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نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت
مرتضی فیاضی* ،1جعفر حسنی ،1شهرام محمدخانی
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 )1گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش49/8/3 :

تاریخ دریافت49/1/52 :

آماری اختالل های روانی( )DSM-Vبحث های زیادی صورت گرفت .از آن جا که ویژگی های شخصیتی یکی از عوامل زمینه ساز
رفتارهای پرخطر محسوب می شود ،این پژوهش به بررسی نقش متغیرهای عصبی -رفتاری شخصیت در اعتیاد به اینترنت پرداخته
است.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر در زمره طرح های همبستگی می باشد .به منظور انجام مطالعه از میان تمامی دانشجویان
دانشگاه خوارزمی تهران(واحد کرج)  953نفر( 631پسر و  619دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده و
پرسش نامه پنج عاملی جکسون و آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ را تکمیل نمودند .داده ها پس از جمع آوری از طریق روش
رگرسیون گام به گام و توسط نرم افزار  SPSS vol.22مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که مولفه های انجماد و ستیز از سیستم ستیز/گریز/انجماد با اعتیاد به اینترنت رابطه
معناداری داشته و قابلیت پیش بینی اعتیاد به اینترنت را دارند( .)P<0.001, R2=0.16, R=0.40پس از انجام تحلیل به تفکیک
جنسیت ،هر سه مولفه انجماد ،گریز و ستیز در پسرها( )P<0.001, R2=0.30, R=0.55و ستیز و انجماد در دخترها( P<0.001,
 )R2=0.7, R=0.26قابلیت پیش بینی اعتیاد را داشتند.
بحث و نتیجه گیری :از میان سیستم های مغزی-رفتاری تنها ترس و حساسیت نسبت به محرک های تهدیدکننده در
اعتیاد به اینترنت نقش دارد و این می تواند حکایت از آن داشته باشد که اعتیاد به اینترنت با سایر رفتارهای پرخطر تفاوت هایی دارد.
از این رو ،در مفهوم پردازی برای پیشگیری و درمان اعتیاد به اینترنت باید حساسیت افراد نسبت به تنبیه و ترس بیش از حسایست
به پاداش مدنظر قرار گیرد.
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مقدمه
همواره پیشرفت در تکنولوژی ها به مثابه شمشیر
دولبه عمل کرده اند .اینترنت یکی از این تکنولوژی ها
است که زندگی و تجارب بشری را عمیقاً تحت تاثیر
قرار داده است .مشاهده نتایج منفی استفاده مرضی و
حتی اعتیادگون ،از اینترنت پژوهشگران بسیاری را بر
آن داشته است تا این تکنولوژی نسبتاً نوظهور را
کانون توجه خود قرار دهند .پژوهشگران برای توصیف
استفاده نادرست از اینترنت اصطالحات مختلفی را به
کار برده اند از جمله« :وابستگی برخط»(« ،)6استفاده
وسواسی از اینترنت»(« ،)2استفاده مرضی از
اینترنت»( )9و «اختالل اعتیاد به اینترنت»( .)4حتی
برخی دیگر در صدد ارائه مالک های تشخیصی برای
آن برآمده اند ،به گونه ای که شاپیرا و همکاران( )5آن
را در زمره اختالل ها کنترل تکانه به حساب آورده،
اندرسون( )5مالک های وابستگی به مواد را برای آن
در نظر می گیرد و یانگ( )4،1این اختالل را همانند
قماربازی بیمارگون نوعی اختالل کنترل تکانه می داند
که عاری از ایجاد مسمومیت است .در مجموع ،اگر چه
بنا بر اعالم نظر کار گروه اختالل ها مرتبط با مواد
نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالل ها
روانی( Diagnostic and Statistical Manual of
 )DSM-V()Mental Disordersاعتیاد به اینترنت
می تواند به مانند قماربازی بیمارگون یکی از
کاندیداهای احتمالی طبقه«اعتیادهای غیر مرتبط با
مواد» باشد ،نهایتاً مالک های اعتیاد به اینترنت مورد
تایید کار گروه  DSM-Vقرار نگرفت(.)7
با توجه به شیوع باال و فراگیر بودن اعتیاد به
اینترنت( )8و از آن جا که پژوهش های پیشین در این
حوزه به رابطه میان استفاده بیمارگون از اینترنت و
آسیب های روان شناختی از جمله افسردگی(،3-62
 ،)5،7احساس تنهایی( ،)69-65سوء مصرف
الکل( )61،67و خصومت( )61،66پی برده اند ،بررسی
عوامل زمینه ساز ،تسهیل گر و تداوم بخش این
اختالل می تواند هم در امر پیشگیری و هم در درمان
این آسیب نوظهور یاری بخش باشد.
بر اساس چارچوب آسیب پذیری-استرس ،رفتار
نابهنجار از آمادگی و آسیب پذیری افراد به عالوه
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رویدادها و فشارهای زندگی ناشی می شود( .)9ویژگی
های شخصیتی افراد می تواند یکی از عوامل مهم
آسیب پذیری برای استفاده مرضی از اینترنت و اعتیاد
به آن به حساب آید .یافته ها نشان می دهد که صفات
شخصیتی نظیر وابستگی ،کمرویی و عزت نفس
پایین( )68و تکانشگری( )2با استفاده ناصحیح از
اینترنت رابطه دارد .نتایج حاصل از بررسی سایر
متغیرهای شخصیتی و تعامل این عوامل با تنوع
سرویس های اینترنتی حکایت از پیچیدگی بیشتر
مسئله دارد .برخی از پژوهش ها اعتیاد به اینترنت و
شبکه های ارتباطی مجازی را با برون گرایی مربوط
دانسته اند( .)63-22در حالی که ،پاره ای دیگر درون
گرایی را بعد شخصیتی مرتبط با این گرایش می
دانند( .)29-25برخی دیگر از پژوهش ها بعد روان
رنجوری نظریه آیزنک را با اعتیاد به اینترنت مربوط
می دانند( .)6،21،21اما توسان و الیونن( )63رابطه ای
میان روان رنجوری و استفاده از اینترنت نیافته و
پژوهشی دیگر ،بین استفاده از چت و دوستی های
اینترنتی با این بعد شخصیت رابطه منفی گزارش
نموده است(.)27
یکی از نظریه هایی که به عنوان مبنای توصیف و
تبیین تفاوت های فردی و آسیب شناسی روانی مورد
استفاده قرار گرفته است ،نظریه حساسیت به
تقویت()Reinforcement Sensitivity Theory
( )RSTمی باشد که توسط جفری گری( )28مطرح
شد .مبتنی بر این نظریه ،نمی توان شخصیت را جدا از
سیستم های مغزی-رفتاری در نظر گرفت( .)23مبتنی
بر  RSTافراد با سطوح متفاوتی از حساسیت سیستم
های مغزی ،که به صورت ژنتیکی و زیست شناختی
تعیین می شود ،به دنیا می آیند اما در طول زندگی
تحت تاثیر مولفه های محیطی و یادگیری نیز قرار می
گیرند(.)91
گری در نظریه ابتدایی خود  9سیستم را معرفی
می کند که در انگیزش رفتاری نقش دارند )6 :سیستم
فعال ساز رفتاری( Behavioral Approach
 )BAS()Systemکه حساسیت آن در قبال محرک
های شرطی خوشایند بوده و در حضور محرک های
مرتبط با پاداش یا فقدان/خاتمه تنبیه فعال می شود و
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با تکانشگری نیز مربوط است( .)23کارور و وایت()96
این سیستم را شامل سه زیر مجموعه می دانند که
عبارتند از :الف) پاسخ به سائق(( ،)Driveب) پاسخ به
پاداش(( ،)Reward responsivenessج) جستجوی
شادی و تفریح( )2 .)Fun seekingسیستم بازداری
رفتاری()BIS( )Behavioral Inhibition System
که نسبت به محرک های ناخوشایند شرطی(مثل
نشانه های تنبیه یا فقدان/خاتمه پاداش) حساس می
باشد و با اضطراب رابطه دارد()23؛  )9سیستم ستیز-
گریز( )92()FFS()Fight-Flight Systemکه نسبت
به محرک های آزارنده و ناخوشایند غیرشرطی(نظیر
محرک های دردناک درونی) حساس بوده و در
هیجاناتی مثل خشم و هول نقش دارد.
گری و مک ناقتون( )92با تجدید نظر در نظریه
حساسیت به تقویت اولیه تغییراتی ایجاد نمودند .بر این
اساس سیستم ستیز-گریز ،به سیستم ستیز-گریز-
انجماد( )FFFSتغییر یافت که در این جا انجماد به
پاسخ به تهدیدهای واقعی که قابل اجتناب نیستند
اشاره دارد( .)99حساسیت این سیستم پاسخ دهی
نسبت به تمامی محرک های ناخوشایند(اعم از
شرطی ،غیرشرطی یا درونی) بوده و پیامد آن
رفتارهای اجتنابی و گریز از خطرهای فوری و ترس ها
از جمله هراس و هول ،نه اضطراب ،است(.)23
مکناقتون و کور( )94هیپوتاالموس میانی ،آمیگدال،
کمربند قدامی و جریان شکمی پیش پیشانی را از
جمله مناطق مغزی مسئول در این سیستم به حساب
آورده اند .در مدل تجدید نظر شده()Revised RST
( r-BAS ،)r-RSTمسئول پاسخ دهی به تمامی
محرک های خوشایند بوده و با ویژگی های شخصیتی
نظیر مثبت اندیشی ،تکانشگری ،خطرپذیری و حتی
رفتارهای اعتیادی رابطه دارد( .)23به نظر می رسد
مسیر دوپامینرژیک مزولیمبیک نقش اساسی را در این
سیستم ایفا می کند( .)94کارکرد  r-BISدر نظریه
تجدیدنظر شده حل تعارض میان اهداف ناهمساز
است ،به عبارت دیگر ،این سیستم مسئول کنار آمدن
با موقعیت هایی است که ورود به آن ها با تهدید توام
است( .)92بر این اساس ساده ترین راه برای فعال
ساختن  r-BISفعالیت هم زمان  r-FFFSو r-BAS
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به واسطه مواجه نمودن ارگانیزم با یک تعارض
گرایش-اجتناب است( .)92سیستم سپتوهیپوکامپ و
آمیگدال از جمله مهم ترین مسیرهای عصبی مربوط
به  r-BISو اضطراب هستند(.)92
 RSTبه عنوان اساس زیست شناختی شخصیت و
مبنایی در تبیین آسیب های روانی ،از جمله اختالل ها
اضطرابی( ،)95،91افسردگی( ،)97مصرف مواد( )98و
الکل( )93در پژوهش های بسیاری مورد بررسی قرار
گرفته است .اما مطالعات اندکی به بررسی مستقیم
رابطه  RSTو اعتیاد به اینترنت پرداخته اند و پژوهشی
که این اختالل را در ارتباط با  r-RSTبه بوته آزمایش
بگذارد صورت نگرفته است .ین و همکاران()67
دریافتند که معتادان اینترنتی در  BASو BAS-fun
نمرات باالتری داشتند .جوانمرد ،پورآبادی و
اکرمی( )41تمامی سیستم های مغزی-رفتاری را به
نوعی در اعتیاد به اینترنت دخیل دانستند .پارک و
همکاران( )46اذعان داشتند که  BISو  BASبه طور
هم وابسته به آسیب پذیری در برابر اعتیاد به اینترنت
دامن می زنند؛ در حالی که در پژوهشی دیگر( )2نشان
داده شد که استفاده کنندگان وسواسی از اینترنت BIS
و تکانشگری باالتری دارند ،اما رابطه ای میان BAS
و گرایش به اینترنت وجود ندارد .با توجه به این که
 RSTاغلب با چرخشی  91درجه ای نسبت به مدل
شخصیتی آیزنک در نظر گرفته شده است به گونه ای
که تکانشگری(بعدی که با فعالیت  BASمربوط
دانسته می شود) نسبت به برون گرایی ،و اضطراب
(بعدی که با فعالیت  BISدر ارتباط است) نسبت به
روان رنجوری از نظریه آیزنک  91درجه چرخش
دارد( )42می توان برون گرایی-درون گرایی را همسو
با طیف فعالیت  BASدانست و روان رنجوری-ثبات
هیجانی را در راستای طیف فعالیت  .BISاز طرفی،
پژوهش های انجام گرفته در باب رابطه جنسیت با
اعتیاد به اینترنت( )69،21،49نتایج متفاوتی را گزارش
نموده اند .به عالوه ،لی و همکاران( )44همبستگی
میان کارکردهای متفاوت  BAS/BISو ساختارهای
مغز در مردان و زنان را متفاوت دانسته و جکسون()45
و جکسون و همکاران( )41نشان دادند متغیر جنسیت
در مقیاس  r-Fightنقش مهمی دارد.
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پرسش نامه پنج عاملی جکسون(
 :)scaleاین مقیاس  91گویه ای که توسط
Jackson-5

جکسون( )45طراحی شده است به منظور سنجش
سیستم های نظریه تجدیدنظر شده حساسیت به
تقویت به کار می رود .جکسون( )45پایایی را با روش
آلفای کرونباخ برای هر یک از این سیستم ها محاسبه
نموده که بدین شرح است :سیستم فعال ساز رفتاری
 ،1/89سیستم بازداری رفتاری  ،1/71کل سیستم
ستیز-گریز-انجماد ( 1/74برای هر یک از زیر سیستم
ها به ترتیب  .)1/71 ،1/74 ،1/78حسنی ،صالحی و
122
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از این منظر ،با توجه به نتایج متناقض پژوهش ها
در مطالعات مربوط به سیستم های مغزی-رفتاری و
هم چنین رابطه برون گرایی و روان رنجوری با اعتیاد
به اینترنت(که پیشتر ذکر شد) این مطالعه به بررسی
نقش سیستم های مغزی-رفتاری در اعتیاد به اینترنت
پرداخته و با توجه به تفاوت های جنسیتی فوق الذکر
نقش این متغیر را نیز از نظر دور نداشته است .از
سویی دیگر ،با توجه به تغییراتی که در مفهوم پردازی
سیستم های مغزی-رفتاری در نظریه جدید اعمال
شده است ،این تحقیق اساس را بر نظریه تجدید شده
حساسیت به تقویت و استفاده از ابزارهای سنجش آن
قرار داده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر در زمره طرح های همبستگی قرار
دارد .جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه
خوارزمی تهران(واحد کرج 1811 ،نفر) در نیمسال
نخست سال تحصیلی  39-34تشکیل دادند .با در نظر
گرفتن طرح پژوهش و تعداد متغیرهای موردر بررسی
(حداقل  41نمونه به ازای هر متغیر پیش بین نیاز
است) ،برای رعایت جانب احتیاط 971 ،نفر از
دانشجویان از طریق نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای انتخاب و پس از حذف داده های اریب دار،
داده های مربوط به  953نفر( 631پسر و  619دختر) از
شرکت کنندگان با بهره گیری از نسخه  22نرم افزار
 SPSSو استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام مورد
تحلیل قرار گرفت .به منظور گردآوری داده ها ،عالوه
بر کسب اطالعات جمعیت شناختی ،ابزارهای زیر مورد
استفاده قرار گرفت:
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رسولی آزاد( )47پایایی و روایی نسخه ایرانی این
مقیاس را از منظر همسانی درونی ،همبستگی
مجموعه ماده ها ،بازآزمایی ،تحلیل عاملی ،همبستگی
میان خرده مقیاس ها و روایی مالکی مورد بررسی
قرار دادند که دامنه آلفای کرونباخ  1/72تا ،1/88
ضرایب بازآزمایی  1/14تا  1/78و همبستگی های
مجموع ماده ها  1/28تا  1/18گزارش شد.
آزمون اعتیاد به اینترنت :این آزمون که بر اساس
کارهای یانگ( )4طراحی شده است شامل  21گویه
بوده که در یک مقیاس لیکرت  5درجه ای از «به
ندرت» تا «همیشه» نمره گذاری می شد .اما
یانگ( )48با افزودن گزینه «در مورد من صدق نمی
کند» آن را به مقیاسی  1درجه ای تبدیل نمود؛ هر چه
نمره بیشتر باشد سطح اعتیاد به اینترنت باالتر است به
گونه ای که  1-91دامنه طبیعی 96-43 ،متوسط،
 51-73اعتیاد خفیف و  81-611اعتیاد شدید را نشان
می دهد.
الکونی و همکاران( )43در مرور نقادانه مقیاس
های سنجش اعتیاد به اینترنت بیان می دارند که این
مقیاس از ویژگی های روان سنجی باالیی برخوردار
بوده و پایایی بازآزمایی آن را مناسب(بین  1/79و
 )1/88گزارش نموده و همسانی درونی آن را نیز
رضایت بخش دانسته اند .در ایران ،علوی و
همکاران( )51در بررسی ویژگی های روان سنجی این
مقیاس در کاربران دانشجو ،روایی هم زمان ،1/86
روایی افتراقی  ،1/12آلفای کرونباخ  ،1/71پایایی به
روش دو نیمه سازی  1/14و پایایی به روش بازآزمایی
 1/47گزارش نمودند.
یافته های پژوهش
از میان  953دانشجوی نمونه  631نفر پسر و 619
نفر دختر بودند .دامنه سنی ایشان از  68تا  41سال
بود(بیشترین فراوانی  26و  22سال بود) و به لحاظ
مقطع تحصیلی  269نفر دانشجوی کارشناسی646 ،
نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  5نفر دانشجوی
دکتری بودند .در جدول شماره  6میانگین و انحراف
استاندارد سیستم های مغزی-رفتاری و اعتیاد به
اینترنت و هم چنین ،همبستگی میان این سیستم ها با
متغیر مالک نشان داده شده است .همان طور که
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مالحظه می شود هر سه مقیاس ستیز ،گریز و انجماد
از سیستم  FFFSبا اعــــتیاد به اینتــــرنت
همبستگی معنـــادار دارند(به ترتیـــب P<0.001,

جدول شماره  .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی سیستم های مغزی -رفتاری با اعتیاد به اینترنت
متغیر

M

SD

اعتیاد به اینترنت
سیستم فعالساز
سیستم بازداری
ستیز
گریز
انجماد

27/15
21/78
22/61
61/82
61/81
61/13

61/13
9/26
9/88
9/31
4/14
9/37

-1/11
1/11
***1/91
***1/67
***1/92
***P<0.001

تحمل( )Toleranceو عامل تورم واریانس()VIF
مورد بررسی قرار گرفت و پس از برآورده شدن این
مفروضه ها گام های تحلیلی بعدی صورت گرفت.
همان طور که از جدول شماره  2بر میآید متغیرهای
انجماد و ستیز در دو گام( P<0.001, R2=0.16,
 )F=33.85قابلیت پیش بینی  61درصد از واریانس
اعتیاد به اینترنت را داشتند.

جدول شماره  .2مشخصه های آماری رگرسیون گام به گام سیستمهای مغزی -رفتاری در اعتیاد به اینترنت
گام
اول
دوم

متغیر پیش بین
انجماد
انجماد
ستیز

R

R2

F

B

1/92

1/61

***41/994

1/41

1/61

***99/851

6/231
6/187
6/161

در مرحله بعد ،تحلیل های فوق برای دخترها و
پسرها به طور جداگانه انجام گرفت .جدول شماره 9
میانگین و انحراف استاندارد سیستم های مغزی-
رفتاری و اعتیاد به اینترنت و هبستگی این سیستم ها
با اعتیاد را به تفکیک جنسیت نشان می دهد .در
پسرها هر سه مقیاس ستیز ،گریز و انجماد از سیستم

𝛃
1/963
1/218
1/247

T
***1/956
***5/466
***4/313

Tolerance

VIF

6/111
6/111
6/149
1/353
6/149
1/353
***P<0.001

 FFFSبا اعتیاد به اینترنت همبستگی مثبت و معنادار
داشتند(به ترتیب  )P<0.001, 0.49, 0.48, 0.28و
رابطه  BISو اعتیاد نیز به شکل مجاور معنادار
بود( .)P<0.06, r=0.11اما در دخترها تنها سیستم
های ستیز و انجماد با اعتیاد به اینترنت همبستگی
معنادار داشتند(به ترتیب .)P<0.01, 0.19, 0.22
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سپس برای تعیین نقش سیستم های مغزی-
رفتاری در اعتیاد به اینترنت از تحلیل رگرسیون
چندمتغیری به شیوه گام به گام استفاده شد .برای این
منظور ابتدا مفروضه های اساسی این آزمون نظیر
توزیع طبیعی ،حذف داده های اریب دار ،خطی بودن،
همگنی واریانس ها و عدم وجود هم خطی چندگانه به
واسطه آزمون دوربین -واتسون و شاخص های ضریب

اعتیاد به اینترنت

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.2.119

 ،)0.32, 0.17, 0.30در حالی که بین مقیاس های
 BASو  BISبا اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری
یافت نشد.

نقش سیستم های مغزی-رفتاری در اعتیاد به اینترنت :بر اساس نظریه ...مرتضی فیاضی و همکاران

M
متغیر
اعتیاد به اینترنت
سیستم فعالساز
سیستم بازداری
ستیز
گریز
انجماد

پسر
96/98
21/52
26/87

SD
دختر
29/67
26/13
22/51

پسر
61/96
9/66
4/14

اعتیاد به اینترنت
دختر
64/11
9/91
9/17

پسر

دختر

1/11
*1/66

-1/13
1/15

1/28*** 9/93
4/17
65/72 67/79
1/48*** 9/46
4/61
68/96 65/54
1/43*** 4/11
9/32
67/64 61/99
*P<0.06, **P<0.01, ***P<0.001

دخترها دو گام پیش بینی انجام گرفت که در گام اول
متغیر ستیز( 5 )P<0.01, F=7.85, R2=0.05در صد
از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کرد در
حالی که در گام دوم متغیر ستیز و انجماد روی
هم( 7 )P<0.01, F=5.98, R2=0.07درصد از
واریانس اعتیاد را مورد پیش بینی قرار دادند.

جدول شماره  .4مشخصه های آماری رگرسیون گام به گام سیستم های مغزی -رفتاری در اعتیاد به اینترنت به تفکیک جنسیت
جنسیت

گام
اول
دوم

پسر
سوم
اول
دختر

دوم

متغیر پیش بین
انجماد
انجماد
گریز
انجماد
گریز
ستیز
ستیز
ستیز
انجماد

R
1/43
1/54
1/55
1/22
1/21

B
F
R2
𝛃
1/431
2/198
***16/957
1/24
1/926
6/994
***93/115
1/23
1/282
6/622
1/232
6/269
1/213
6/176
***28/219
1/91
1/627
1/517
1/261
1/396
**7/851
1/15
1/631
1/868
**5/381
1/17
1/654
1/514
*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001

T

Tolerance

VIF

***7/899
***4/295
***9/728
***9/864
***9/579
*2/118
**2/812
*2/443
*6/336

6/111
1/141
1/141
1/167
1/195
1/361
6/111
1/376
1/376

6/111
6/512
6/512
6/121
6/574
6/133
6/111
6/191
6/191

اما در میان دخترها تنها ستیز و انجماد چنین قابلیتی
داشتند.
نتایج این تحقیق از یک سو مغایر با پژوهش های
پیشین است و از سویی در راستای پاره ای از آن ها
است .یافته های این پژوهش با یافته های پیشین که
نقش  )8،46( BASو  )2،46( BISرا در اعتیاد به
اینترنت نشان دادند در تناقض است .اگر چه برای
پسرها همبستگی میان  r-BISو اعتیاد به گونه مجاور
معنادار بود( )P<0.06, r=0.11اما این متغیر نقشی در
پیش بینی اعتیاد به اینترنت نداشت .همان طور که
پیش تر ذکر شد این مطالعات مبتنی بر نظریه اولیه و

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی نقش مولفه های زیستی
شخصیت(سیستم های مغزی-رفتاری) در پیش بینی
اعتیاد به اینترنت در جمعیت دانشجویان پرداخته است.
نتایج نشان داد که تنها مولفه های سیستم
ستیز/گریز/انجماد( )r-FFFSقابلیت پیش بینی اعتیاد
به اینترنت را دارند به گونه ای که در کل نمونه مولفه
های انجماد و ستیز توانستند اعتیاد به اینترنت را پیش
بینی کنند .اما پس از آن که متغیرها به تفکیک
جنسیت وارد معادله شدند مولفه های انجماد ،گریز و
ستیز اعتیاد به اینترنت در پسرها را پیش بینی کردند،
121
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نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای متغیرهای
پژوهش به تفکیک جنسیت در جدول شماره  4ارائه
شده است .متغیرهای انجماد ،گریز و ستیز از مقیاس
 FFFSدر سه گام()P<0.001, F=28.20, R2=0.30
توانستند  91درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت در
پسرها را پیش بینی کنند .این در حالی است که ،برای

**1/22
-1/12
**1/63

] [ DOI: 10.18869/acadpub.sjimu.24.2.119
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با استفاده از ابزارهای سنجش آن انجام گرفته اند ،به
نظر می رسد که مقیاسهای سنجش  RSTاولیه
ترس و اضطراب را در چارچوب سازه هایی تفکیک
ناپذیر و در ارتباط با  BISدر نظر گرفته اند( .)45،56از
طرفی دیگر ،از آن جا که در نظریه تجدیدنظر
شده( )92حساسیت در برابر محرک های آزارنده از r-
 BISبه  r-FFFSمنتسب شده است می توان یافته
های پژوهش حاضر را با آن دسته از مطالعاتی که
نقش  BISاولیه( )o-BIS()Origin BISرا در اعتیاد
به اینترنت مهم دانسته اند همسو دانست .هم چنین،
جکسون( )45نشان داد که مقیاس انجماد از ،FFFS
که در پژوهش حاضر بهترین پیش بین برای اعتیاد به
اینترنت به حساب می آید ،همبستگی نسبتاً باالیی با
مقیاس های سنجش روان رنجوری و  o-BISاز
پرسش نامه کارور و وایت( )96دارد .با این تفاسیر،
یافته های این پژوهش ،بر خالف مطالعاتی که نقش
حساسیت به پاداش را در رفتارهای پرخطر و اعتیادی
نظیر قماربازی( ،)52،59مصرف الکل( )54،55و مواد
( )98،51دخیل دانسته اند ،حاکی از آن است که در
اعتیاد به اینترنت حساسیت و ترس از تنبیه و
تهدیدهای بالقوه( )FFFSنقش پررنگ تری دارد .شاید
وجود چنین تفاوتی ناشی از ماهیت متفاوت اعتیاد به
اینترنت نسبت به سایر رفتارهای پرخطر باشد و ای
بسا اعتیاد به اینترنت از وجود سایر اختالل های روان
پزشکی خبر می دهد.
از سویی دیگر ،ایوری و کامبروپلوس( )57اظهار
نمودند که  FFFSبه واسطه راهبردهای مقابله ای
اجتنابی ،می تواند مصرف الکل را در پی داشته باشد.
از آن جا که در مطالعه حاضر متغیر انجماد بیشترین
سهم را در پیش بینی اعتیاد به اینترنت داشت و طبق
 ،r-RSTسیستم انجماد به نوعی پاسخ دهی منفعالنه
در برابر تهدید اشاره دارد( ،)99می توان انتظار داشت
که آن دسته از افرادی که حساسیت بیشتری در
 FFFSدارند تهدیدهای بیشتری را در زندگی روزمره
تجربه کرده و در واکنش به این تهدیدها به
راهبردهای مقابله ای اجتنابی روی بیاورند؛ و محیط
وسیع اینترنت و ابزارهای گوناگون آن ،مأوای امنی
برای پناه گرفتن ایشان ایجاد می کند .صد البته ،نقش
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متغیرهای میانجی باید در پژوهش های بعدی مورد
بررسی دقیق تری قرار بگیرد.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت تفاوت
های مشاهده شده در میان دو جنس است .آن طور که
از نتایج بر می آید ،در این مطالعه مبانی عصب
شناختی شخصیت قابلیت تبیینی بیشتری برای پسرها
داشته است .هم چنین ،در پسرها انجماد بهترین پیش
بین برای اعتیاد بوده است در حالی که در دخترها
ستیز قابلیت تبیینی باالتری در اعتیاد داشته است .با
توجه به آن چه پیش تر ذکر شد ،شاید پسرها در در
رویارویی با مسائل روزمره از راهبردهای اجتنابی
بیشتری استفاده می نمایند و این امر می تواند آن ها
را در معرض خطر بیشتر برای اعتیاد به اینترنت قرار
دهد ،حال آن که ممکن است در میان دخترها مسئله
به گونه ای دیگر باشد .بر این اساس ،در پیش گیری و
درمان این اختالل توجه به ویژگی های متمایز دو
جنس از اهمیت زیادی برخوردار است.
شایان ذکر است که این مطالعه با محدودیت هایی
نیز مواجه بوده است .از آن جا که پژوهش حاضر در
جمعیت دانشجویی صورت پذیرفته است تعمیم پذیری
آن باید با احتیاط صورت گیرد و پیشنهاد می شود
مطالعه ای مشابه در میان جمعیت بالینی معتاد به
اینترنت صورت گرفته تا بتوان به درک بیشتری از
رابطه میان متغیرهای مذکور دست یافت .از دیگر
محدودیت های این پژوهش می توان به استفاده
صرف از ابزارهای خود گزارشی اشاره کرد ،توصیه می
شود بررسی های آتی از سنجش های عصب شناختی
نیز برای ارزیابی سیستم های مغزی-رفتاری بهره
بگیرند .از طرفی دیگر ،این مطالعه محدود به رابطه
مستقیم میان سیستم های مغزی-رفتاری و اعتیاد به
اینترنت بوده و نقش متغیرهای مختلفی که در این
میان وجود دارند نادیده انگاشته شده است .بهتر است
پژوهش های آتی به بررسی نقش این مولفه ها و به
خصوص تفاوت آن ها در میان دخترها و پسرها
بپردازند.
پژوهش حاضر به بررسی نقش مولفه های عصب
شناختی شخصیت ،با تمرکز بر نظریه حساسیت به
تقویت تجدیدنظر شده ،در اعتیاد به اینترنت پرداخت.
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دخیل هستند و این تفاوت های جنسیتی باید در
.مداخالت پیشگیرانه و درمانی لحاظ شوند
سپاسگزاری
از تمامی دانشجویانی که وقت گران بهای خویش
را در راستای انجام این پژوهش صرف نموده اند و هم
چنین از زحمات آقایان الیاس اکبری و مالک بسطامی
.کتولی تشکر و قدردانی به عمل می آید

یافته ها حاکی از آن بود که تنها حساسیت سیستم
) در اعتیاد به اینترنت نقشFFFS(انجماد-گریز-ستیز
دارد و در نتیجه در مفهوم پردازی اعتیاد به اینترنت
حساسیت به تنبیه باید بیش از حساسیت به پاداش مد
 نقش این سیستم ها در اعتیاد به.نظر قرار گیرد
اینترنت پسرها بیش از دخترها بوده و تاحدی سیستم
های متفاوتی در اعتیاد به اینترنت در میان دو جنس
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Abstract
Introduction: There were many conflicts
about involvement of Internet addiction in
fifth version of Diagnostic and Statistical
Manual of mental disorders (DSM-V). As
personality characteristics are one of the
risk factors of risky behaviors, this study
have
investigated
the
role
of
neurobehavioral factors of personality in
Internet addiction.

system could predict Internet addiction
(P<0.001, R= 0.40, R2= 0.16). After
analyzing genders separately, Freeze,
Flight, and Fight could predict addiction in
males (P<0.001, R= 0.55, R2= 0.30), but
only Fight and Freeze predicted addiction
in females (P<0.001, R= 0.26, R2= 0.07).
Discussion & Conclusions: From all brainbehavioral systems, only fear and
sensitivity to threatening stimuli affects
Internet addiction. This imply that Internet
addiction is somehow different from other
risky behaviors; therefore, to prevent and
treat Internet addiction, sensitivity to
punishment and fear should be considered
more important than sensitivity to reward.

Materials & methods: This study is a
correlational study. For this procedure,
among all students of Kharazmi university
of Tehran, 359 participants (196 male and
163 female) were selected through Multistage cluster sampling. They answered
Jackson-5 scale and Young’s Internet
addiction test. Data were analyzed by
stepwise regression method by SPSS.22.

Keywords: Brain-behavioral systems,
Internet addiction, Reinforcement
sensitivity theory

Findings: Analyzing data showed that
Freeze and Fight of Fight/Flight/Freeze
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