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Abstract
Introduction: Internet addiction is a behavioral dependency that person to deal with problems
than it uses.
Aim: The aim of this study was to investigate the role of mediator Self-esteem in the relationship
among emotional dysregulation and compassion with Internet addiction.
Method: In a descriptive-correlation study, a sample of 240 students from Iran University of
medical sciences was selected using cluster sampling method. Participants responded to SelfCompassion scale, Self-Esteem Scale, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Internet
addiction Scale. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). For statistical
analysis, Spss V. 22 and Lisrel 8.85 were used to classify, process and analyze the data and to
investigate the hypotheses of the research.
Results: The evaluation of hypothetical model with fit indexes demonstrated that the
hypothetical model fits the measurement model (CFI=0.98, NFI=0.98, and RMSEA=0.055).
Structural relations analysis also showed emotional dysregulation and compassion indirectly
through Self-Esteem over Internet addiction respectively (0/73  و-0/126( and also the results also
showed that the emotional dysregulation has a direct relation to Internet addiction (0/44).
Conclusion: Research findings showed that Self-Esteem have a mediating role in relationship
between emotional dysregulation and compassion and Internet addiction. Considering these
dimensions and the effectiveness of the employed mechanisms can be useful in developing
efficacious preventive and therapeutic interventions for Internet addiction.
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
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نقش واسطهگری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت
قاسم عبدل پور ،1بهزاد شالچی ،2سیروان حمزهزاده ،3علی صالحی
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.9دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران (مولف مسئول) .ایمیل:
g.marand@yahoo.com
 .2دکتری روان شناسی ،استادیار ،گروه روان شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
 .3کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ،تهران ،ایران.
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 .4کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان ،تهران ،ایران.

چکیده
مقدمه :اعتیاد به اینترنت ،نوعی وابستگی رفتاری است که فرد برای مقابله با مشکالت از آن استفاده می کند.
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ی بین شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد
به اینترنت بود.
روش :طرح پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی همبستگی است .برای این منظور 240 ،نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با
استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت ،مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز ،مقیاس
شفقت به خود و مقیاس عزت نفس که در اختیار آن ها گذاشته شده بود ،پاسخ دادند .تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادالت
ساختاری انجام شد .هم چنین برای طبقه بندی ،پردازش و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای آماری
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 SPSSو لیزرل  8/88استفاده شد.
یافته ها :ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری ،برازش دارد
( .)RMSEA= 7/788 ،IFI= 7/18،CFI=7/18نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود به صورت غیر
مستقیم از طریق عزت نفس بر اعتیاد به اینترنت به ترتیب با ضرایب ( 7/703و  )-7/921تاثیر دارد .هم چنین نتایج نشان داد که دشواری
در تنظیم هیجان رابطه مستقیم با اعتیاد به اینترنت ( ،)7/44دارد.
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد که عزت نفس در رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود نقش واسطه ای دارد.
توجه به این مکانیسم تاثیر ،در تدوین مداخالت پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای اعتیاد به اینترنت می تواند موثر باشد.
کلیدواژه ها :دشواری در تنظیم هیجان ،شفقت به خود ،عزت نفس ،اعتیاد به اینترنت

تمامی حقوق نشر براي دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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 939نقش واسطهگری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت

مردم در جهان معاصر در نظر گرفته شده است که استفاده

معمول استفاده میکنند (اورسال ،اورسال ،آنسال و

از آن هر روزه در حال گسترش است و به طور گسترده

اوزلپ .)2798،4محققان نشان دادهاند که استفاده از

در زمینههای مختلف زندگی از جمله آموزش و پرورش،

اینترنت در حال تبدیل شدن به یک فعالیت خانگی است

فعالیتهای علمی ،تبادل اطالعات ،ارتباطات بین فردی،

و به تازگی تعداد کاربران اینترنت به سرعت افزایش یافته

تجارت ،علم و سرگرمی مورد استفاده قرار میگیرد؛ که

است ،به طوری که برآورد فعلی که در سال  2798در

علت در دسترس بودن و قیمت ارزان آن در خانه ها،

جهان انجام گرفته معادل  3.2میلیارد نفر کاربر اینترنتی

مدارس ،دانشگاه ها ،کتابخانه ها و کافی نت ها منجر به

است (آمار جهانی اینترنت .)2798،8در طول  27سال

استفاده از این فناوری شده است (ملک ،خلیفه و

گذشته ،تکنولوژی اینترنت آسایش بزرگی را برای

شوهیبر.)2790،9

زندگی مدرن به ارمغان آورده است .با این حال استفاده

همزمان با دسترسی گستردهی افراد به اینترنت ،شاهد نوع

بیش از حد از اینترنت ممکن است به اعتیاد به اینترنت

جدیدی از اعتیاد ،یعنی اعتیاد اینترنتی هستیم که مسئله

منجر شود که می تواند مشکالت جدی از قبیل مشکالت

خاص عصر اطالعات است .همانند انواع دیگر اعتیاد،

جسمی و روانی به دنبال داشته باشد و کارکرد روانی –

اعتیاد به اینترنت 2نیز با عالئمی هم چون اضطراب،

اجتماعی فرد را دچار اختالل کند (جیا ،لی ،لی ،ژوو و

افسردگی ،کجخلقی ،بیقراری ،افکار وسواسی یا

همکاران.)2790،1

خیالبافی راجع به اینترنت همراه است ،اعتیاد به اینترنت یا

با توجه به گسترش و فراگیر شدن استفاده از اینترنت در

استفاده بیشازحد ،از دیگر آسیبهای فردی و تا

جامعه ایران به ویژه در قشر دانشجو به نظر میرسد با

حدودی اجتماعی اینترنت است که گاهی از این بیماری

افزایش روزافزون استفاده از اینترنت میتواند بهداشت

تحت عنوان اعتیاد مجازی و مشهورتر از آن با عنوان

روانی و جسمانی جوانان را متأثر ساخته و در آینده شاهد

«اعتیاد به اینترنت» نام برده میشود (یی پینگ ،شِن ،وِی،

معضالت ناشی از اعتیاد به اینترنت باشیم .از جمله هزینه-

فنِگ و همکاران .)2798،3به طور متوسط نسبت بیماران

هایی که اعتیاد به اینترنت بر دوش خانوادهها میگذارد

معتاد به اینترنت حدود  2تا  8میلیون در ازای هر 87

فارغ از هزینههای اقتصادی ،هزینههای روانی نیز در بر-

میلیون استفاده کننده معمولی هستند ،به عبارتی میتوان

دارد (پور رمضان2778،؛ یعقوبی ،زردخانه )2797،یکی

گفت تقریباً  8تا  97درصد استفادهکنندگان از اینترنت

از عواملی که ارتباط نزدیکی با رفتارهای اعتیادی دارد

دچار مشکل اعتیاد هستند ،همین نسبت در میان

خودتنظیمی هیجانی است .خود تنظیمی یا به عبارت دیگر

مصرفکنندگان مشروبات الکلی و قماربازی نیز دیده

کنترل خود ،تالش سازمان یافته در جهت تنظیم افکار،

1
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اینترنت بهعنوان بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزانه

اینترنت ،از آن را به صورت غیر طبیعی و بیش از حد
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مقدمه

میشود 2 .تا  3درصد از میان  97درصد معتادان به

قاسم عبدل پور و همکاران

932

فرآیندهایی که از طریق آنها افراد هیجاناتشان را برای

روبرو می شود و یا رویدادهای منفی زندگی گذشتهاش

پاسخ به توقعات محیطی هشیارانه و ناهشیارانه تعدیل

را به خاطر میآورد در این شرایط از طرف خود نیز

میکنند ،در نظر گرفته میشود (آدائو ،نالن هاکسما و

بازخوردهای منفی را دریافت میکند .در این شرایط

سویزر .)2797،2تنظیم هیجان ،به فرایندهایی اشاره میکند

سطح باالی شفقت نسبت به خود ،از افراد در برابر

که بهوسیلهی آن ما بر این که چه هیجاناتی را تجربه

احساس منفی نسبت به خود و احساس استرس و یا شرایط

کنیم ،چه موقع آنها را تجربه کنیم و چگونه آنها را بیان

زندگی منفی حمایت کرده و سبب میشود که افراد

کنیم تأثیر میگذارد (سزگی ،بوزنی ،بازینکا2792،3؛

نسبت به خودشان مهربان بوده و به زندگی امیدوار شوند

آمستادر .)2778،4سلطانی و همکاران در سال (،)2797

و معنایی دوباره از زندگی پیدا کنند .بریانسیس و چین

8

نشان دادند که هیجان خواهی بر اعتیاد به اینترنت اثر

( )2793نشان دادند که افرادی که نسبت به خود شفقت

مستقیم دارد .همچنین لین و همکارانش 8در سال (،)2772

باالتری دارند ،قدرت بهبود بخشیدن ضعفها ،اصالح

( ،)2772پژوهشی نشان دادند که دانش آموزان معتاد به

مشکالت اخالقی و چالشهای خودشان در آنها بیشتر

اینترنت در بعد مخاطره جویی و هیجان ،نمرات باالتری

بوده و همچنین شفقت نسبت به خود توان عشق ورزیدن

از دانشجویان غیر معتاد به دست آوردند .امیری و

و مهربانی را نسبت به دیگران در آنها ایجاد میکند.

همکاران در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که

پژوهشهای قبلی معموالً تأثیرات آسیبهای روانی را بر

تنظیم هیجان اهمیت ویژهای در تبیین اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به اینترنت در جوانان گزارش کردند

داشته و میتواند نقش مؤثری در گرایش به سمت

(جانگ2778،1؛ کیم ،دیویس .)2771،97با این وجود،

درگیری در رفتارهای اینترنتی داشته باشند (امیری،

توجه کمتری به تأثیرات واسطهای میان آسیبهای روانی

سپهریان ،ناصری .)2798،از عوامل دیگری که ممکن

و اعتیاد به اینترنت شده است .به ویژه دیویس (،)2779

است با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشته باشد ،شفقت به

بیان کرد که اگرچه آسیب های روانی علتهای دوری

خود است .شفقت نسبت به خود باعث افزایش بازیابی و

هستند ،آنها به طور غیرمستقیم از طریق شناختهای

سازگاری در آنها شده و سبب میشود تا احساس امنیت،

ناسازگار ،اعتیاد به اینترنت را تحت تأثیر قرار میدهند.

پیوستگی و آرامش هیجانی کنند .این عوامل باعث

مدل شناختی -رفتاری مشکالت استفاده از اینترنت،

افزایش بهزیستی فرد شده و لذا خواهد توانست بیمار را به

چارچوبی را برای درک سببشناسی اعتیاد به اینترنت

عنوان فردی جدای از استرس و فرسودگی در محیط کار

فراهم کرده است .این مدل فرض میکند که مشکالت

در نظر گرفته و لذا کیفیت مراقبت ارائه شده افزایش یابد

استفاده از اینترنت توسط شناختهای ناکارآمد در ارتباط

1

6

2

7
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است (مایبرگ. )2799،9تنظیم هیجان به عنوان

( )2770دریافتند که وقتی افراد با شرایط بالقوه تحقیرآمیز
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احساسات و اعمال به منظور دستیابی به اهداف خاص

(کرِت .)2799،1لیری ،تایت ،آلن ،آدامز و همکاران

Myberg
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3
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4
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5
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 933نقش واسطهگری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت

میبخشند ،ایجاد میشوند .به طور خاص در این مدل،

رفتاری انسان است (کوبوتا و ساساکی .)2772،2در زمینۀ

علتهای دور و نزدیک که در مشکالت استفاده از

ارتباط اعتیاد به اینترنت و عزّت نفس ،برخی از

اینترنت نقش دارد ،معرفی شده است .آسیبهای روان

پژوهشگران معتقدند افرادی که عزّت نفس پایین و

شناختی مثل افسردگی و اضطراب اجتماعی از جمله علل

مهارتهای اجتماعی کمی دارند ،احتمال بیشتری دارد

سهیم در مشکالت استفاده از اینترنت است .با این حال

که در فضاهای مجازی ،ابتکار عمل و کنترل را به دست

چیزی که مهم است و بایستی توجه خاصی شود ،این

بگیرند و احساس هویت و جایگاهی را که در زندگی

است که آسیب شناسی روانی هرچند علل ضروری است

واقعی

ولی بهخودیخود منجر به اعتیاد به اینترنت نمیشود .بلکه

دیگران.(9319،رابطه عزّت نفس پایین با اعتیاد به

به جای آن ،مشکالت روان شناختی افراد را مستعد می-

اینترنت ،در تحقیقات متعددی تأیید شده است )یانگ و

کند تا شناخت های ناسازگار که منجر به نقص کنترل

تانگ2770،3؛ آرمسترانگ ،فیلیپس و سالینگ.(2777،4

میشود را توسعه دهند .شناخت ناسازگار یک علت

در برخی از پژوهش ها نیز مشخص شده که استفاده از

مبنایی و کافی برای مشکالت استفاده از اینترنت است و

اینترنت با افزایش عزّت نفس همراه است)جانسون. 2779،

به عنوان افکار تحریفشده درباره خود و دنیا تعریف

(لذا نیاز افراد به ایجاد برداشت مثبت از خود یا افزایش

شده است .این افکار درباره خود شامل دیدگاه منفی

عزّت نفس میتواند آنها را به سوی استفادة بیشتر و

درباره خود مثل خودکارآمدی پایین ،شک و تردید

افراطی از فضاهای مجازی ،شرکت فعالتر در

نسبت به خود و خودارزیابی منفی و عزت نفس پایین

پروفایلهای شخصی در فضای اینترنتی رهنمون کند

است .عزت نفس پدیدهای روانشناختی است که تأثیر

علیرغم اهمیت این مدل ،مطالعات اندکی ،مدل شناختی

قاطعی بر ابعاد عاطفی و شناختی انسان دارد و کارکرد آن

رفتاری مشکالت استفاده از اینترنت را به کاربرده است

در مقابله با فشارهای زندگی به عنوان یک منبع مؤثر و

(دیویس .)2779،بر اساس مدل شناختی رفتاری اعتیاد به

مهم شناخته میشود .از آن جا که عزت نفس قطعیترین

اینترنت ،این مطالعه به بررسی اثر مستقیم دشواری در

عامل در روند رشد روانی فرد محسوب میشود ،هر

تنظیم هیجان و شفقت به خود و همچنین اثرات واسطهای

اندازه که فرد در کسب عزت نفس دچار شکست شود،

شناختهای ناسازگاری که شامل افکاری که باعزت

دستخوش اضطراب ،آسیبپذیری روانی ،بدگمانی از

نفس مرتبط است بر اعتیاد به اینترنت پرداخته است .در

خود و احساس عدمکفایت از زندگی میگردد (مکوالی،

این پژوهش مدل زیر (شکل  )9تدوین شد تا مشخص

میهالکو و بن .)9110،9عزت نفس زائیده زندگی

شود آیا عزتنفس در رابطه بین شفقت به خود و

اجتماعی و ارزشهای آن است و در تمامی فعالیتهای
روزانه انسان به نوعی جلوهگر بوده و به این ترتیب از
2

Kubota & Sasaki
Yang & Tung
4
Armstrong, Phillips & Saling
3

Mcauley, Mihalko & Bane,
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با رفتارهایی که پاسخهای ناسازگار را تقویت و تداوم

مهمترین جنبههای شخصیت و تعیینکننده ویژگیهای
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دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت نقش

934

واسطهای دارد؟

روش

بهداشت چهار دانشکده انتخاب شدند و سپس از میان

این پژوهش به لحاظ هدف ،از نوع بنیادی و به لحاظ

دانشجویان این دانشکدهها افرادی به صورت تصادفی در

نحوه گردآوری دادهها ،از نوع توصیفی-همبستگی است.

پژوهش حضور یافتند .از این تعداد ،داده های مربوط به

جامعه آماری پژوهش ،همه دانشجویان دانشگاه علوم

 247نفر تحلیل پذیر بودند که تجزیه و تحلیل صرفاً

پزشکی ایران در سال تحصیلی  10-11را شامل میشود.

رویدادههای آنها انجام شد.

حداقل حجم الزم برای پژوهش حاضر بر اساس شاخص
پرکاربرد  Nبحرانی هولتر محاسبه شده است که این

ابزار

مقدار برای مدل فرضی پژوهش و بر اساس متغیرهای

ابزارهای پژوهش به شرح زیر بودند:

مکنون و مشهود برابر  938/94به دست آمد .هم چنین،

مقیاس خود شفقت ورزی ( :)SCSاین مقیاس یک ابزار

با در نظر گرفتن حداقل حجم مورد نیاز هنگامی که

خود گزارشی  21سؤالی است که توسط نف )2773( 9به

متغیرهای مشهود مدل (در مدل فرضی پژوهش حاضر92،

منظور سنجش میزان خود شفقت ورزی ساخته شده

متغیر) بین  97تا  98متغیر باشد ،حجم نمونه باید بین 277

است .این مقیاس دارای  1خرده مقیاس مهربانی با خود،

تا 477نفر باشد (کالین .)2797 ،از این رو ،کل نمونه

قضاوت در مورد خود ،احساسات مشترک انسانی ،منزوی

انتخاب شده در این پژوهش  207نفر است .با استفاده از

سازی ،ذهن آگاهی و بزرگنمایی است .تحقیقات

روش نمونهگیری خوشهای ابتدا از میان چهار گروه

گوناگون بیانگر این است که این ابزار از اعتبار همزمان،

آزمایشی پزشکی ،پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی و
Neff
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شکل  1مدل مفهومی پژوهش

 938نقش واسطهگری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت

مقیاس توسط نف  7/12گزارش شده است .همچنین

اینترنت یا کامپیوتر توسط کیمبرلی یانگ تهیه شده است

آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای این ابزار از  7/08تا

و به روش طیف لیکرت  8تایی نمرهگذاری میشود .این

 7/89گزارش شده است .همچنین در پژوهشی که در

آزمون توسط اورنگ ( )9383بـه فارسی ترجمه و مورد

ایران انجام شده آلفای کرونباخ این آزمون را 7/81

استفاده قرار گرفته است .روایی و پایایی این پرسشنامـه

گزارش دادهاند و خرده مقیاسهای این آزمون نیز از

در پژوهشهای چندی ذکر شده است .به عنوان مثال،

همسانی باالیی برخوردار بودند (خسروی و همکاران

ویدیانتو ( ،)2774پایایی مقیاس سنجش اعتیاد بـه اینترنـت

.)9312

یانـگ را بررسی و عدد  7/81را گـزارش کـرد .علوی و

مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی ( :)DERSیک

همکاران ( )2771در پژوهش خود برای نسخه فارسی

پرسشنامه خود گزارشی  31سؤالی چندبعدی است که

پرسشنامه پنج عامل «صرف زمان بیشازحد در اینترنت»،

توسط گراتز و رومئو 9در سال  ،2774برای ارزیابی تنظیم

«استفاده از اینترنت جهت کسب آرامش درونی»،

هیجانی و مشکالت تنظیم هیجان ساخته شده است .این

«برجستگی»« ،استفاده مرضی از چت روم» و «بیتوجهی

پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس عدم پذیرش پاسخ

به وظایف شغلی و تحصیلی» را استخراج نمودهاند؛ و

های عاطفی ،اختالل در انجام رفتارهای هدفمند ،اختالل

عالوه بر این ،برای این پرسشنامـه سه نوع پایایی

در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،محدودیت در

بازآزمایی  ،7/04همسانی درونی  7/88و دونیمه کردن

دستیابی به راهبردهای تنظیم هیجان و فقدان شفافیت

 ،7/82را بررسی و بهترین نقطه برش بالینی آن را  44ذکر

هیجانی است .گراتز و رومئو ( )2774آلفای کرونباخ این

کردهاند.

پرسشنامه را  7/13گزارش دادهاند .پایایی و اعتبار این

مقیاس عزتنفس روزنبرگ :این مقیاس شامل  97ماده

پرسشنامه در ایران توسط امینیان ( )9388مورد ارزیابی

خود گزارشی است و هر گزاره این مقیاس ،شامل یک

قرارگرفته و آلفای کرونباخ آن  7/81گزارش شد .اعتبار

مقیاس چهارگزینهای (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم)

همزمان این پرسشنامه هم سنجیده شده است که برای این

است .نتایج تحقیق پالمن و الیک( ،)2777ضریب

منظور نمره پرسشنامه مذکور با نمره پرسشنامه هیجان

همبستگی بازآزمایی آن را در فاصله زمانی دو هفته،

خواهی ذاکرمن 2همبسته شد و مشخص شد که همبستگی

 7/84گزارش کرده است (به نقل از محمدی .)9383،هم

مثبت معنی داری بین این آنها وجود دارد؛ و این نشان از

چنین محمدی ( ،)9383شاخصهای روانسنجی این

اعتبار مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی است.

مقیاس را در جامعه ایران بررسی کرده و اعتبار این مقیاس

مقیاس اعتیاد به اینترنت :آزمون اعتیاد به اینترنـت روسی

را از طریق روش آلفای کرونباخ ،بازآزمایی و دونیمه

قابلاطمینان و معتبر برای اندازهگیری اعتیاد به استفاده از

کردن به ترتیب  7/18 ،7/08 ،7/11گزارش کرده است.
به عالوه با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 7/19

Gratz & Roemer
Zakerman

1
2
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بازآزمون آن نیز قابلقبول است .آلفای کرونباخ کلی این

است و برای سنجش میزان وابستگی افـراد بـه کار با
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همگرا و تمییزی خوبی برخوردار است و پایایی آزمون-

اینترنت است .این پرسشنامه مداد کاغذی شامل  27ماده

قاسم عبدل پور و همکاران

931

کرونباخ  7/08به دست آمد.

دهند تمامی همبستگیهای مقدار قابل توجهی را شامل
میشوند ( .)7/380 ≥ r ≥ 7/841در این میان نشخوار
فکری و افسردگی بیشترین همبستگی ( )r=7/841و عدم

یافتهها

تحمل بالتکلیفی و افسردگی کمترین همبستگی

در جدول  ،9ماتریس همبستگی بین متغیرهای مکنون،

( )r=7/380را نشان دادند.

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش نشان داده

1
1

دشواری در تنظیم هیجان

2

شفقت به خود

2

3

4

میانگین (انحراف استاندارد)
(03/497)98/719

9
**

7/471

(40/188)99/407

9

3

عزت نفس

**7/380

**7/841

9

4

اعتیاد به اینترنت

**7/442

**7/412

**7/420

(93/884)1/388
9

(23/108)8/193

قبل از ارزیابی مدل اندازهگیری و مدل ساختاری،

فرض نرمال بودن چندمتغیری با محاسبه شاخص

پیشفرضهای مهم مدلیابی معادالت ساختاری شامل

کشیدگی چندمتغیری نسبی 4بررسی شد که مقدار آن

نرمال بودن تک متغیری 9و چندمتغیری 2و عدم وجود هم

برابر  9/787به دست آمد .بنتلر ( ،)9118معتقد است

خطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه

درصورتی که ارزش این شاخص بیشتر از  3نباشد ،نرمال

چولگی متغیرهای مشاهده پذیر در دامنه  -9/899تا

بودن چندمتغیری محقق شده است؛ بنابراین توزیع تمامی

 7/202و کشیدگی آنها در دامنه  -9/288تا  7/770قرار

ترکیبهای متغیرها نرمال است .پیش فرض عدم وجود

داشت .چو و بنتلر ،)9118( 3نقطه برش  ± 3را برای مقدار

هم خطی چندگانه 8به وسیله وارسی ماتریس همبستگی

چولگی مناسب میدانند .اگرچه توافق اندکی درباره نقطه

بین متغیرهای مشهود انجام شد .بررسی این ماتریس

برش کشیدگی وجود دارد ،با این حال به طور کلی

حاکی از عدم وجود هم خطی چندگانه (≥ r ≥ 7/841

مقادیر بیش از  ± 97برای این شاخص مسئله آفرین بوده

 )7/380بین آنها است.

و مقادیر بیش از  ± 27نتایج به دست آمده را نامعتبر می-
سازد (کالین.)2779،

1. univariate normality
2. multivariate normality

4. relative multivariate kurtosis

3. Chou & Bentler

5 multicollinearity
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جدول  1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ،میانگین و انحراف استاندارد
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همبستگی معنادار مثبت دارد .در این پژوهش آلفای

شده است .همانگونه که مندرجات این جدول نشان می-

 930نقش واسطهگری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت

مدل اندازهگیری

977/29

81

9/118

7/781

7/784

7/13

7/18

7/11

مدل ساختاری

01/08

48

9/81

7/788

7/789

7/14

7/18

7/18

ارائه شده است ،برازش مطلوب این مدل را نشان میدهد؛

مشاهده میشود دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به

بنابراین متغیرهای مشهود توانایی الزم برای عملیاتی

خود به عنوان متغیرهای برون زا ،به ترتیب با ضریب

کردن متغیرهای مکنون را دارند .دادههای پژوهش حاضر

استاندارد t-(0/44 ،)t-values= -2/52( -0/28

از مدل مفهومی تحقیق حمایت میکنند .تمام شاخص-

 )values= 4/27و -،)t-values= 4/09(0/49

های تطبیقی ،شاخص برازش مقایسهای و نیز نزدیک به

 )t-values= -1/93(0/24بر عزتنفس ،اعتیاد به

یک و بزرگتر از  17/7هستند که نشان از برازندگی

اینترنت دارد .عزتنفس نیز با ضریب استاندارد ( -0/26

خوب مدل دارد .شاخص  RMSEAنیز خوب است؛

 )t-values= -1/99بر اعتیاد به اینترنت تأثیر میگذارد.

بنابراین شاخصهای مقتصد نشان میدهند که اقتصاد مدل

با توجه به اینکه در مدل ساختاری ،معناداری ضریب مسیر

رعایت شده است .در مجموع ،با در نظر گرفتن مقادیر

با استفاده از مقدار  )T-value( Tمشخص میشود.

تکتک این شاخصها ،باید گفت مدل مفروض این

چنانچه مقدار  tبیش از  9/11باشد ارتباط دو سازه معنادار

تحقیق برازش خوبی دارد.

است ،بنابراین تمامی مسیرها به غیر از مسیر مستقیم شفقت

همچنین ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدل

به خود و اعتیاد به اینترنت () t-values= -1/93

یابی معادالت ساختاری نشان داد که تمامی شاخصهای

معنادار است.

برازش این مدل فرضی در محدوده برازش مطلوب قرار
دارد .شاخصهای برازش مربوط به این مدل در جدول 2
دیده میشود .شکل  9مدل ساختاری مفهومی را به همراه
Se3

Se2

Se1

-

Ia1
Ia2
Ia3

-

-

شکل  2مدل ساختاری پژوهش
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شاخصهای برازش مدل اندازهگیری که در جدول 2

ضرایب استاندارد به تصویر میکشد .همان گونه که
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جدول 2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری پژوهش

قاسم عبدل پور و همکاران

938

بوت استرپ استفاده شد .زمانی که تعداد نمونه چندان

جدول  3نتایج این آزمون را ارائه نموده است .همانگونه

زیاد نباشد ،بوت استرپ قدرتمندترین و منطقیترین

که مندرجات جدول  3نشان میدهد مسیر دشواری در

روش برای دست یابی به اثرات غیر مستقیم را فراهم می-

تنظیم هیجان و شفقت به خود به اعتیاد به اینترنت با

آورد (پریچر و هایس .)2778 ،در این روش چنانچه حد

واسطهگری عزتنفس با اندازه اثر  7/703و  -7/921در

باال و پایین این آزمون هردو مثبت یا هردو منفی باشند و

سطح 7/78

 pمعنیدار است.

مقدار صفر مابین این دو حد قرار نگیرد در آن صورت

متغیر مستقل

متغیر واسط

متغیر وابسته

حدود بوت استراپ

خطای

اندازه

سطح

برآورد

اثر

معنیداری

7/703

7/78

-7/921

7/78

حد باال

حد پایین

دشواری در تنظیم هیجان

عزت نفس

اعتیاد به اینترنت

7/384

7/779

7/700

شفقت به خود

عزت نفس

اعتیاد به اینترنت

-7/878

-7/772

7/928

بحث

آسیب میرسانند .افراد معتاد در شناسایی هیجانات خود و

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطهای عزت

دیگران دچار مشکالتی هستند که باعث میشود در

نفس در رابطه دشواری در تنظیم هیجان و شفقت نسبت

برقراری ارتباط عاطفی مثبت ،سازنده و هدایتگر با

به خود با اعتیاد به اینترنت انجام شد .نتایج پژوهش نشان

دیگران دچار مشکل شوند که خود عامل گرایش آنها به

داد که بین دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت

رفتارهای اعتیاد زا است.

رابطه مثبت وجود دارد و دشواری در تنظیم هیجان

اوربک ،آبِال و رینگو ،)2770( 8معتقدند افرادی که سطح

میتواند مشکالت استفاده از اینترنت را پیشبینی کند.

سطح باالیی از نقایص تنظیم هیجان را بروز میدهند بیش

این نتایج با یافتههای پژوهشهای قبلی نتایج اهلل وردی

از دیگران احتمال دارد در رفتارهای پرخطر که به دنبال

پور و همکاران ( ،)2771پارکر ،تیلور ،استابروک ،شِل و

آن افسردگی یا اضطراب منجر میشد ،درگیر شوند .طبق

همکاران ،)2778( 9کان و دمترویس ،)2797( 2تیلور،

نظر این پژوهش گران افرادی که راهبردهای تنظیم

هیلر و تیلور ،)2793( 3ویسر ،دی وینتر ،وینسترا و

هیجان ضعیف را فراگرفتهاند ممکن است بیش از دیگران

ورهالست )2793( 4است .هیجانهای مثبت ،خودتنظیمی

مستعد استفاده از رفتارها پرخطر بهعنوان ابزاری برای

را تسهیل میکنند و هیجانهای منفی به خودتنظیمی

تسکین هیجانهای منفی باشند .در نتیجه بر اساس نظر این
محققان و یافتههای تحقیق حاضر میتوان گفت بدتنظیمی

1 Parker, Taylor, Eastabrook, Schell & etal
2
Kun, Demetrovics
3
Taylor, Hiller, Taylor
4
Visser, de Winter, Veenstra, Verhulst

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال ششم ،شماره 921-943 ،9318 ،3

Auerbach, Abela, Ringo

5

Downloaded from shenakht.muk.ac.ir at 12:22 +0330 on Saturday September 25th 2021

جدول  3نتایج آزمون بوت استرپ برای روابط واسطهای

] [ DOI: 10.29252/shenakht.6.3.129

در مطالعه حاضر برای ارزیابی روابط واسطهای از آزمون

مسیر علی غیرمستقیم معنیدار خواهد بود .مندرجات
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تحلیل روابط ساختاری هم چنین نشان داد که ابعاد شفقت

نفس ضعیف نه تنها منجر به درد و رنج فردی میشود،

به خود اعتیاد به اینترنت را به صورت منفی پیشبینی

بلکه هزینهای نیز بر جامعه تحمیل میکند .پژوهشهای

میکنند .این ابعاد شفقت به خود ماهیتاً سازگارانه هستند

تجربی در  87سال گذشته نشان دادهاند که عزت نفس

و آنها نشان میدهند که در تجربه های منفی زندگی،

عامل روانشناختی مهمی برای سالمت و کیفیت زندگی

رویکرد افراد به خودشان گرم ،مالیم و مهربان است

است و منبع حمایتی مهمی در برابر رفتارهای مخاطرهآمیز

(نف)2773،؛ او هم چنین پیشنهاد کرد که شفقت به خود

به حساب میآید (ایوانز .)9110،3تاکنون پژوهشهای

تأثیرات محافظتی منحصربه فردی را فراهم میکند.

مختلفی جهت بررسی و ارزیابی این عامل و رابطه آن با

پژوهشها روی شفقت به خود به طور کلی نشان میدهند

سالمت روان صورت گرفته است .یکی از حوزههایی که

که عوامل خود قضاوتی ،انزواگزینی و بیش هویتی

هدف این مطالعات بوده است ،ارتباط عزت نفس با اعتیاد

ارتباط مثبتی با متغیرهای منفی مثل اضطراب ،افسردگی،

است .در پژوهش حاضر گرایش به اعتیاد با عزت نفس

روان رنجورخویی ،نشخوار ،خود انتقادگری دارد .به طور

رابطه منفی معنیدار داشت .بدینصورت که با کاهش

موازی ،مطالعات روی اعتیاد به اینترنت نشان داد که

عزتنفس ،گرایش به اعتیاد بیشتر میشود .این یافته

اعتیاد به اینترنت به صورت مثبت با کاهش تعامالت

مطابق با دیگر یافتههای مرتبط با این زمینه است (دکل،
4

اجتماعی ،افسردگی ،تنهایی و کاهش عزت نفس ارتباط

بنبنیشتی و آمرام  .)2774 ،نشان داد که بین عزت نفس و

دارد.

صفات شخصیتی با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.

دیویس ( ،)2779بیان کرد که اگرچه آسیبهای روانی

پژوهش دیگری که روی اعتیاد به اینترنت انجام شده بود

علتهای دوری هستند ،آنها به طور غیرمستقیم از طریق

حاکی از این بود که افرادی با عزت نفس پائینتر زمان

شناخت های ناسازگار ،اعتیاد به اینترنت را تحت تأثیر

بیشتری را در اینترنت سپری میکنند (آرمستران ،فیلیپس

قرار میدهند .مطابق با مدل شناختی  -رفتاری ،اثر میانجی

و سالینگ .)2778،افراد معتاد اساساً از خود یا محیط و یا

بین آسیبهای روانشناختی و اعتیاد به اینترنت وجود

هر دو احساس ناخشنودی ،نارضایتی و ناراحتی دارند و

دارد .این ،به تأثیرات میانجی شناختهای ناسازگار

غالباً از احساس ناامنی ،بی کفایتی ،تنهایی ،نفرت،

بهویژه عزتنفس پایین در اعتیاد به اینترنت تأکید میکند.

افسردگی ،اضطراب شدید ،حساسیت عاطفی و به ویژه

نتایج این پژوهش تأکید میکند که بایستی توجه بیشتری

تعارضات درون فردی رنج میبرند .احساس میکنند قادر

به عزتنفس انجام شود .در پژوهشهای قبلی ،عزتنفس

به حل مشکالت نیستند و گویی قادر نخواهند بود تا در

پایین یکی از عوامل مهم اعتیاد به اینترنت (آیدین،

آرامش و راحتی نسبی زندگی کنند (استیون ،هوسیر و

سان2799،9؛ کیم ،دیویس )2771،و یک عنصر اساسی و
2

Mann, Hosman, Schaalma & De Vries
Evans
4
Dekkel, Benbenishty & Amram
3

Aydm& San

1
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رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد به اینترنت است.

وریس )2774،2انگاشته میشود .مشکالت ناشی از عزت
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عزتنفس پائین باشند .پیامدهای عزتنفس منفی اغلب

زیادی وجود دارد که ترتیب زمانی شکلگیری متغیرها بر

چندجانبه است .عزتنفس ضعیف میتواند به نا ارزنده

اساس مدل فرضی ارائهشده باشد؛ با وجود این ،قطعاً

سازی شخصی ،ایجاد نگرشهای مخرب ،آسیبپذیری

نمیتوان بر پایه این مطالعه حالتهای جایگزین دیگر را

روانپزشکی ،مشکالت اجتماعی و رفتارهای پرخطر از

رد کرد .سرانجام اینکه در این مطالعه برای ارزیابی هر

جمله گرایش به مواد منجر شود (مان و همکاران.)2774،

کدام از متغیرها تنها از یک ابزار اندازهگیری خود سنجی

این مطالعه هم چنین میتواند نکاتی کاربردی برای

استفاده شد .استفاده از روشهای اندازهگیری متنوع

پیشگیری از اعتیاد به اینترنت داشته باشد .از آن جا که

میتواند به مفهومسازی بهتر متغیر کمک کند .با توجه به

دانشآموزانی که وابسته به اینترنت هستند ،معموالً در

محدودیتهای پژوهش ،پیشنهاد میشود مطالعه حاضر

زندگی روزمره از مشکالت ،عملکرد مدرسه ،روابط

روی جمعیت بالینی یا جمعیتهای غیر دانشجویی نیز

خانوادگی ،خلق رنج میبرند (یانگ و راجرز)9118،2؛

انجام شود تا توان تعمیم دهی یافتههای آن افزایش یابد.

بنابراین مهم است که متخصصهای سالمت روان
راهبردهای مداخلهای برای پیشگیری از اعتیاد به اینترنت
توسعه دهند.

سپاسگزاری
پژوهشگران ،از همه شرکتکنندگان در این پژوهش که
نهایت همکاری را در اجرای این پژوهش داشتهاند ،تشکر
و قدردانی میکنند.

نتیجهگیری
با این که یافتهها از مدل فرضی پژوهش حمایتکردند،
نتایج این پژوهش باید با در نظر گرفتن محدودیتهای
آن تفسیر شود .ابتدا اینکه مطالعه حاضر روی دانشجویان
که جمعیت نسبتاً همگنی هستند ،انجام شده است؛
بنابراین ،در تعمیم نتایج به جمعیتهای دیگر محدودیت
وجود دارد .از سویی ،هرچند بسیاری از پژوهشگران از
مفهومسازی اختالالت روانی در ساختاری ابعادی حمایت
میکنند و بر این باورند که نتایج به دست آمده از
محیطهای بالینی و غیر بالینی تا حد زیادی مطابق هم
هستند .باید در تعمیم نتایج این مطالعه به محیط بالینی
احتیاط کرد .محدودیت دیگر اینکه ماهیت مقطعی مطالعه
Steven, Hosier & Miles
Young, Rogers
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