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AIMS. Internet addiction, one of the threatening factors of student’s mental health and
academic achievement, is influenced by various emotional and psychological factors. The purpose
of current research was to investigate the role of Alexithymia and Decisional Procrastination in
predicting addictive use of the Internet among students.
MATERIALS & METHODS: In this correlational research, 236 students from Shahrekord
University of Medical Sciences in 2014-15 academic year, were selected through a random
sampling method and responded to the internet addiction questionnaire, Toronto Alexithymia
scale and Decisional Procrastination scale. The data were analyzed by Pearson correlation and
Regression analysis.
FINDINGS: There was a significant positive correlation between Alexithymia and Decisional
Procrastination and internet addiction in students (P<0/01). The results of regression analysis
showed that Alexithymia and Decisional Procrastination can predict 22 Percent of variance of
internet addiction positively and significantly.
CONCLUSION: The results of current research implies the importance of Alexithymia and
Decisional Procrastination on internet addiction in students.
KEYWORD: Alexithymia; Procrastination; Addictive Behaviors
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چکیده

اهداف :اعتیاد به اینترنت یکی از عوامل تهدیدکننده سالمت روان و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان است که تحت تأثیر عوامل مختلف هیجانی و روانشناختی
قرار دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعللورزی
تصمیمگیری در پیشبینی استفاده اعتیادگونه از اینترنت در میان دانشجویان بود.
ابزار و روشها :در این پژوهش همبستگی 2۳۶ ،نفر از دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی  ،۱۳۹4-۹۵به شیوه نمونهگیری
دردسترس و تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت،
مقیاس نارسایی هیجانی و مقیاس تعللورزی تصمیمگیری پاسﺦ دادند.
دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :بین نارسایی هیجانی و تعللورزی تصمیمگیری با اعتیاد به اینترنت در
دانشجویان ،رابطه مﺜبت و معنادار وجود داشت ) .(P<0/0۱نتایﺞ تحلیل رگرسیون
نشان داد که نارسایی هیجانی و تعللورزی تصمیمگیری میتوانند بهﺻورت
مﺜبت و معنادار 22 ،درﺻد از واریانﺲ اعتیاد به اینترنت را پیشبینی نمایند.
نتیجهگیری :نتایﺞ تحقیﻖ حاضر نشانگر اهمیت نارسایی هیجانی و
تعللورزی تصمیمگیری در اعتیاد دانشجویان به اینترنت است و تلویحات
مهمی در زمینه اقدامات ﻻزم به منظور پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در
دانشجویان دارد.
کلیدواژهها :اعتیاد به اینترنت ،نارسایی هیجانی ،تعللورزی تصمیمگیری
تاریﺦ دریافت۱۳۹۸/۳/2۹ :
تاریﺦ پذیرش۱۳۹۸/۵/22 :
تاریﺦ انتشار الکترونیک۱۳۹۸/۷/۱۵ :
* نویسنده مسﺌولshahriardargahi@yahoo.com :

مقدمه

امروزه دسترسی به اینترنت ،پدیدهای رو به گسترش بوده و روز به روز
بر تعداد استفادهکنندگان از آن افزوده میشود .استفاده از اینترنت
میتواند تأثیرات عمده بر سبک زندگی افراد داشته باشد و تغییرات
مﺜبت یا منفی بههمراه آورد] .[۱اجتناب از سایر فعالیتهای مهم
زندگی ،کـاهش روابﻂ اجتماعی و نادیدهگرفتن خانواده و دوستان
و مشکالت مالی ناشی از هزینههای استفاده افراﻃی از اینترنت،
میتواند برخی از جنبههای منفی استفاده نامناسب از آن باشد] .[2در
زمینه استفاده از اینترنت ،آنﭽه که میتواند بر سالمت روانشناختی
ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻃﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنان تأثیر منفی داشته باشد ،تحت
عنوان "اعتیاد به اینترنت" خوانده میشود] .[۳،4اعتیاد به اینترنت به
استفاده بیش از حد و افراﻃی از اینترنت گفته میشود] [۵و نوعی
وابستگی روانشناختی به آن ،بدون در نظر گرفتن نوع فعالیتهای
دنبالشده پﺲ از ورود به سیستم است] .[۶مطالعات نشان میدهد
که اعتیاد به اینترنت ،با پیامدهای گسترده عصب -روانشناختی
همراه بوده و بر جنبههای مختلف زندگی فردی و بینفردی تأثیر
منفی میگذارد] .[۷،۸بنابراین ،بررسی هرچه بیشتر و بهتر عوامل
پیشایند و تأثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت ضروری مینماید.
مرور ادبیات پژوهشی موجود نشان میدهد که وجود مشکل در
زمینه سازههای هیجانی و عوامل روانشناختی ،میتواند نقش
مهمی در گرایش دانشجویان به سمت رفتارهای اعتیادی مانند
اعتیاد به اینترنت یا تلفن همراه داشته باشد]» .[۹،۱0نارسایی هیجانی«
عبارت است از مشکل در خودتنظیمی هیجان و عدم توانایی فرد
در توﺻیف ،پردازش و بیان هیجانات ناخوشایند و حتی خوشایند
خود] .[۱۱،۱2نارسایی هیجانی نقش مهمی در ابتال به برخی اختالﻻت
روانی مانند اختالﻻت خوردن] ،[۱۳اختالﻻت خلقی] [۱4و اختالﻻت
اضطرابی] [۱۵دارد .به عبارت دیگر ،یکی از راهبردهای ناسازگار برای
تنظیم هیجان و کاهش تنش و آشفتگی ادراک شده ،رفتارهای
اعتیادی از جمله اعتیاد به اینترنت است].[۱۶
یکی دیگر از سازههای مهم روانشناختی تأثیرگذار بر رفتارهای
اعتیادی ،تعللورزی است .تعللورزی به معنی "موکول کردن کارها
به آینده" است و بهواسطه عدم دسترسی افراد به اهداف ،پیامدهای
نامطلوب و جبرانناپذیری بههمراه میآورد] .[۱۷افراد تعللورز ،با اینکه
میدانند باید کاری مهم را انجام دهند یا باید تصمیمی مهم برای
انجام کاری اتخاذ کنند ،اما اقدام سازندهای نکرده و در این زمینه
کوتاهی میکنند] .[۱۸یکی از انواع تعللورزیها که علیرﻏم اهمیت،
تحقیقات کمی درباره آن انجام شده ،تعللورزی تصمیمگیری به
معنای "تأخیر عمدی در تصـمیمگیـریهای مهم" است] .[۱۹مطالعات
نشان میدهد که امروزه بسیاری از دانشجویان ،از ﻃیف گستردهای
از مشکالت مانند افت تحصیلی ،ناتوانی در کنترل تکانهها و استرس
رنﺞ میبرند که ممکن است موجب تعللورزی آنها در زمینه وﻇایف و
تکالیف تحصیلی شود] .[20تعللورزی همﭽنین با رفتارهای اعتیادی]،[۱۱
اضطراب ،افسردگی] [2۱،22و بهﻃور کلی افزایش تنش و آشفتگی در
زندگی روزمره و کاهش رضایت از زندگی] ،[22ارتباط معناداری دارد .به
نظر میرسد که تعللورزی تصمیمگیری نیز مانند نارسایی هیجانی،
یکی از راهبردهای ناسازگار نظمجویی هیجانی است که به افرادی که
فاقد مهارتهای رفتاری و روانشناختی ﻻزم هستند ،کمک میکند تا
به نوعی با شرایﻂ ناخوشایند مقابله کنند].[۱۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعللورزی
تصمیمگیری در پیشبینی اعتیاد دانشجویان به اینترنت انجام شد.

ابزار و روشها

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری
دادهها ،توﺻیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری را دانشجویان
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی
 ۱۳۹4 -۹۵تشکیل میدادند که از میان آنها دانشجویانی که شرایﻂ
ورود به پژوهش را دارا بودند )داوﻃلب شرکت در پژوهش و عدم
سابقه بیماریهای مزمن جسمانی و اختالﻻت روانشناختی( ،وارد
مطالعه شدند .برای تعیین حجم نمونه ،از جدول تعیین حجم
دوره  ،۸ﺷﻤﺎره  ،4پاییز ۱۳۹۸
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نمونه در مطالعات همبستگی یعنی جدول کرجسی و مورگان با
سطﺢ اﻃمینان  0/۹۵و خطای نمونهگیری  0/0۵استفاده شد که در
نهایت  2۳۶نفر برآورد گردید .شرکتکنندگان پﺲ از اینکه از لحاظ
اهداف پژوهش و اﻃمینانبخشی در مورد محرمانهماندن اﻃالعات
توجیه شدند ،با اعالم رضایت کتبی و بهاختیار وارد مطالعه شده و
پرسشنامههای اعتیاد به اینترنت ،مقیاس تعللورزی تصمیمگیری
و مقیاس نارسایی هیجانی را پﺲ از اتمام کالس درس و بهﺻورت
جمعی تکمیل نمودند.
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت :در سال  ۱۹۹۶توسﻂ یانﮓ ﻃراحی
شد و شامل  20گویه است .آزمودنی باید به  20سؤال براساس مقیاس
لیکرت از هرگز ) (0تا همیشه ) (۵پاسﺦ دهد .دامنه نمرات از ﺻفر
تا  ۱00بوده و نمره بیشتر ،نشانگر وابستگی بیشتر به استفاده از
اینترنت است .ﻃی یک بررسی در ایران ،پایایی این پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/۷۹محاسبه شده است] .[2۳پایایی
این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
 0/۸۶بهدست آمد.
مقیاس تعللورزی تصمیمگیری :در سال  ۱۹۸2توسﻂ مان ﻃراحی
شده ،دارای  ۵گویه است که به شیوه لیکرت  ۵درجهای نمرهگذاری
میشود .نمره بیشتر ،نشانگر تعللورزی تصمیمگیری بیشتر است.
مطالعهای در ایران ،با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی
این مقیاس را  0/۷۸محاسبه نموده است] .[24پایایی این مقیاس در
تحقیﻖ حاضر  0/۸2بهدست آمد.
مقیاس نارسایی هیجانی :در سال  200۵توسﻂ ریف و همکاران
ساخته شده و  20سؤال دارد که بهﺻورت سه درجهای پاسﺦ
داده میشود و سه مؤلفه ناتوانی در شناسایی هیجانات ،ناتوانی
در توﺻیف احساسات و سبک تفکر عینی را میسنجد .با جمع
این خردهمقیاسها ،نمره کلی نارسایی هیجانی بهدست میآید.
یافتههای پژوهشی در ایران ،پایایی این مقیاس را با استفاده از
روش ضریب آلفای کرونباخ  0/۸۵محاسبه نموده است] .[2۵در تحقیﻖ
حاضر ،پایایی این مقیاس  0/۹0بهدست آمد.
دادههای گردآوری شده ،با نرمافزار  SPSS-18و با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه گام به گام در سطﺢ
معناداری  0/0۱تجزیه و تحلیل شدند.

یافتهها

در پژوهش حاضر  2۳۶دانشجو ) ۱20پسر و  ۱۱۶دختر( شرکت داشتند.
میانگین متغیرهای اعتیاد به اینترنت )در کل شرکتکنندگان( برابر
با  ،2۷/۷۳±۹/۳۷نارسایی هیجانی برابر با  ۸/۶۶±4/۹0و تعللورزی
تصمیمگیری برابر با  ۸/۱۶±2/0۶بود .جدول شماره  ،۱نتایﺞ ضریب
همبستگی پیرسون را نشان میدهد.
جدول  (١ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیﻖ

متغیرها
 .۱اعتیاد به اینترنت
 .2نارسایی هیجانی
 .۳تعللورزی تصمیمگیری

1
۱
0/۳4
0/۳۷

2

3

۱
0/۱4

۱

بین نارسایی هیجانی و اعتیاد به اینترنت )با ضریب همبستگی
 ،(0/۳4ارتباط معنادار بهدست آمد .همﭽنین بین تعللورزی
تصمیمگیری و اعتیاد به اینترنت )با ضریب همبستگی  (0/۳۷نیز
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ارتباط معنادار وجود داشت .این نتیجه بدین معنی است که با
افزایش نارسایی هیجانی و تعللورزی تصمیمگیری ،میزان اعتیاد
به اینترنت در دانشجویان نیز افزایش پیدا میکند .نتایﺞ تحلیل
رگرسیون گام به گام که جهت پیشبینی اعتیاد به اینترنت انجام
شد ،در جدول  2دیده میشود.
جدول  (٢نتایﺞ تحلیل رگرسیون گام به گام

گام

متغیرهای وارد
شده

اول

تعللورزی
تصمیمگیری

R

R2

B

Beta

T

F

Sig

0/00 ۳۷/2۵ ۵/۶0 0/۳2 ۱/4۷ 0/۱۳ 0/۳۷

دوم نارسایی هیجانی 0/۳0 0/۵۷ 0/22 0/4۷

0/00 ۳4/0۷ ۵/۱۷

تعللورزی تصمیمگیری ،همبستگی باﻻ و معناداری با اعتیاد
به اینترنت داشت و به تنهایی  ۱۳درﺻد ) (r2= 0/۱۳از واریانﺲ
اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیشبینی نمود .سپﺲ نارسایی
هیجانی نیز با میزان  fبرابر  ۳4/0۷وارد معادله شده و میزان قدرت
پیشبینی به  22درﺻد افزایش پیدا کرد ) .(r2= 0/22این بدین
معنی است که متغیرهای پیشبین )یعنی تعللورزی تصمیمگیری
و نارسایی هیجانی( میتوانند  22درﺻد از واریانﺲ اعتیاد به اینترنت
در دانشجویان را پیشبینی نمایند.

بحﺚ

هدف تحقیﻖ حاضر بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعللورزی
تصمیمگیری در پیشبینی اعتیاد به اینترنت در دانشجویان بود.
یافتهها این فرضیه را که بین نارسایی هیجانی و اعتیاد به اینترنت
ارتباط وجود دارد ،مورد تأیید قرار داد .در واقع ،نتایﺞ پژوهش حاضر
همسو با یافتههای سایر پژوهشگران] ،[2۶،۱2،۹نشان داد افرادی که
از نارسایی هیجانی بیشتری رنﺞ میبرند ،به احتمال بیشتری به
رفتارهای اعتیادی همﭽون استفاده افراﻃی و خارج از کنترل از
اینترنت روی میآورند.
نارسایی هیجانی یک ویژگی شناختی -عاﻃفی است و فرد مبتال به
آن ،در تنظیم و فهم هیجانهای خود ناتوان است .در واقع ،زمانی
که اﻃالعات هیجانی نتوانند در فرآیند پردازش شناختی ،ادراک و
ارزشیابی گردند ،افراد از نظر عاﻃفی و شناختی دچار آشفتگی و
درماندگی شده و این ناتوانی میتواند سازمان عواﻃف و شناختهای
آنان را مختل ساخته و آنها را مستعد این امر کند که در پی ابزار و
رفتاری اعتیادی مانند اعتیاد به اینترنت باشند تا بهﺻورت موقت،
نارسایی در توﺻیف ،تشخیﺺ و ابراز هیجانی آنها را پوشش داده
و مکانیزمی مقابلهای در برابر مشکالت برای آنها فراهم آورد].[2۷
همﭽنین در تبیین رابطه نارسایی هیجانی با اعتیاد به اینترنت،
اشاره به این نکته حاﺋز اهمیت است که افراد مبتال به نارسایی
ً
)نسبتا(
هیجانی ،بهدلیل نداشتن روابﻂ ﺻمیمانه و پیوند عاﻃفی
پایدار با والدین و همساﻻن ،توانایی محدودی در سازگاری با شرایﻂ
تنشزا دارند .کاهش پیوند عاﻃفی با اﻃرافیان ،عالوه بر تﻀعیف
افراد در برابر رویدادهای استرسزا ،میتواند در گرایش به پیوند
رفتاری و عاﻃفی با مواردی مانند رایانه و اینترنت ،خود را نشان دهد.
از ﻃرفی با توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت ،با مشکل فقر در عزت
نفﺲ و عدم توانایی افراد در خود ابرازی )بهویژه در موقعیتهای
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 محیﻂ مجازی با دارا بودن چالش روانی،[2۸]اجتماعی( مرتبﻂ است
 محل مناسبی برای برﻃرف کردن احساس تنهایی و افزایش،کمتر
.[2۹]عزتنفﺲ محسوب میشود
همﭽنین یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین تعللورزی
 ارتباط مﺜبت و معنادار وجود،تصمیمگیری و اعتیاد به اینترنت
 این یافته را میتوان همسو با نتایﺞ سایر مطالعاتی در نظر.دارد
 با افزایش استعداد افراد برای،گرفت که نشان دادهاند که تعللورزی
.[۱۱،۳0]انواع رفتارهای اعتیادی همراه است
با توجه به اینکه احساس بیکفایتی و خودتردیدی و در پی
، از ویژگیهای افراد اهمالکار است، تجربه هیجانات منفی،آن
 از این راهبرد )تعللورزی( استفاده میکنند،دانشجویان تعللورز
 دستکم،تا هیجانهای منفی خود را تنظیم کنند و به کمک آن
 از هیجانهای منفی دور شوند و احساس بهتری را،بهﺻورت گذرا
، چنانﭽه کاری را در حیطههای مختلف عاﻃفی، بنابراین.تجربه کنند
ً
لزوما بهدلیل شور و اشتیاق نیست؛
،شناختی و رفتاری انجام دهند
 در.بلکه راهبردی است در جهت دورماندن از هیجانهای منفی
 رفتاری مانند اعتیاد به اینترنت میتواند دستاویزی برای،این میان
،دورماندن از احساس شکستی که از خودتردیدی نیز ناشی میشود
 لذا اعتیاد به اینترنت بهعنوان مکانیزمی برای محافظت.[۳۱]باشد
 با ایجاد محیﻂ و فﻀای مناسبی برای،از خود در برابر شکست
.تعللکردن در قبال انجام امور عمل میکند

نتیجهگیری

دانشجویانی که از نارساییهای هیجانی رنﺞ میبرند و در
 به احتمال بیشتری،تصمیمگیریهای مهم تعللورزی میکنند
 بنابراین برای پیشگیری.به اعتیاد اینترنت گرایش پیدا میکنند
،(از وقوع رفتارهای اعتیادی در دانشجویان )و سایر اقشار جامعه
میتوان با برگزاری دورههای مبتنی بر یادگیری مهارتهای تنظیم
 میزان توانمندی،هیجان و یادگیری راهبردهای مقابلهای کارآمد
آنها را افزایش داد و در نتیجه میزان گرایش به استفاده اعتیادی از
.اینترنت نیز در آنها کاهش پیدا خواهد کرد
 محققان بر خود ﻻزم میدانند از همکاری کلیه:تشکر و قدردانی
مسﺌوﻻن مربوﻃه و دانشجویان شرکتکننده در تحقیﻖ حاضر تشکر
.نموده و مراتب قدردانی خود را اعالم نمایند
 ضمن توضیﺢ، برای رعایت اﺻول اخالق پژوهش:تأییدیه اخالقی
 رضایتنامه کتبی، از کلیه اعﻀای نمونه،اهداف و شرایﻂ مطالعه
.اخذ گردید
.. هیﭻگونه تﻀاد منافعی گزارش نشده است:تعارض منافع
 پژوهشگر اﺻلی و:( نادر اعیادی )نویسنده اول:سهم نویسندگان
 نگارش:((؛ رضا قاسمی جوبنه )نویسنده دوم٪۳0) نگارنده بحﺚ
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 کلیه هزینههای پژوهش حاضر توسﻂ پژوهشگران:منابع مالی
.تأمین شده است
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