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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. 
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چکیده
اهداف: اعتیاد به اینترنت یکی از عوامل تهدید کننده سالمت روان و پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان است که تحت تأثیر عوامل مختلف هیجانی و روان شناختی 

قرار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعلل ورزی 

تصمیم گیری در پیش بینی استفاده اعتیادگونه از اینترنت در میان دانشجویان بود. 

ابزار و روش ها: در این پژوهش همبستگی، 2۳۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
نمونه گیری  شیوه  به   ،۱۳۹4-۹۵ تحصیلی  سال  در  شهرکرد  پزشکی  علوم 

اینترنت،  به  اعتیاد  پرسش نامه  به  و  شدند  انتخاب  تصادفی  و  دردسترس 

دادند.  پاسخ  تصمیم گیری  تعلل ورزی  مقیاس  و  هیجانی  نارسایی  مقیاس 

داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه  

و  تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها: بین نارسایی هیجانی و تعلل ورزی تصمیم گیری با اعتیاد به اینترنت در 
دانشجویان، رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (P<0/0۱). نتایج تحلیل رگرسیون 

نشان داد که نارسایی هیجانی و تعلل ورزی تصمیم گیری می توانند به صورت 

مثبت و معنادار، 22 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی نمایند.

و  هیجانی  نارسایی  اهمیت  نشانگر  حاضر  تحقیق  نتایج  نتیجه گیری: 
تلویحات  و  است  اینترنت  به  دانشجویان  اعتیاد  در  تصمیم گیری  تعلل ورزی 

در  اینترنت  به  اعتیاد  از  پیشگیری  منظور  به  الزم  اقدامات  زمینه  در  مهمی 

دانشجویان دارد. 
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مقدمه
امروزه دسترسی به اینترنت، پدیده ای رو به گسترش بوده و روز به روز 
بر تعداد استفاده کنندگان از آن افزوده می شود. استفاده از اینترنت 
می تواند تأثیرات عمده بر سبک زندگی افراد داشته باشد و تغییرات 
مهم  فعالیت های  سایر  از  اجتناب  آورد[۱].  به همراه  منفی  یا  مثبت 
زندگی، کـاهش روابط اجتماعی و نادیده گرفتن خانواده و دوستان 
اینترنت،  از  افراطی  استفاده  هزینه های  از  ناشی  مالی  مشکالت  و 
می تواند برخی از جنبه های منفی استفاده نامناسب از آن باشد[2]. در 
زمینه استفاده از اینترنت، آنچه که می تواند بر سالمت روان شناختی 

دانشجویان و عملکرد تحصیلی آنان تأثیر منفی داشته باشد، تحت 
عنوان "اعتیاد به اینترنت" خوانده می شود[۳،4]. اعتیاد به اینترنت به 
استفاده بیش از حد و افراطی از اینترنت گفته می شود[۵] و نوعی 
وابستگی روان شناختی به آن، بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت های 
دنبال شده پس از ورود به سیستم است[۶]. مطالعات نشان می دهد 
روان شناختی  عصب-  گسترده  پیامدهای  با  اینترنت،  به  اعتیاد  که 
همراه بوده و بر جنبه های مختلف زندگی فردی و بین فردی تأثیر 
عوامل  بهتر  و  بیش تر  هرچه  بررسی  بنابراین،  می گذارد[۷،۸].  منفی 

پیشایند و تأثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت ضروری می نماید.
در  مشکل  وجود  که  می دهد  نشان  موجود  پژوهشی  ادبیات  مرور 
نقش  می تواند  روان شناختی،  عوامل  و  هیجانی  سازه های  زمینه 
مانند  اعتیادی  رفتارهای  سمت  به  دانشجویان  گرایش  در  مهمی 
اعتیاد به اینترنت یا تلفن همراه داشته باشد[۹،۱0]. «نارسایی هیجانی» 
توانایی فرد  از مشکل در خودتنظیمی هیجان و عدم  عبارت است 
در توصیف، پردازش و بیان هیجانات ناخوشایند و حتی خوشایند 
خود[۱۱،۱2]. نارسایی هیجانی نقش مهمی در ابتال به برخی اختالالت 
اختالالت  و  خلقی[۱4]  اختالالت  خوردن[۱۳]،  اختالالت  مانند  روانی 
اضطرابی[۱۵] دارد. به عبارت دیگر، یکی از راهبردهای ناسازگار برای 
رفتارهای  شده،  ادراک  آشفتگی  و  تنش  کاهش  و  هیجان  تنظیم 

اعتیادی از جمله اعتیاد به اینترنت است[۱۶].
رفتارهای  بر  تأثیرگذار  روان شناختی  مهم  سازه های  از  دیگر  یکی 
اعتیادی، تعلل ورزی است. تعلل ورزی به معنی "موکول کردن کارها 
به آینده" است و به واسطه عدم دسترسی افراد به اهداف، پیامدهای 
نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه می آورد[۱۷]. افراد تعلل ورز، با این که 
می دانند باید کاری مهم را انجام دهند یا باید تصمیمی مهم برای 
زمینه  این  در  و  نکرده  اقدام سازنده ای  اما  کنند،  اتخاذ  کاری  انجام 
کوتاهی می کنند[۱۸]. یکی از انواع تعلل ورزی ها که علی رغم اهمیت، 
به  تصمیم گیری  تعلل ورزی  شده،  انجام  آن  درباره  کمی  تحقیقات 
معنای "تأخیر عمدی در تصـمیم گیـری های مهم" است[۱۹]. مطالعات 
نشان می دهد که امروزه بسیاری از دانشجویان، از طیف گسترده ای 
از مشکالت مانند افت تحصیلی، ناتوانی در کنترل تکانه ها و استرس 
رنج می برند که ممکن است موجب تعلل ورزی آنها در زمینه وظایف و 
تکالیف تحصیلی شود[20]. تعلل ورزی همچنین با رفتارهای اعتیادی[۱۱]، 
افزایش تنش و آشفتگی در  به طور کلی  افسردگی[2۱،22] و  اضطراب، 
زندگی روزمره و کاهش رضایت از زندگی[22]، ارتباط معناداری دارد. به 
نظر می رسد که تعلل ورزی تصمیم گیری نیز  مانند نارسایی هیجانی، 
یکی از راهبردهای ناسازگار نظم جویی هیجانی است که به افرادی که 
فاقد مهارت های رفتاری و روان شناختی الزم هستند، کمک می کند تا 

به نوعی با شرایط ناخوشایند مقابله کنند[۱۷].
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نارسایی هیجانی و تعلل ورزی 
تصمیم گیری در پیش بینی اعتیاد دانشجویان به اینترنت انجام شد.

ابزار و روش ها
گردآوری  روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را دانشجویان 
تحصیلی  سال  در  شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
۹۵- ۱۳۹4 تشکیل می دادند که از میان آنها دانشجویانی که شرایط 
را دارا بودند (داوطلب شرکت در پژوهش و عدم  ورود به پژوهش 
سابقه بیماری های مزمن جسمانی و اختالالت روان شناختی)، وارد 
حجم  تعیین  جدول  از  نمونه،  حجم  تعیین  برای  شدند.  مطالعه 
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با  مورگان  و  کرجسی  جدول  یعنی  همبستگی  مطالعات  در  نمونه 
سطح اطمینان 0/۹۵ و خطای نمونه گیری 0/0۵ استفاده شد که در 
نهایت 2۳۶ نفر برآورد گردید. شرکت کنندگان پس از این که از لحاظ 
اهداف پژوهش و اطمینان بخشی در مورد محرمانه ماندن اطالعات 
توجیه  شدند، با اعالم رضایت کتبی و به اختیار وارد مطالعه شده و 
پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت، مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری  
و مقیاس نارسایی هیجانی را پس از اتمام کالس درس و به صورت 

جمعی تکمیل  نمودند.
پرسش نامه اعتیاد به اینترنت: در سال ۱۹۹۶ توسط یانگ طراحی 
شد و شامل 20 گویه است. آزمودنی باید به 20 سؤال براساس مقیاس 
لیکرت از هرگز (0) تا همیشه (۵) پاسخ دهد. دامنه نمرات از صفر 
تا ۱00 بوده و نمره بیش تر، نشانگر وابستگی بیش تر به استفاده از 
اینترنت است. طی یک بررسی در ایران، پایایی این پرسش نامه با 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/۷۹ محاسبه شده است[2۳]. پایایی 
این مقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

0/۸۶ به دست آمد.
مقیاس تعلل ورزی تصمیم گیری: در سال ۱۹۸2 توسط مان طراحی 
شده، دارای ۵ گویه است که به شیوه لیکرت ۵ درجه ای نمره گذاری 
می شود. نمره بیش تر، نشانگر تعلل ورزی تصمیم گیری بیش تر است. 
مطالعه ای در ایران، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ، پایایی 
این مقیاس را 0/۷۸ محاسبه نموده است[24]. پایایی این مقیاس در 

تحقیق حاضر 0/۸2 به دست آمد.
در سال 200۵ توسط ریف و همکاران  مقیاس نارسایی هیجانی: 
پاسخ  درجه ای  سه  به صورت  که  دارد  سؤال   20 و  شده  ساخته 
ناتوانی  هیجانات،  شناسایی  در  ناتوانی  مؤلفه  سه  و  می شود  داده 
جمع  با  می سنجد.  را  عینی  تفکر  سبک  و  احساسات  توصیف  در 
می آید.  به دست  هیجانی  نارسایی  کلی  نمره  خرده مقیاس ها،  این 
از  استفاده  با  را  مقیاس  این  پایایی  ایران،  در  پژوهشی  یافته های 
روش ضریب آلفای کرونباخ 0/۸۵ محاسبه نموده است[2۵]. در تحقیق 

حاضر، پایایی این مقیاس 0/۹0 به دست آمد.
داده های گردآوری شده، با نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از ضریب 
سطح  در  گام  به  گام  شیوه  به  رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی 

معناداری 0/0۱ تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها
در پژوهش حاضر 2۳۶ دانشجو (۱20 پسر و ۱۱۶ دختر) شرکت داشتند. 
میانگین متغیرهای اعتیاد به اینترنت (در کل شرکت کنندگان) برابر 
با ۹/۳۷±2۷/۷۳، نارسایی هیجانی برابر با 4/۹0±۸/۶۶ و تعلل ورزی 
تصمیم گیری برابر با 2/0۶±۸/۱۶ بود. جدول شماره ۱، نتایج ضریب 

همبستگی پیرسون را نشان می دهد.

جدول ١) ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق

123متغیرها

۱۱. اعتیاد به اینترنت

20/۳4۱. نارسایی هیجانی

۳0/۳۷0/۱4۱. تعلل ورزی تصمیم گیری

همبستگی  ضریب  (با  اینترنت  به  اعتیاد  و  هیجانی  نارسایی  بین 
تعلل ورزی  بین  همچنین  آمد.  به دست  معنادار  ارتباط   ،(0/۳4
تصمیم گیری و اعتیاد به اینترنت (با ضریب همبستگی 0/۳۷) نیز 

با  که  است  معنی  بدین  نتیجه  این  داشت.  وجود  معنادار  ارتباط 
افزایش نارسایی هیجانی و تعلل ورزی تصمیم گیری، میزان اعتیاد 
تحلیل  نتایج  می کند.  پیدا  افزایش  نیز  دانشجویان  در  اینترنت  به 
رگرسیون گام به گام که جهت پیش بینی اعتیاد به اینترنت انجام 

شد، در جدول 2 دیده می شود.

جدول ٢) نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام

گام
متغیرهای وارد 

شده
RR2BBetaTFSig

اول
تعلل ورزی 
تصمیم گیری

0/۳۷0/۱۳۱/4۷0/۳2۵/۶0۳۷/2۵0/00

0/4۷0/220/۵۷0/۳0۵/۱۷۳4/0۷0/00نارسایی هیجانیدوم

اعتیاد  با  معناداری  و  باال  همبستگی  تصمیم گیری،  تعلل ورزی 
واریانس  از   (r2=  0/۱۳) درصد   ۱۳ تنهایی  به  و  داشت  اینترنت  به 
اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیش بینی نمود. سپس نارسایی 
هیجانی نیز با میزان f برابر ۳4/0۷ وارد معادله شده و میزان قدرت 
بدین  این   .(r2=  0/22) کرد  پیدا  افزایش  درصد   22 به  پیش بینی 
معنی است که متغیرهای پیش بین (یعنی تعلل ورزی تصمیم گیری 
و نارسایی هیجانی) می توانند 22 درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت 

در دانشجویان را پیش بینی نمایند. 

بحث
تعلل ورزی  و  هیجانی  نارسایی  نقش  بررسی  حاضر  تحقیق  هدف 
بود.  دانشجویان  در  اینترنت  به  اعتیاد  پیش بینی  در  تصمیم گیری 
یافته ها این فرضیه را که بین نارسایی هیجانی و اعتیاد به اینترنت 
ارتباط وجود دارد، مورد تأیید قرار داد. در واقع، نتایج پژوهش حاضر 
که  افرادی  داد  نشان  پژوهشگران[2۶،۱2،۹]،  سایر  یافته های  با  همسو 
از نارسایی هیجانی بیش تری رنج می برند، به احتمال بیش تری به 
از  کنترل  از  خارج  و  افراطی  استفاده  همچون  اعتیادی  رفتارهای 

اینترنت روی می آورند.
نارسایی هیجانی یک ویژگی شناختی- عاطفی است و فرد مبتال به 
آن، در تنظیم و فهم هیجان های خود ناتوان است. در واقع، زمانی 
ادراک و  نتوانند در فرآیند پردازش شناختی،  که اطالعات هیجانی 
و  آشفتگی  دچار  شناختی  و  عاطفی  نظر  از  افراد  گردند،  ارزشیابی 
درماندگی شده و این ناتوانی می تواند سازمان عواطف و شناخت های 
آنان را مختل ساخته و آنها را مستعد این امر کند که در پی ابزار و 
رفتاری اعتیادی مانند اعتیاد به اینترنت باشند تا به صورت موقت، 
آنها را پوشش داده  ابراز هیجانی  نارسایی در توصیف، تشخیص و 
آورد[2۷].  فراهم  آنها  برای  مشکالت  برابر  در  مقابله ای  مکانیزمی  و 
اینترنت،  به  اعتیاد  با  هیجانی  نارسایی  رابطه  تبیین  در  همچنین 
نارسایی  به  مبتال  افراد  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  به  اشاره 
(نسبتًا)  عاطفی  پیوند  و  روابط صمیمانه  نداشتن  به دلیل  هیجانی، 
پایدار با والدین و همساالن، توانایی محدودی در سازگاری با شرایط 
بر تضعیف  اطرافیان، عالوه  با  عاطفی  پیوند  کاهش  دارند.  تنش زا 
پیوند  به  گرایش  در  می تواند  استرس زا،  رویدادهای  برابر  در  افراد 
رفتاری و عاطفی با مواردی مانند رایانه و اینترنت، خود را نشان دهد. 
از طرفی با توجه به این که اعتیاد به اینترنت، با مشکل فقر در عزت 
ابرازی (به ویژه در موقعیت های  افراد در خود  نفس و عدم توانایی 
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اجتماعی) مرتبط است[2۸]، محیط مجازی با دارا بودن چالش روانی 
کم تر، محل مناسبی برای برطرف کردن احساس تنهایی و افزایش 

عزت نفس محسوب می شود[2۹].
تعلل ورزی  بین  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  یافته های  همچنین 
وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباط  اینترنت،  به  اعتیاد  و  تصمیم گیری 
نتایج سایر مطالعاتی در نظر  با  را می توان همسو  یافته  این  دارد. 
گرفت که نشان داده اند که تعلل ورزی، با افزایش استعداد افراد برای 

انواع رفتارهای اعتیادی همراه است[۱۱،۳0].
پی  در  و  خودتردیدی  و  بی کفایتی  احساس  این که  به  توجه  با 
است،  اهمال کار  افراد  ویژگی های  از  منفی،  هیجانات  تجربه  آن، 
می کنند  استفاده  (تعلل ورزی)  راهبرد  این  از  تعلل ورز،  دانشجویان 
تا هیجان های منفی خود را تنظیم کنند و به کمک آن، دست کم 
به صورت گذرا، از هیجان های منفی دور شوند و احساس بهتری را 
تجربه کنند. بنابراین، چنانچه کاری را در حیطه های مختلف عاطفی، 
شناختی و رفتاری انجام دهند، لزومًا به دلیل شور و اشتیاق نیست؛ 
در  منفی.  هیجان های  از  دورماندن  جهت  در  است  راهبردی  بلکه 
این میان، رفتاری مانند اعتیاد به اینترنت می تواند دستاویزی برای 
دورماندن از احساس شکستی که از خودتردیدی نیز ناشی می شود، 
محافظت  برای  مکانیزمی  به عنوان  اینترنت  به  اعتیاد  لذا  باشد[۳۱]. 
برای  مناسبی  فضای  و  محیط  ایجاد  با  شکست،  برابر  در  خود  از 

تعلل کردن در قبال انجام امور عمل می کند.

نتیجه گیری
در  و  می برند  رنج  هیجانی  نارسایی های  از  که  دانشجویانی 
بیش تری  احتمال  به  می کنند،  تعلل ورزی  مهم  تصمیم گیری های 
پیشگیری  برای  بنابراین  می کنند.  پیدا  گرایش  اینترنت  اعتیاد  به 
اقشار جامعه)،  سایر  (و  دانشجویان  در  اعتیادی  رفتارهای  وقوع  از 
می توان با برگزاری دوره های مبتنی بر یادگیری مهارت های تنظیم 
توانمندی  میزان  کارآمد،  مقابله ای  راهبردهای  یادگیری  و  هیجان 
آنها را افزایش داد و در نتیجه میزان گرایش به استفاده اعتیادی از 

اینترنت نیز در آنها کاهش پیدا خواهد کرد.

تشکر و قدردانی: محققان بر خود الزم می دانند از همکاری کلیه 
مسئوالن مربوطه و دانشجویان شرکت کننده در تحقیق حاضر تشکر 

نموده و مراتب قدردانی خود را اعالم نمایند.
تأییدیه اخالقی: برای رعایت اصول اخالق پژوهش، ضمن توضیح 
اهداف و شرایط مطالعه، از کلیه اعضای نمونه، رضایت نامه کتبی 

اخذ گردید.
تعارض منافع: هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نشده است..
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