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Abstract
Introduction: The excessive and incorrect use of the Internet and its related technologies by
adolescents is a one of common and important problem in our community.
Aim: The aim of the present study was to predict the Internet addiction based on identity
styles and excitement-seeking in students.
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Method: the participants in this study were 200 students (n = 101boy, 99 girl) who selected
with available sampling procedure. The research method was descriptive - correlative.
Results: In general, Multivariate regression analysis showed that it can be significantly
predicted Internet addiction based on the elements of sensation seeking. Also The results
showed that informational identity styles and commitment have significant negative
correlations with Internet addiction and there is a significant positive relationship between
normative style and diffuse / avoidant style with Internet addiction. Internet addiction Based
on these styles can be significantly predicted.
Conclusion: In the prevention and treatment of Internet addiction is essential given the role
of sensation seeking and identity styles.
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چکیده
مقدمه :استفاده بیش از حد و نادرست از اینترنت و فناوری های مرتبط با آن توسط نوجوانان ،یکی از مشکالت رایج و مهم
جامعه ما است.
هدف :پژوهش حاضر بهمنظور پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبکهای هویت در دانشآموزان انجام شد.
روش :شرکتکنندگان پژوهش شامل  200دانشآموز ( 707نفر پسر و  33نفر دختر) بود که با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی باهدف پیشبینی بود.

معناداری پیشبینی کرد .همچنین نتایج نشان داد سبک های هویت اطالعاتی و تعهد با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار و بین
سبکهای هنجاری و سردرگم/اجتنابی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ و بر اساس این سبکها میتوان اعتیاد به
اینترنت را بهصورت معناداری پیشبینی کرد.
نتیجه گیری :در پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت توجه به نقش هیجان خواهی و سبکهای هویت ضروری است.
کلیدواژهها :اعتیاد به اینترنت ،سبکهای هویت ،هیجان خواهی
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تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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یافته ها :نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد میتوان بر اساس مؤلفههای هیجان خواهی ،میزان اعتیاد به اینترنت را بهصورت

حیدر علی زارعی و همکاران

66

تفریحی نوجوانان و بزرگساالن در سراسر جهان بدل

نتیجه دست یافتند که اندازه اثر عوامل درون فردی در

شده است (جوانمرد ،پور آبادی و اکرمی.)7332 ،

اعتیاد به اینترنت بیشتر از عوامل بین فردی است .هیجان

بااینحال ،نگرانیهای مهمی در خصوص استفاده از آن

خواهی و تنظیم هیجانات از جمله عوامل درون فردی

و تأثیراتی که این فنّاوری بر جسم و روان انسان می-

بود که در وابستگی به اینترنت نقش مؤثری داشت .در

گذارد ،وجود دارد .کاربران در پی استفاده روزافزون

همین راستا ،مظاهری نجات فرد و حسینی ثابت ()2071

از اینترنت و زندگی در فضای مجازی به مدت طوالنی،

نشان دادند که هیجان خواهی هم به صورت مستقیم و

نوعی وابستگی کاذب نیز به آن مییابند که دیگر

هم به صورت غیرمستقیم و از طریق سبکهای

رهایی از آن امری دشواراست (فرشباف.)7333 ،

دلبستگی بر اعتیاد به اینترنت تأثیر دارد .ساویسی و آی

اعتیاد به اینترنت اصطالح وسیعی است که تنوع

سان )2075( 5نشان دادند که عواطف و هیجانات منفی

گستردهای از رفتارها و مشکالت مربوط به کنترل

پیشبینی کننده اعتیاد به اینترنت در جوانان هستند .سیز

1

وسواس و انگیزش را در برمیگیرد .همچون سایر انواع

( )2074نشان داد که  41درصد از واریانس اعتیاد به

اعتیاد ،اعتیاد به اینترنت نیز با عالئمی همچون تحمل

اینترنت از طریق هیجان خواهی و جنسیت تبیین می-

(نیاز به افزایش زمان الزم برای کسب مطلوبیت برابر با

شود.

زمانهای اولیه استفاده) ،عالئم کنارهگیری ،تغییرات

جستجو در اینترنت و شبکههای مجازی یا بیشتر

خلقی ،تعارض و عود همراه است (کاس ،گری فیتس

فعالیتهای آنالین ،بهطور گستردهای بهعنوان تجربه

و بیندر .)2073 ،7به نظرکاس و همکاران )2074( 2هر

فنّاوری برتر ارزیابی میشود .از این رو میتواند

کسی که رایانه یا گوشی دارد در معرض وابستگی

بهعنوان نوعی هیجان خواهی مطرح شود .محققان

است اما افرادی که خجالتی ،افسرده ،تنها و بیحوصله

هیجان خواهی را بهصورت صفتی که ویژگی آن

هستند ،بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

جستجوی هیجانها و تجربه متنوع ،تازه پیچیده و شدید

وابستگی به فناوری بهطور عملیاتی میتواند در"

و میل اقدام به خطرهای جسمانی ،اجتماعی ،قانونی و

وابستگی غیر شیمیایی "(رفتاری) که شامل انسان و

مالی به خاطر خود تجربهها است ،تعریف میکند.

دستگاه است ،تعریف شود (لیهن بویر.)2076 ،3

هیجان خواهها ،افرادی ماجراجو و برونگرا هستند .از

بهطورکلی اعتیاد به اینترنت بهنوعی استفاده از اینترنت

تکرار و یکنواختی خسته ،کسل و بیحوصله و بیقرار

اطالق میشود که میتواند مشکالت روانشناختی،

میشوند و در جستجوی تجارت جدید ،متنوع و

درسی ،اجتماعی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند و

هیجانانگیزند (حیدری و همکاران.)7332 ،

منجر بهنوعی وابستگی به شبکههای مختلف گردد

از نظر زاکرمن رفتار هیجان خواهی نوعی نیاز به

(کیم ،نام کونگ ،کو و کیم.)2072 4،

احساسات و تجربیات جدید ،گوناگون و پیچیده است
و شخص دارای چنین رفتاری حاضر است برای به
1

-Kuss, Griffiths & Binder
-kuss
-Lehen Buoer
4
- Kim, NamKoong, Ku, & Kim
2
3
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در سالهای اخیر اینترنت به مهمترین ابزار علمی و

مطالعات انجام شده در زمینه اعتیاد به اینترنت به این
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مقدمه

کو و وون )2074( 6در یک فراتحلیل در خصوص

 65پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبکهای هویت در دانشآموزان

اجتماعی یا فیزیکی اقدام کند (نقل از ذوالفقاری

دارند (امتیاز و نکوی.)2072 ،6

زعفرانی و کالنتری .)7336 ،هیجان خواهی میتواند

شواهد پژوهشی نشان می دهد که اعتیاد به اینترنت با

بر رفتار ،ویژگیها و اولویتهای افراد اثر بگذارد .افراد

سبک هویت اطالعاتی و هنجاری در دانشجویان رابطه

دارای هیجان جویی به فعالیتهایی میپردازند که با

منفی و با سبک هویت مغشوش-اجتنابی رابطه مثبت

تحرک و انگیزش زیادی همراه است (روبرتی،7

دارد (رحمتی و کرامتی7336 ،؛ سلطانی ،فوالدوند و

.)2004

فتحی آشتیانی7333 ،؛ قادری رممازی و همکاران،

یکی دیگر از عواملی که در وابستگی به اینترنت می-

 .)2076موناکیس و همکاران ( )2071نیز نشان دادند

تواند مؤثر باشد ،سبک هویتی شخص است.

که سبک های هویت اطالعاتی و مغشوش-اجتنابی

برزونسکی )2004( 2هویت را «خود ساخته شده» 3می-

جزء عوامل خطر ساز 5و سبک هنجاری از جمله عوامل

نامد .هویت از دیدگاه وی همانند چارچوب شخصی

عوامل محافظت کننده در اعتیاد به اینترنت محسوب

محسوب میشود که بهمنزله منبعی برای تفسیر تجارب،

میشوند .شیرین کام و همکاران ( )2075نشان دادند

مورد استفاده قرار میگیرد .برزونسکی برای مطالعه

که اعتیاد به اینترنت با خودکنترلی رابطه منفی و

شباهت و تفاوت افراد در شکلدهی فرآیند هویت ،سه

معناداری دارد.

سبک هویت اطالعاتی ،سبک هویت هنجاری ،سبک

با توجه به مبانی نظری که در باال اشاره شد و همچنین

هویت سردرگم /اجتنابی را شناسایی کرده است:

سوابق پژوهشی راجع به متغیرها که نشان میدهند

افراد با سبک هویت اطالعاتی ،دارای راهبردهای مسئله

هیجان خواهی و ماجراجویی در نوجوانان و سبک

مدارند ،احساس یکپارچگی در خود میکنند ،معموالً

هویت سردرگم/اجتنابی میتواند در اعتیاد جوانان به

قضاوتها را به تعویق میاندازند ،اهداف شغلی و

اینترنت نقش داشته باشد .مرور پیشینه تحقیق نشان می

تحصیلی روشن و انتظار عملکرد تحصیلی باال دارند و

دهد که رابطه بین این سه متغیر به شکل همزمان مطالعه

نسبت به اهداف استوار خود متعهد هستند (برزونسکی،

نشده و تحقیقات انجام شده بیشتر در مورد دانشجویان

 .)2004افراد با سبک هویت هنجاری ارزشها و

بوده است؛ و از آنجاییکه این موضوع تازه و مشکل

مالکهای دیگران را درونی میکنند ،احتیاج به

به روز و مهم خانوادهها و جامعه هست و پژوهش

سازماندهی بیرونی دارند ،تمایل به اطالعاتی دارند که

چندانی درباره آن در مورد دانش آموزان انجام نگرفته

مطابق باارزشهایشان است .ذهنی بسته دارند

است ،لذا تحقیق حاضر بهمنظور پیشبینی اعتیاد به

(موناکیس ،دی پالو ،گریفیتس و سیناتارا.)2071 ،4

اینترنت با توجه به متغیرهای هیجان خواهی و سبک-

افراد سبک هویت مغشوش – اجتنابی از راهبردهای

های هویت انجام شده است.

اجتناب میکنند و تصمیمگیری هایشان را با تعلل و

1

-Roberti
- Berzonsky
- Self-Constructed
4
- Monacis, de Palo, Griffiths & Sinatra
2
3
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- Imtiaz & Naqvi
- risk factors

5
6
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هیجانمدار استفاده کرده و از موقعیت تصمیمگیری
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دست آوردن اینگونه تجربیات به اعمال مخاطرهآمیز

تأخیرهای طوالنی انجام میدهند ،منبع کنترل بیرونی

حیدر علی زارعی و همکاران

61

اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبکهای هویت

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن :مقیاس هیجان

است ،لذا طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی با

خواهی زاکرمن شامل  40ماده دو عبارتی است که

هدف پیشبینی است .تحقیق حاضر در موقعیت طبیعی

آزمودنی ملزم است یکی از دو جزء هر ماده را حتماً

و بدون دستکاری انجامگرفته است؛ و گردآوری

انتخاب کند .اگر پاسخ وی هماهنگ با کلید

دادهها از طریق پرسشنامه صورت گرفت .گردآوری

نمرهگذاری باشد در ازای هر پاسخ هماهنگ با کلید

دادهها از طریق پرسشنامه صورت گرفت .جامعه آماری

یک نمره دریافت میکند .پس از شمارش نمرات

پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر

آزمودنی که از صفر تا  40میتواند در نوسان باشد،

پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی

نمره هیجان خواهی فرد مشخص میشود .آزمون حاضر

 34-36بود که حدود  7300نفر را تشکیل میدهند.

دارای یک جدول نرم است که هم در مورد دختران و

حجم نمونه پژوهشی هم شامل  200نفر ( 33دختر و

هم پسران یکسان است .پایایی پرسشنامه با استفاده از

 707پسر) از جامعه آماری تحقیق است که با استفاده از

ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با روش همگرایی

7

جدول مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی در

در تحقیقات سلمانی ،حسنی و آریانا کیا ( )7333و

دسترس انتخاب شده است .دامنه سنی اعضای نمونه

سلطانی ،فوالدوند و فتحی آشتیانی ( )7333بررسی و

آماری بین  75/6الی  71/6سال بود.

تائید شده است.

مهمترین مالک ورود به نمونه تحقیق ،دانشآموز پایه

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی :پرسشنامه سبک

سوم دوره دوم متوسطه بودن و عالقه به تکمیل

هویت بهمنظور ارزیابی جهتگیری هویت افراد توسط

پرسشنامهها بود و عدم توانایی جسمی تکمیل پرسشنامه

برزونسکی در سال  7333ساخته شد و در سال 7332

به دلیل معلولیت بینایی و عدم رضایت از شرکت در

مورد تجدید قرار گرفت .این آزمون یک ابزار خود

مطالعه ازجمله مالکهای خروج از مطالعه بود .قبل از

گزارشی  40عبارتی است که از  4زیر مقیاس تشکیل

اجرای پرسشنامهها همه موارد اخالقی از جمله آگاه

شده است که  3تا از آنها شامل سبکهای هویت و

کردن افراد از اهداف تحقیق ،محرمانه بودن نتایج،

چهارمین زیر مقیاس مربوط به تعهد است .آزمودنی

داوطلبانه بودن شرکت در تحقیق ،داشتن حق انصراف

باید در یک مقیاس لیکرت  6درجهای (=7اصالً شبیه

در هر مرحله تحقیق و عدم آسیب روانی و جسمی به

من نیست=6 ،کامالً شبیه من) مشخص سازد که هر یک

شرکت کنندگان به همه اعضای نمونه تحقیق اطالع

از عبارات ذکر شده تا چه حد نشاندهنده ویژگیهای

داده شد و پس از اطمینان از رضایت آنها نسبت به

شخصیتی وی است.

تکمیل پرسشنامه ها اقدام شد.

پایایی پرسشنامه توسط غضنفری ( )7333بر روی 7332
دانشآموز دبیرستانی اجرا و هنجاریابی شده است؛ که

ابزار

به ترتیب  0/52 ،0/51 ،0/62و در کل  0/13را نشان

برای جمعآوری دادههای الزم از سه پرسشنامه

داد.

استاندارد الف :هیجان خواهی زاکرمن ب :سبک
مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره 63-56 ،7331 ،3
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روایی همگرای پرسشنامه از طریق ارزیابی همبستگی

(یانگ2004،؛ مورالی و جورج .)2001 ،روایی

آن با مقیاس وضعیت هویت بنیون و آدامز ()7335

(محتوایی و سازه) و پایایی این پرسشنامه در پژوهش

تائید شده است و در پژوهش غضنفری بهمنظور ارزیابی

های متعدد مورد بررسی و تائید قرار گرفته است

پرسشنامه سبک هویت ،این آزمون و مقیاس سالمت

(ویدیانتو و مک موران .)2004 ،برای تحلیل داده ها از

عمومی گلدبرگ ( )GHQ_23بهطور همزمان به

روش های آمار توصیفی (شاخص های گرایش

آزمودنیها داده شد و یافتهها بیانگر روایی پرسشنامه

مرکزی ،پراکندگی و ضریب همبستگی پیرسون) و

بودند .پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ :پرسشنامه

آمار استنباطی (رگرسیون خطی چند متغیری) به شیوه

یانگ در سال  7333توسط کیمبرلی یانگ ساخته شد و

هم زمان استفاده شد.یافته ها متغیرهای اصلی تحقیق

یکی از معتبرترین پرسشنامه ها در زمینه اعتیاد اینترنتی

حاضر شامل هیجان خواهی و سبکهای هویت و اعتیاد

است .این پرسشنامه با  27سوال در مقیاس لیکرت پنج

به اینترنت بود .در جدول زیر شاخصهای توصیفی

درجه ای (از صفر تا  )4است .بدین ترتیب دامنه نمره

متغیرهای اصلی پژوهش و مؤلفههای آنها ارائه شده

هر فرد در این پرسشنامه بین صفر تا  34است

است:

جدول  :1شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش ()N=200
سبک اطالعاتی

)77/35(31/26

سبک هنجاری

)1/05(32/37

سبک سردرگم/اجتنابی

)70/33(21/31

تعهد

)4/37(30/64

هیجان خواهی

)6/22(27/74

اعتیاد به اینترنت

)74/35(30/13

براساس دادههای جدول فوق از بین سبکهای هویت،

دارد .در ماتریس زیر ضرایب همبستگی انواع

سبک هویت اطالعاتی بیشترین میانگین ( )31/26و

مؤلفههای هیجان خواهی با متغیر اعتیاد به اینترنت ارائه

سبک سردرگم /اجتنابی ( )21/31کمترین میانگین را

شده است:

جدول  :2رابطه بین مؤلفههای هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت
مؤلفه هیجان خواهی

ماجراجویی

تجربه پذیری

مالل پذیری

ماجراجویی

7

تجربه پذیری

327.

**

مالل پذیری

363.

**

**

فقدان بازداری

253.

**

**

**

اعتیاد به اینترنت

473.

**

**

**

فقدان بازداری

اعتیاد به اینترنت
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سبک یادگیری

میانگین (انحراف معیار)

7
316.
437.

317.
337.

7
**

227.

همانگونه که در جدول فوق (شماره  )2مشاهده می-
شود تجربه پذیری بیشترین ضریب همبستگی را با
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352.

7

حیدر علی زارعی و همکاران

اعتیاد به اینترنت دارد .در ماتریس زیر (جدول شماره

63

اعتیاد به اینترنت ارائه شده است:

 )3ضرایب همبستگی انواع سبکهای هویت با متغیر
جدول  :9رابطه بین سبکهای هویت و اعتیاد به اینترنت
سبک هویت

اطالعاتی

اطالعاتی

7

هنجاری

444-.

هنجاری

**

7

**

**

335.

**

**

544-.

**

**

**

**

251-.

سردرگم/اجتنابی

سردرگم/اجتنابی

تعهد

477.

اعتیاد به اینترنت

315-.

تعهد

اعتیاد به اینترنت

7
373-.

654.

7
**

344-.

426.

7

بر طبق دادههای جدول فوق همه سبکهای هویت با

آزمون ،مفروضههای رگرسیون چندمتغیری از قبیل

اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری در سطح  0/07دارند.

حجم نمونه مناسب( ،)N=200عدم همخطی چندگانه

فرضیه اول :اعتیاد به اینترنت را میتوان بر اساس

(شاخصهای تحمل و  ،)VIFاستقالل باقیماندهها

متغیر هیجان خواهی دانشآموزان پیشبینی کرد .این

(آزمون دوربین-واتسون) و دادههای پرت بررسی و

فرضیه با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری با

پس از تائید وجود مفروضهها به انجام آزمون اقدام شد.

روش همزمان مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در

در جدول زیر خالصه مدل رگرسیون ارائه شده است:

جداول زیر قرار داده شده است .البته قبل از انجام

مدل

R

مجذورR

مجذور Rتعدیلشده

آزمون دوربین -واتسون

7

0/645

0/233

0/233

7/62

مقدار آزمون(f)df=4 ،131
20/53

 0/645است و مجذور ضریب همبستگی برابر 0/233

صفر تا  4است مقادیر نزدیک به  2نشاندهنده عدم

است .این بدان معنی است که حدود  30درصد از

وجود همبستگی بین باقیماندهها است .مقدار آزمون f

واریانس اعتیاد به اینترنت بهوسیله متغیرهای موجود در

هم ( )20/53نشاندهنده معناداری مدل طرح شده است

مدل رگرسیون قابل تبیین است .مقدار آزمون دوربین-

(.)p>0/07

واتسون نیز برابر  7/62است و نشان میدهد که مفروضه

در جدول زیر ،ضرایب غیراستاندارد ،استاندارد (،)β

استقالل باقیماندهها در دادهها برقرار است .آزمون

معناداری ضرایب و شاخصهای نشاندهنده همخطی

دوربین  -واتسون همبستگی بین باقیماندهها یا

چندگانه ارائه شده است.

جدول  :1ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون به شیوه همزمان و آزمون معناداری آنها
ضرایب رگرسیون
متغیر پیشبین

غیراستاندارد b

خطای

معناداری ضرایب
استانداردβ

مقدار t

سطح

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره 63-56 ،7331 ،3

شاخص هم خطی
تحمل

Vif
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طبق جدول فوق ضریب همبستگی چندگانه مدل برابر

پسماندهای مدل را نشان میدهد .مقدار این آزمون از
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جدول  :4خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس مؤلفههای هیجان خواهی

 50پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبکهای هویت در دانشآموزان
انحراف
مقدار ثابت C

733.2

347.3

معناداری
661.

613.

ماجراجویی

043.2

673.

257.

346.3

000.

324.

273.7

تجربه پذیری

224.2

634.

234.

752.4

000.

114.

237.7

مالل پذیری

441.7

624.

737.

153.2

005.

164.

321.7

فقدان بازداری

273-.

533.

022-.

333-.

133.

136.

261.7

همان گونه که در جدول فوق مالحظه می شود ضرایب

 70در  VIFنشان دهنده هم خطی چندگانه است

رگرسیون ماجراجویی ،تجربه پذیری و مالل پذیری در

(پاالنت .7333 ،ص.)207 .

سطح  0/07معنادار است یعنی این متغیرها به صورت

فرضیه دوم :اعتیاد به اینترنت را میتوان بر اساس

معناداری می توانند متغیر اعتیاد به اینترنت را پیش بینی

سبکهای هویت در دانشآموزان پیشبینی کرد .برای

کنند؛ اما ضریب رگرسیون فقدان بازداری از نظر

آزمون این فرضیه از رگرسیون خطی چندگانه به روش

آماری معنادار نیست (.)Sig=0/133

همزمان استفاده شد .البته قبل از انجام آزمون،

مقادیر شاخص های تحمل و  VIFنیز در دامنه مطلوب

مفروضههای آن در دادهها بررسی شد و پس از تائید

قرار دارند و این نشان دهنده این است که هم خطی

وجود مفروضهها ،آزمون مذکور جهت آزمون فرضیه

چندگانه بین متغیرهای پیش بین وجود ندارد .اگر مقدار

مورد استفاده قرار گرفت .در جدول زیر خالصه مدل

شاخص تحمل کمتر از  0/7باشد بیان گر وجود هم

رگرسیون ارائه شده است:

همدیگر همبستگی باالیی دارند .همچنین مقادیر باالی
جدول  :6خالصه تحلیل رگرسیون برای پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس سبکهای هویت
مدل

R

مجذورR

مجذور Rتعدیل شده

آزمون دوربین -واتسون

1

0/600

0/260

0/236

7/13

آزمون(f)df= 1 ،131
75/25

بین سبکهای هویت و اعتیاد به اینترنت برابر +0/60

و مفروضه استقالل پسماندهها تائید میشود.

است .مقدار مجذور همبستگی چندگانه()R2برابر 0/26

برای تعیین معناداری مدل از آزمون تحلیل واریانس

است و نشان میدهد که  26درصد از واریانس اعتیاد به

یکسویه (آنوا) استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون

اینترنت بر اساس متغیرهای پیشبین مدل یعنی

مذکور نشاندهنده معناداری مدل رگرسیونی مفروض

سبکهای چهارگانه هویت قابل تبیین است .مقدار

بود ( .)f)df=4-736(=75/25 ،Sig=0/007در نهایت در

آزمون دوربین –واتسون نیز برابر  7/13است .در این

جدول زیر ضرایب رگرسیون شامل ضرایب

آزمون مقادیر نزدیک به  2نشاندهنده عدم وجود

غیراستاندارد و استاندارد (بتا) ،معناداری ضرایب با

همبستگی بین باقیماندهها است .لذا میتوان گفت که

استفاده از آزمون  tو در نهایت شاخص هم خطی شامل
شاخص تحمل و شاخص  VIFارائه شده است:

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره 63-56 ،7331 ،3
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بر اساس جدول فوق مقدار ضریب همبستگی چندگانه
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خطی چندگانه است یعنی متغیرهای پیش بین با

 50پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبکهای هویت در دانشآموزان

جدول  :7ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون ،آزمون معناداری ضرایب و شاخصهای هم خطی
ضرایب رگرسیون
متغیر پیشبین

غیراستاندارد b

مقدار ثابت C

41/63

1/37

خطای

معناداری ضرایب
استانداردβ

مقدار t

انحراف

سطح

شاخص هم خطی
تحمل

Vif

معناداری
5/03

0/000

اطالعاتی

-0/241

0/727

-0/733

-2/036

0/043

0/443

2/233

هنجاری

-0/777

0/743

-0/063

-0/163

0/462

0/113

7/236

سردرگم

0/230

0/777

0/272

2/507

0/070

0/611

7/134

تعهد

-0/331

0/762

-0/714

-2/227

0/023

0/523

7/633

اطالعاتی و تعهد بهصورت منفی و معنادار بر اعتیاد به

سیز ( )2074مشابه و همسو است.

اینترنت مؤثر هستند اما سبک سردرگم/اجتنابی

همچنین این فرضیه با نتایج تحقیقات خانجانی و اکبری

بهصورت مثبت و معنادار بر اعتیاری بر اعتیاد به اینترنت

( )7337که در تحقیق خود نشان دادند بین تجربه جویی

ندارد .با توجه به مقادیر بتای استاندارد سبک هویت

با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنیداری وجود

سردرگم/اجتنابی ( ) β=0/272بیشترین تأثیر مثبت را

دارد ،همسو هست .یافتههای سلطانی و همکاران

در پیشبینی اعتیاد به اینترنت دارد؛ و سبک اطالعاتی

( )7333همسو با این فرضیه نشان داد که افراد دارای

( ) β=-0/733و تعهد ( ) β=-0/714نیز به ترتیب

هیجان خواهی باال از طریق رفتار بی بندبارانه (سهل

بیشترین تأثیر را بر اعتیاد به اینترنت دارند.

انگارنه) که شامل فعالیتهای خطرناک ،شیوه غیر

در آخرین ستون جدول  1مقادیر شاخصهای تحمل و

متعارف زندگی و عدم پذیرش یکنواختی هست ،بر

 VIFارائهشدهاند .مقادیر این دو شاخص در مدل

تجارب جدید و متنوع تمرکز میکنند .نتایج تحقیق

رگرسیون فرضیه دوم پژوهش به ترتیب بیشتر از  0/7و

مذکور نشان داد که هیجان خواهی اثر مستقیم بر اعتیاد

کمتر از  70هستند و این مقادیر نشاندهنده عدم وجود

به اینترنت دارد .و نیز رفتارهای خطر جویانه با اعتیاد به

هم خطی چندگانه در متغیرها هستند.

اینترنت ارتباط دارند؛ زیرا کسانی که هیجان جو و
ریسک پذیرترند در مقایسه با کسانی که هیجان جویی

نتایج حاصل از آزمون فرضیه نخست پژوهش نشان داد

مهیجتر مییابند و تمایل به کشف ناشناختههای بیشتری

که سه مؤلفه هیجان خواهی یعنی ماجراجویی ،تجربه

دارند.

پذیری و مالل پذیری توانایی پیشبینی میزان اعتیاد به

نتایج بهدستآمده همسو با نتایج لوئیس ( )2003است؛

اینترنت را دارند .این یافته با نتایج تحقیقات حاج

مبنی بر اینکه بین هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت

خدادادی ،محمد نظری و منطقی ( )7333فتحی،

ارتباط معنیداری وجود دارد و این افراد در زمانهایی،

سهرابی و سعیدیان ( ،)7332مظاهری نجات فرد و

از اینترنت برای تفریح ،سرگرمی ،رفع خستگی و

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال پنجم ،شماره 63-56 ،7331 ،3
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بحث و نتیجهگیری

کمتری دارند ،محیط اینترنت و شیوه ارتباطی را
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با توجه به اطالعات جدول فوق سبکهای هویت

حسینی ثابت ( ،)2071ساویسی و آی سان ( )2075و

 52پیشبینی اعتیاد به اینترنت بر اساس هیجان خواهی و سبکهای هویت در دانشآموزان

پژوهشهایی چون شلدون ( ،)2072وانگ و فی سینی

سردرگم/اجتنابی و تعهد ،اعتیاد به اینترنت را در

مایر )2072( 7هماهنگ و همخوانی دارد.

دانشآموزان پیشبینی کرد .نتیجه حاصل از این فرضیه

در تبیین این فرضیه میتوان چنین اظهارنظر کرد که

با نتایج تحقیقات قبلی همچون رحمتی و کرامتی

افراد هیجان خواه نیاز به داشتن تجربههای متنوع و

( ،)7336ابراهیمی مقدم و اکبری ( ،)7334قادری و

جدید دارند ،تنوعطلبی و جستوجوی تجربههای

همکاران ( ،)7333فتحی و همکاران ( ،)7332سلطانی و

جذاب و هیجانانگیز در این افراد مشاهده میشود ،از

همکاران ( ،)7333موناکیس و همکاران ( ،)2701کو و

طرفی مهیج بودن برنامههای اینترنت و تازگی و تنوع

وون ( ،)2074یانگ و تانگ ( )2001و یانگ ()7330

آنها میتواند عامل جذب افراد به اینترنت باشد.

در یک راستا و جهت قرار دارد.

درواقع اینترنت با ویژگیهای منحصربهفردی که دارد

برای تبیین این قسمت از یافته فرضیه دوم پژوهش مبنی

میتواند افراد هیجان خواه را به خودش جذب کند.

بر پیشبینی اعتیاد به اینترنت از طریق سبک هویت

نظریات بسیاری در تبیین اعتیاد اینترنتی مطرحشده

اطالعاتی ،باید اذعان کرد که سبک هویت اطالعاتی

است .از دیدگاه رفتاری – شناختی نشانههای اختالل

درواقع سازگارانهترین سبک هست و درواقع یک

اعتیاد اینترنتی شامل افکار وسواسی درباره اینترنت،

استراتژی حل مسئله و یا مکانیسم کنار آمدن برای اداره

کنترل تکانة ضعیف ،ناتوانی در متوقف کردن استفاده

موقعیتهای روزانه است .یک اکتشاف فعال و یا تعهد

از اینترنت و مهمتر از همه ،این باور است که اینترنت

منعطف ،نیاز برای شناخت و سطح باالیی از

تنها دوست فرد است .بر اساس رویکرد رفتارگرا

خودپنداری است .افراد دارای این سبک هویت ،در

پاداشهای دریافتی از اینترنت که میتواند شامل

اداره موقعیتهای روزانه از یک مکانیسم سنجیده و

دوستیهای مجازی و تشکیل اجتماعات مجازی توسط

منطقی بهرهمند هستند و بنابراین از اینترنت به شکل

فرد کاربر باشد ،منجر به بازگشت دوباره به این محیط

حسابشده و در مسیر اهداف مشخصی استفاده

میشود و انجام این عمل را در فرد تقویت مینماید

میکنند.

(میرزائیان ،با عزت و خاکپور.)7330 ،

در تبیین عدم پیشبینی اعتیاد به اینترنت از روی سبک

در رویکرد استفاده و خشنودی نیز یکی از نیازهایی که

هویت هنجاری میتوان اینگونه بیان کرد که سبک

موجب میشود مخاطبان به سمت رسانه بروند ،نیاز

هنجار ی بر اساس تقلید و تبعیت افراد در زندگی فرد

اجتماعی (گفتگو و تعامل با دیگران) است .معتادان

بناشده است و شامل یک دیدگاه بسته ذهنی ،غیر

اینترنتی نیز در پی یافتن روابطی فراتر از روابط محدود

منعطف و یک خودپنداری ثابت و سرکوب کننده

اجتماعی در دنیای واقعی ،به محیط مجازی اینترنت

اکتشاف است .این افراد تمایل به درخواست کمک و

وارد شده و در پی برقراری ارتباطاتی فارغ از

مشاوره از افراد برجسته و مهم در زندگی خود و

محدودیتهای جهان واقعی هستند .تکرار این کار،

حرکت بر روی خط استانداردها دارند و آنها از

برای آنها مسرّت بخش و اعتیادآوراست.

برخورد با اطالعاتی که تعارض با خودپنداریشان

- Wang & Fesenmaier
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