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مدل ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیت مرزی،
دشواریهای بین فردی و اعتیاد به اینترنت

رویا آفتاب



صادق تقیلو



احمد کربالیی محمدمیگونی



چکیده
اعتياد به اينترنت يکی از مشکالت عمده بهداشت عمومی در سراسر جهان استت تدتداد کتاربران
اينترنت جهانی به بيش از  2/3ميليون در سال  2099رسيده است هر رفتار اعتيادآوری ممکن است در
نتيجه نشانههای روانپزشکی به وجود آمده باشد پژوهشگران نشان دادهاند دشواری بينفردی کته بته
طور قابلتوجهی در افراد با ويژگیهای شخصيت مرزی يافت میشود ،با اعتيتاد بته اينترنتت همهستته
است بنابراين ،هدف پژوهش حاضر تهيين مدل ساختاری روابط بتين ويژگتیهتای شخصتيت مترزی،
دشواریهای بينفردی و اعتياد به اينترنت بود روش پژوهش توصتيیی -همهستتگی و جامدته آمتاری
پژوهش شامل تمام ساکنان شهر کرج در پاييز سال  9394بود که از ميان آنها  212نیر به روش نمونه-
برداری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل سياهه شخصيت مرزی بوهتوس
و همکاران ،دشواریهای بينفردی 44-پيلکونيس و همکاران و اعتياد به اينترنتت يانتب بتود تلليتل
دادهها با استیاده از مدليابی مدادلههای ساختاری نشان داد کته متدل ستاختاری پتژوهش بتا دادههتای
گردآوری شده به خوبی برازش دارد و  43درصد از واريانس اعتيتاد بته اينترنتت بتهواستهه تیييتر در
نمرههای ويژگیهای شخصيت مرزی و دشواریهای بينفردی تهيين میشود و دشواریهای بين فردی
رابهه بين ويژگیهای شخصيت مرزی و اعتياد به اينترنت را ميانجیگتری متیکنتد از يافتتههتای ايتن
 کارشناس ارشد روانشناسی شخصيت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج (نويسنده مسئول)،
royaaftab@ymail.com
 استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا
 استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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پژوهش میتوان نتيجه گرفت ،اينترنت میتواند يت ابتزار اجتمتاعی مناست
نيازهای بينفردی افراد با ويژگیهای شخصيت مرزی باشد

بترای بترآورده ستاختن

کلید واژگان :اعتياد به اينترنت  ،دشواری های بينفردی  ،شخصيت مرزی  ،مدل ساختاری

مقدمه
با گذر زمان هر نسلی بيش تر با اينترنت آشنا می شود و بيش تر بر آن متکتی خواهتد
بود قرار گرفتن در مدرض بيش تر اينترنت ممکن است احتمال بروز اعتياد به اينترنت

9

را افزايش دهد (لی ،اوبرين ،سيندر و هووارد )2095 ،2اعتياد به اينترنت که با عناوينی
مانند کاربری پاتولوژي

اينترنتت ، 3کتاربری مشتکل ستاز اينترنتت 4و اختتالل کتاربری
1

اينترنت 5مدرفی میشو د (هسو ،لتين ،چانتب ،تستنب و چيتو  ،) 2095 ،بترای توصتي
استیاده بيش از حد و کنترل نشده از برنامه های آنالين خاص (به عنوان مثال بتازی هتای
آنالين ،استیاده های آنالين پورنوگرافی يا سايت های شهکه های اجتماعی) به کار می رود
(مولر 4و همکاران ،) 2091 ،که منجر به پريشانی و اختتالل قابتل مالح ته در عملکترد
روان شناختی ،اجتماعی ،تلصيلی و يا شتیلی متی شتود (بارنتای ،بيلييتوکس ،باليتری و
الروی ) 2095 ،8اعتياد به اينترنت يک ی از مشکالت عمده بهداشت عمتومی در سراستر
جهان است (جی 9و همکاران ) 2094 ،تدداد کاربران اينترنتت جهتانی بته بتيش از 2/3
ميل يارد در سال  2099رستيده استت (هتو ،او ،ستابرامانيان ،کتيا و کتاواچی)2094 ،90
پژوهش ها در مورد اعتياد به اينترنت به طور گسترده در سال هتای اخيتر افتزايش يافتته
است  ،چرا که استیاده از اينترنت بخشی از زنتدگی روزمتره بستياری از افتراد در قترن
بيست و يکا است (بزگالن ،دميرر و ساهين )2093 ،99اعتياد بته متواد يتا هتر فداليتت
1- internet addiction
2- Li, O'Brien, Snyder, & Howard
3- pathological internet use
4- pathological or problematic internet use
5- internet use disorder
6- Hsu, Lin, Chang, Tseng, & Chiu
7- Muller
8- Burnay, Billieux, Blairy, & Laroi
9- Jie
10- Heo, Oh, Subramanian, Kim, & Kawachi
11- Bozoglan, Demirer, & Sahin
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ديگری از جمله اعتياد به اينترنت عميقاً می تواند کارايی عملکرد ،ستالمت و شتادکامی
افراد را تلت تأثير قرار دهد و گاهی به مشکالت جدی اجتماعی منجر شود (زو ،زانب
و تيان 2095 ،9؛ چن و ناس)2091 ،2
هر رفتار اعتيادی ممکن است در نتيجه نشانه های روان پزشکی بته وجتود آيتد و يتا
منجر به بروز نشانه های روان پزشکی شود (فلوروس ،سياموس ،اِستوجيانيدو ،گيوزپتاس
و گاريیالوس ) 2094 ،3پژوهش های گذشته حاکی از همايندی باالی اعتياد به اينترنت با
نشانه های روان پزشکی است (الی 4و همکاران )2095 ،در پژوهش ها اعتياد به اينترنتت
با تاريخچه روان پزشکی افراد مانند اختالل کاستی توجه/بيش فدالی ،اختالل های خواب،
افسردگی ،هيپومانيا ،افسرده خويی ،اختالل های کنترل تکانه ،سوءمصرف متواد ،اختتالل
وسواسی  -جهری و اختالل هراس ،اختالل اضهراب فراگير ،اختالل اضهراب اجتمتاعی ،
انزوای اجتماعی ،روابط بين فردی مختل ،پرخاشگری/خصومت و اضهراب و مشتکالت
سالمت روان همهسته بوده است (ناکاياما و هيکوچی 2095 ،5؛ کو ،ين ،ين ،چن و چن،1
 2092؛ اديل و اوالتوکان 2094 ،4؛ برناردی و پاالنتی 2009 ،8؛ ميالنتی ،اوستالديال و دی
بالسيو 2009 ،9؛ رنجهر ،درويزه و نراقی زاده)9390 ،
پژوهش هايی که تاکنون ارائه شتده از ايتن عقيتده حمايتت متی کننتد کته برختی از
ويژگی های شخصيتی مانند صیات شخصيت مترزی 90در رفتارهتای اعتيتادی از جملته
اعتياد به اينترنتت برجستته هستتند (فلتوروس و ستيوموس ) 2094 ،99بته عنتوان مثتال
دالهوداک ،اِورن ،آلدمير و اِورن ) 2094 ( 92در پژوهشی نشتان دادنتد شتدت نشتانه هتای
شخصيت مرزی ،سوءرفتار عاطیی ،نشانه های افسردگی و اضهراب پيش بين شدت اعتياد
1- Zhu, Zhang, & Tian
2- Chen & Nath
3- Floros, Siomos, Stogiannidou, Giouzepas, & Garyfallos
4- Lai
5- Nakayama & Higuchi
6- Ko, Yen, Yen, Chen, & Chen
7- Adiele & Olatokun
8- Bernardi & Pallanti
9- Milani, Osualdella, & Di Blasio
10- borderline personality
11- Floros & Siomos
12- Dalbudak, Evren, Aldemir, & Evren
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به اينترنت هستند در پژوهش والیيلينب ،مولر و بيوتل ) 2093( 9بيماران مهتال به اختالل
شخصيت مرزی که همزمان دچار نشانه های اعتيتاد بته ا ينترنتت نيتز بودنتد نستهت بته
بيمارانی که تنها مهتال به نشانه های اعتياد به اينترنت بودند از آسي هتای شتديدتری در
حوزه شناختی ،عاطیی و رفتاری رنج می بردند در پژوهش ها رابهته صتیات شخصتيت
مرزی با انواع خاص اعتياد به اينترنت ن ير اعتياد به فيسهوک نيتز بررستی شتده استت
موريو ،الکانی ،دلیور و چتابرول ) 2095 ( 2در پژوهشتی نشتان دادنتد افتراد بتا صتیات
شخصيت مرزی نمره های باالتری را در اعتياد به فيسهوک و نشانه هتای روان شتناختی از
جمله نشانه های افسردگی و اضهراب اجتماعی و نمره های پايين تری را در روابتطبتين -
فردی سازگارانه کس

کردند
3

پژوهش گران نشان داده اند دشواری های بينفردی اعا از مشکالتی که در رابهته بتا
ديگران تجربه می شوند و آشیتگی روانی ايجاد می کنند (بشارت )9388 ،و به طور قابل -
توجهی در افراد با صیات شخصيت مرزی يافت می شود ،با اعتياد بته اينترنتت همهستته
است (دالهوداک و همکاران )2094 ،اختالل شخصيت مرزی شتکل شتديدی از آستي
روانی است که با بی ثهاتی در عاطیه ،روابتط بتين فتردی ،رفتتار و خودپنتداره مشتخ
می شود (هولی و ماسالند )2091 ،4طهق متن راهنمای تشخيصی و آماری اختتالل هتای
روانی مالک های تشخيصی اختالل شخصيت مرزی شامل مواردی ن ير اجتناب از طر د يا
رهاشدگی واقدی يا خيالی ،روابط بين فتردی بتی ثهتات ،آشتیتگی هويتت ،تکتانش وری،
رفتارهای خودکشی يا خود آسي زنی ،بی ثهاتی عاطیی ،احساس های مزمن پوچی ،خشا
نامناس

و شديد يا اشکال در کنترل خشا ،و انديشته پتردازی پارانويتايی گتذرا استت

(انجمن روان پزشکی آمريکا ، 2093 ،ترجمه سيد ملمدی )9393 ،پژوهش گران استدالل
کرده اند که حساسيت های بين فردی فراگير شامل ترس از رهاشدن ،حساسيت به طترد و
عدم تلمل تنهايی ممکن است زمينه ساز بسياری از دشتواری هتای بتين فتردی رايتج در
اختالل شخصيت مرزی باشد که منجر به آشتیتگی و رفتارهتای ناستازگارانه در روابتط
Wolfling, Muller, & Beutel
Moreau, Laconi, Delfour, & Chabrol
interpersonal problems
Hooley, & Masland

1234-
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بين فردی می شود افراد با صیات شخصيت مرزی با پرخاشگری درونتی و بيرونتی نيتز
می شوند اين تلري پذيری و خشا نيز با دشتواری هتای بتين فتردی در افتراد

توصي

مرزی همهسته است عالوه بر اين ،در پژوهش ها نشان داده اند بين نشانه های شخصتيت
مرزی و حساسيت در روابط بين فردی ،دوسوگرايی بين فردی ،پرخاشگری ،نياز به تأييد
اجتماعی و عدم جامده پذيری رابهه وجتود دارد (ديکستون  -گتوردون ،ييتو ،چتاپمن،9
 )2093افراد با صیات شخصيت مرزی با تدداد کا تری از متردم بته طتور کلتی تدامتل
دارند ،اختالف بيش تری را در تدامل های شان تجربه میکنند ،واکنش پتذيری عتاطیی و
دوسوگرايی و رفتارهای دمدمی بيش تری در تدامل های اجتماعی نشان متی دهنتد (هتر،
روزنتال ،گيجر و اريکسون)2093 ،2
در ي

جمع بندی می توان گیت اعتياد بته اينترنتت الگتوی ناستازگارانه استتیاده از

اينترنت است که به اختالل يا آشیتگی قابل توجهی منجر متیشتود (الکتانی ،راجترز و
چابرل ) 2094 ،3اشتیال ذهنی با اينترنت ،از دست دادن عالقه نستهت بته فداليتت هتای
جايگزين ،کناره گيری اجتماعی ،نشانه های تلمل و ترک و از دست دادن کنترل که منجر
به پيامدهای منیی در نتيجه استیاده میرط از اينترنت می شود ،منجر به مرتهط دانستن اين
پ ديده با سندرم اعتياد شده است (مولر و همکاران )2091 ،صیات شخصتيت مترزی و
دشواری های بين فردی نيز با انواع اعتياد به ويژه اعتياد به مواد رابهته دارد (دالهتوداک و
همکاران )2094 ،توزيع صیات شخصيت مرزی نيز بسيار گستترده استت (ملمتدزاده،
 ) 9389و بر اهميت و ضرورت اين پژوهش می افزايد اعتيتاد بته اينترنتت در متردان و
زنانی که از ويژگی های شخصيت مرزی برخوردارند و در روابط بين فردی دشواری هايی
را تجربه میکنند ،احتما الً به کنار آمدن با تنهايی و انزوا در جهتان واقدتی تهديدکننتده
کم

می کند بنابراين با توجه به اهميت و ضرورت پتژوهش و بتا بررستی يافتته هتای

پژوهشی در حوزه اعتياد به اينترنت ،صیات شخصيت مرزی و دشواری های بتينفتردی
می توان مدلی را طراحی کرد که در آن صیات شخصيت مرزی و دشواری های بين فردی
پيش بينی کننده اعتياد به اينترنتت هستتند هتدف ايتن پتژوهش نيتز تديتين روابتط بتين
1- Dixon-Gordon, Yiu, & Chapman
2- Herr, Rosenthal, Geiger, & Erikson
3- Laconi, Rodgers, & Chabrol

991

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،32پاییز و زمستان  ،9215شمارهي )3

متیيرهای مذکور با استیاده از روش متدل يتابی مدادلته هتای ستاختاری و پرستش هتای
پژوهش نيز بهقرار زير بود:
9

آيا مدل میهومی روابط بين ويژگی های شخصيت مرزی ،دشواری های بين فردی
و اعتياد به اينترنت با داده های پژوهش برازش دارد؟

2

آيا دشواری های بين فردی ،رابهته بتين صتیات شخصتيت مترزی و اع تيتاد بته
اينترنت را ميانجیگری میکند؟

روش
پژوهش حاضر توصيیی از نوع همهستگی و جامده آماری شامل تمام ستاکنان شتهر
کرج در پاييز سال  9394بود با توجه به اين که حجا نمونه تتأثير تديتين کننتدهای بتر
نتايج پژوهش دارد ،الزم بود تا حجا نمونه پژوهش حاضر بتا توجته بته روش تلليتل
داده ها بيشتر مورد توجه قترار گيترد اِستتيونس ، 9991( 9بته نقتل از متاير ،گامستت و
گوارينو ) 2001 ،2نسهت  95آزمودنی به ازای هر متیير مشاهده شده و ميشل ، 9993( 3به
نقل از ماير و همکاران ) 2001 ،نسهت  90تا  20آزمودنی به ازای هر متیير مشاهده شده
را در پژوهش با رويکرد مدل يابی مدادله های ساختاری و تلليل مسير توصيه میکننتد ،
حجا نمونه شامل  212نیر ( 48مرد و  984زن) بود که به روش نمونه برداری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند به اين صورت که در مرحله اول نمونه برداری با مراجده به
دانش نامه آزاد ويکی پديا و تهيه ليستی از مناطق شهر کرج از بين منتاطق شتهر کترج 4
منهقه و در مرحله دوم از بين مراکز تیريلی (پارک و سينماها) و مراکز فرهنگی (خانه
1- Stevens
2- Meyers, Gamst, & Guarino
3- Mishel
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سالمت ،سرای ملله و فرهنب سراها)  2مرکز در هر منهقه بته طتور تصتادفی انتختاب
شدند مديارهای ورود به پژوهش شامل سن (حداقل  98سال) و کاربری اينت رنتت (بتر
اساس تدري

جديد اتلاديه جهانی ارتهاطات  ،کاربر اينترنت کسی است که در طول سه

ماه گذشته با هر فناوری ارتهاطی به شهکه اينترنت متصل بوده است ) بود پرسش نامههای
پژوهش با در ن ر گرفتن مديارهای ورود به پژوهش شامل سن و کتاربری اينترنتتی در
اختيار آن دسته از افرادی قرار گرفت که برای پاسخ به گويه های پرسش نامته هتا اعتالم
آمادگی کردند شرکتکننده ها به صورت انیرادی پرسش نامه ها را تکميل کردنتد بترای
جلوگيری از سوگيری احتمالی در پاسخ به پرسش نامه ها و تقويت اعتهتار نتتايج جمتع -
آوری شده از راه کار ايجاد موازنه استیاده و با تیيير در ترتي

ارائه پرسش نامه ها ،زمينه

حیظ تدادل در اعتهار پاسخ ها به گويه های پرسش نامه ها فراها شد

ابزار پژوهش
 . 9سیاهه نشانه هاي مرزي .اين ابزار خود گزارش دهی توسط بوهوس 9و همکتاران
(  ) 2004ساخته شده و شامل  95سوال است که  4خرده مقيتاس ادراک از ختو د  ،تن تيا
هيجان ،خودتخري گری ،مالل ،تنهايی ،تددی و خصومت را در يت

طيت

ليکترت از

« اص الً =  » 0تا « بسيار زياد =  » 4ارزيابی می کند نمره شخصيت مرزی از جمع نمره های
 4خرده مقياس و  92ماده که به هيچ ي
می آيد بوهوس و همکا ران (  ) 2004ضري

از اين خرده مقياس ها مربوط نيستند ،بته دستت
آلیای کرونهاخ  0/94را بترای کتل مقيتاس،

 0 /80تا  0/94را برای خرده مقياس ها و همهستگی اين مقياس را با چ

ليستت تجديتد

ن ر شده نشانه های اختالل های روانی  ،290-مقياس افسردگی بت  ، 3مقيتاس افستردگی
هميلتون ،4مقياس اضهراب حالت  -صیت ، 5مقيتاس خشتا حالتت  -صتیت ،1و مقيتاس
تجربه های تجزيهای 4به عنوان شاخصی از روايتی همگترای ستياهه نشتانه هتای مترزی
Bohus
Symptoms Checklist-90-Revised
Beck Depression Inventory
Hamilton Depression Scale
State-trait Anxiety Inventory
State-trait-Anger Inventory
Dissociative Experiences Scale

1234567-
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گزارش کردند آفتاب (  ) 9393همهستگی ميان خرده مقيتاس هتای ايتن ابتزار و مقيتاس
تاکتي های تدارضی تجديد ن تر شتده ، 9مقيتاس پاستخ هتای نشتخواری 2و پرسشتنامه
سرکوب خرس سیيد 3را به عنوان شاخصی از روايی همزمان سياهه نشتانه هتای مترزی
گزارش کرد در اين پژوهش ضري

آلیتای کرونهتاخ بترای کتل مقيتاس  0/98و بترای

خرده مقياس های ادراک از خود ،تن يا هيجان ،خودتخري گری ،مالل ،تنهايی ،تددی و
خصومت به ترتي

 0 /92 ، 0/94 ، 0/99 ، 0 /90 ، 0/93 ، 0 /91و  0 /89ملاسهه شد

 . 3م قیاس دشواري هاي بین فردي  . 11-اين ابزار خودگزارش دهی توسط پيلکونيس،
کيا ،پرويتی و بارخام ) 9991 ( 4ساخته شده و شامل  44سوال است که  5خرده مقيتاس
حساسيت بين فردی ،دوسوگرايی بين فردی ،پرخاشگری ،نياز بته تأييتد اجتمتاعی ،عتدم
جامده پذيری را در ي

طي

ليکرت از « اص الً =  » 0تا « بسيار زياد =  » 4ارزيابی میکند
آلیتای کرونهتاخ  0 /83تتا  0 /90را بترای خترده -

پيلکونيس و همکاران (  ) 9991ضري

مقياس ها و قدرت خرده مقياس ها در تميز اختالل های شخصيت از اختالل های ملتور I
را به عنوان شاخصی از روايی واگرای مقياس دشواری های بينفردی  44-گزارش کردند
در پژوهش حاضر به من ور ارزيابی روايی عاملی مقياس دشواری های بين فردی ،تلليل
عاملی تأييدی با استیاده از نرم افزار  AMOS 7.0و بترآورد بيشتينه احتمتال)ML( 5
انجام شتد اگتر چته بررستی شتاخ

کتای استکوئر ) 2 ( 1نشتان داد کته (، p >0 /05

2

 ) )N= 212 ، df= 9024 (= 2098 /304مدل با داده های گترآوری شتده بترازش قابتل
قهول ندارد ،در مقابل شاخ

کای اسکوئر نرم شده ) 2 / df( 4برابر با  ، 9 /949شاخ

ريشه خهای ميانگين مجذورات تقري

8

) (RMSEAبرابر با  0 /044و شاخ

برازش

تههيق ی )CFI) 9برابر با  0 /941بود با توجه به اين که از ن ر کالين )2005( 90شاخ
1- Revised Conflict Tactics Scale
2- Ruminative Response Scale
3- White Bear Suppression Inventory
4- Pilkonis, Kim, Proietti, & Barkham
5- Maximum Likelihood
6- Chi Square
7- normed chi-square
8- Root Mean Square Error of Approximation
9- Comparative fit index
10- Kline

مدل ساختاري روابط بین ویژگی هاي شخصیت مرزي ،دشواري هاي ...

کای اسکوئر نرم شده کوچکتر از  ، 3شاخ
کوچکتر از  0/08و شاخ

939

ريشه خهای ميتانگين مجتذورات تقريت

برازش تههيقی بزرگتر از  0/9بيان گر برازش قابل قهول مدل

با داده های گردآوری شده است ،بنابراين  ،می توان چنتين استتدالل نمتود کته داده هتای
گردآوری شده از ساختار پنج ع املی مقياس دشواری های بين فردی حمايت میکنتد در
آلیای کرونهاخ برای کتل مقيتاس  0 /91و بترای خترده مقيتاس هتای

اين پژوهش ضري

حساسيت بين فردی ،دوسوگرايی بين فردی ،پرخاشگری ،نياز به تأييد اجتمتاعی و عتدم
جامده پذيری به ترتي

 0/90 ، 0 /89 ، 0 /84 ، 0/81و  0/99ملاسهه شد

 . 2پرسش نامه اعتی اد به اینترنت .اين ابزار خودگزارش دهی توسط يانب ، 9998( 9به
نقل از ويديانتو و م
طي

مورام ) 2004 ،2ساخته شده و شامل  20سوال است کته در يت

ليکرت از «به ندرت =  » 9تا « هميشه =  » 5ارزيابی میکند ويديانتو و مت

متورام

(  ) 2004در بررسی ويژگی های روان سنجی ايتن مقيتاس بته شتش عامتل « برجستتگی » ،
« استیاده میرط از اينترنت »  « ،غیلت از کار »  « ،انت ار » « ،عدم کنترل » و « غیلت از زنتدگی
اجتماعی » دست يافتند و ضري

آلیای کرونهاخ  0/54تا  0/82را برای خرده مقياس ها و

همهستگی (  r= 0 /12تا  ) r= 0 /22همه خرده مقياس ها با يکديگر را به عنوان شاخصی از
روايی همگرای پرسش نامه اعتياد به اينترنت گزارش کردند در ايران علوی و همکتاران
(  ) 9389در ي

تلليل عاملی به روش تلليل مؤلیه های اصلی با چترخش واريمتاکس،

برای اين پرسش نامه  5عامل مشکالت اجتماعی ،تاثير بر عملکرد ،فقدان کنترل ،استیاده
مرضی از چت روم و بی توجهی به وظاي
و همکاران (  )9389ضري

شیلی و تلصيلی را استخراج کردند علوی

بازآزمايی  0 /82و ضتري

آلیتای کرونهتاخ  0/88و روايتی

ملتوايی و همگرای قابل قهولی را گزارش کردند در اين پژوهش ضري

آلیای کرونهاخ

برای اين مقياس  0/95ملاسهه شد

یافتهها
در پژوهش حاضر  48نیر مرد و  984زن شرکت داشتند ميتانگين و انلتراف استتاندارد
سن گروه نمونه به ترتي

 30/21و  8/98بود ميزان تلصيالت  94نیر از شرکتکنندههتا زيتر
1- Young
2- Widyanto & Mcmurran
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ديپلا 58 ،نیر ديپلا 23 ،نیر کاردانی 82 ،نیر کارشناسی و  80نیتر کارشناستی ارشتد و  3نیتر
دکتری بود و  2نیر از شرکتکنندهها ميزان تلصيالت خود را مشخ

نکرده بودند به للاظ

وضديت تأهل  939نیر مجرد 924 ،نیر متأهل 5 ،نیر مهلقه و  2نیتر وضتديت تأهتل ختود را
مشخ

نکرده بودند همچنين  909نیر از شرکتکنندگان شاغل و  950نیر از آنان غير شاغل

و  3نیر وضديت شیلی خود را مشخ

نکرده بودند

جتتدول  9ميتتانگين ،انلتترافاستتتاندارد ،چتتولگی ،کشتتيدگی ،و ضتتراي

همهستتتگی ابدتتاد

متیيرهای شخصيت مرزی (ادراک خود ،تن يا هيجان ،خودتخري گری ،مالل ،تنهايی ،تدتدی
و خصومت) و دشواریهای بينفردی (دوسوگرايی ،حساسيت ،نيتاز بته تأييتد ،پرخاشتگری و
عدم جامدهپذيری) و اعتياد به اينترنت را نشان میدهد
همچنان که جدول  9نشان می دهتد تمتام ابدتاد شخصتيت مترزی و ابدتاد دشتواریهتای
بينفردی با اعتياد به اينترنت همهستگی مثهت و در سهح  0/09مدنیدار دارند از ستوی ديگتر
همهستگی قوی بين ابداد هر ي

از متیيرهای صیات شخصيت مرزی و دشواریهای بينفردی

وجود دارد همچنين براساس نتايج جدول  9ضراي
با اعتياد به اعتياد به اينترنت از ي

سو و ضري

همهستگی بين نمره کل شخصيت مترزی

همهستگی دشواریهای بينفردی و اعتيتاد بته

اينترنت از سوی ديگر باالتر از  0/5بود ايتن موضتوع از آن جهتت اهميتت دارد کته کتوهن
( )9988مدتقد است ضراي

9

همهستگی بزرگتر از  0/5قوی ملسوب میشود

جدول  9عالوه بر ميانگين و انلراف استاندارد ،چولگی و کشيدگی مربوط به هتر يت

از

شخصيت مرزی و ابداد دشواریهای بينفردی را نشتان متیدهتد کته ارزشهتای مربتوط بته
چولگی و کشيدگی هيچ ي

از آنها از مرز  ± 2عهور نکرده است الزم به توضتيح استت کته

گارسون ،2003( 2به نقل از کالين )2005 ،مدتقد است چولگی و کشيدگی بايتد بتين  +2و -2
باشد تا دادهها در سهح  0/05به صورت نرمال توزيع شوند برخی ديگر نيتز ايتن ملتدوده را
بين  +3و  -3در ن ر میگيرند (کالين )2005 ،بنابراين میتوان گیت که توزيع دادهها برای هر
ي

از متیيرهای پژوهش نرمال است الزم به توضيح است که پرتهای ت

متیيری به وستيله

نمودار باکس پالت و پرتهای چند متیيری به وستيله تلليتل اطالعتات مربتوط بته «فاصتله
1- Cohen
2- Garson

مدل ساختاري روابط بین ویژگی هاي شخصیت مرزي ،دشواري هاي ...

جدول 9
ميانگين ( ،)Mانلراف استاندارد ( )Sو ماتريس همهستگی بين متیيرهای پژوهش
93
99 91
1 1 1 1 5 1 2 3 9
متغیر
 9ادراک از خود
** -
 2تن يا هيجان
0/994
**
**- 0/
 3خودتخري گری
849 0/930
** **
** - 0/354 0/311
 4مالل
0/352
** ** ** **
 5تنهايی
0/3320/842 0/893 0/905
** ** ** **
** - 0/8240/2440/880 0/815
 1تددی
0/991
** ** ** ** **
**- 0/
 4خصومت
8030/8390/3240/809 0/849 0/843
** ** ** ** ** **
**- 0/
 8شخصيت مرزی
892 0/9980/9440/3950/945 0/959 0/934
** ** ** ** ** ** ** **
 9حساسيت بينفردی
- 0/154 0/549 0/5890/1310/3390/198 0/130 0/124
** ** ** ** ** ** ** **
** - 0/1890/549 0/591 0/5540/5590/9950/509 0/539
 90دوسوگرايی بينفردی
0/519
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جدول 9
ميانگين ( ،)Mانلراف استاندارد ( )Sو ماتريس همهستگی بين متیيرهای پژوهش
95
91
92
93
99 91
1 1 1 1 5 1 2 3 9
متغیر
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** -
 99نياز به تأييد
0/5920/4820/523 0/394 0/4180/5040/2420/599 0/505 0/509
** ** ** ** ** ** ** ** ** **
**- 0/
 92پرخاشگری
511 0/1430/1180/112 0/111 0/1300/1500/2540/132 0/102 0/139
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
 93عدم جامدهپذيری
0/100 0/595 0/1340/1950/594 0/480 0/5800/1940/9150/551 0/554 0/592
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
** - 0/8180/804 0/845 0/8930/9920/404 0/102 0/1130/1910/2090/119 0/112
 94دشواریهای بينفردی
0/183
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
** - 0/541 0/4950/444 0/439 0/4410/5140/123 0/550 0/1990/5850/9900/193 0/581
 95اعتياد به اينترنت
0/194
39/39 11/99 92/45 8/23 94/84 94/9091/4580/39 4/45 1/94 94/49 4/93 99/44 94/10 91/99
M
92/94 33/42 1/92 5/28 4/84 4/44 8/59 52/44 5/90 5/33 4/99 2/94 1/92 9/38 4/44
S
چولگی
0/948-0/2910/4929/082 0/448 0/5280/4050/414 0/920 9/3390/9899/4949/941 0/825 9/901
کشيدگی

0/983 0/440 0/2930/842-0/0990/4310/1990/441-0/0080/9110/2229/0930/249-0/9540/424
 **p >0/01و *p >0/05

مدل ساختاري روابط بین ویژگی هاي شخصیت مرزي ،دشواري هاي ...

مهلنوبايس ( »9)Dو تر سيا منلنی توزيع آن بررستی شتد و بتدين ترتيت

935

مالح ته شتد کته

میروضههای مدليابی مدادالت ساختاری در بين دادههای پژوهش حاضر برقرار است
به من ور تلليل دادهها از روش متدليتابی مدتادالت ستاختاری استتیاده شتد متدليتابی
مدادالت ساختاری کامل از دو مؤلیه ،مدل ساختاری و مدل اندازهگيتری تشتکيل شتده استت
پيش از پرداختن به مدل ساختاری ،مدل اندازهگيری پژوهش حاضر ارزيابی شتد تتا مشتخ
شود آيا متیيرهای مشاهده شده از توان الزم برای اندازهگيری متیيرهای مکنون برخوردارند يتا
خيتتر بتترای آزمتتون متتدل انتتدازهگيتتری پتتژوهش تلليتتل عتتاملی تأييتتدی بتتا استتتیاده از نتترم
افزار AMOS 6.0و برآورد بيشينه احتمال ( )MLانجام شد ،بررسی شاخ

های برازنتدگی

بهدست آمده نشان داد که مدل بتا دادههتا بترازش نتدارد (،df= 53( ،2= 214/29 ،p >0/09
 ،)N= 219اين موضوع بيانگر آن بتود کته متدل انتدازهگيتری پتژوهش حاضتر بتا دادههتای
های برازندگی نيتز نشتان داد کته

گردآوری شده تیاوت مدنیداری دارد ارزيابی ديگر شاخ

مدل اندازهگيری از برازش قابل قهولی برخوردار نيست ،بهعنوان مثال شتاخ
مجذور کای نرم شده ،)2/df= 5/043( 2شاخ

هتای برازنتدگی

برازندگی تههيقی ( ،)CFI= 0/881شاخ

نکويی برازش ،)GFI= 0/845( 3شاخ

تدديلشده برازندگی )AGFI= 0/485( 4و شاخ

ريشه خهای ميانگين مجذورات تقري

( )RMSEA= 0/925از برازش مدل انتدازهگيتری بتا

دادههای گردآوری شده حمايت نکردند به همين دليل شاخ
آن مدل اوليه اصالح شد جدول  2شاخ

های اصالح ارزيابی و براستاس

های برازندگی مربوط بته متدل اوليته و متدلهتای

اصالح شده را نشان میدهد
همچنانکه جدول فوق نشان میدهد به دنهال عدم برازش قابل قهول مدل اوليه با دادههتای
گردآوری شده ،مدل اندازهگيری در شش مرحله با ايجاد کوواريانس بتين خهاهتای متیيرهتای
مشاهده شده اصالح شد و در نهايت شاخ
مدل با دادهها بود بدين ترتي

هايی حاصل شد که بيانگر بترازش قابتل قهتول

چنين نتيجهگيری شد که متیيرهای مشاهده شده مربتوط بته دو

متیير مکنون صیات شخصيت مرزی و دشواریهای بينفردی از توان الزم بترای انتدازهگيتری
)Mahalanobis distance (D
normed chi square
goodness of fit index
adjusted goodness of fit index

1234-
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جدول 2
شاخ

های برازندگی مدل اوليه و اصالح شده اندازهگيری

شاخصهاي برازندگی

3

3
CFI AGFI GFI RMSEA  /df

مدل اوليه

5/043 214/29

0/925

0/881 0/485 0/845

مدل اصالح شده (کوواريانس بين خهاهای
ت يا هيجانی و مالل)

4/193 243/99

0/999

0/905 0/803 0/819

مدل اصالح شده (کوواريانس بين خهاهای
تنهايی و تددی)

4/201 294/53

0/999

0/994 0/894 0/848

3/404 988/45

0/903

0/938 0/834 0/894

3/190 941/44

0/091

0/942 0/840 0/900

3/391 913/03

0/088

0/944 0/855 0/999

3/993 944/34

0/082

0/919 0/819 0/929

مدل اصالح شده (کوواريانس بين خهاهای
نياز به تأييد و دوسوگرايی)
مدل اصالح شده (کوواريانس بين خهاهای
ادراک خود و خودتخري گری)
مدل اصالح شده (کوواريانس بين خهاهای
نياز به تأييد و پرخاشگری)
مدل اصالح شده (کوواريانس بين خهاهای
خصومت و مالل)

متیيرهای مکنون برخوردارند جدول  3برآورد پارامتر استاندارد نشده ،9پارامتر استاندارد شده،2
خهای استاندارد و نسهت بلرانی را برای هر ي

از نشتانگرهتای متیيرهتای مکنتون صتیات

شخصيت مرزی ،دشواریهای بينفردی و اعتياد به اينترنت را نشان میدهد
براساس نتايج جدول  3به استثنای بار عاملی مربوط به نشانگر مالل ،بارهای عاملی ديگتر
متیيرهای مشاهده شده باالتر از  0/8است طهق ديدگاه تاباچين

و فيدل )2004( 3که مدتقدند

بارهای عاملی  0/49و باالتر از آن عالی ،بارهای بين  0/13تا  0/40خيلی ختوب ،بارهتای بتين
 0/55تا  0/12خوب ،بارهای بين  0/45تا  0/55نسهتاً خوب ،بارهای بين  0/32تا  0/44پايين و
بارهای پايينتر از  0/32ضدي
مالل هر ي

ملسوب میشود ،میتوان گیت به استثنای متیير مشاهد شتده

از نشانگرها از توان بسيار بااليی در اندازهگيری دو متیير مکنتون دشتواریهتای
1- unstandardized parameters
2- standardized parameters
3- Tabachnick & Fidell
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جدول 3
پارامترهای مدل اندازهگيری در تلليل عاملی تأييدی
متغیرهاي مکنون -نشانگر
شخصيت-ادراک از خود
شخصيت-تن يا هيجان
شخصيت-خودتخري گری
شخصيت-مالل
شخصيت-تنهايی
شخصيت-تددی
شخصيت-خصومت
دشواریهای بينفردی-حساسيت
دشواریهای بينفردی-دوسوگرايی
دشواریهای بينفردی-نياز به تأييد
دشواریهای بينفردی-پرخاشگری
دشواریهای بينفردی-جامدهپذيری

برآورد

پارامتر

پارامتر B

استاندارد β

9
0/420
0/559
0/049
0/113
0/443
0/399
9
0/444
0/848
0/159
0/958

0/914
0/944
0/928
0/334
0/940
0/930
0/889
0/892
0/489
0/859
0/491
0/494

خطاي

نسبت

استاندارد

بحرانی

0/020
0/095
0/004
0/099
0/094
0/092

**

31/234
**38/499
**5/184
**34/932
**33/098
**21/594

0/048
0/048
0/040
0/051

**91/928
**98/094
**91/313
**94/950

**p>0/09

نکته :همه پارامترهای استاندارد نشده ( )Bمربوط به دو نشانگر ادراک خود و حساسيت با عدد  9تثهيت شده و
بنابراين خهای استاندارد و نسهت بلرانی برای آنها ملاسهه نشده است

بينفردی و صتیات شخصتيت مترزی برخوردارنتد پتس از اطمينتان از تتوان نشتانگرهتا در
اندازهگيری دو متیير مکنون دشواریهتای بتينفتردی و صتیات شخصتيت مترزی ،چگتونگی
برازش مدل ساختاری پژوهش (شتکل  )9بتا دادههتای گتردآوری شتده بته کمت

متدليتابی

مدادلههای ساختاری آزمون شد در متدل ستاختاری پتژوهش چنتين فترض شتده استت کته
شخصيت مرزی ها به صورت مستقيا و ها به واستهه دشتواریهتای بتينفتردی ،اعتيتاد بته
اينترنت را پيشبينی میکند بررسی شاخ

های برازندگی بهدست آمده نشان داد بتا دادههتای

گردآوری شده به صورت قابل قهول برازش دارد:
( AGFI= 0/854 ،GFI= 0/994 ،CFI= 0/911 ،2/df= 2/839 ،)2)54(= 919/835و
)RMSEA= 0/089
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جدول 4
ضراي

مسير مدل ساختاری در تهيين رابهه بين صیات شخصيت مترزی ،دشتواریهتای بتينفتردی و

اعتياد به اينترنت
اثر غیرمستقیم
اثر مستقیم
اثر کل
خطاي
پارامتر
خطاي
پارامتر
خطاي
پارامتر
استاندارد  βاستاندارد استاندارد  βاستاندارد استاندارد  βاستاندارد

مسیرها
شخصيت مرزی -اعتياد
به اينترنت

**0/135

0/041

دشواریهای بين فردی-
اعتياد به اينترنت

**0/251

0/085

شخصيت مرزی-
دشواریهای بينفردی

**0/423

0/043

**0/450

0/094

**0/985

0/011

 **p>0/09و *p>0/05

بر اساس نتايج جدول  4ضري

مسير کل (مجموع ضراي

مستير مستتقيا و غيرمستتقيا)

صیات شخصيت مرزی با اعتياد به اينترنت مثهت و در سهح  0/09مدنتیدار استت (،p<0/09
 ،)β= 0/135ضري

مسير بين دشواریهای بينفردی و اعتياد به اينترنت نيز مثهت و در ستهح

 0/09مدنیدار است ( )β= 0/251 ،p<0/09و در نهايت ضري

مسير غيرمستقيا 9بين صتیات

شخصتتيت متترزی و اعتيتتاد بتته اينترنتتت مثهتتت و در ستتهح  0/09مدنتتیدار استتت (،p<0/09
 )β= 0/985اين موضوع بيانگر آن استت کته دشتواریهتای بتينفتردی رابهته بتين صتیات
شخصيت مرزی و اعتياد به اينترنت را ميانجیگری میکند شکل  9مدل ساختاری پتژوهش در
تهيين روابط بين صیات شخصيت مرزی ،دشواریهای بينفردی و اعتياد بته اينترنتت را نشتان
میدهد
همچنانکه در شکل  9مشاهده میشود مجذور همهستگیهای چندگانه برای متیير اعتياد به
اينترنت  0/43است ،اين موضوع بيانگر آن است که  43درصد از واريانس اعتيتاد بته اينترنتت
به واسهه تیيير در نمرههای صیات شخصيت مرزی و دشواریهای بينفردی تهيين میشود
 -9الزم به توضيح است که برای ملاسهه مدنیداری يا عدم مدنیداری روابط غيرمستقيا از روش بتوت استترا
استیاده شد
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شکل  9مدل ساختاری پژوهش در تهيين روابط بين صیات شخصيت مرزی ،دشواریهای بينفردی و
اعتياد به اينترنت

بحث و نتیجهگیري
نتايج پژوهش نشان داد که مدل تدوين شده پژوهش ،بترازش مهلتوبی بتا داده هتای
گردآوریشده دارد و متیير دشواری های بين فتردی ميتانجی گتر رابهته بتين نشتانه هتای
شخصيت مرزی و اعتياد به اينترنت است اين يافته ها همسو با پژوهش هايی است که در
تهيين اعتياد به اينترنت ،نشانه های شخصيت مرزی و دشواری های بين فرد ی را برجستته
ساخته اند (موريو و همکاران 2095 ،؛ دالهوداک و همکاران 2094 ،؛ والیيلينب و همکاران،
 2093؛ برناردی و پاالنتی)2009 ،
برخی از پژوهش گران اعتياد به اينترنت را از من ر دشواری های بين فردی و صتیات
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شخصيت در ميان کاربران اينترنتی بررسی کرده اند (موريو و همکاران 2095 ،؛ اَندرياسين
و پاالسين ) 2094 ،9دشتواری هتای بتينفتردی ماننتد اضتهراب اجتمتاعی /کمرويتی و
شايستگی اجتماعی ضدي

با اعتياد به اينترنت رابهه مثهت دارند (کتو و کتان)2094 ،2

پژوهش هايی که به بررسی اختالل در عملکترد اجتمتاعی در ميتان افتراد بتا اعتيتاد بته
اينترن ت پرداخته اند ،نشان داده اند افراد مدتاد به اينترنت نشانه های روان پزشکی بيش تری
از جمله ناراحتی و مالل ،افسردگی ،اضهراب ،استرس ،خصومت و خشا ،ترس مرضی،
افکار پارانوييدی و روان گسستگی دارند (لی و همکاران 2095 ،؛ چن ،کوان ،لتو ،فتی و
لتتی 2095 ،3؛ وولیينتتب ،بيوتتتل ،کتتو  ،ديکنهورستتت و متتولر 2093 ،4؛ کتتوک)2099 ،5
مدتاد نسهت به کاربران غيرمدتاد از مهارت های اجتماعی ضدي تر و رفتارهای اجتماعی
نامناس تر و ناکارآمدتر بيش تری دارند (قاسا زاده ،شهرآرای و مرادی ) 9381 ،افراد بتا
اعتياد به اينترنت خجالتی ترند و نتاراحتی بتيش تتری را در مقابتل جتنس ديگتر تجربته
می کردند و حساسيت بيش تری در روابط بتين فتردی و نستهت بته طترد از ختود نشتان
می دهند (کوک ) 2099 ،وانب ،لی و چانتب ) 2003( 1مهترح متی کننتد افترادی کته در
موقديت های اجتماعی اضهرابی هستند بيش تر احتمال دارد که روابط آنالين برقرار کنند
زم انی ،عابدينی و خردمند ) 2099 ( 4نتيجه گرفتند افراد با ثهات عاطیی هيجان های منیی
کا تری را تجربه می کنند و کا تر احتمال دارد که بترای کتاهش هيجتان هتای منیتی بته
استیاده افراطی و وسواسی از اينترنت بپردازند
مدتادان به اينترنت تدارض و روابط مختل بيش تری را با والدي ن و در ختانواده هتای
خود گزارش کرده اند (کو و کان ) 2094 ،فقتدان حمايتت ختانوادگی و اجتمتاعی و يتا
تنهايی از عوامل مها پيشبينیکننده اعتياد به اينترنت هستند برخی از پژوهش ها نشتان
داده اند حمايت اجتماعی ادراک شده افراد پس از استیاده از اينترنت به طور قابل توجهی
افزايش يافته است برخی از افراد که حمايت کافی را از خانواده يتا اجتمتاعی دريافتت
Andreassen & Pallesen
Koo & Kwon
Chen, Quan, Lu, Fei, & Li
Wölfling, Beutel, Koch, Dickenhorst, & Müller
Koc
Whang, Lee, & Chang
Zamani, Abedini, & Kheradmand
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نمی کنند برای پر کردن تنهايی خود (چن ،چتن و گتاوو 2095 ،9؛ بتزگالن و همکتاران،
 ) 2093و در نتيجه کاهش روابط در دنيای واقدی به اينترنت و روابط اينترنتی پناه متی -
برند (ساليستی )2095 ،2از اين من ر ،فضتای آناليتن بته عنتوان يت

جتايگزين بترای

نيازهای برآورده نشده در روابط واقدی در ن ر گرفته میشود به عهارت ديگتر ،فضتای
آنالين ي

حس تدلق ،گرمی و بهزيستی را فراها می کند (کو و کان)2094 ،

پژوهش گران استدالل کرده اند که دشواری در روابتط بتين فتردی بته تمتاي ز اختتالل
شخصيت مرزی از ديگر اختالل های شخصيت کم

می کنتد و علتتی بترای رفتارهتای

خودتخري گر در ميان افراد با صیات شخصيت مرزی است (گراتز ،ديکسون -گوردون،
بريتز و تول ) 2093 ،3دشواری در روابط بين فردی ،تن يا هيجانی و کارکرد اجتماعی از
ابداد اساسی اختالل شخصيت مر زی هستند (هر و همکتاران ) 2093 ،افتراد بتا صتیات
شخصيت مرزی سهوح بتاالتری از ناستازگاری ،دوستوگرايی و حساستيت بتين فتردی،
خصومت ،خشا و آشیتگی بين فردی و تدارض های زناشويی و مهارت های حتل مستئله
اجتماعی ضدي تر را دارا هستند (ايوانوا 4و همکاران 2095 ،؛ اِستپ ،پيلکونيس ،يتاگی،
مورس و فس )2009 ،5
در مجموع می توان گیت ،اينترنت احتما الً عرصه را بهويتژه بترای افتراد بتا صتیات
شخصيت مرزی و دشواری های بين فردی برای پرورش ،هويت ايده آل خود در جهتران
نواق
نورو تي

خود در دنيای واقدی فراها می کند (الی و همکاران )2095 ،افراد با گرايش های
مانند شخصيت های مرزی با استیاده از اينترنت فرصت را برای بيان ايده هتا و

احساس های خود و نشان دادن مهارت های پنهان خود فراها می آورنتد نيتاز بته تأييتد
اجتماعی اشاره به تالش فرد برای به دست آوردن موافقت با ت اهر بته اينکته او دارای
ويژگی های مهلوب اجتماعی و ج امده پذيری است در پژوهش های گذشته پيشنهاد شده
افرادی که دارای نيازهای باال برای تأييد اجتماعی هستند در مقابل افراد با نيازهای کا تر
برای تأييد اجتماعی بيشتر احتمال دارد به الکل يا مواد مخدر روی آورنتد رابهته بتين
Chen, Chen, & Gau
Saliceti
Gratz, Dixon-Gordon, Breetz, & Tull
Ivanova
Stepp, Pilkonis, Yaggi, Morse, & Feske
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عزت نیس پايين که احتما الً با نياز به تأييد ا جتماعی مرتهط است ،با اعتياد به اينترنت به
خوبی شناخته شده است اينترنت مليط مناسهی برای افراد با اعتمتاد بته نیتس پتايين،
انگيزه پايين ،ترس از طرد شدن و نياز به تأييد اجتماعی است اين افراد می توانند خود
را با خهرات کا تری نسهت به جهان واقدی در جهان مجتازی نمتاي ش دهنتد در واقتع،
اينترنت ابزار ايمنی برای آن ها است صیات شخصتيت مترزی گترايش هتای نوروتيت
حساسيت بين فردی ،بی ثهاتی عاطیی و يا واکنش پذيری بيش از حد ،دوستوگرايی بتين -
فردی و پرخاشگرانه تر را شامل می شود افراد نوروتيت

مدمتو الً اضتهراب ،افستردگی،

عصهيت و خشا ،خجالت و اعتماد به نیس پايين را تجربه میکنند افراد با گرايش هتای
نوروتي

باال مانند شخصيت های مرزی دشواری هايی را در ايجاد روابط سالا در جهان

واقدی خواهند داشت با تکيه بر اينترنت ،افراد نوروتي

می توانند تنهايی خود را که از

اضهراب ،کمرويی و ناامنی آن ها ناشی می شتود را کتاهش دهنتد و در نهايتت اينترنتت
می تواند ي

ابزار اجتماعی مناس

و در خدمت تن يا هيجان و نيازهای بينفردی برای

افتراد بتتا صتتیات شخصتتيت متترزی باشتتد (ستتنورمانس 9و همکتتاران 2094 ،؛ الزاروس،
چياونس ،فستا و زاکاری روزنتال)2094 ،2
برخی از ملدوديت های پژوهش حاضر تدميا پذيری نتايج آن را بتا احتيتاط مواجته
می سازد در پژوهش حاضر انواع اعتياد به اينترنت شامل شامل اعتياد جنستی ستايهری،
اعتياد به روابط سايهری ،اعتياد به شهکه های اجتمتاعی ،اعتيتاد بته بتازی هتای اينترنتتی
(ساليستی ) 2095 ،و رابهه آن ها با صیات شخصيت مترزی و دشتواری هتای بتين فتردی
بررسی نشد لذا ،پيشنهاد می شود پژوهش های آتی ،در مورد انواع اعتياد به اينترنت نيتز
مهالده و پژوهش شود

منابع
فارسی
انجمن روان پزشکی آمريکا ( )2093راهنمای تشخيصی و آمتاری اختتالل هتای روانتی
(ويراست پنجا) ترجمه يليی سيدملمدی (  ) 9393تهران :روان
1- Senormancı
2- Lazarus, Cheavens, Festa, & Zachary Rosenthal
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آف تاب ،رويا ( )9393نقش واسهه ای راههردهای تن يا هيجانی ناسازگارانه در رابهه بين
صیات شخصيت مرزی و خشونت زناشويی پايان نامه کارشناستی ارشتد ،رشتته روان -
شناختی شخصيت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

بشارت ،ملمدعلی ( ) 9388رابهه بين سختکوشی و مشکالت بين شخصتی م هالدتات
روان شناختی85- 901 ،)4(5 ،
رنجهر ،زهرا ،درويزه ،زهرا ،و نراقی زاده ،افسانه (  ) 9390مقايسه ميزان و نوع استیاده از
اينترنت در رابهه با سالمت روان و عملکترد تلصتيلی دانتش آمتوزان شتهر تهتران
مهالدات روان شناختی99- 35 ،)2( 4 ،
علوی ،سيدسلمان ،اسالمی ،مهدی ،م راثی ،ملمدرضا ،نجیی ،مصهیی ،جنتی فرد ،فرشته
و رضاپور ،حسين (  ) 9389ويژگی های روانسنجی آزمون اعتياد به اينترنتت يانتب
مجله علوم رفتاری983- 989 ،)3(4 ،
قاسا زاده ،ليلی ،شهرآرای ،مهرناز ،و مرادی ،علی رضا ( ) 9381بررسی نرخ شيوع اعتياد
به اينترنت در دختران دبير ستانی شهر تهران و مقايسه دختران مدتاد و غيرمدتتاد بته

اينترنت در متیيرهای تنهايی ،عزت نیس و مهارت های اجتماعی فصل نامه مهالدات
فرهنگی  -دفاعی زنان4- 28 ،)9(3 ،
ملمدزاده ،علتی (  ) 9389بررستی برختی از همهستته هتای جمديتت شتناختی الگوهتای
شخصيت مرزی در نمونه های غيربال ينی مهالدات روان شناختی944- 919 ،)4 (1 ،
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