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Introduction: Problematic internet use has become a health threat among adolescents and
young adults. The aim of present research was to investigate the mediating role of low selfcontrol in the relationship between personality traits and problematic and risky Internet use
in male and female students.
Method: The results showed that the partial mediation model of low self-control had a
good fit with the data in the relationship between personality traits and problematic and
risky internet use in total sample and in both groups of male and female students. In
addition, the results of group allocation of structural relationships showed that the
relationships between the variables were equivalent in the two groups of male and female
students. The results showed that all regression weights were statistically significant in the
general model and models related to male and female students.
Results: The results showed that the partial mediation model of low self-control had a good
fit with the data in the relationship between personality traits and problematic and risky
internet use in total sample and in both groups of male and female students. In addition, the
results of group allocation of structural relationships showed that the relationships between
the variables were equivalent in the two groups of male and female students. The results
showed that all regression weights were statistically significant in the general model and
models related to male and female students.
Discussion and conclusion: The results showed that part of variance between the
conceptual domains of personality traits and risky internet use behavior can be explained
by changes in the low self-control scores of male and female students.
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مقاله پژوهشی

نویسندگان

نقش واسطهای خودکنترلی پایین در رابطة بین
ویژگیهای شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل-
آفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر
3
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مقدمه :در بین نوجوانان و جوانان استفادة مشکلآفرین از اینترنت به یک عامل تهدید کنندة سالمت تبدیل شده
است .پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطهای خودکنترلی پایین در رابطة ویژگیهای شخصیتی و رفتار استفادة
پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر انجام شد.
روش 450 :دانشجو ( 230پسر و  220دختر) به فهرست پنج عامل بزرگ (جان و استریستاوا ،)1999 ،مقیاس
خودکنترلی پایین (گراسمیک ،تیتلی ،بورسیک و آرنیکلیو )1993 ،و مقیاس غربالگری استفادة پرخطر و مشکلآفرین
از اینترنت (جلینکینگ و همکاران )2014 ،پاسخ دادند.
نتایج :یافته ها نشان داد که در کل نمونه و در هر دو گروه دانشجویان دختر و پسر ،مدل واسطهمندی نسبی
خودکنترلی پایین در رابطة ویژگیهای شخصیتی و استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت با دادهها برازش
مطلوبی داشت .عالوه بر این ،نتایج تخصیص گروهی روابط ساختاری نشان داد که روابط بین متغیرها در دو
گروه دانشجویان دختر و پسر همارز بودند .نتایج نشان داد که در مدل کلی و مدلهای مربوط به دانشجویان
دختر و پسر ،تمامی وزنهای رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد که بخشی از پراکندگی بین قلمروهای مفهومی ویژگیهای شخصیتی و رفتار
استفادة پرخطر از اینترنت از طریق تغییر در نمرات خودکنترلی پایین دانشجویان دختر و پسر قابل تبیین است.

کليدواژهها
استفادة پرخطر از اینترنت ،خودکنترلی پایین ،مدل میانجیگری تعدیل شده ،ویژگیهای شخصیتی
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مقالة حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسندة اول است.
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نقش تفسری رویکرد صفات نسبت به شخصیت ،نقش تبیینی
عوامل درونزاد را در تصریح تمایزیافتگی در رفتارهای پرخطر
اینترنتی مرور کنند [ .]22 ،14در این رویکرد ،پنج عامل
بزرگ شامل روانآزدهگرایی ،1برونگردی ،2گشودگی نسبت
به تجربه ،3سازگاری 4و وظیفهشناسی 5است .مرور شواهد
تجربی نشان میدهد افراد روانرنجورخو مستعد تجربه حاالت
هیجانی منفی مانند اضطراب ،احساس گناه ،ناامنی و ترحم
نسبت به خود هستند .این افراد فاقد ثبات هیجانی هستند،
معموالً اقدامات آنها تکانشورانه و بدون دوراندیشی است و
غالب تصمیمات آنها محصول یک انگیزه آنی است .همچنین،
این افراد از آنجا که معموالً شرایط عادی را تهدید کننده و
موقعیتهای رنجاننده را نامید کننده و دشوار ارزیابی میکنند
بیشتر در معرض تجربة استرس قرار دارند[ .]23به طور کلی،
بر اساس شواهد تجربی موجود ،نقصان در خزانة مهارتی و
منابع مقابلهای افراد روانرنجورخو سبب میشود که آنها
بیشتر مستعد انتخاب رفتارهای فریبکارانه اعم از تحصیلی و
شغلی و نمایش رفتارهای تکانشورانه در بافت استفادة از
فضای مجازی باشند[.]23
افراد برونگرا افرادی هستند که از حضور در موقعیتهای
اجتماعی ،لذت میبرند .به طور کلی ،این افراد با برخورداری
از ویژگیهایی مانند عاطفه مثبت ،گرمی ،انرژی باال ،ابراز
وجود و طبیعت اجتماعی و دوستانه مشخص میشوند .طبق
دیدگاه کاستا ،مککری و کتل ،مفهومسازی رگة برونگرایی
نیازمند شمول جنبههای مرتبط با هیجانطلبی و طبق
دیدگاه هوگان و تِلِجن ،مفهومسازی این ویژگی نیازمند
شمول جنبههای مرتبط با ویژگی جاهطلبی است[ .]24برون-
گرایی نیز مانند روانآزدهگرایی ،پیش از ظهور الگوی پنج
عامل بزرگ شخصیت مفهومسازی شده است .بنابراین ،تحلیل
نظاممند کنشوری افراد در قلمروهای مطالعاتی مختلف مانند
رفتارهای تحصیلی فریبکارانه با تاکید بر توان تفسیری این
ویژگی شخصیتی دارای سابقة پژوهشی است[ .]25مرور
پیشینة تجربی نشان میدهد که دو رویکرد رقیبِ «توانگر،
توانگرتر میشود »6و «رویکرد جبران اجتماعی »7برای تبیین
رفتار خطرپذیری آنالین مورد توجه قرار گرفته است[ .]26در
رویکرد توانگر ،توانگرتر میشود فرض اصلی این است که افراد
برونگرا به دلیل برخورداری از مهارتهای اجتماعی قویتر،

مقدمه
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که در سالهای اخیر
گروه زیادی از محققان از زوایای مختلف و به طور نظاممند
اشکال متفاوت رفتارهای پرخطر آنالین را در بین جوانان و
نوجوانان مطالعه کردهاند [1ـ .]3عالوه بر این ،مرور نتایج
مطالعات مختلف نشان میدهد به دلیل فقدان اجماع نظر
دربارة ارجحترین مفهومپردازی برای مشکالت مربوط به
استفادة از اینترنت ،در حال حاضر پراستفادهترین معادلهای
مفهومی توضیح دهندة مشکالت مرتبط به استفاده از اینترنت
در بین افراد شامل اعتیاد به اینترنت[ ،]5،4وابستگی به
اینترنت[ ،]6استفاده تکانشورانه از اینترنت[ ،]7استفادة
مشکلآفرین از اینترنت[ ،]9،8استفادة مرضی از
اینترنت[ ،]10و در نهایت استفادة غیرمنظم از اینترنت
است[ .]11اگر چه بحث دربارة مناسبترین گزینه مفهومی
توضیح دهندة مشکالت مربوط به استفاده از اینترنت در بین
گروهی از محققان همچنان ادامه دارد ،تعداد زیادی از
محققان بدکارکردیهای اجتماعی و آسیبهای روانشناختی
متعاقب استفادة پرخطر از اینترنت را در کانون توجه خود قرار
دادهاند[ .]13،12گروهی از محققان کوشیدهاند با اخذ
رویکردی فرایندی و با تمرکز بر توان تفسیری قلمروهای
مفهومی سهگانة عناصر پیشایندی ،عناصر واسطهمند و عناصر
پسایندی ،تمایزیافتگی در تجارب آسیبزای متعاقب استفادة
پرخطر از اینترنت را به طور روشمند توضیح دهند[ .]14بر
این اساس ،محققان مختلف از یک سوی با هدف تصریح نقش
تفسیری عناصر پیشایندی در پیشبینی رفتارهای پرخطر
آنالین بر ظرفیت تفسیری قلمروهای مفهومی چندگانه مانند
احساس تنهایی و افسردگی [ ،]15سبک والدگری[،.]16
مذهب[ ]17و گروه همساالن[ ]18تاکید کردهاند .از دیگر
سوی ،به منظور تصریح پیامدهای استفادة مشکلآفرین از
اینترنت ،قلمروهایی مفهومی مانند مصرف مواد ،اختالات
خواب و تجارب شکست تحصیلی را برجسته نمودهاند
[19ـ.]21
در طی چند دهه گذشته ،الگوی پنج عامل بزرگ به
عنوان یکی از رویکردهای مفهومی برجسته در قلمرو
روانشناسی شخصیت ظهور یافته است .مرور شواهد مختلف
نشان می دهد که محققان مختلف کوشیده اند با تاکید بر

1

neuroticism
extraversion
3 openness to experience
4 agreeableness
5 conscientiousness
6 rich get richer approach
7 social compensation approach
2
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بیشتر از اینترنت به عنوان یک کانال ارتباطی دیگر برای
برقراری تعامالت اجتماعی با دیگران استفاده میکنند[.]27
در رویکرد جبران اجتماعی فرض میشود که افراد درونگرا به
دلیل احساس ناخرسندی از تعامالت رو در رو و واقعی ،از
اینترنت به عنوان یک کانال جایگزین برای برقراری ارتباط با
دیگران استفاده میکنند[ .]27در این رویکرد تاکید میشود
از آنجا که اینترنت به حفظ فاصلة روانشناختی کاربران کمک
میکند ،محیط ایمنی را برای ارضای نیازهای افراد فراهم
می آورد .در مطالعه دیگری ضمن آنکه شواهدی در دفاع از
رویکرد جبران اجتماعی فراهم شد نتایج نشان داد که فقدان
مشارکت افراد در فعالیتهای فوق برنامه و عدم تمایل آنها به
برقراری تعامل رو در رو با دیگران در پیشبینی خطرپذیری
آنالین به ترتیب در بین پسران و دختران از نقش تعیین
کنندهای برخوردار بود [ .]26به طور کلی ،نتایج مطالعات
مختلف نشان میدهد که افراد برونگرا در بافت تمایالت
خودکنترلگر از طریق ویژگیهایی مانند هیجانخواهی،
تکانشوری ،ریسکپذیری ،پرحوصله بودن و تحمل ابهام1
مشخص میشوند [24ـ .]27
افرادی که در رگة گشودگی نسبت به تجربه نمرة باالیی
به دست میآورند ،فعاالنه در پی کسب تجربه هستند و
معموالً در رویارویی با افکار و موقعیتها ،برخوردی
اندیشمندانه و واکنشدهنده دارند .آنها از نظر ذهنی ،افراد
کنجکاوی هستند ،قوه تخیل در آنها قوی است و از
جستجوگری فعاالنه و اصالت اکتشافات متعاقب آن لذت می-
برند .بنابراین ،اگر چه گشودگی ،یکی از پنج عامل بزرگ است
که بیش از بقیة ویژگیها با توانایی شناختی همبستگی دارد،
اما آنها سازههای متفاوتی هستند .تمرکز بر توصیفگرهای
عامل شخصیتی گشودگی بیانگر آن است که نمیتوان به
راحتی رابطة آشکاری را بین این صفت شخصیتی و رفتارهای
پرخطر آنالین متصور شد .با این وجود ،ارتباط میان گشودگی
و دیگر سازهها ممکن است به درک این رابطه کمک
کند[ .]28نتایج مطالعات انجام شده بر روی فراگیران با
توانایی شناختی باال نشان میدهد که این افراد کمتر از
رفتارهای فریبکارانة تحصیلی 2آنالین استفاده میکنند .با
توجه به رابطه مثبت بین توانایی شناختی و گشودگی،
فراگیرانی که از سطح باالی گشودگی برخوردارند ،به احتمال
کمتری امکان دارد که رفتارهای مربوط به عدم صداقت علمی
مانند سرقت ادبی را انتخاب کنند[ .]28در مجموع ،نتایج
مطالعات مختلف نشان میدهد که در بافت گرایشات
خودکنترلگرانه ،ویژگی گشودگی اساساً از طریق
خصیصههایی مانند لذت از اکتشاف و کاوشگری ،استقبال از

زهرا آذرپور و همکاران

ایدههای چالشانگیز و نو و فعالیتهای انگیزاننده ،تنوعطلبی
و کنجکاوی مشخص میشود [25ـ .]28
سازگاری یکی از پنج رگة بزرگ شخصیت است که نشان
میدهد رویکرد افراد در روابط بینفردی چگونه است .افرادی
که از این ویژگی برخوردارند ،دوستداشتنی ،گرم ،قابل
اعتماد و نگران آسایش و سعادت دیگران هستند و به همین
دلیل است که به فعالیتهای مشترک و یاریدهنده گرایش
دارند .افرادی که سازگاری باالتری دارند ،در بافت تعامل با
دیگران ،تضاد و کشمکش کمتری نشان میدهند[ .]29بر این
اساس ،فرض میشود افرادی که در عامل سازگاری نمرة
باالتری به دست میآورند به دالیلی مانند سلطهگری
ارزشهای خیرخواهانه بر نظام ارزشی آنها کمتر احتمال دارد
که از اشکال مختلف رفتارهای استفادة پرخطر و مشکلآفرین
از اینترنت استفاده کنند[ .]29به طور کلی ،مرور نتایج
مطالعات مختلف نشان میدهد که ویژگی سازگاری نیز در
بافت تمایالت خودکنترلگر از طریق خصایصی مانند پرهیز
از هیجانطلبی ،عدم تمایل به تکانشوری ،پرهیز از شتابزدگی،
تمایل به دوراندیشی و تاملی بودن ،مشخص میشود
[25ـ.]29
وظیفهشناسی ،بیانگر گرایشی است برای توصیف رفتاری
برنامهریزی شده ،سازمان یافته و معطوف به هدف که با هدف
به تأخیر انداختن لذت و پیروی از هنجارها و قوانین استفاده
میشود[ .]30نتایج مطالعات مختلف از نقش تفسیری عامل
وظیفهشناسی برای پیشبینی کنشوری افراد در موقعیت-
های مختلف حمایت کردهاند .درواقع ،فرض میشود که رابطة
بین وظیفهشناسی با بیشارزشگذاری برای متابعت از
استانداردها و قوانین ،سبب میشود که تمایل به انتخاب
اشکال مختلف رفتارهای استفادة پرخطر و مشکلآفرین از
اینترنت در افراد کاهش نشان دهد[ .]31در مجموع ،نتایج
مطالعات مختلف نشان میدهد که در بافت اطالعاتی
گرایشات خودکنترلگر خصیصه وظیفهشناسی از طریق
ویژگیهایی مانند توانایی به تعویق انداختن لذتها،
قانونمداری ،غیرتکانشی بودن ،تاملی بودن و دوراندیشی
مشخص میشود [25ـ .]31
مرور شواهد تجربی موجود در بافت مطالعاتی پیشبینی
اشکال مختلف رفتارهای استفادة پرخطر و مشکلآفرین از
اینترنت از طریق ویژگیهای شخصیتی نشان میدهد که
بخشی از واریانس نمرات رفتارهای پرخطر آنالین ،محصول
تمایز در نمرات ویژگیهای شخصیتی آنها است .بنابراین ،با
توجه به وجود واریانس مشترک بین ویژگیهای شخصیتی و
رفتارهای پرخطر ،طرح این سوال که کدام حلقة مفهومی در
ambiguity tolerance
academic dishonesty

43

1
2

دوفصلنامه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره  ،19شماره  ،1پیاپی  ،36بهار و تابستان  ،1400صص.41-55 :.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 19, No. 1, Serial 36, Spring & Summer 2021, pp.: 41-55.

کردند [ .]40عالوه بر این ،نتایج مطالعات در نمونههای
فرهنگی مختلف با تاکید بر تغییرناپذیری جنسی ساختار
عاملی مدل پنج عامل بزرگ شخصیت شواهد متقنی در ثبات
عاملی پنج عامل بزرگ تدارک دید [ .]43 ،42 ،41عالوه بر
این ،محققان یادآوری میکنند که متغیر جنس حتی در
شرایط پیشبینی خودکنترلی از طریق متغیرهای خانوادگی
و زیست شناختی ،از توانی تکمیلی و مستقل برای توضیح
تغییرپذیری نمرات خودکنترلی برخوردار است [ .]44برای
مثال در پژوهش [ ]44که با هدف پیشبینی خودکنترلی از
طریق جنس انجام شد نتایج با تاکید بر نقش میانجیگری
نسبی عوامل خانوادگی مانند سبک دلبستگی ،نظارت و شیوه
های والدگری ،شواهد مضاعفی را در دفاع از توان جنس برای
تبیین نمرات خودکنترلی یادگیرندگان ارائه کردند.

تبیین پراکندگی مشترک بین این دوایر مفهومی ایفای نقش
میکند ،از اهمیت زیادی برخوردار است .از حیث نظری و
تجربی خودکنترلی پایین ـ که بیانگر نقص در خزانة مهارتی
فرد است ـ ،یک پیشبینی کنندة مهم استفادة پرخطر از
اینترنت ،تلقی میشود[ .]32بر اساس نتایج مطالعات مختلف،
غالب مشکالت رفتاری با خودکنترلی پایین رابطه نشان می-
دهد[ .]33خودکنترلی پایین از طریق رفتارهایی مانند
تکانشوری ،لذت بردن از خطرپذیری ،اعتیاد ،ارجحیت
فعالیتهای فیزیکی بر فعالیتهای ذهنی ،ارجحیت تکالیف
ساده بر تکالیف پیچیده ،پرخوری ،خودمحوری و کمحوصله
بودن ،مشخص میشود[ .]34در نظریة خودکنترلی که در
تبیین مشکالت رفتاری از نقش تعیین کنندهای برخوردار
است فرض میشود که خودکنترلی پایین علت اصلی انتخاب
گروه وسیعی از رفتارهای پرخطر آنالین و غیرآنالین
است[ .]33عالوه بر این ،شواهد نشان میدهد که اغلب
رفتارهای افراد دارای خودکنترلی پایین اساساً از طریق پاداش
فوری و اهداف کوتاهمدت راهبری میشوند[ .]35محققی
دیگر تاکید میکند از آنجا که برای افراد با هیجانخواهی باال
و خودکنترلی پایین ،ارضای فوری نیازها از اهمیت زیادی
برخوردار است ،استعداد زیادی برای تجربة اشکال مختلف
رفتارهای استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت
دارند[ . ]36بنابراین ،خودکنترلی پایین با رفتار تکانشورانه و
ناکامی در مالحظة پیامدهای منفی اعمال رابطه نشان می-
دهد[.]37
مرور شواهد تجربی نشان میدهد که رابطة بین جنس و
رفتارهای پرخطر آنالین در مقیاس وسیعی در کانون توجه
محققان مختلف بوده است[ .]38نتایج غالب مطالعات نشان
میدهد که مردان در مقایسه با زنان تمایل بیشتری به
استفاده از رفتارهای پرخطر آنالین نشان میدهند .برای مثال
نتایج یک مطالعه نشان داد که مردان در مقایسه با زنان
قلدری سایبری بیشتری گزارش کردند [ .]39همچنین ،در
مطالعة دیگری محققان دریافتند که نوجوانان پسر در مقایسه
با نوجوانان دختر خودافشاگری جنسی بیشتری گزارش

فرضیه پژوهش
بر این اساس ،با توجه به روند فزایندة تمایل به استفادة
پرخطر از اینترنت [1ـ ]7و همچنین فقر اطالعاتی پیرامون
نقش تفسیری خودکنترلی در پیشبینی رفتارهای پرخطر
آنالین از طریق ابعاد شخصیت ،محقق در صدد است تا به
کمک یک مدل فرایندی ،نقش واسطهای خودکنترلی پایین
را در رابطة ویژگیهای شخصیتی و رفتار استفادة پرخطر و
مشکل آفرین از اینترنت آزمون کند .عالوه بر این ،محقق در
مطالعة حاضر میکوشد با هدف تقویت توان اطالعاتی مدل
پیشنهادی با استفاده از یک مدل میانجیگری تعدیل شده،
همارزی جنسی روابط ساختاری بین متغیرهای ویژگیهای
شخصیتی ،خودکنترلی پایین و رفتار استفادة پرخطر و
مشکلآفرین از اینترنت را بیازماید (شکل .)1
بدون شک ،اطالع از مشابهت یا عدم مشابهت ویژگیهای
کارکردی سازوکار خودکنترلگری در پیشبینی رفتارهای
پرخطر آنالین از طریق ابعاد شخصیت ،در کمک به فهمپذیری
تمایز در مختصات کنشی ابعاد شخصیت در پیشبینی
رفتارهای پرخطر آنالین ،از طریق خودکنترلگری ایفای نقش
میکند.

استفاده پرخطر از اینترنت

ویژگیهای شخصیتی

خودکنترلی پایین
شکل  .1مدل ترکیبی میانجیگری تعدیل شده

44

نقش واسطهای خودکنترلی پایین در رابطة بین ویژگیهای شخصیت و استفادة پرخطر.......

زهرا آذرپور و همکاران

تحلیلهای تجربی انتخاب شدهاند[ .]45نتایج روش تحلیل
عاملی تاییدی از ساختار پنج عاملی فهرست پنج عامل شامل
ابعاد شخصیتی برونگردی ،سازگاری ،وظیفهشناسی،
روانآزردهگرایی و پذیرش به طور تجربی حمایت کرد [.]45
استفاده از روش تحلیل از ساختار در مطالعة دیگری ،ضرایب
همسانی درونی عاملهای برونگردی ،سازگاری ،وظیفه-
شناسی ،روانآزردهگرایی و پذیرش به ترتیب ،0/61 ،0/60
 0/74 ،0/74و  0/76به دست آمد[ .]46در مطالعة حاضر،
ضرایب همسانی درونی عاملهای برونگردی ،سازگاری،
وظیفهشناسی ،روانآزردهگرایی و پذیرش به ترتیب ،0/69
 0/70 ،0/74 ،0/73و  0/76به دست آمد.
 )2مقیاس خودکنترلی پایین :]47[6گراسمیک و
همکاران[ ]47مقیاس خودکنترلی پایین را با هدف اندازه-
گیری خودکنترلی پایین در افراد توسعه دادند .این مقیاس
شامل  24گویه و شش زیرمقیاس تکانشگری ،تکالیف آسان،
خطرپذیری ،فعالیتهای فیزیکی ،خودمحوری و بدخلقی
است .در این مقیاس ،زیرمقیاس تکانشگری از طریق گویههای
 3 ،2 ،1و  ،4زیرمقیاس تکالیف آسان از طریق گویههای ،5
 7 ،6و  ،8زیرمقیاس خطرپذیری از طریق گویههای ،10 ،9
 11و  ،12زیرمقیاس فعالیتهای فیزیکی از طریق گویههای
 15 ،14 ،13و  ،16زیرمقیاس خودمحوری از طریق گویههای
 19 ،18 ،17و  20و در نهایت ،زیرمقیاس بدخلقی از طریق
گویههای  23 ،22 ،21و  24اندازه گیری میشود .در این
مقیاس ،مشارکت کنندگان به هر گویه بر روی یک طیف پنج
درجهای از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )5پاسخ
میدهند .نتایج روش تحلیل عاملی از ساختار شش عاملی
مقیاس خودکنترلی پایین به طور تجربی حمایت کرد [.]47
در مطالعة آزدیمیر و همکاران[ ]48نیز ضریب همسانی درونی
مقیاس کلی خودکنترلی  0/86به دست آمد .در مطالعة
حاضر ،ضرایب همسانی درونی برای نمرة کلی مقیاس
خودکنترلی و زیرمقیاسهای تکانشگری ،تکالیف آسان،
خطرپذیری ،فعالیتهای فیزیکی ،خودمحوری و بدخلقی به
ترتیب برابر با  0/60 ،0/50 ،0/75 ،0/72 ،0/60 ،0/78و 0/71
به دست آمد.
 )3مقیاس غربالگری استفادة پرخطر و مشکل-
آفرین از اینترنت :]49[7جلینکینگ و همکاران[ ]49با
هدف طراحی تالشهای پیشگیرانه و غربالگری در قلمرو
مطالعاتی استفادة مشکلآفرین از اینترنت در نوجوانان و
جوانان  18تا  25سال آمریکایی مقیاس غربالگری استفادة

روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی است.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :در مطالعة حاضر ،جامعه آماری
شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید
بهشتی در نیمسال دوم سال تحصیلی  1395بودند.
ب) نمونه پژوهش :نمونه آماری نیز در این پژوهش
شامل  450دانشجو  230 ،پسر ( 50/6درصد) با میانگین
سنی  27/38سال (انحراف استاندارد  4/41و دامنة سنی -35
 )18و  220دختر ( 49/4درصد) با میانگین سنی  26/78سال
(انحراف استاندارد  5/82و دامنة سنی  )18-35بودند .در این
پژوهش ،محقق برای انتخاب شرکتکنندگان از روش نمونه-
گیری در دسترس استفاده کرد .برای این منظور ،محقق پس
از مراجعه به هر دانشکده و گفتگویی کوتاه با دانشجویان
حاضر در صحن دانشکده ،پس از کسب رضایت آنها ،بسته
سنجش خود را به دانشجویان عالقهمند به مشارکت تقدیم
میکرد .در پژوهش در استفاده از روش آماری معادله
ساختاری حداقل نسبت حجم نمونه برای هر پارامتر برآورد
شده  5نفر است ،نسبت  10به  1مناسبتر و نسبت  20به 1
مطلوب قلمداد میشود .در مدل مفروض پژوهش حاضر30 ،
پارامتر اندازهگیری میشود .بنابراین ،برای دستیابی به نتایجی
قابل قبول نمونهای برابر با  450شرکت کننده انتخاب شدند.
به بیان دیگر ،در این پژوهش ،از قاعده  15به  1استفاده شد.
در ادامه ،محققان با هدف تامین مالحظات اخالقی پژوهش
بر رعایت اصولی مانند رازداری ،1گمنامی ،2تکریم 3و رضایت
آگاهانه 4تاکید داشتند .در این پژوهش ،مالکهای ورود شامل
دانشجوی کارشناسی و مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید
بهشتی و مالک خروج ،عدم پاسخدهی به بیش از  5درصد
کل سواالت بسته سنجش بود.
ابزارهای پژوهش
 )1فهرست پنج عامل بزرگ :]45[ 5فهرست

پنج عامل
به منظور اندازهگیری پنج عامل بزرگ شخصیت با استفاده از
عبارات کوتاه شده ،توسعه یافت [ .]45فهرست پنج عامل
بزرگ شخصیت ،شامل  44مادّه کوتاه است که مشارکت
کنندگان هر عبارت را روی یک طیف پنج درجهای از کامالً
مخالف =  1تا کامالً موافق =  5پاسخ میدهند .مادههای
فهرست پنج عامل بزرگ بر اساس اجماع نظر متخصصان و
1

5

2

6

Big Five Personality Inventory
Low Self-Control Scale
7 Problematic and Risky Internet Use Screening Scale
)(PRIUSS

confidentiality
anonymity
3 benevolence
4 Informed consent
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گروهی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت.

پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت را توسعه دادند .بر اساس
نتایج مطالعة جلینکینگ و همکاران[ ]49مقیاس غربالگری
استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت از سه عامل آسیب
اجتماعی ،آسیب هیجانی و استفادة تکانشوارانه از اینترنت
تشکیل شده است .مشارکت کنندگان به هر گویه روی یک
طیف پنج درجهای از (هرگز = ،0به ندرت = ،1گاهی = ،2اغلب
= 3و همیشه = )4پاسخ میدهند .در مقیاس غربالگری
استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت با افزایش نمرة کلی
افراد ،بر نمرة استفادة پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت آنها
افزوده میشود .در مطالعة شکری [ ،]50نتایج تحلیل عاملی
تاییدی نشان داد که ساختار عاملی مقیاس غربالگری استفادة
پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت شامل آسیب هیجانی،
آسیب اجتماعی و استفادة تکانشورانه از اینترنت با دادهها
برازش مطلوبی داشت .در مطالعة حاضر ،ضرایب همسانی
درونی عاملهای آسیب هیجانی ،آسیب اجتماعی و استفادة
تکانشورانه از اینترنت به ترتیب برابر با  0/89 ،0/85و 0/88
به دست آمد.

شیوه تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل دادهها ،پس از محاسبه شاخصهای
توصیفی و اطمینان از رعایت پیشفرضهای آماری ،با هدف
آزمون مدل مفروض واسطهمندی خودکنترلی پایین در رابطة
ابعاد شخصیت با استفاده پرخطر از اینترنت از روش آماری
مدلیابی معادله ساختاری 1و با هدف آزمون همارزی جنسی2
روابط ساختاری در مدل مفروض ،از روش آماری مدلیابی
معادله ساختاری چندگروهی استفاده شد .در پژوهش حاضر
برای انجام تحلیلهای آماری از بسته آماری ایموس استفاده
شد.
نتایج
جدول  1اندازههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد
متغیرهای پژوهش را در گروه نمونة دانشجویان نشان میدهد.
واحد مقداری آماره های چولگی و کشیدگی ،شواهد متقنی
را در دفاع از بهنجاری شکل توزیع متغیرهای پژوهش فراهم
کرد.

شیوه انجام پژوهش
پس از تهیه بسته سنجش ،ابزارهای پژوهش به صورت

جدول  .1شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق به تفکیک جنس
عامل کلی

صفات شخصیت

خودکنترلی پایین

استفاده پرخطر از اینترنت

صفات شخصیت

خودکنترلی پایین

استفاده پرخطر از اینترنت

زیرمقیاسها
روانآزردهگرایی
برونگردی
گشودگی
سازگاری
وظیفهشناسی
تکانشوری
تکالیف ساده
خطرپذیری
فعالیتهای جسمانی
خودمحوری
بدخلقی
آسیب هیجانی
آسیب اجتماعی
استفاده تکانشورانه از اینترنت
روانآزردهگرایی
برونگردی
گشودگی
سازگاری
وظیفهشناسی
تکانشوری
تکالیف ساده
خطرپذیری
فعالیتهای جسمانی
خودمحوری
بدخلقی
آسیب هیجانی
آسیب اجتماعی
استفاده تکانشورانه از اینترنت

جنس

پسر
()230

دختر
()220

میانگین
22/71
23/65
36/43
26/60
31/59
7/88
8/76
9/43
9/79
8/47
8/60
5/72
6/34
9/87
23/04
23/41
36/80
27/63
31/77
8/20
9/17
9/16
10/09
7/88
9/12
4/83
5/55
8/74

انحراف استاندارد
4/86
3/87
4/15
5/21
5/35
1/89
2/20
2/41
1/88
1/81
2/32
3/92
4/39
5/71
5/01
3/89
5/66
4/23
5/26
2/07
2/27
2/43
2/24
2/22
2/45
3/71
4/61
6/09

چولگی
0/15
0/07
-0/075
-0/52
0/13
0/01
0/14
0/01
0/23
-0/19
-0/21
0/31
0/47
0/32
0/03
-0/14
-0/37
-0/45
0/02
0/43
0/20
0/19
0/29
0/17
0/13
0/69
0/97
0/47

کشیدگی
0/42
-0/02
-0/35
-0/35
-0/52
-0/29
0/59
-0/14
0/87
-0/48
-0/24
-0/71
0/31
-0/51
0/18
0/33
0/80
-0/15
-0/35
0/54
0/36
0/43
0/26
0/14
-0/12
0/39
0/59
-0/39

structural equation modeling
gender-based equivalence
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نقش واسطهای خودکنترلی پایین در رابطة بین ویژگیهای شخصیت و استفادة پرخطر.......

منفی و معنادار و رابطة عامل روانآزردهگرایی با ابعاد چندگانة
استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت ،مثبت و معنادار
است.

نتایج جدول  2نشان میدهد که در دو گروه جنسی رابطة
بین عاملهای برونگردی ،سازگاری ،پذیرش و وظیفهشناسی
با ابعاد چندگانة استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت،

جدول  .2جدول همبستگی صفات شخصیت با استفادة پرخطر از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر
گروه
روانآزردهگرایی
برونگردی
گشودگی
سازگاری
وظیفهشناسی
روانآزردهگرایی
برونگردی
گشودگی
سازگاری
وظیفهشناسی

آسیب اجتماعی

آسیب هیجانی

**

**

0/24
**-0/29
**-0/29
**-0/33
**-0/44
**0/21
**-0/25
**-0/26
**-0/34
**-0/34

پسر

دختر

استفاده تکانشورانه از اینترنت
**

0/22
**-0/25
**-0/17
**-0/28
**-0/37
**0/24
**-0/26
*-0/15
**-0/31
**-0/34

P<0/01

0/27
**-0/30
**-0/21
**-0/31
**-0/51
**0/21
**-0/32
*-0/14
**-0/30
**-0/51

P<0/05

ساده ،خودمحوری و بدخلقی ،منفی و معنادار و با ابعاد
خطرپذیری و فعالیتهای جسمانی ،منفی و غیرمعنادار است.
در نهایت ،نتایج نشان می دهد که در دو جنس ،رابطة عامل
وظیفهشناسی با ابعاد تکانشوری ،تکالیف ساده ،خطرپذیری،
خودمحوری و بدخلقی ،منفی و معنادار و با بُعد فعالیتهای
جسمانی ،منفی و غیرمعنادار است.

نتایج جدول  3نشان میدهد که در دو جنس ،رابطة بین
عامل روانآزردهگرایی با ابعاد تکانشوری ،تکالیف ساده،
خودمحوری و بدخلقی مثبت و معنادار و با ابعاد خطرپذیری
و فعالیتهای جسمانی ،مثبت و غیرمعنادار است .همچنین،
نتایج نشان میدهد که در دو جنس رابطة عاملهای
برونگردی ،گشودگی و سازگاری با ابعاد تکانشوری ،تکالیف

جدول  .3جدول همبستگی صفات شخصیت با خودکنترلی پایین در دانشجویان دختر و پسر
گروه

تکانشوری

تکالیف ساده

روانآزردهگرایی

**

0/33

0/35

برونگردی
گشودگی
سازگاری
وظیفهشناسی
روانآزردهگرایی
برونگردی
گشودگی
سازگاری
وظیفهشناسی

**-0/28
**-0/20
*-0/13
**-0/31
**0/34
**-0/19
**-0/22
**-0/22
**-0/31

**-0/31
**-0/32
**-0/24
**-0/37
**0/29
**-0/32
**-0/33
**-0/21
**-0/35

پسر

دختر

خطرپذیری

**

فعالیتهای جسمانی

خودمحوری
*

0/02

0/06

0/14

-0/05
*0/15
-0/06
*-0/16
0/10
-0/04
*0/13
-0/05
**-0/21

**0/21
-0/11
*-0/15
-0/05
0/08
**0/26
-0/09
*-0/13
-0/09

*-0/13
**-0/18
**-0/39
**-0/20
*0/13
*-0/12
**-0/15
**-0/22
**-0/18

P<0/01

بدخلقی
**

0/61

**-0/35
**-0/29
**-0/34
**-0/36
**0/56
**-0/31
**-0/26
**-0/39
**-0/32

P<0/05

جدول  .4جدول همبستگی خودکنترلی پایین با استفادة پرخطر از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر
گروه
تکانشگری
تکالیف ساده
خطرپذیری
فعالیتهای جسمانی
خودمحوری
بدخلقی
تکانشگری
تکالیف ساده
خطرپذیری
فعالیتهای جسمانی
خودمحوری
بدخلقی

پسر

دختر

آسیب اجتماعی
**0/20
**0/34
*0/16
0/09
**0/23
**0/30
**0/30
**0/23
*0/16
0/02
**0/21
**0/26

P<0/01
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آسیب هیجانی
*0/16
**0/21
**0/18
0/02
**0/27
**0/22
**0/26
**0/26
**0/18
0/04
*0/16
**0/23

P<0/05

استفاده تکانشورانه از اینترنت
**0/22
**0/30
**0/29
0/06
**0/25
**0/24
**0/21
**0/32
*0/14
0/05
*0/14
**0/24

دوفصلنامه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره  ،19شماره  ،1پیاپی  ،36بهار و تابستان  ،1400صص.41-55 :.
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آمد .به منظور مدیریت دادههای گمشده از روش بیشینه
انتظار استفاده شد .عالوه بر این ،در مطالعة حاضر برای برآورد
مدل از روش بیشینة احتمال نیز استفاده شد.
در بخش نخست ،به منظور آزمون مدل مفروض واسطه-
مندی خودکنترلی پایین در رابطة رگة های شخصیتی
روانآزردهگرایی ،برونگردی ،سازگاری ،وظیفهشناسی و
گشودگی با رفتار استفادة پرخطر از اینترنت در کل نمونة
دانشجویان از روش مدلیابی معادله ساختاری استفاده شد.
نتایج مربوط به شاخصهای برازش مدل مفروض
واسطهمندی نسبی برای هر یک از شاخصهای پیشنهادی
میرز و همکاران ( )47شامل شاخص مجذور خی ،شاخص
مجذور خی بر درجه آزادی  ،شاخص برازش مقایسهای،
شاخص نیکویی برازش ،شاخص نیکویی برازش انطباقی و
خطای ریشه مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با
 0/85 ،0/86 ،0/87 ،3/71 ،422/61و  0/081به دست آمد.
بر اساس منطق پیشنهادی میرز و همکاران ( )51برای تعیین
برازش مدل پیشنهادی با دادهها بر اساس شاخصهای پیش
گفته ،ارزش عددی باالتر از  3برای شاخص مجذور خی بر
درجه آزادی ،ارزش عددی باالتر از  0/06برای شاخص خطای
ریشة مجذور میانگین تقریب و ارزش عددی کمتر از 0/90
شاخص برازش مقایسهای ،شاخص نیکویی برازش ،شاخص
نیکویی برازش انطباقی ،بیش از پیش ضرورت اصالح مدل
مفروض را با هدف کمک به بهبود برازندگی آن با دادههای
مشاهده شده ،نشان میدهد (جدول .)5

نتایج جدول  4نشان میدهد که در دو جنس ،رابطة بین
ابعاد تکانشگری ،تکالیف ساده ،خطرپذیری ،خودمحوری و
بدخلقی (در خودکنترلی پایین) با وجوه مختلف رفتار استفادة
پرخطر از اینترنت شامل آسیب اجتماعی ،آسیب هیجانی و
استفادة تکانشورانه از اینترنت ،مثبت و معنادار و رابطة بُعد
فعالیتهای جسمانی با ابعاد مختلف استفادة پرخطر از
اینترنت ،مثبت و غیرمعنادار است .با توجه به عدم معناداری
آماری پراکندگی مشترک بین وجه فعالیتهای جسمانی در
خودکنترلی پایین با ابعاد چندگانة استفادة پرخطر از اینترنت
و همچنین ،تمایز در پراکندگی مشترک بین عاملهای
شخصیت و فعالیتهای جسمانی ،در این مطالعه ،در بخش
آزمون روابط ساختاری بین منابع اطالعاتی در مدل مفروض،
از انتخاب مقیاس فعالیتهای جسمانی به مثابة یکی از
نشانگرهای متغیر مکنون خودکنترلی پایین ،خودداری می-
شود.
در مطالعة حاضر قبل از تحلیل دادهها به کمک روش
آماری مدل یابی معادله ساختاری ،همسو با پیشنهاد میرز و
همکاران [ ]51مفروضه بهنجاری تکمتغیری به کمک برآورد
مقادیر چولگی و کشیدگی ،مفروضة خطی بودن به کمک
برآورد مجذور ضرایب همبستگی و در نهایت ،مفروضة
همخطی چندگانه از طریق براورد آمارههای تحمل و عامل
تورم واریانس آزمون و تایید شدند .در مطالعة حاضر مقادیر
آماره تحمل برای متغیرهای پیشبین بین  0/5تا  0/72برای
آمارة عامل تورم واریانس ،واحد مقداری حداکثری  2به دست

جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش الگوی مفروض قبل و بعد از اصالح در کل نمونه
χ
قبل از اصالح مدل
بعد از اصالح مدل

2

422/61
200/90

df
114
106

2χ/df
3/71
1/89

آزمون برازندگی مدل با دادهها با استفاده از انتخاب گام
اصالح مدل نشان داد که در متغیر مکنون برونگردی از طریق
ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای
«بسته  1و بسته  ،»2در متغیر مکنون وظیفهشناسی از طریق
ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای نشانگرهای
«بسته  5و بسته  ،»6در متغیر مکنون روانآزردهگرایی از
طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای
نشانگرهای «بسته  7و بسته  ،»8در متغیر مکنون گشودگی
از طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندههای خطا برای
نشانگرهای «بسته  9و بسته  ،»10در متغیر مکنون
خودکنترلی پایین از طریق ایجاد کواریانس بین باقیماندههای
خطا برای نشانگرهای «تکالیف ساده و خطرپذیری»
«خودمحوری و تکانشگری» و در نهایت ،در متغیر مکنون
استفاده پرخطر از اینترنت از طریق ایجاد کواریانس بین

GFI
0/86
0/94

AGFI
0/84
0/91

CFI
0/87
0/95

RMSEA
0/081
0/052

باقیماندههای خطا برای نشانگرهای «آسیب اجتماعی و
آسیب هیجانی» و «آسیب هیجانی و استفاده تکانشورانه»،
پس از کاهش  8واحد در درجه آزادی مدل اصالح شده ،مقدار
 221/71واحد از ارزش عددی مقدار خی دو در این مدل کم
شد (شکل .)2
نکته  :1در شکل  ،2برای متغیر مکنون روانآزردهگرایی،
بستة اول از تجمیع گویههای  9 ،24 ،34و  4و بستة دوم از
تجمیع گویههای  29 ،39 ،14و  ،19برای متغیر مکنون
برونگردی ،بستة اول از تجمیع گویههای  26 ،11 ،16و  36و
بستة دوم از تجمیع گویههای  1 ،31 ،21و  ،6برای متغیر
مکنون گشودگی ،بستة اول از تجمیع گویههای ،5 ،25 ،15
 10و  40و بستة دوم از تجمیع گویههای 44 ،30 ،41 ،35
و  ،20برای متغیر مکنون سازگاری ،بستة اول از تجمیع گویه-
های  42 ،22 ،32و  17و بستة دوم از تجمیع گویههای ،2

48
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 27 ،12 ،7و  37و برای متغیر مکنون وظیفهشناسی ،بستة
اول از تجمیع گویههای  13 ،3 ،33 ،28و  38و بستة دوم از
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تجمیع گویههای  29 ،39 ،14و  19ایجاد شد.
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بسته 1
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-0/21

e1

0/21
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-0/49

بسته 2

e2

0/50
0/35

-0/37

-0/44

0/71

بسته 3

e3

سازگاری

e1

آسیب اجتماعی

e1

آسیب هیجانی

e1

استفاده تکانشورانه

0/74

0/79
0/86

R2=0/48

e11

تکالیف ساده

0/62

e12

خطرپذیری

0/74

-0/65

-0/65

0/26

استفاده پرخطر
از اینترنت

e13

خودمحوری

e14

تکانشگری

0/86

بدخلقی

0/58

0/50
0/76

R2=0/63
خودکنترلی

0/79

0/17

e1

0/77

-0/71

0/49

بسته 4
بسته 5

وظيفهشناسی
0/83
-0/41

-0/36

0/72

0/76

بسته 6

e6

بسته 7

e7
0/19

0/25

0/85
-0/31

0/48

-0/44

0/35

-0/23

0/72

بسته 8

e8

بسته 9

e9
0/24

گشودگی
0/75

شکل  .2مدل مفروض خودکنترلی پایین در رابطة ابعاد شخصیتی با رفتار استفاده پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت

بسته
10

در این مدل ،رابطة خودکنترلی پایین با استفادة پرخطر از
اینترنت نیز مثبت و معنادار بود (شکل  .)2عالوه بر این ،نتایج
مطالعة حاضر نشان داد که اثر غیرمستقیم ابعاد شخصیتی
روانآزردهگرایی ،برونگردی ،گشودگی ،سازگاری و
وظیفهشناسی بر رفتار استفاده پرخطر از اینترنت از طریق
خودکنترلی پایین به ترتیب برابر با ،-0/23 ،-0/24 ،0/35
 -0/32و  -0/35به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود
(.)P>0/05
با توجه به این که در مطالعة حاضر ،آزمون همارزی
جنسی روابط ساختاری در مدل مفروض در کانون توجه
محققان بوده است ،در این بخش ،روابط ساختاری در مدل
مفروض ،به تفکیک برای هر یک از دو گروه دانشجویان دختر
و پسر آزمون شد .بر این اساس ،در مدل پیشنهادی ـ مدل
مفروض واسطهمندی نسبی خودکنترلی پایین در رابطة ابعاد
شخصیت با رفتار استفادة پرخطر از اینترنت ـ ،ابتدا ،یک
مدل پایه و بدونمحدودیت تساوی در دو گروه دانشجویان
دختر و پسر ایجاد و آزمون شد .در این بخش ،نتایج مربوط
به شاخصهای برازش مدل ساختاری بدونمحدودیت شامل
شاخص مجذور خی ،شاخص مجذور خی بر درجه آزاد،
شاخص برازش مقایسهای ،شاخص نیکویی برازش ،شاخص
49

e5
0/25

روانآزردهگرایی

برای مدل اصالح شده مقادیر شاخصهای نیکویی برازش
شامل شاخص مجذور خی ،شاخص مجذور خی بر درجه آزاد،
شاخص برازش مقایسهای ،شاخص نیکویی برازش ،شاخص
نیکویی برازش انطباقی و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب
به ترتیب برابر با  0/91 ،0/94 ،0/95 ،1/89 ،200/90و
 0/052به دست آمد .در این مطالعه ،ارزش عددی مقادیر
شاخصهای نیکویی برازش برای مدل اصالح شده نشان می-
دهد که مدل مفروض با دادهها برازندگی قابل قبولی دارد
(جدول .)5
در شکل  63 ،2درصد از پراکندگی نمرات خودکنترلی
پایین از طریق ابعاد شخصیتی روانآزردهگرایی ،برونگردی،
گشودگی ،سازگاری و وظیفهشناسی تبیین شد .همچنین ،در
این الگو 48 ،درصد از پراکندگی نمرات استفادة پرخطر و
مشکلآفرین از اینترنت از طریق ابعاد شخصیتی روانآزرده-
گرایی ،برونگردی ،گشودگی ،سازگاری و وظیفهشناسی و
خودکنترلی پایین تبیین شد .نتایج نشان داد که در این مدل،
رابطه روانآزردهگرایی با خودکنترلی پایین و استفادة پرخطر
از اینترنت ،مثبت و معنادار و رابطة بین برونگردی ،وظیفه
شناسی ،گشودگی و سازگاری با خودکنترلی پایین و رفتار
استفادة پرخطر از اینترنت ،منفی و معنادار بود .عالوه بر این،
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تفاوت بین مقادیر  2χبین مدل بامحدودیت و مدل بدون-
محدودیت محاسبه شد ـ نشان میدهد که وزنهای
اندازهگیری در دو گروه دانشجویان دختر و پسر مساوی بودند.
سپس ،دو گروه از طریق ایجاد تساوی در وزنهای ساختاری
محدود شدند .در جدول  ،6مقدار 2χΔنشان میدهد که در
مدل بامحدودیت و مدل بدونمحدودیت وزنهای ساختاری
برای دانشجویان دختر و پسر مساوی بودند .به طور کلی،
نتایج مربوط به همارزی جنسی به تفکیک برای هر یک از
ویژگیهای شخصیتی نشان داد که مقایسة مدل بدون-
محدودیت با مدلهای بامحدودیت از تغییرناپذری جنسی
روابط ساختاری حمایت کرد (جدول .)6

نیکویی برازش انطباقی و خطای ریشه مجذور میانگین
تقریب به ترتیب برابر با ،0/937 ،0/921 ،2/73 ،152/80
 0/905و  0/059به دست آمد .طبق دیدگاه میرز و همکاران
( )47ارزش عددی مقادیر شاخصهای نیکویی برازش در
مدل بدونمحدودیت نشان میدهد که مدل پیشنهادی با
دادهها برازش قابل قبولی دارد .سپس ،تغییرناپذیری مدل
اندازهگیری در دو گروه دانشجویان دختر و پسر آزمون شد.
در یکی از مدلهای معادله ساختاری چندگروهی ،دو گروه از
طریق تساوی تمامی بارهای عاملی آزاد در دو گروه ،محدود
شدند .نتایج نشان داد که برازش این مدل با دادهها مطلوب
بود (جدول  .)6در جدول  ،6مقدار 2χΔـ که با هدف آزمون

جدول  .6تغییرناپذیری جنسی مدل مفروض
مدل
مدل بدونمحدودیت

مدلهای بامحدودیت

بامحدودیت/بدونمحدودیت
مدل بدونمحدویت
مدل کواریانسهای ساختاری
مدل وزنهای اندازهگیری
مدل وزنهای ساختاری

2χ

2χ/df

544/49
553/54
557/25
574/60

2/57
2/47
2/50
2/45

CFI
0/941
0/944
0/945
0/938

GFI
0/936
0/939
0/925
0/931

AGFI
0/905
0/909
0/907
0/902

RMSEA
0/059
0/058
0/058
0/059

2χΔ

9/05
12/76
30/11

Δdf
14
11
22

p
0/29
0/31
0/12

فراوانی است[ .]22همچنین ،تمایالت درونگرایانة افراد
روانرنجورخو و فقر در خزانة مهارتهای اجتماعی آنها بر
اساس منطق فکری رویکری جبران اجتماعی نیز رابطة مثبت
بین روانآزدهگرایی و رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین از
اینترنت را به خوبی تبیین میکند.
نتایج مطالعة حاضر همسو با مطالعات [ 52ـ  ]57نشان
داد که رابطة بین ویژگی برونگردی و رفتار استفادة پرخطر
و مشکل آفرین از اینترنت منفی و معنادار بود .در مطالعة
حاضر ،رابطة منفی بین ویژگی برونگردی و رفتار استفادة
پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت با آموزههای فکری رویکرد
توانگر ،توانگرتر میشود ،مغایرت دارد [ .]27به بیان دیگر،
نتایج مطالعة حاضر نشان میدهد که صرف برخورداری از
تمایالت برونگرایانه و برخورداری از مهارتهای اجتماعی باال،
افراد برونگرا را به استفادة پرخطر از اینترنت راهبری نمیکند.
جنبة هیجانطلبی رگة برونگرایی ،قویترین منطق را برای
ارتباط این ویژگی با اشکال مختلف رفتارهای تکانشورانه
فراهم میکند .افرادی که نمرة هیجانطلبی باالیی گزارش
میکنند ،ضمن خطرپذیری باال ،بیشتر در صدد جستجوی
هیجانات ناگهانی و محیطهای مهیج هستند[ .]51عالوه بر
این ،آلوجا و همکاران[ ]52دریافتند که افراد هیجانطلب
معموالً به کمک احساس نیاز به دریافت تحریکات بافتاری
قوی مشخص میشوند .این افراد برای تامین نیاز مبرم به
هیجانطلبی در خویش ،مسیر خطرپذیری را برمیگزینند.
البته تمایل به خطرپذیری در افراد هیجانطلب به این دلیل
است که آنها دیدگاه متفاوتی درباره خطرات دارند .این افراد

بحث و نتیجه گیری
مطالعة حاضر با هدف آزمون نقش واسطهای خودکنترلی
پایین در رابطة ویژگیهای شخصیتی و رفتار استفادة پرخطر
و مشکلآفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر انجام
شد .در مجموع ،در پژوهش حاضر ،نتایج نشان داد که مدل
پیشنهادی در کل نمونة دانشجویان دختر و پسر با دادهها
برازش مطلوبی داشت .همچنین ،نتایج نشان داد که روابط
ساختاری در مدل پیشنهادی در دو گروه دانشجویان دختر و
پسر مشابه بود.
نتایج مطالعة حاضر همسو با مطالعات [ 52ـ  ]57نشان
داد که ویژگی روانآزدهگرایی با رفتارهای پرخطر آنالین و
اشکال مختلف رفتارهای استفادة پرخطر و مشکلآفرین از
اینترنت رابطة مثبت داشت .بر اساس شواهد تجربی موجود
یکی از ارجحترین مسیرهای مفروض توضیح دهندة رابطة
مثبت بین ویژگی روانآزدهگرایی و رفتار استفادة پرخطر و
مشکلآفرین از اینترنت با تاکید بر نقش تفسیری فقر در منابع
مقابلهای افراد روانرنجورخو تصریح میشود .محققان مختلف
نشان دادهاند که افراد روانرنجورخو به دلیل ضعف خزانة
مهارتی در بافت پاسخدهی به مطالباتِ موقعیتهای
انگیزانندة فراروی از راهبردهای مقابلة غیرانطباقی استفاده
میکنند[ .]22عالوه بر این ،سهم توصیفی وجه تکانشوری و
فقدان کنترل مکفی بر پیامدهای انتخابهای رفتاری فراروی،
که همواره در تعریف ویژگی روانآزدهگرایی از نقش مهمی
برخوردار است ،در توضیح رابطة مثبت بین روانآزدهگرایی و
رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت حائز اهمیت
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در مقایسه با افرادی که هیجانطلبی پایینی دارند ،به احتمال
کمتری موقعیتها را مخاطرهآمیز و تهدید کننده ارزیابی می-
کنند[ ]53بنابراین ،در مطالعة حاضر ،رابطة منفی بین ویژگی
برونگردی و استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت بر
فقدان خصیصة هیجانطلبی در افراد برونگرا داللت دارد .به
بیان دیگر ،در ابزاری که محققان پژوهش حاضر برای سنجش
ابعاد شخصیت مورد استفاده قرار دادند ،ویژگی برونگردی
بدون شمول خصیصه هیجانطلبی سنجش میشود.
همسو با نتایج مطالعات [ 52ـ  ]57با توجه به نقش
تعیین کنندة برخی وجوه توصیف کنندة ویژگی شخصیتی
گشودگی مانند رویارویی فکورانة با تحریکات پیرامونی ،دوری
گزیدن از نمایش رفتارهای فریبکارانه و تکانشورانه ،ناارزنده-
سازی انتخابهای رفتاری خودآسیبرسان و همچنین ،پرهیز
جدی از هیجانزدگی و هیجانطلبی ،رابطة منفی بین عامل
گشودگی نسبت به تجربه و رفتار استفادة پرخطر و مشکل
آفرین از اینترنت را موجب میشود[ .]50نتایج برخی
مطالعات مانند [ ]23 ،22 ،14نیز نشان میدهد که در بین
افراد با نمرة باال در عامل گشودگی ،عدم ارزشگذاری برای
خصیصه همنوایی با گروه و تالش مجدانه برای پاسخدهی به
انتظارات دیگران ،این افراد را در برابر انتخاب رفتارهای
پرخطر و مشکلآفرین ،مصون میکند.
در مطالعة حاضر ،همسو با نتایج مطالعات [ 52ـ ]57
تاکید بر ماهیت وجوه معنا کنندة خصیصة سازگاری مانند
پرهیز از رویارویی با موقعیتهای متعارض به ویژه در بافت
تعامل با چهرههای اقتدار و همچنین ،دغدغهمندی پیرامون
حفظ و ارتقای سطح کیفی تعامالت اجتماعی و بیش-
ارزشگذاری برای برخی ارزشهای اخالقی مانند خودمراقبتی
و دگرمراقبتی ضمن مصونسازی افراد در برابر انتخاب اشکال
مختلف رفتارهای پرخطر ،رابطة منفی بین ویژگی سازگاری
و رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت را تبیین می
کند [.]58
مرور شواهد تجربی نشان میدهد [ 52ـ  ]57محققان
مختلف کوشیدهاند رابطة منفی و معنادار بین رگة وظیفه-
شناسی و رفتارهای پرخطر و مشکلآفرین را از طریق تاکید
بر مشخصههایی مانند «خودکنترلی»« ،پیشرفتمداری»،
«هدفمندی»« ،قانونگرایی»« ،پرهیز از اهمالکاری»،
«اخالقگرایی» و «برنامهریزی» تبیین کنند [ .]59عالوه بر
این ،گروهی از محققان با هدف تصریح الگوی کیفی رابطة
بین رگة وظیفهشناسی و رفتارهای پرخطر در موقعیت های
تحصیلی و حرفهای ،به طور خاص ،بر سلطهگری سازة ارزشی
قانونمداری و اطاعت از استانداردها و قوانین ،تاکید کرده-
اند[ . ]60خودکنترلی باال از طریق توجه به پیامدهای
بلندمدت انتخابهای رفتاری و پرهیز از گزینشهای

زهرا آذرپور و همکاران

تکانشورانه می شود .نتایج برخی مطالعات نشان میدهد که
خودکنترلگری با سازگاری روانشناختی باالتر و روابط
اجتماعی سازگارانه تر با دیگران رابطه نشان میدهد .عالوه بر
این ،خودکنترلگری باال با مشکالت کنترل تکانة کمتری
مانند اختالالت خوردن ،سوء مصرف مواد و دیگر مشکالت
رفتاری رابطه نشان میدهد[ .]47عالوه بر این ،سطوح باالی
خودکنترلگری از طریق ویژگیهایی مانند برنامهریزی موثر
برای آینده ،کنترل تکانه ،توانایی مقابلة با افکار منفی و توانایی
کنترل رفتارها مشخص میشود[ .]59تانگنی و همکاران[]61
دریافتند که افراد با خودکنترلی باال در مقایسه با افراد فاقد
ویژگی خودکنترلگری ،نه تنها از مواجهة با رخدادهای
تنیدگیزا کمتر تاثیر میپذیرند بلکه تحریکات دردآور را به
طرز موثرتری تحمل میکنند.
نتایج مطالعة حاضر همسو با ایدهپردازیهای نظری
معاصر و شواهد تجربی موجود نشان میدهد که غالب
مشکالت رفتاری با خودکنترلی پایین رابطه نشان می
دهد[.]47عالوه بر این ،نتایج مطالعة حاضر همسو با یافتههای
مطالعات میرکرک و همکاران [ ]58نشان داد که بین
تکانشوری یا خودکنترلی پایین با رفتار استفادة مشکلآفرین
از اینترنت رابطة مثبت وجود داشت .نتایج مطالعة حاضر نشان
داد که خودکنترلی پایین بخش قابلمالحظهای از واریانس
نمرات رفتار استفادة پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت را
تبیین کرد .نتایج مطالعه حاضر همسو با یافتههای مطالعة
میرکرک و همکاران [ ]62نشان داد که خودکنترلی پایین از
طریق تشویق افراد به نمایش رفتارهای تکانشورانه در
پیشبینی استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت ،ایفای
نقش می کند .جستجوگری پاداش فوری یک خصیصة
شاخص خودکنترلی پایین تلقی میشود .عالوه بر این ،از آنجا
که این افراد نسبت به پیامدهای منفی بلندمدت اعمالشان
بیاعتنا هستند [ ]37بنابراین ،نسبت به رفتار استفادة پرخطر
و مشکل آفرین از اینترنت آسیبپذیرند[.]36
نتایج مطالعة حاضر همسو با مدل شناختی ـ رفتاری
کاپالن [ ]63نشان میدهد که وجه برجستة استفادة
مشکلآفرین از اینترنت ،نقص در خودنظمبخشی است .در این
مدل فرض میشود که غالب مشکالت رفتاری با خودکنترلی
پایین رابطه نشان میدهد .عالوه بر این ،کاپالن [ ]63تاکید
میکند که استفاده از اینترنت برای نظمبخشی خلقی ،نقصان
در خودنظمبخشی را سبب میشود .نتایج مطالعة حاضر با
تاکید بر واسطهمندی خودکنترلی پایین در رابطة بین
ویژگیهای شخصیتی و رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین
از اینترنت نشان میدهد که الگوی کیفی پراکندگی مشترک
بین هر یک از خصیصههای شخصیتی با تجارب هیجانی
منفی سبب میشود که گاه تالش فرد برای تنظیم هیجانی
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پیشنهاد میشود با استفاده از یک طرح تحقیقاتی آیندهنگر
که در آن تمامی اندازهگیریهای به عمل آمده از مفاهیم
مختلف در فواصل زمانی متفاوت انجام میشوند ،روابط علّی
بین سازههای روانشناختی چندگانه را در الگوی ساختاری
مفروض بیازمایند .بنابراین ،با هدف کسب اطالع از
تغییرپذیری یا عدم تغییرپذیری ویژگیهای کارکردی مفاهیم
منتخب در مدل مفروض ،جمعآوری اطالعات به کمک یک
طرح تحقیق طولی پیشنهاد میشود .دوم ،نتایج مطالعه حاضر
همچون بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای
خودگزارشی به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است
مشارکت کنندگان را به استفاده از شیوههای مبتنی بر کسب
تایید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدم کفایت
فردی ترغیب کند .به بیان دیگر ،به منظور تایید مقیاسهای
خودگزارشی از مشاهده رفتاری و دیگر شاخصهای بالینی
استفاده نشد .سوم ،با توجه به آن که نمونه مطالعة حاضر فقط
از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
انتخاب شدند ،بنابراین تعمیمدهی ویژگیهای کارکردی
مفاهیم منتخب در مدل مفروض ،نیازمند انتخاب گروههای
نمونه دیگر نیز است .چهارم ،با توجه به ترکیب مفهومی
انتخاب شده در مدل پیشنهادی و همچنین با توجه به فن
آماری منتخب برای آزمون مدل مفروض ،ضرورت آزمون
مدلهای رقیب 1که ظرفیت اطالع دهندگی مطالعهی منتخب
را افزایش میدهند پیشنهاد میشود .طبق دیدگاه وستون و
گوری [ ]66انتخاب گزینهی مدلهای رقیب در استفاده از
فن آماری معادالت ساختاری مانند مقایسهی مدل واسطه-
مندی نسبی در برابر مدل واسطهمندی کامل ،یک انتخاب
توجیهپذیر است.
در مجموع ،نتایج مطالعة حاضر با تاکید بر نقش واسطهای
خودکنترلی پایین در رابطة بین ویژگیهای شخصیتی و رفتار
استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت نشان میدهد که
بخشی از پراکندگی مشترک بین دو حلقة مفهومی ویژگی-
های شخصیتی و رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین از
اینترنت از طریق خودکنترلی پایین تبیین میشود .عالوه بر
این ،در سطحی کلیتر ،نتایج مطالعة حاضر شواهد تجربی
مضاعفی را در دفاع از منطق مفهومی زیربنایی مدل شناختی
ـرفتاری کاپالن[]63ـ به مثابه یکی از صورتبندیهای
مفهومی معاصر در قلمرو مطالعاتی عناصر پیشایندی ،واسطه-
ای و پسایندی رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین از اینترنت
ـ فراهم کرد.

به کمک استفادة از اینترنت ،با نقص در خودنظمبخشی در
وی مشخص شود.
در نهایت ،نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که یکی از
مطمئنترین مسیرهای مفهومی قابل جستجو برای کمک به
فهمپذیری واسطهمندی خودکنترلی در رابطة ابعاد شخصیتی
با استفاده پرخطر از اینترنت این است که به جای تاکید بر
صفات شخصیتی به مثابة رگههای سطح باال بر ساختارهای
ثانویه متمایز ذیل هر یک از ابعاد اصلی شخصیت تاکید شود.
برای مثال ،ساختارهای ثانویة شکل دهندة به طبقه مفهومی
زیربنایی رگه گشودگی شامل تخیل قوی ،احساسات ،آرمانها
و ارزشها است و ساختارهای مفهومی خردترِ هویتبخش به
رگة وظیفهشناسی شامل شایستگی ،نظمباوری،
وظیفهمداری ،خودانضباطی ،تالشگری برای پیشرفت و
دوراندیشی است .بر اساس شواهد موجود ،ساختارهای ثانویة
شکل دهندة به بنای فکری رگه سطح باالتر برونگردی شامل
گرمی ،جراتورزی ،فعال بودن ،هیجانطلبی ،هیجانات مثبت
و معاشرتی بودن و ساختارهای مفهومی ثانویة شکل دهندة
رگه سطح باالتر پذیرش شامل نوعدوستی ،تواضع ،متابعت،
اعتماد ،صداقت و نرمخویی است .در نهایت ،ساختارهای
ثانویة شکل دهندة به بنای مفهومی رگة سطح باالتر
روانآزردهگرایی شامل اضطراب ،خصومت ،افسردگی،
خودآگاهی ،تکانشگری و آسیبپذیری در برابر استرس است
[ .]65 ،64 ،52به طور کلی ،در پژوهش حاضر همسو با
یافتههای مطالعات [ ]65 ،64 ،52اگرچه از منظر ساختارهای
ثانویه ،روانآزردهگرایی و وظیفهشناسی در مقایسه با دیگر
رگههای شخصیتی شامل گشودگی ،پذیرش و برونگردی با
خودکنترلی رابطة پرواضحتری دارند ،اما تمرکز بر بدنة فکری
هر یک از دیگر رگه در سطح ساختارهای ثانویه نشان میدهد
که در سطحی پایینتر مجموعه قطعات مفهومی شکل دهنده
به هر یک از صفات شخصیت با خودکنترلی و رفتار استفاده
تکانشورانه از اینترنت رابطه نشان میدهند [.]65 ،64 ،52
محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
با وجود آن که ،نتایج مطالعة حاضر ،اطالعات ارزشمندی
را دربارة ویژگیهای کارکردی خودکنترلی پایین در بافت
مطالعاتی پیشبینی رفتار استفادة پرخطر و مشکلآفرین از
اینترنت از طریق ویژگیهای شخصیتی فراهم کرده است ،اما
برخی از محدودیتهای مطالعة حاضر ،تعمیمپذیری نتایج آن
را با محدودیت مواجه میکند .اول ،مطالعة حاضر دارای
ماهیتی مقطعی است .بنابراین ،طرح استنتاجهای علّی و
معلولی بر اساس یافتههای آن باید با احتیاط انجام شود .بر
این اساس ،به محققان عالقهمند به این قلمرو پژوهشی
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