر مستقل بر t

آماره t

های

تیپ

کمتر از  -1/96یا 2/86

تایید برازش

بیشتر از 1/96

شخصیتی
آماره t

سطح معنی داری

تاثیر مستقل بر t

کمتر از  -1/96یا 1/29

افسردگی

بیشتر از 1/96
p

P

ریشه میانگین مربعات Mean
Squared
باقیمانده
Residual
شاخص
برازش

RMSEA Root

نیکویی Goodness-of-
Fit Index

رد برازش

کمتر از 0/05

0/0001

تایید برازش

0/08

0/08

تایید برازش

<0/03<RMSEA
GFI

باالتر از 0/9

0/91

تایید برازش

نیکویی Adjusted
شاخص
Goodness-ofبرازش اصالحی
Fit Index

AGFI

باالتر از 0/9

0/92

تایید برازش

شاخص برازش هنجار Non-Normed
Fit Index
نشده

NNFI

باالتر از 0/9

0/9

تایید برازش

باالتر از 0/9

0/94

تایید برازش

شاخص برازش هنجار Fit
Index
شده

NFI Normed

همانطور که در جدول  5مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،چون

χ 2 df

معادل  2/92و از عدد  3کمتر

بوده و همچنین مقدار آماره  ،tرابطه اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی معادل  2/86و از عدد 1.96
باالتر است و همچنین مقدار آماره  ،tرابطه اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با افسردگی معادل  1/29و از عدد 1.96

کمتر است .ضمن ًا سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لﺬا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را

مبنی بر اینکه ،اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی رابطه داشته ولی با افسردگی ارتباط ندارد را می-
پﺬیریم.
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جدول  :6برآورد اثر مستقیم برای مدل ساختاری
مسیر

اثرات کل

تیپ های شخصیتی

اثر

آماره t

اعتیاد به نت

54%

2/86

افسردگی
اعتیاد به نت

0/32

1/29

نتیجه گیری
هــدف اصــلی پــژوهش حاضر ،مقایسه اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر و ارتباط ان با تیپ های شخصیتی و افسردگی
بود .بر اساس نتایﺞ حاضر بین میزان اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد .در این راستا ،نتیجه
به دست آمده از فرضیه اول با نتایﺞ عزیزی نژاد  1389با عنوان بررسی اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر و پسر و
رابطه آن با اضطراب و مؤلفه های شخصیتی همسویی ندارد .نتایﺞ پژوهش عزیز نژاد حاکی از آن بود که میزان شیوع اعتیاد به
اینترنت در پسرها بیشتر از دخترها می باشد .همچنین نتایﺞ لیال جوکار  1390با پژوهشی با عنوان ارتباط اعتیاد به اینترنت با
اضطراب در تیپ نوع  Bو Aهای شخصیتی تفاوت معنی داری بین اعتیاد به نت در دختران و پسران را نشان داد .در مورد
نتایﺞ فرضیه دوم و سوم بین تیپ شخصیتی  Aیا  Bدر نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد .و لی اعتیاد به نت
در نوجوانان دختر و پسر با تیپ های شخصیتی رابطه معنی داری را نشان داد .نتایﺞ پژوهش حاضر با نتایﺞ عزیزی نژاد 1389
و رستمی و همکاران  1395با عنوان بررسی اعتیاد به اینترنت بر اساس پنﺞ عامل بزرگ شخصیتی (نئو) در دانشجویان
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم راستا می باشد .و در نهایت فرضیه چهارم نشان داد بین افسردگی در
نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد .همچنین اعتیاد به نت در نوجوانان دختر و پسر با افسردگی ارتباط ندارد .
در این راستا نتایﺞ پژوهش حاضر با نتایﺞ نوری زاد و همکاران  94با عنوان رابطه ی استرس ،اضطراب ی افسردگی با اعتیاد به
ایتترنت در دانشجویان و نتایﺞ عزیزی  92با عنوان ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب و افسردگیدردانشآموزان
دبیرستانیشهرستان جلفا نا همخوان می باشد .آنها ارتباط معنی دار بین افسردگی و اعتیاد به نت در دانشجویان و دانش
آموزان را تایید کردند .به منظـور بـاال بـردن اعتبـار بیرونییافتههایپـژوهش بـه محققـان عالقمنـد درایـن حـوزه
پیشنهادمیگردد که مطالعه مورد نظر را تکرار و نتایﺞ مورد نظر رابا پژوهش حاضر مقایسهنمایندو پژوهشهای دیگرهمسـو بـا
اینموضوعمتغیرهای دیگرتأثیرگﺬاربراعتیادبـه اینترنـت ،بـه عنوانمثالهـوش هیجـانی ویـا کارکردهـای شـناختی مغـز را
مدنظرقرارداده وتأثیرآنباسایرعواملروانشـناخت یمـؤثر بـر اعتیادبهاینترنتراموردبررسیقراردهند.
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