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 چکیده

مغفوو   و گیر شدن استفاده از اينترنتهمهبا توجه به 

، ساخت و شناختی مرتبط با آنواقع شدن عوامل روان

خوووودکنترلی اسوووتفاده از هنجاريووووابی پرسووووشنامه 

 ،بر ايون اسوا  ت.ظر اين تحقیق قرار گرفدنم اينترنت

نفر  434تعداد يابی، در قالب يك پژوهش از نوع زمینه

دوره دوم  دختوور  208و  پسوور 226)آموووزان از دانووش

 -1394 در سوا  تحصویلیش کوه متوسطه جزيره کی

 در دسوتر به شیوة مشغو  به تحصیل بودند،  1395

پرسشووونامه ز انتخوووواـ شوووودند و بووووا اسووووتفاده ا

 سووا  36ل کوه شوام خودکنترلی استفاده از اينترنت

و  برمبناي پیشینة نظري تدوين شده بوود نهايی بود و

پرسشنامه معیار تشخیصی اعتیاد به اينترنوت )جهوت 

موورد ارزيوابی قورار ايی واگراي پرسشونامه  بررسی رو

اکتشووافی و  نتووايح حاصوول از تحلیوول عوواملی. نوودگرفت

Abstract 

Due to the pervasive use of the Internet and the 

neglect of the psychological consequences, 

construction and standardization of self-control 

Internet use questionnaire were considered. 

According to this, in a survey study, the 434 

students (226 boys and 208girls), secondary 

school students from Kish Island who were 

studying in the 1394-1395 school year selected 

by using a convenience sampling method and 

evaluated by Self-Control of Internet Use 

questionnaire, which included 36 final questions 

and based on the theoretical background, and a 

questionnaire of diagnostic criteria for Internet 

addiction (to assess the divergent validity of the 

questionnaire). The results of exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis of first 

order and second order showed that the 

questionnaire has three subscales of internal 

control, avoidance of harm and external control 

that these three factors all together explained 
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 مقدمه 

گیر شده است )چونو،، هاي گذشته استفاده از اينترنت در زندگی افراد بسیار همهدر طو  سا 

هواي ه شودن محودوديت  کوه در کنوار مزايوايی هم وون برداشوت2018، 1چان، لیو، تسوي و چوان

فیزيکی در روابط بین فردي، امکان خريد آنالين، آموزش مجوازي و ...، پیامودهاي منفوی هم وون 

قلدري مجازي، نژادپرستی، انزواي اجتماعی و اعتیاد به اينترنوت )ديوامودي ، چاردالیوا ، مگیتوا، 

شناختی)کاستالسوی و روان  ، تاثیرات منفی بور بهزيسوتی2016، 2کاوتانیا ، پاناگیوتوپالو و مانتا 

                                                           
1 Cheung, Chan, Lui, Tsui & Chan 

2 Diomidous, Chardalias, Magita, Koutonias, Panagiotopoulou & Mantas 

مرتبة دوم بیانگر تحلیل عاملی تايیدي مرتبه نخست و 

سه خورده مقیوا   آن بود که پرسشنامه مذکور داراي

کنتر  درونوی، اجتنواـ از آسویب و کنتورو  بیرونوی 

اريوان  درصود و 43است که اين سه عامول روي هوم 

کند که نشان دهنوده روايوی مناسوب را تبیین می کل

از طريوق  نیوز پرسشونامه ايون اين ابزار اسوت. پايوايی

 هوا بوا نمورة کولهمبسوتگی خورده مقیوا محاسبه 

(01/0=p  انجام شد کوه نباخ روآلفاي ک محاسبه و نیز

 93نتايح نشان داد ضريب پايايی کل پرسشنامه حاضر 

 ايی مناسب ايون ابوزار اسوت.درصد است که بیانگر پاي

 خووودکنترلی اسووتفاده از اينترنووتارزيووابی پرسشوونامه 

زيربنوايی  نشان داد که پرسشنام مذکور داراي عوامول

خودکنترلی نوجوانان مطلوـ و همبسته براي سنجش 

کمووا اينکوووه داراي  اسووت  بووراي اسووتفاده از اينترنووت

مه لذا از ايون پرسشونا است.پايايی بااليی نیز  ضورايب

توانايی خودکنترلی نوجوانان توان در جهت ارزيابی می

اسوتفاده  هاي آتویپژوهش در براي استفاده از اينترنت

 .کرد

انوان، اينترنوت، خوودکنترلی، نوجو   کلیدی: هایواژه

 اعتیاد به اينترنت
 

 

43% of the total variance which these findings 

indicates this questionnaire is valid. The 

reliability of the questionnaire measured through 

subscales correlation with the total score 

(p=0/01) and calculation of Cronbach alpha that 

results showed that this questionnaire is reliable. 

Discussion of the findings of the self-control 

Internet use questionnaire showed that this 

questionnaire has the appropriate and correlated 

underlying factors for measuring adolescent self-

control for using the Internet. Also, this 

questionnaire has a largely high reliability 

coefficient. Therefore, this questionnaire can be 

used to assess the ability of adolescent self-

control to use the Internet in future research. 

Keywords:        Internet,  Self-Control, 

Adolescent, Internet addiction  
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  را به دنبوا  داشوته اسوت. 2018، 2  و اضطراـ و پريشانی )مارينو، گینی، وينو، اسپادا2018، 1تويتو

هواي نوت، تلفونهاي مختلف از جمله منواز ، مودار ، کوافیامروزه دسترسی به اينترنت در مکان

هوا هوم در دسوتر  اسوت و شوا هاي عمومی مانند رستوران و کافیهوشمند و حتی بعضی مکان

  2018هوايی پرطرفودار اسوتفاده از اينترنوت هسوتند )چونو، و همکواران، نوجوانان از جمله گروه

 . عالوه بر پیامدهاي منفوی اسوتفاده نامناسوب از اينترنوت 2017، 3اندرسون، استین و استاوروپلو 

ه خواطر کنجکواوي و روحیوه که در باال مورد اشاره قرار گرفت، آسیب نوجوانوان کواربر اينترنوت بو

شود، از قبیول شان، به خصوص در زمینه مسائلی که در جامعه آزادانه از آن صحبت نمیپرسشگرانه

 . نوجوانوانی کوه 1392مسائل جنسی، خودکشی و ... نگران کننده است )سید روغنی و قاضی نژاد، 

بالقوه متنوعی، شوامل مالقوات گذرانند در معرض خطرات اوقات فراغت خود را درگیر با اينترنت می

با افراد خطرناک، مواجه با محتوهاي جنسی، تما  با دزدان هويتی، خشونت و مصرف مواد، اغوواي 

  واتورالو ، 2008، 4باشند ) لیوين، استون و هلسوپرتبلیغات تجاري، تعرض به حريم خصوصی می

فاده افراطی از اينترنوت بوا عوواملی هاي پژوهشی مويد رابطه معنادار است . يافته2015، 5بکرت و برد

هاي ضداجتماعی و کنتور  بیرونوی، هايی از قابلیتمانند تنهايی، عزت نف  پايین، افسردگی، نشانه

شناختی، خجالتی بودن و حمايت اجتماعی ضوعیف اسوت )معضوديان، تقووي، عالئم اختالالت روان

   .2014، 6حسسینی المدنی، محمدي فر و ثابت ايمانی

ود پیامدهاي منفی استفاده افراطوی از اينترنوت خصوصوار در سونین کوودکی و نوجووانی، با وج

عواملی هم ون فقدان دانش کافی والدين از اينترنت و شکاف بین نسلی عمیق در حوزه تکنولوژي، 

گذار در حوزه دسترسی و اسوتفاده کودکوان و عدم نظارت و قوانین دقیق نهادهاي رسمی و سیاست

اينترنت به دلیل نوظهور بودن پديده، افزايش جشومگیر و روزافوزون کواربران کوودک و  نوجوانان به

  سووربینگو و 2011، 7المیوداآلو ، دلیکوادو و کواروالهواينترنت را به همراه داشوته اسوت )نوجوان 

کوارگیري هر چند در اين زمینه اقداماتی هم ون به  .2015  واترالو  و همکاران ، 2012، 8لوندين

هاي فنی مانند استفاده از فیلترها يا نظارت نرم افوزاري جهوت اي و اعما  محدوديتنین مداخلهقوا

محدود کردن استفاده نامناسب از اينترنت صوورت گرفتوه اسوت، اموا ايون اقودامات در عوالم واقوع 

-هنتوانسته است از سبب کاهش خطرات اين حوزه شود و عمالر نتايح قابل قبولی را به دنبا  نداشوت

رسود نظر میبا توجه به نتايح مطالعاتی که از نظر گذرانديم، به . 2008استون و هلسپر، لیوين،اند )

                                                           
1 Castellacci & Tveito 

2 Marino, Gini, Vieno & Spada 

3 Anderson, Steen & Stavropoulos 

4 Livingstone & Helsper 

5 Vaterlaus, Beckert & Bird 

6 Moazedian, Taqavi, HosseiniAlmadani, Mohammadyfar & Sabetimani 

7 Almeida Alves, Delicado & Carvalho 

8 Sorbring & Lundin 
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که عوامل بیرونی براي مديريت استفاده از اينترنت چندان مووثر نیسوتند و در ايون حووزه بايود بوه 

 دنبا  عوامل ديگري باشیم.

قوي با توانايی مديريت استفاده از اينترنوت رسد رابطه نظر میشناختی که بهيکی از عوامل روان

، 2  لوی، لوی، وونو،، ژائوو، بوائو و ون2003، 1داشته باشد، خودکنترلی است )الرو ، لوین و اسوتین

 . 2017، 4  موسی مقدم، نوري، خودادادي، احمودي و قیاسوی2014، 3: اوزدمیر، کوزاک و آک2013

تار، احسا  و غرايز خوود بوا وجوود برانگیختگوی خودکنترلی به عنوان توانايی افراد براي کنتر  رف

بور اسوا  نظريوه خوودکنترلی گاتفريدسوون و  . 2014، 5براي عمل تعريف شده است )ربکا و مارک

، خود کنترلی پايین منجر به انواع رفتارهاي مجرمانه و ديگر رفتارهاي خطر پذير موی شوود 6هیرشی

مطالعووات قبلووی رابطووه بووین  . 2000ن،   هیرشووی و گاتفريدسووو1990)گاتفريدسووون و هیرشووی، 

هاي اينترنتی را خودکنترلی پايین و گذاشتن اطالعات شخصی در اينترنت و خودافشاگري در سايت

رسد خودکنترلی پايین پیش بین نیرومندي براي رفتارهاي خودافشواگري نظر میاند و بهنشان داده

  و اعتیاد به اينترنوت اسوت )يوون، 2014، 8يو  2013، 7و کريستاکی  ، جلن یكمورنودر اينترنت )

در واقع اعتیاد به اينترنت، يك اخوتال  کنتور  تکانوه و الگووي ناسوازگارانه  . 2016، 9کیم و کاوون

-شود و مشکالت رواناستفاده از اينترنت است که منجر به ناراحتی يا اختال  بالینی قابل توجه می

 19توا  15کند کوه شویوع آن در گوروه سونی يجاد میشناختی، تحصیلی و شغلی در زندگی افراد ا

 10هاي سنّی بیشتر و چندين برابر است )ژو، شن، يان، هیوو، يوان، وانو،سا  در مقايسه با ساير گروه

  . 1394سراـ،   طیوري، میري، بهشتی، ياري، خدابخشی و عنانی2012و همکاران، 

ا  حولووژي کوه دائموا و بوه سورعت در با توجه به شرايط حاکم بر دنیاي کنونی و ماهیت تکنو

ن بویشوناختی پویشهواي روانپیشرفت و دگرگونی و تنوع است، توجه به عوامل درونوی و کیفیوت

یموی از توانايی مديريت استفاده از اينترنت خصوصار در جامعه کودکان و نوجوانوان کوه قسومت عظ

ي ه خطورات فضواهاي مجوازدهند و نسبت به بزرگسواالن نسوبت بوکاربران اينترنت را تشکیل می

از اينترنوت  با توجه به اينکه در حوزه خوودکنترلی اسوتفادهرسد. نظر میپذيرترند، ضروري بهآسیب

 ش حاضرچه اشاره شد، هدف کلی پژوهمقیاسی تاکنون تدوين و منتشر نشده است و با توجه به آن

 .اينترنت استسنجی مقیا  خودکنترلی استفاده از هاي روانساخت و بررسی ويژگی

                                                           
1 LaRose, Lin & Eastin 

2 Li, Li, Wang, Zhao, Bao & Wen 

3 Özdemir, Kuzucu & Ak 

4 Mousavomoghadam, Nouri, Khodadadi, Ahmadi & Ghiasi 

5 Rebekah & Mark 

6 Gottfredson & Hirschi 

7 Moreno, Jelenchick & Christakis 

8 Yu 

9Yun, Kim & Kwon 

1 0 Xu, Shen, Yan, Hu, Yang, Wang 
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 روش 

از  وپژوهش حاضر، پژوهش توصیفی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است.  از حیث ماهیت، کمی 

توسوطه نظر هدف،کاربردي است. جامعه آماري پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم م

اسوا  مشغو  به تحصویل بودنود. نمونوه پوژوهش، بور  1394-1395جزيره کیش بود که در سا  

تور، و دخ226دانش آموزان )پسر،  434جامعه آماري و به صورت در دستر  انتخاـ شد که شامل 

ر آمووزان پسوسوا  و میوانگین سونی دانوش35/16 دختر آموزانبود که میانگین سنی دانش  208

 .سا  بود 36/16

بود کوه بوه   SCIU) 1ابزار مورد استفاده اين پژوهش پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اينترنت

صورت خودگزارشی از سوي دانش آموزان تکمیل گرديد. پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اينترنت 

گويه است کوه در  36بر اسا  مرور پیشینه نطري و پژوهشی موجود طراحی و تدوين شد و شامل 

و هر گويه به کامالر موافق  تنظیم شده است  5کامالر مخالف تا  1اي )از درجه 5يك مقیا  لیکرت 

هدف خاصی متضمن انگیزه و دلیل به کارگیري خودکنترلی استفاده از اينترنت است. ضريب اعتبار 

 باشد.می 93/0)آلفاي کرونباخ  کل اين پرسشنامه 

  جهت بررسی روايی واگور يوا DCIA) 2در اين مطالعه هم نین از پرسشنامه اعتیاد به اينترنت

تفاده از اينترنت استفاده شد. اين پرسشنامه توسط تاو، هانو،، تشخیصی پرسشنامه خودکنترلی اس

معیوار و نشوانه اخوتال  اعتیواد بوه  8ارائه شود کوه شوامل  2010در سا   3وان،، ژان،، ژان، و لی

 گزارش شده است. 98/0اينترنت است و پايايی اين ابزار 

دا تحلیل اينترنت،  ابت هاي روانسنجی پرسشنامه خودکنترلی استفاده ازبه جهت بررسی ويژگی 

يی عاملی اکتشافی صورت پذيرفت. با مشخص شدن عوامل پرسشنامه به جهت بررسی روايی محتوا

 و با نمره هاي تعیین شده با يکديگرها و نیز زير مقیا پرسشنامه به بررسی ضريب همبستگی گويه

شونامه و ب آلفا بوراي پرسکل حاصل از پرسشنامه اقدام شد. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از ضراي

 .استفاده شد 24SPSSها با کمك نرم افزار هم نین زير مقیا 
 

 یافته ها

 روایی سازه

 یدي مرتبوههاي آماري تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تايروايی سازه با استفاده از روش

 نخست و مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت. 

 ست.ون کافی بودن حجم نمونه در جدو  زير گزارش شده انتايح آزمون کرويت بارتلت و آزم

                                                           
1 Self-Control of Internet Use 

2 Diognostic Ceriteria Internet Addicttion 

3 Tao, Huang, Wang, Zhang, Zhang & Li 
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 .و کرویت بارتلت  KMOآزمون :1جدول 

 مقادیر شاخص

KMO 659/0آزمون کفايت حجم نمونه   

492/462 آزمون کرويت بارتلت  

 3 درجه آزادي

داريسطح معنی  001/0  

هواي اصولی در موورد فهگويه صورت گرفت. نتايح اولیه تحلیل مؤل 36تحلیل عاملی اکتشافی با 

 اي از پرسشنامهها داراي بار عاملی مناسب هستند و هیچ گويهابزار پژوهش نشان داد که همه گويه

1الکوین -میور -گیوري کوايرشود. بر اين اسا ، مقدار کفايت نمونهحذف نمی  (659/0=KMO و  

2آزمون کرويت بارتلت در  KMOگاه مقودار معنادار به دست آمد. هر 001/0  در سطح 492/462) 

حدي مناسب باال و آزمون کرويت بارتلت معنادار باشد، مواتري  همبسوتگی بوراي تحلیول عواملی 

ها شدنی  . حا  که انجام تحلیل عاملی در مورد داده1396مناسب است )رشید، حسنوند و يعقوبی، 

حلیل عاملی در ادامه ارائوه هاي تهاي مربوط به واريان  و مقادير ويژه و نیز دادهاست، در ادامه داده

 خواهند شد.

 
های پرسشنامه خودکنترلی استفاده از ای برای بررسی شمار عاملنمودار سنگریزه :1شکل

 اینترنت

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Oklin 

2 Bartlett's test of sphericity 
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هاي مقیا  خودکنترلی استفاده از اينترنت، چندين بوار روش تحلیول به منظور استخراج عامل

عامول اجورا  8تا  2شیوه چرخش متعامد واريماک  با تعداد عوامل متعدد بین  هاي اساسی ومؤلفه

هاي هماهن، و نیوز مبتنوی بور سواختار هايی که داراي محتواي روشن، گويهشد. از مجموعه عامل

هوا در آن شوده هواي اسوتخراجعامول هوايی کوهبوار عواملی ماده به پرسشنامه بود و با توجه نظري

  .1شد )شکل  استخراج عامل 3، درنهايت را داشت سهم بزرگترين

 يافتوه اسوتخراجی از مقیوا  خوودکنترلی اسوتفاده ازهم نین ماتري  ساختار عاملی چرخش

 نمايش داده شده است. 2اينترنت محاسبه شد که در جدو  

 نترنتماتریس ساختارعاملی چرخش یافته استخراجی از مقیاس خودکنترلی استفاده از ای :2جدول 

هاعامل  

 عامل اول: کنترل دورنی

)راهبردهای خودکنترلی  درفضای 

 مجازی(

 
 عامل دوم: اجتناـ از آسیب

 )براسا  محیط 
 

عامل سوم: کنتر  بیرونی 

 )والدين 

 بار عاملی گویه  بار عاملی گویه  بار عاملی گویه

35 723/0   16 719/0   5 718/0  

25 690/0   15 708/0   6 710/0  

31 686/0   14 653/0   7 578/0  

34 638/0   13 592/0   9 565/0  

20 628/0   8 562/0   4 533/0  

36 623/0   3 535/0   12 449/0  

27 593/0   2 495/0   21 415/0  

32 585/0   1 484/0 648/1ارزش ویژه      

29 551/0   11 474/0 577/4واریانس      

22 550/0   17 469/0     

30 549/0   18 454/0     

33 513/0   19 426/0     

28 490/0 784/2ارزش ویژه         

24 458/0 733/7واریانس          

26 446/0        

10 446/0        

23 436/0        

033/11ارزش ویژه          

647/30واریانس           

957/42درصد واریانس تبیین شده کل توسط هر سه عامل:   
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تبیین شده کل است. ارزش  درصد واريان  957/42عامل در مجموع  3، طبق نتايح جدو  باال

امول ع  647/30، 033/11ويژه و نسبت واريان  تبیین شده توسط هر عامل به ترتیوب، عامول او  

 است.   577/4، 648/1و عامل سوم  733/7، 784/2دوم 

هاي آن و خرده مقیا  هاي توصیفی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اينترنتدر ادامه شاخص

 گزارش شده است. 3محاسبه شد که نتايح آن در جدو  

 های خودکنترلی استفاده از اینترنتهای توصیفی نمره کل و زیرمقیاسشاخص :3جدول 

 انحراف معیار میانگین مقیاس

2014/60 کنتر  درونی  57053/14  

6443/37 اجتناـ از آسیب  67309/10  

1505/18 کنتر  بیرونی  98320/5  

9350/115 خودکنترلی استفاده از اينترنت )نمره کل   03556/27  

از میان زير مقیا   هاي خودکنترلی استفاده از اينترنت، زير مقیا  کنتر  درونی  بیشوترين  

 و زير مقیا  کنتر  بیرونی کمترين میانگین  را دارا بودند. 

 اعتباریابی پرسشنامه

ايح آن ها با نمره کل مقیا  محاسبه شد که نتوهر يك از گويهدر ابتدا ضريب همبستگی میان 

 گزارش شده است. 4در جدو  

 ضرایب همبستگی گویه های پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت با نمره کل :4جدول 

 ضریب همبستگی انحراف استاندارد میانگین گویه  ضریب همبستگی انحراف استاندارد میانگین گویه

1 18/3  391/1  0/596** 

 
19 55/3  382/1  0/504** 

2 41/3  413/1  0/523** 
 

20 67/3  304/1  0/612** 

3 73/2  315/1  0/583** 
 

21 60/2  394/1  0/441** 

4 89/2  290/1  0/596** 
 

22 58/3  342/1  0/581** 

5 38/2  340/1  0/403** 
 

23 46/3  504/1  0/466** 

6 07/2  259/1  0/305** 
 

24 18/3  502/1  0/547** 

7 45/2  370/1  0/421** 
 

25 73/3  411/1  0/600** 

8 76/2  342/1  0/522** 
 

26 28/3  465/1  0/564** 

9 81/2  396/1  0/521** 
 

27 67/3  428/1  0/570** 

10 51/3  445/1  0/446** 
 

28 32/3  378/1  0/626** 
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11 23/3  336/1  0/637** 
 

29 18/3  391/1  0/600** 

12 96/2  247/1  0/503** 
 

30 29/3  372/1  0/632** 

13 20/3  313/1  0/658** 
 

31 59/3  264/1  0/673** 

14 06/3  400/1  0/561** 
 

32 76/3  365/1  0/476** 

15 16/3  391/1  0/603** 
 

33 41/3  373/1  0/436** 

16 30/3  469/1  0/624**  34 73/3  396/1  0/532** 

17 77/2  376/1  0/559**  35 01/4  359/1  0/573** 

18 30/3  424/1  0/561**  36 85/3  277/1  0/634** 

هواي پرسشونامه رابطوه مثبوت و معنواداري در سوطح نتايح جدو  باال نشان داد که تمام گويه

هوا توان نتیجه گرفت کوه مجمووع ايون گويوهبا نمره کل مقیا  دارند. بنابراين می 01/0معناداري 

 اند.حو  يك سازه مشترک را در بر گرفته

ه ا پرداختهامه به منظور برآورد همسانی درونی مقیا  به بررسی آلفاي کرونباخ زيرمقیا در اد

 قابل مشاهده است. 5شد که نتايح آن در جدو  

 های پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت آلفای کرونباخ نمره کل و زیرمقیاس :5جدول 

 اعتبار تعداد گویه عامل

898/0 17 خودکنترلی درونی  

872/0 12 اجتناـ از آسیب  

765/0 7 کنتر  بیرونی  

933/0 36 نمره کل  

 

ز آسیب هاي خودکنترلی درونی، اجتناـ ادهد که به ترتیب زير مقیا نشان می 5نتايح جدو  

 خ نمره کولاند. ضريب آلفاي کرونباو کنتر  درونی بیشترين ضريب اعتبار را به خود اختصاص داده

 باشد.حاضر میبه دست آمد که حکايت از اعتبار مناسب پرسشنامه 93/0ر با پرسشنامه نیز براب

 روایی مالکی واگرا

رسشونامه به منظور بررسی روايی واگرا يا تشخیصی مقیا  خودکنترلی استفاده از اينترنت از پ

 تشخیصی اعتیاد به اينترنت استفاده شد که نتايح آن در جدو  زير گزارش شده است. 
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 ضرایب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت با پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اینترنت :6جدول 

 اعتیاد به اینترنت عامل

 **0/120- کنتر  درونی

 **0/148- اجتناـ از آسیب

006/0 کنتر  بیرونی  

 **0/124- خودکنترلی استفاده از اينترنت )نمره کل 

 

ه ست و نمراپرسشنامه خودکنترلی استفاده از اينترنت  نتايح جدو  باال حکايت از روايی واگراي

ينترنوت کل پرسشنامه به همراه دو خرده مقیا  کنتر  درونی و اجتناـ از آسویب بوا اعتیواد بوه ا

ينترنوت اهمبستگی منفی و معنی دار و خرده مقیا  کنتر  بیرونی تقريبا همبستگی با اعتیواد بوه 

 .ندارد

 و نتیجه گیریبحث 

هاي آمواري و پايايی پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اينترنت با استفاده از روش بررسی روايی

منتخب نشان داد که پرسشنامه خودکنترلی استفاده از اينترنت ساخته شده داراي روايوی و پايوايی 

مناسبی است. اين پرسشنامه داراي سه عامل اساسی است که به ترتیب بعد خودکنتر  درونی، بعد 

عوامل بور الگوو و میوزان بوه کوارگیري  .ز آسیب و بعد خودکنترلی بیرونی نامگذاري شدنداجتناـ ا

عامول  .راهبردهاي خودکنترلی از سوي دانش آموزان در ارتباط با استفاده از اينترنت، اشواره دارنود

او  بر کنتر  درونی فرد در فضاي مجازي، عامل دوم راهبردهواي خوودکنترلی برگرفتوه از عوامول 

اي از محویط و يادگیري مشاهدهبه واسطه ی مانند رفتارها و به کارگیري محرک تمییزي و يا محیط

آموز کوه بیشوتر بوه راهبردهواي تجربه و عامل سوم بر عوامل بیرونی و خارج از حیطه اختیار دانش

اش بر اسا  کنتر  والدين مبتنی است، داللت دارد.  بیشترين سهم متعلوق بوه عامول خودکنترلی

)بنودورا،  چنان وه طبوق نظريوه شوناختی اجتمواعی   و کمترين متعلق به عامل سوم می باشود.او

، انگیزش نقش مهمی در خودکنترلی و خودتنظیمی دارد. بنابراين نقش انگیوزش کواربر در  1998

جهت به کارگیري راهبردهاي خودکنترلی استفاده از اينترنت، انگیزش اختصاصی يا عمومی کوه بور 

اي و بر اسا  آگاهی يا کنتر  بیرونی مانند تشويق يوا   درونی مانند يادگیري مشاهدهاسا  کنتر

نتايح پژوهش حاضر، بر اسوا  اعتبوار و روايوی تنبیه از سوي والدين است را بايد مد نظر قرار داد. 

گزارش شوده پرسشونامه خوودکنترلی اينترنتوی مويود قابلیوت سونجش و اسوتناد بوه پرسشونامه 

ينترنتی، به عنوان ابزاري مناسب در گروه سنی نمونه پژوهش، نوجوانوان، در محسووـ خودکنترلی ا

آلفواي کرونبواخ، از اعتبوار بوااليی  933/0می گردد.  چنان ه پرسشنامه بوا داشوتن ضوريب اعتبوار 

برخوردار است. همبستگی بین سه عامل و نمره کل، بیانگر اين است که پرسشنامه و عوامل آن يك 
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را می سنجند. بنابراين روايی درونی و محتواي پرسشنامه تايید می گردد. هم نوین  خصیصه واحد

روايی تشخیصی پرسشنامه با وجود رابطه منفی معنا دار با پرسشنامه تشخیص اعتیاد بوه اينترنوت، 

پرسشنامه خودکنترلی اسوتفاده وان گفت که هاي پژوهش حاضر میتتايید شد. از جمله محدوديت

صرفار براي جمعیت نوجوانان دوره متوسوطه دوم اعتبارسونجی شوده اسوت و در تعمویم از اينترنت 

 .ها نام بردنتايح به ساير افراد و گروه
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