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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای افسردگی ،اضطراب و استرس ،در رابطه بین آلکسیتایمیا و اعتیاد به اینترنت بود .روش
پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 79-79
در دانشگاه آزاد تهران جنوب بود که  093نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل سه
پرسشنامه آلکسی تایمیا تورنتو ،پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس الویباند ()DAS-21
بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر استفاده شد .نتایج نشان داد که متغیرهای
افسردگی ،اضطراب و استرس در رابطه بین آلکسیتایمیا و اعتیاد به اینترنت ،نقش واسطهای دارند .آلکسیتایمیا هم بهصورت مستقیم
و هم بهواسطه افسردگی ،اضطراب و استرس بر اعتیاد به اینترنت اثرگذار است .همچنین آلکسیتایمیا با افسردگی ،اضطراب ،استرس
و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری دارد .عالوه بر این افسردگی ،اضطراب و استرس رابطهی مثبت معناداری با اعتیاد به اینترنت
دارند .با توجه به یافتههای پژوهش ،آلکسیتایمیا در بروز حاالت هیجانی ناخوشایند افسردگی ،اضطراب و استرس و اعتیاد به
اینترنت اثرگذار هست و این سه حالت هیجانی ناخوشایند نیز در اعتیاد به اینترنت مؤثرند.
واژههای کلیدی :آلکسی تایمیا ،اعتیاد به اینترنت ،افسردگی ،اضطراب ،استرس.
مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری ،دوره چهارم ،شماره سی و نهم ،دیماه 1318

Downloaded from ijndibs.com at 11:23 +0430 on Sunday April 19th 2020

 .2استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه خاتم ،تهران .ایران(نویسنده مسئول)
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مقدمه
استفاده از اینترنت به عنوان یکی از فناوری های جدید ،به طور وسیعی در چند دهه ی گذشته و در بسیاری از جوامع رایج
شده است .امروزه افراد بسیاری در سراسر جهان از اینترنت استفاده می کنند و در حال حاضر  9درصد از جمعیت جهان
یعنی معادل  023میلیون نفر دچار اعتیاد به اینترنت 1هستند( جلیلی .) 3070 ،این فناوری باوجود فوایدی که دارد ،مضرات

اعتیاد به اینترنت است؛ مانند تمام انواع دیگر اعتیاده ا ،اعتیاد اینترنتی نوعی اختالل بی نظمی روانی -اجتماعی با مشخصه هایی
چون تحمل ،عالئم کناره گیری ،اختالالت عاطفی و ازهم گسیختگی روابط و مناسبات است( میرزا کریمی .)3073 ،در
سال های اخیر اینترنت به دلیل داشتن ویژگی های جذاب ،موردتوجه افراد بسیاری به خصوص دانشجویان قرارگرفته است
و این امر موجب شده است تا این افراد ،زمان بسیار زیادی را صرف استفاده از اینترنت کنند .دانشجویان مبتالبه اعتیاد
اینترنتی ،توانایی کنترل ضعیفی بر رفتار اعتیادی خوددارند و زمان زیادی را صرف جستجو در اینترنت و استفاده از آن
می کنند و درنتیجه زمان محدودی را برای انجام مسئولیت ها و وظایف روزمره خود باقی می گذارند .در سطوح باالتر این
اختالل به احتمال بیشتری عملکرد تحصیلی دانشجویان کاهش می یابد( شیمکا و همکاران.)2330 ،
رابطه ی اعتیاد به اینترنت با متغیرهای روان شناختی متعددی مانند افسردگی( 2اباذری و نوریان ،)3073 ،استرس( 3صدوقی
و محمد صالحی  ،)3079 ،اضطراب ( 4غالمیان و همکاران ،)2339 ،سالمت روان (شهبازی و میردریکوند )3070 ،و
خودکارآمدی 5و هویت(رحمتی و کرامتی ) 3071 ،رابطه ی معنادار دارد .یکی از متغیرهایی که در رابطه با اختالل اعتیاد به
اینترنت بررسی می شود و اخیراً در تحقیقات موردتوجه قرارگرفته است ،اختالل آلکسی تایمیا 6است  .آلکسی تایمیا یا ناتوانی
در توصیف هیجان ،یکی از اختالالت ناخوشایند هیجانی است  .در این اختالل فرد دچار مشکالت متعدد هیجانی ازجمله
تشخیص و تنظیم هیجان است .افراد مبتالبه آلکسی تایمیا مضطرب اند ،تفکر کلیشه ای دارند ،انعطاف ناپذیر و گوشه گیرند،
دارای چهره ی خشک و رسمی و فاقد هرگونه جلوه های عاطفی چهره هستند ،در شناسایی هیجان از چهره دیگران دچار
مشکل می شوند و استعداد ضعیفی برای همدلی و خودآگاهی دارند .این افراد اضطراب و تن ش خود را اساساً از طریق
نشانه های جسمانی آشکار می سازند.
مطالعه ی اولیه ی آلکسی تایمیا از مشاهده ی بیماران مبتالبه اختالالت روان-تنی 7آغاز شد(شیمکا و همکاران .)2330 ،آنان
همانند بیماران مبتالبه اختالالت روان -تنی ،تهییج های بدنی بهنجار خود را اغراق می کنند ،نشانه های بدنی انگیختگی
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و مشکالت فراوانی به خصوص برای جوانان به دنبال داشته است .مهم ترین این مشکالت ،استفادهی بیش ازحد این ترنت یا
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هیجانی را بد تفسیر می کنند ،درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان می دهند و در اقدامات درمانی نیز به
دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند(بشارت .) 3039 ،اختالل آلکسی تایمیا سبب مشکالت متعددی همچون افسردگی،
اضطراب و استرس در فرد می شود( همایده .)2339 ،افسردگی یک حالت هیجانی ناخوشایند است که با غم و نگرانی بسیار،
کناره گیری و انزوا ،احساس بی ارزشی و گناه ،مشکالت خواب ،اختالل در اشتها و میل جنسی و بی لذتی ،همراه

ناراحتی و نگرانی خفیف تا ترس یا وحشت شدید قرار می گیرد .فرد مضطرب دچار هراس و وحشت دائمی و مزمن است
و همواره نگران از دست دادن ارزش های اساسی زندگی اش است( میرزا کریمی  .) 3073 ،همچنین رویداد یا عوامل استرس زا،
بر جسم و و ضعیت روانی فرد تأثیر عمده ای می گذارند و موجب می شوند فرآیندهای هیجانی به ویژه تنظیم هیجان،
فرآیندهای شناختی و فیزیولوژیکی وی از سطح بهنجار خارج شده و دچار آسیب گردد .درنتیجه ی آن فرد تالش می کند تا
برای دوری از این هیجانات ناخوشایند و اجتناب از مشکالت آن ها  ،به مکانسیم های جبرانی ،ازجمله استفادهی بیش ازحد
و اعتیاد آمیز از اینترنت روی آورد(همایده .)2339 ،همچنین مطالعات نشان داده اند آلکسی تایمیا با اختالالت اعتیادی مانند
اعتیاد به قمار  ،اعتیاد به الکل و سوءمصرف مواد و اختالالت خوردن مرتبط است یک دلیل برای این ارتباط می ت واند این
باشد مبتالیان به آلکسی تایمیا ممکن است برای تنظیم حالت های هیجانی خود به رفتارهای اعتیادآور بپردازند(شیمکا و
همکاران .)2330 ،پژوهش های اخیر نشان داده است بهبود آلکسی تایمیا تأثیر معنی دار و قابل توجهی بر سطح سالمت ر وان
دارد و باال بردن و بهبود سالمت روانی دانشجویان  ،می تواند میزان ابتالی آنان به اعتیاد به اینترنت را کاهش دهد .افراد
مبتالبه آلکسی تایمیا برای پنهان کردن یا فرار از هیجانات واقعی شان ممکن است به طور فزاینده ای به استفاده از اینترنت یا
برنامه های مختلف اینترنتی روی آورند .از طرف دیگر افراد مبتالبه اعتیاد اینترنتی زمان زیادی را صرف استفاده از اینترنت
می کنند و درنتیجه از فعالیت ها و روابط اجتماعی با دیگران اجتناب می کنند و درنهایت دچار انزوا و گوشه گیری می شوند.
به همین دلیل ممکن است عالئم آل کسی تایمیا از خود نشان دهند .همچنین شرایط دشوار زندگی می تواند موجب بروز
استرس ،اضطراب و درنهایت  ،افسردگی شود ،درنتیجه فرد ممکن است برای دوری از این شرایط روانی یا تسکین هیجانات
منفی به استفادهی بیش ازحد اینترنت روی بیاورد( گئو و همکاران .)2333 ،اگر این افراد از اینترنت به عنوان یک مکانیسم
جبرانی دائمی استفاده کنند ،گرایش بیشتری به استفاده از آن برای دستیابی به اهداف نامحدود خود ،می یابند و درنتیجه،
نشانه های آلکسی تایمیا نیز در آن ها افزایش می یابند و هیجانات منفی بیشتری مانند افسردگی ،اضطراب و ا سترس از خود
نشان می دهند .درنتیجه به یک چرخهی معیوب از بحران های روان شناختی دچار می شوند و گرفتار اختالالت روانی و
جسمانی فزایندهای می گردند(لینگ 2331 ،1؛ به نقل از گئو و همکاران .)2333 ،مطالعات متعددی رابطه ی اعتیاد به اینترنت
را با نارسایی هیجانی و اضطراب( میرزا کریمی 3073 ،؛ همایده ) 2339 ،و اعتیاد به اینترنت و آلکسی تایمیا( بوالت و
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است( دیویسون و نیل .)3773 ،اضطراب نیز به حالت روانی و هیجانی بسیار ناخوشایندی اشاره دارد که در طیف احساس
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همکاران 2339 ،؛ بای سان ارسالن و همکاران ) 2339 ،را در دانش آموزان موردبررسی قرار داده اند و رابطه ی مثبت و معناداری
بین این متغیرها یافتند .علی رغم مزایا و فواید متعددی که اینترنت دارد ،اما بر سبک زندگی و فرآیند های جسمی و روانی
فرد اثر می گذارد و الزم است به آثار و عوارض احتمالی آن که مهم ترین واصلی ترین آن ها اعتیاد به اینترنت است ،توجه
شود( مجیدی کاکرودی .)3070 ،باوجود پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی مهم ترین عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت،

مکانیسم های مداخله کننده بین آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت انجام شده است .با توجه به نتایج پژوهش های انجام شده و
روند رو به افزایش شیوع اعتیاد به اینترنت خصوصاً در دانشجویان ،وجود مشکالت بین شخصی آلکسی تایمیا و تأثیرات
مخرب این دو اختالل بر سالمت روان دانشجویان ،بررسی این متغیرها در یک مدل فرایندی از روابط منطقی اهمیت پیدا
میکند .با توجه به آنچه گفته شد و عدم وجود پژوهش منسجم در خصوص موضوع ،محقق درصدد پاسخگویی به این
سؤال برآمده است که آیا افسردگی ،اضطراب و استرس در ارتباط بین اختالل آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت در
دانشجویان ،نقش واسطهای دارد؟ در شکل  3مدل کلی پژوهش آورده شده است.

شکل  .1نگاره مدل کلی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبستگی هست .جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی
ارشد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  79-79در دانشگاه آزاد تهران جنوب بود .ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع تحلیل
مسیر است و بر این اساس حداقل حجم نمونه 233 ،نفر هست (کالین ،1ترجمه ی حبیبی و عدن ور )3079 ،که با استفاده
از جدول مورگان 2نمونه ای به حجم  093نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چندمرحله ای انتخاب شد .بدین صورت
که ابتدا از بین کل  7دانشکده ی دانشگاه آزاد تهران جنوب 0 ،دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی ،دانشکده ی فنی-
مهندسی و دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی ،به صورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله ی بعد از بین این سه دانشکده،
سه گروه تحصیلی کارشناسی ارشد به صورت تصادفی انتخاب شدند .از دانشکده ی ادبیات و زبان های خارجی ،رشته های
زبان و ادبیات ،دبیری زبان انگلیسی و زبان شناسی ،از دانشکده ی فنی مهندسی رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری،
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بازهم کم وبیش موارد مبهم و پرسش های متعددی برای پژوهشگران وجود دارد .عالوه بر این پژوهش های اندکی در مورد
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جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری و طراحی شهری و از دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی رشته های روانشناسی عمومی،
روانشناسی صنعتی و سازم انی و علوم تربیتی به طور تصادفی انتخاب شدند .سپس به سه دانشکدهی انتخاب شده به دفعات
مراجعه شد و از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مذکور که در دانشگاه حضور داشتند خواسته شد تا در صورت
تمایل و رضایت ،به سه پرسشنامه به ترتیب و به طور صحیح و کامل پاسخ دهند .عالوه بر این در مورد هر پرسشنامه،

رشته ی تحصیلی و وضعیت تأهل درج شده بود که از شرکت کنندگان خواسته شد تا به آن ها پاسخ دهند 073 .پرسشنامه بین
شرکت کننده ها توزیع شد ،از  073پرسشنامه ،به  093پرسشنامه به طور کامل و صحیح پاسخ داده شده بود .پرسشنامه ها بعد
از پاسخگویی کامل ،جمع آوری و نمره گذاری و تفسیر شد .نمرات جمع آوری شده با استفاده از روش همبستگی و تحلیل
مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و در پایان نتایج حاصل از آن تفسیر و تبیین شد .برای اجرای مالحظات اخالقی،
مؤلفه های زیر در پژوهش حاضر رعایت شد :مراجع از آزادی عدم مشارکت در پژوهش بررخوردار بوده و به آن ها درباره
اصول رازداری و محرمانه بودن اطمینان داده شد .از تمامی مراجع درباره شرکت در پژوهش رضایت نامه کتبی گرفته شد و
نسبت به محرمانه بودن اطالعات پرسشنامه ها صحبت شد .کلیه ی پرسشنامه ها بدون نام و با استفاده از کد تکمیل گردید و
داده ها در نزد پژوهشگر نگهداری می شود .به شرکت کنندگان اعالم گردید که در صورت تمایل می توانند نتیجه ی آزمون
به دست آمده را شخصاً دریافت کنند.
ابزارهای پژوهش
ابزار این پژوهش شامل سه پرسشنامه ی آلکسی تایمیای تورنتو( ، 3)TAS -20پرسشنامه ی اعتیاد به اینترنت

یانگ0) IAT ( 2

و پرسشنامه ی افسردگی ،اضطراب و استرس الویباند( 0)DASS -21است.
پرسشنامه ی آلکسی تایمیای تورنتو( :)TAS-20مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو یک آزمون  23مادهای است و سه زیرمقیاس
دشواری در شناسایی احساسات(شامل 9ماده) ،دشواری در توصیف احساسات(شامل  1ماده) و تفکر عینی(شامل  3ماده) را
در مقیاس پنج درجه ای لیکرت از نمرهی( 3کام الً مخالف) تا نمرهی( 1کامالً موافق) می سنجد .دامنه ی نمرات نیز از  23تا
 333هست  .سؤاالت شمارهی  33 ، 33 ، 1 ،0و  37به صورت معکوس نمره گذاری می شود .یک نمره کل نیز از جمع نمره های
سه زیرمقیاس برای ناگویی هیجانی کلی محاسبه می شود .نمرات  12و به پایین به صورت عادی یا آلکسی تایمیای خفیف،
نمرات 93-10آلکسی تایمیای متوسط و نمرات  93و به باال به صورت آلکسی تایمیای شدید طبقه بندی می شوند (بگبی 1و
همکاران 3770 ،؛ به نقل از پورآقا و همکاران .)3073 ،بگبی و همکاران(  ) 3770پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ(  )3/33و ضریب پایایی بازآزمایی( )3 /99مناسب گزارش کردند( پارکر و همکاران . )2333 ،در نسخهی
1

Torento Alexithymia Scale
Young, K
3 Internet Addiction Test
4 Depression Anxiety Stress Scale
5 Bagby, R. M
2
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توضیحات مختصری داده شد و ابتدای هر پرسشنامه نیز سؤاالتی در مورد اطالعات جمعیت شناختی مانند سن ،جنسیت،

دلخواهی و همکار

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت :نقش واسطه ای افسردگی ،اضطراب و استرس

فارسی مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو( ،) TAS-20ضرایب آلفای کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سه زیر مقیاس دشواری
در شناسایی احساسات ،دشواری در توصیف احساسات به ترتیب  3/91 ،3/32 ،3/31و  3 /92محاسبه شد که نشانهی
همسانی درونی خوب مقیاس است( بشارت.)2339 ،
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ( :)IATاین پرسشنامه در سال  3733توسط یانگ ساخته شد و شامل  23سؤال است.

می رود اختالل اعتیاد به اینترنت شباهت زیادی با اختالل قماربازی بیمارگون دارد .شیوه ی نمره گذاری و امتیازدهی به
سؤاالت بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت و دامنهی نمرات از  23تا  333است که بر اساس نمرهی کسب شده از این
آزمون ،افراد دریکی از سه گروه عدم اعتیاد به اینترنت ( ،)07 -23در معرض اعتیاد به اینترنت( )97 -13و اعتیاد به
اینترنت( ) 333-33قرار می گیرند .پایایی این مقیاس توسط یو 1و همکاران(  ) 2330با استفاده از آلفای کرونباخ 3/73
بدست آمد(به نقل از شایق و همکاران .)3033 ،در ایران ،ناستی زایی(  )3033پایایی این آزمون را با آلفای کرونباخ  3/33و
قاسم زاده و همکاران(  )3039آلفای کرونباخ  3/33را بدست آورده اند(به نقل از بحری و همکاران.)3072 ،
پرسشنامه ی افسردگی ،اضطراب و استرس الویباند( :) DAS-21این مقیاس توسط الویباند(  ) 3771تدوین شد و شامل
 23سؤال است که عالئم افسردگی ،اضطراب و استرس را در مقیاس چهاردرجه ای از نمره  3تا  0می سنجد و دامنه ی نمرات
نیز از  3تا  90هست  .این آزمون از سه زیرمقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس تشکیل شده است .نمره ی فرد در هر مقیاس
برحسب هفت گویه مختص آن مقیاس سنجیده می شود که بر اساس شدت آن ها به خفیف ،متوسط ،شدید و بسیار شدید
طبقه بندی شده اند  .در مقیاس افسردگی ،نمرات  33و به باال نشان دهنده ی افسردگی ،در مقیاس اضطراب ،نمرات  3و به باال،
نشان دهنده ی اضطراب و در م قیاس استرس ،نمرات  31و باالتر ،نشان دهنده ی استرس می باشند .ازآنجاکه این پرسشنامه،
فرم کوتاه شده ی مقیاس اصلی(  02سؤالی) است ،نمره ی نهایی هر یک از خرده مقیاس ه ا باید دو برابر شود( الویباند و
الویباند .)3771 ،همچنین هنری و کرافورد ) 2331 ( 2نیز ضریب پایایی این سه خرده مقیاس را به ترتیب برابر با ،3 /33
 3/73 ،3/32و  3/70گزارش کردند( به نقل از سامانی و جوکار.)3039 ،
بر اساس پایایی این مقیاس ،بشارت( ) 3030ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس را در مورد نمرهی
نمونه هایی از جمعیت عمومی( 3/39 ،)293برای افسردگی 3/31 ،برای اضطراب 3/37 ،برای استرس و  3/73برای کل
مقیاس گزارش کرده است .این ضرایب در خصوص نمره ی نمونه های بالینی(  3 /37 )372برای افسردگی 3/73 ،برای
اضطراب 3/39 ،برای استرس و  3/70برای کل مقیاس ،گزارش شده است .این ضرایب ،همسانی درونی  1مقیاس افسردگی،
اضطراب و استرس را در حد خوب تائید می کنند .روایی هم زمان  ،همگرا و تشخیصی(افتراقی) مقیاس افسردگی ،اضطراب
و استرس از طریق اجرای هم زمان مقیاس افسردگی بک ،مقیاس اضطراب بک ،فهرست عواطف مثبت و منفی و مقیاس
Yoo, H. J
Henry JD1, Crawford JR
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سواالت این آزمون بر اساس مالک های  DSM4ویرایش شده برای اختالل قماربازی بیمارگون طراحی شده اند ،زیرا گمان
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سالمت روانی در مورد آزمودنی ها و مقایسه نمره های دو گروه جمعیت عمومی و بالینی محاسبه شد و مورد تائید قرار
گرفت( بشارت.)3030 ،
یافتهها
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .در سطح آمار توصیفی با استفاده از

متناسب با سطح سنجش دادهها و پیشفرضهای آزمونهای آماری ،از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش ارتباط بین
متغیرهای پژوهش(فرضیههای فرعی) و روش آماری تحلیل مسیر(برای فرضیه اصلی) استفاده شد .از مجموع  093نفر شرکتکننده
در پژوهش حاضر 212نفر معادل  %93زن و  333نفر معادل  %02مرد بودند .به لحاظ سنی  333نفر معادل  %27بین 23تا  21سال،
 309نفر معادل  %03بین  29تا  03سال 99 ،نفر معادل  %33بین  03تا  01سال و  13نفر معادل  %30بین  09تا  03سال بودند .نرمال
بودن متغیرها با استفاده از شاخصهای کجی و کشیدگی و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی میشود .در بخش یافتههای
استنباطی جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل مسیر و همچنین از آزمون برازش نیکویی
استفاده شد .در جدول 3به توصیف متغیرهای اصلی پرداخته شد .با استفاده از آمارههای میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی
توصیف شدند.
جدول  .1توصیف متغیرهای اصلی
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

دشواری در شناسایی
توصیف
دشواری در
احساسات

39/ 23
32/ 23

1/ 30
0/ 93

عینی
تفکر
احساسات
ناگویی هیجانی

23/ 00

0/ 00

07/ 93

7/ 39

افسردگی

33/ 70

7/ 09

اضطراب

7/ 93

3/ 20

استرس

39/ 12

7/ 93

اعتیاد به اینترنت

03/ 33

31/ 93

بررسی میانگین متغیرها نشان میدهد میانگین متغیر وابسته یعنی اعتیاد به اینترنت مقدار  03/33بهدستآمده است که با توجه به
شیوهی نمرهگذاری و تفسیر این پرسشنامه ،میتوانیم میزان اعتیاد به اینترنت در بین نمونهی پژوهش را تقریباً پایین بدانیم.
میانگین آلکسی تایمیا(ناگویی هیجانی) مقدار 07/93است که با توجه به دامنهی نمرات این متغیر که از  23تا  333است ،میانگین
بهدستآمده ،کمی از متوسط نمرات( )93پایینتر است .همچنین از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف و شاخصهای کجی و
کشیدگی جهت تعیین وضعیت توزیع دادهها(نرمال بودن) استفاده شد.
نتایج بهدستآمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد که تمامی متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند .سطح
معناداری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از مقدار  3/31به دست آمد ( )p>3/31که نشان از
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شاخصهای آماری مانند فراوانی ،میانگین ،واریانس و انحراف استاندارد ،به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته شد .در سطح آمار استنباطی
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نرمال بودن متغیرها دارد .همچنین بررسی مقادیر کجی و کشیدگی برای تمامی متغیرها در دامنهی  +2تا  -2به دست آمد ،بنابراین
میتوانیم نتیجه بگیریم که تمامی متغیرها از توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال برخوردارند و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده
کرد و با توجه به شاخصهایی که به دست آمد ،شرایط انجام آزمون همبستگی رعایت شده است.
نتایج همبستگی پیرسون در جدول  2آمده است .نتایج آزمون هم خطی نشان داد که شاخص تحمل برای تمام متغیرهای پیشبین،

از(33آلکسیتایمیا  ،3/00افسردگی  ،2/930اضطراب  2/33و استرس  ،)2/02همچنین مقدار شاخص دوربین-واتسون که بهمنظور
بررسی مفروضهی استقالل خطا اجرا شد برابر با  3/79بود .زمانی که شاخص تحمل ،بزرگتر از  ،3/3شاخص تورم واریانس،
کوچکتر از  33و مقدار آزمون دوربین-واتسون بین  2/1-3/1باشد ،میتوان گفت که از مفروضههای رگرسیون تخطی صورت
نگرفته است .بنابراین با توجه به شاخصهای بهدستآمده ،میتوان نتیجه گرفت که شرایط انجام آزمون رعایت شده است .نتایج
همبستگی پیرسون در جدول  2آمده است.
جدول  . 2ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی

متغیرها
 . 1آلکسی تایمیا
 . 2افسردگی

1
3
**3/09

3

 . 3اضطراب

**3/02

**3/99

3

 . 4استرس

**3/09

**3/90

**3/90

**

**

**

 . 5اعتیاد به اینترنت

2

3/01

3/02

4

3

3/03

**

3/07

نتایج آزمون همبستگی نشان داد متغیر وابسته(اعتیاد به اینترنت) با تمامی متغیرهای دیگر رابطهی معنادار دارد ( .)p< 3/31بررسی
رابطهی آلکسیتایمیا با متغیرهای پژوهش نشان میدهد آلکسیتایمیا با اعتیاد به اینترنت ( )3/01و هر سه متغیر افسردگی(،)3/09
اضطراب( )3/02و استرس( )3/09با اطمینان  77درصد ،رابطهی مثبت معنادار دارد .عالوه بر این ،افسردگی( ،)3/02اضطراب()3/03
و استرس( )3/07رابطهی مثبت معناداری با اعتیاد به اینترنت دارند( .)p<3/31بررسی شدت همبستگیها نشان میدهد اعتیاد به
اینترنت قویترین رابطه را با استرس دارد که شدت رابطه  3/07است و ضعیفترین رابطهی اعتیاد به اینترنت با اضطراب ()3/03
مشاهده میشود .شکل  2مدل پژوهش را در حالت ضرایب استانداردشده و مقدار  tنشان میدهد.
0/71

افسردگی

0/82

اضطراب

(0/46)10/01
(0/24 )3/20
استرس

(0/32 )4/48
(0/42)1/11
اعتیاد به اینترنت

(0/42)8/87
(0/46)1/82

آلکسی تایمیا

1/00

0/71
(0/21 )3/36

0/63
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بزرگتر از (3/3آلکسیتایمیا  ،3/909افسردگی  ،3/030اضطراب  3/079و استرس  ،)3/030شاخص پراکندگی ،کوچکتر

دلخواهی و همکار
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شکل  . 2مدل تجربی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استانداردشده

شاخصهای برازش مدل در جدول  0ذکرشده است.
جدول . 3شاخص های برازش مدل پژوهش

(شاخص نیکویی برازش) GFI

( > 3/73بزرگ تر از )3 /73

3/73

برازش قابل قبول

( جذر برآورد واریانس خطای RMSEA

( < 3/33کوچک تر از )3/33

3/331

برازش متوسط

تقریب)
(شاخص برازش تطبیقی) CFI

( > 3/73بزرگ تر از )3 /73

3/72

برازش قابل قبول

(شاخص برازش نرم شده) NFI

( > 3/73بزرگ تر از )3 /73

3/73

برازش قابل قبول

(شاخص برازش افزایشی) IFI

( > 3/73بزرگ تر از )3 /73

3/37

برازش متوسط

( شاخص برازندگی تعدیل شده) AGFI

( > 3/13بزرگ تر از )3 /31

3/07

برازش متوسط

(شاخص نیکویی برازش مقتصد) PGFI

( > 3/13بزرگ تر از )3 /31

3/92

برازش قابل قبول

/df Chi-Square
(نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی)

 ≥ 1شاخص ≥( 3بین  3تا )1

0/31

برازش قابل قبول

درمجموع با ارزیابی تمامی شاخصهای برازش میتوان استنباط کرد که برازش دادهها با مدل ،قابلقبول و مناسب است و میتوان
برازش مدل را با توجه به شاخصهای برازش بهدستآمده ،قابلقبول دانست .در جدول  0نتایج آزمون مدل ساختاری ،مقدار ضریب
مسیر استانداردشده ،مقدار  tو سطح معناداری( )p-valueگزارششده است.
جدول  .4نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری (جدول ضرایب)

 tمقدار

 pمقدار

نتیجه

< 3/333

تائید
تائید

نوع رابطه

ضریب استانداردشده

تأثیر آلکسی تایمیا بر افسردگی

3/09

33/33

تأثیر آلکسی تایمیا بر اضطراب

3/02

3/39

< 3/333

تأثیر آلکسی تایمیا بر استرس

3/09

7/32

< 3/333

تائید

تأثیر افسردگی بر اعتیاد به اینترنت

3/20

0/23

<3/332

تائید

تأثیر اضطراب بر اعتیاد به اینترنت

3/02

0/03

< 3/333

تائید

تأثیر استرس بر اعتیاد به اینترنت

3/00

1/37

< 3/333

تائید

تأثیر آلکسی تایمیا بر اعتیاد به اینترنت

3/23

0/09

< 3/333

تائید

در ارتباط با آزمون  ،tچنانچه قدر مطلق مقدار  tبیشتر از  3/79شود به این معناست که رابطهی بهدستآمده در سطح خطای کمتر
از  3/31معنادار است( )p<3/31و با اطمینان  71درصد ،رابطهی دو متغیر معنادار است و چنانچه قدر مطلق مقدار  tبیشتر از 2/13
شود بدین معناست که رابطهی بهدستآمده در سطح خطای کمتر از  3/33معنادار شده است( )p<3/33و با اطمینان  77درصد بین
دو متغیر رابطه وجود دارد .نتایج آزمون تحلیل مسیر با نرمافزار لیزرل نشان داد تمامی  9رابطه در مدل تائید شده است .نتایج نشان
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شاخص ها

مقدار قابل قبول

نتیجه

تفسیر

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت :نقش واسطه ای افسردگی ،اضطراب و استرس

دلخواهی و همکار

میدهد تأثیر آلکسی تایمیا بر افسردگی( ،)3/09اضطراب( ،)3/02استرس( )3/09و اعتیاد به اینترنت( )3/23تائید شده
است( .)p<3/31همچنین تأثیر افسردگی( ،)3/20اضطراب( )3/02و استرس( )3/00بر اعتیاد به اینترنت تائید شده است(.)p<3/31
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت ،با در نظر گرفتن نقش واسطهای افسردگی،

در رابطهی بین آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت نقش واسطه ای دارند و آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت و هر سه متغیر
افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه ی مثبت معنادار دارد .عالوه بر این افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه ی مثبت معناداری
با اعتیاد به اینترنت دارند ؛ بنابراین کلیه ی فرضیه های پژوهش مورد تائید قرار گرفت .اکنون به تشریح هریک از فرض یات
پژوهش می پردازیم .یافته ها نشان دادند که بین آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد .همسو
با یافته های به دست آمده(میرزا کریمی 3073 ،؛ بای سان ارسالن 2339 ،و همایده )2339 ،جهت تبیین تائید احتمالی این
فرضیه می توان گفت افراد مبتالبه آلکسی تایمیا با استفاده از اینترنت ،احساس ناراحتی و اضطراب اجتماعی خود را هنگام
برقراری ارتباطات اجتماعی رودررو ،کنترل می کنند و کاهش می دهند .این افراد در ارتباطات رودررو ،در فهم حاالت بیانگر
چهره ای و هیجانات د یگران و همچنین در شکل دادن نگرش های ارتباطی کالمی و غیرکالمی خود ،دشواری هایی دارند.
این امر موجب شکل گیری یک چرخه ی باطل می شود ،زیرا اعتیاد به اینترنت فرآیند اجتماعی شدن افراد را محدود می کند
و در فرآیند یادگیری فهم حاالت هیجانی و شناختی افراد اختالل ایج اد می کند (بالت و همکاران .)2339 ،این افراد سعی
می کنند حاالت هیجانی خود را در قالب رفتارهای اعتیادآمیز تنظیم کنند و با استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی فرصت
این را دارند که ارتباطات کالمی خود را سازمان دهی نمایند و ناتوانی در بیان احساسات و عواطف خود به دیگران را از
این طریق جبران کرده و هیجانات خود را در طول تعامالت اجتماعی مدیریت و کنترل کنند .بر این اساس می توان گفت
که اختالل آلکسی تایمیا با اختالل اعتیاد به اینترنت ارتباط معنادار دارد.
همچنین نتایج پژوه ش نشان داد که آلکسی تایمیا با افسردگی ،اضطراب و استرس رابطه ی مثبت معناداری دارد .این یافته
همسو با پژوهش های(گئو و همکاران2339 ،؛ شیمکا 2330 ،و همایده )2339 ،است  .در تبیین تائید احتمالی این فرضیه
می توان گفت آلکسی تایمیا عامل خطرساز بسیاری از اختالالت روانی است  ،به این دلیل که افراد مبتالبه آن ،نم ی توانند
عالئم جسمانی هیجان های خود را به صورت کالمی بیان کنند و این ناتوانی ،موجب اختالل در تنظیم هیجان می شود و
دشواری هایی در سازگاری مناسب با محیط استرس زا ایجاد می کند و درنتیجه منجر به بروز نشانه های افسردگی  ،اض طراب
و استرس می شود(زکی یی و کرمی 3073 ،؛ به نقل از بشلیده و همکاران )3070 ،؛ به عبارت دیگر مبتالیان به آلکسی تایمیا
به دلیل ناتوانی در تمایز احساسات خود از تهییج های جسمانی ،موجب تشدید برانگیختگی های جسمانی و استرس می شوند
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اضطراب و استرس بود .نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که کلیه سه متغیر واسطه گر یعنی افسردگی ،اضطراب و استرس،

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت :نقش واسطه ای افسردگی ،اضطراب و استرس

دلخواهی و همکار

که اگر این وضعیت ادامه یابد ،ب ه سیستم های ایمنی ،غده ی هیپوفیز ،1آدرنال 2و سیستم های خودمختار فشار وارد می شود
و تحریک مداوم این سیستم ها ،باعث مشکالت جسمی و روانی مانند اضطراب و افسردگی می شود.
از طرف دیگر نتایج نشان داد که افسردگی اضطراب و استرس نیز با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معناداری دارد که با
پژوهش های(اباذری و نوریان3073 ،؛ صدوقی و محمد صالحی  3079 ،؛ غالمیان و همکاران ) 2339 ،همسو است  .در تبیین

روانی در بروز اعتیاد به اینترنت نقش دارند .افرادی که از برخی اختالالت روانی رنج می برند و از سالمت روانی کمتری
برخوردارند ،با احتمال بیشتری به استفادهی بیش ازحد از اینترنت روی می آورند(حسن زاده و طبالوندانی .)3071 ،مهم ترین
عواملی که منجر به اعت یاد به اینترنت می شود ،شامل تغییر شدید در وضع روحی و روانی و خلق وخو  ،افسردگی ،است رس،
فشار کاری  ،اضطراب ،مشکالت خانوادگی ،فرار از واقعیت ،انزوا و اجتناب از روابط اجتماعی با دیگران ،است( اباذری و
نوریان .) 3073 ،مطالعات نشان داده اند افرادی که از افسردگی ،اضطراب و استرس رنج می برند ،به فضای مجازی روی
می آورند و اینترنت برای آن ها به عنوان یک مکانیسم جبرانی یا راه فرار از این ناراحتی ها و مشکالت هیجانی است(غالمیان
و همکاران .)2339 ،استفاده ی اعتیادآمیز از اینترنت باعث می شود که فرد روابط اجتماعی ضعیفی داشته باشد و رو ابط
کمتری با دیگران برقرار کند ،درنتیجه دچار انزوا و افسردگی می شود و برای رهایی از احساسات ناخوشایند به استفادهی
بیشتر از اینترنت پناه میبرد؛ به عبارت دیگر ممکن است اینترنت جایگزین بهتری برای زندگی یکنواخت این افراد فراهم
می کند (شهبازی راد و م یردریکوند.)3070 ،
در این پژوهش مکانیسم های روان شناختی طی یک مدل با نقش واسطه ای افسردگی ،اضطراب و استرس در رابطه ی میان
آلکسی تایمیا و اعتیاد به اینترنت پیشنهادشده بود که طبق شکل  2مورد تائید قرار گرفت .درواقع مدل ارائه شده یک مدل
فرایندی از روابط منطقی ،یافته شده است که بیان می کند آلکسی تایمیا به عنوان یک اختالل چند مؤلفه ای باعث می شود
افراد نتوانند بین هیجانات و احساسات خود با احساسات بدنی تمایز قائل شوند و در توصیف احساسات خود به دیگران
و شناسایی احساسات و هیجانات در خو د و دیگران با دشواری هایی روبرو شوند و موجب بروز اختالل های روانی و
رفتاری متعددی مانند افسردگی ،اضطراب و استرس می شود .از طرف دیگر دانشجویانی که هیجانات منفی مانند افسردگی،
اضطراب و استرس دارند ،به استفاده اعتیاد آمیز از اینترنت به عنوان یک مکانیسم جبرانی برای رهایی از این هیجانات
آسیب زا روی می آورند .درواقع این افراد برای حل مشکالت خود در دنیای واقعی ،مکانیسم هیجانی خود که استفاده
بیش ازحد از اینترنت است را به کار می برند؛ بنابراین آلکسی تایمیا موجب بروز اختالالت جسمانی و روانی بسیاری ا زجمله
افسردگی ،اضطراب و استرس می شود که این اختالالت نیز به نوبه ی خود به استفاده بیش ازحد و مرضی فرد از اینت رنت
می انجامد(گائو و همکاران .)2339 ،ازآنجایی که این افراد در فهم احساسات خود و دیگران مشکل دارند  ،تعامالت و
Pituitary Gland
Adrenal
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تائید احتمالی این فرضیه نیز می توان به این نکات اشاره داشت که مجموعه ای از عوامل شناختی و رفتاری و اختال ل های

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت :نقش واسطه ای افسردگی ،اضطراب و استرس

دلخواهی و همکار

ارتباطات اجتماعی در این افراد بسیار ضعیف است .گاهی اوقات در روابط درون فردی آنان نیز ناهماهنگی روی می دهد
و مهارت های اجتماعی آنان به طور قابل مالحظه ای ضعیف می شود ،درنتیجه آن ها برای فهم هیجان ها و احساسات درونی
خود ،به جای دنیای واقعی ،به دنیای مجازی و خیالی روی می آورند(گائو و همکاران .)2339 ،ع الوه بر این ،استفاده ی
بیش ازاندازه از اینترنت موجب سطحی شدن ارتباطات درون فردی یعنی ذهن آگاهی یا آگاهی از هیجانات و احساسات
قالبی و روش های برقراری ارتباطات ضعیف استفاده کنند(دالبوداک و همکاران.)2330 ،
درمجموع می توان گفت که اختالل آلکسی تایمیا عالوه بر اینکه به تنهایی می تواند باعث شود تا افراد مبتالبه آ ن ،به اعتیاد
به اینترنت دچار شوند ،به واسطه ی اختالالتی مانند افسردگی ،اضطراب و استرس نیز موجب استفادهی بیش ازحد و اعتیاد
آمیز از اینترنت می شود .این پژوهش دارای محدودیت هایی بود .محدود بودن جامعه ی آماری به دانشجویان کارشناسی
ارشد و عدم بررسی جنسیت به صورت جداگانه و همچنین عدم بررسی برخی متغیرهای مداخله گر مانند وضعیت اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و خا نوادگی تعمیم پذیری یافته های فوق را با محدودیت روبرو می کند که پیشنهاد می شود در پژوهش های
آتی محدوده ی پژوهش از سطح دانشجویان به کلیه ی افراد جامعه گسترش داده شود همچنین شرایط خانوادگی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی افراد نیز به عنوان متغیرهای پژوهش و عوامل تأثیرگذار در گرایش به استفادهی بیش ازحد از اینترنت،
در نظر گرفته شود.


منابع



جلیلی ،میترا .)3070( .رکوردشکنی خاورمیانه در اعتیاد به اینترنت .روزنامهی ایران ،شمارهی .1329

 میرزا کریمی ،فاطمه( .)3073ارتباط اعتیاد به اینترنت با نارسایی هیجانی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان پسر و
دختر دورهی متوسطه مناطق غرب شهر تهران .پایاننامهی کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشکدهی علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه الزهرا.


اباذری ،کبری؛ نوریان ،زهرا( .)3073بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی .چهارمین کنگرهی بینالمللی روانتنی،
ارزیابی و مداخالت روانشناختی در اختالالت روانتنی ،اعتیاد و اختالالت روانتنی .اصفهان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
خوراسگان.



صدوقی ،مجید؛ محمد صالحی ،زهرا .)3079( .رابطهی استفادهی مفرط از اینترنت با عملکرد تحصیلی دانشجویان :نقش
واسطهای استرس ادراکشده .فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،دوره  ،9شماره.01-93 ،0



شهبازی راد ،افسانه؛ میردریکوند ،فضل اله( .)3070رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،سالمت روان و ویژگیهای جمعیت
شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .مجلهی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،دورهی ،22
شمارهی .3-3 ،0
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خود می شود و کاربران معتاد به اینترنت ممکن است برای بیان احساسات خود ،تنها از تعداد محدودی از کلمات و جمالت

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با اعتیاد به اینترنت :نقش واسطه ای افسردگی ،اضطراب و استرس



دلخواهی و همکار

رحمتی ،صمد؛ کرامتی ،هادی( .)3071ارتباط اعتیاد به اینترنت با خودکارآمدی اجتماعی ،سبکهای هویت و تفاوتهای
جنسیتی در دانشجویان .تحقیقات نظام سالمت ،دورهی  ،32شمارهی .29-23 ،3
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The Relationship between Alexithymia and Internet Addiction: The Mediating Role of
Depression, Anxiety and Stress in a non-clinical population
Abstract
The research aimed to study the mediating role of depression, anxiety and stress in relationship between
alexithymia and internet addiction. The research method is descriptive and correlational. The research
population consisted of all Master of Science students at the Islamic Azad University South Tehran Branch
in the academic year 2017-2018. 370 people were selected by cluster random sampling. Research
instruments was included alexithymia Toronto scale, Yang internet addiction questionnaire and depression,
Anxiety and stress questionnaire (DAS-21). Data were analyzed using path analysis and Pearson correction
coefficient. Results showed that depression, anxiety and stress have a mediator role in the relationship
between alexithymia with internet addiction. Alexithymia affects internet addiction both directly and
through depression, anxiety and stress. Moreover, alexithymia is assigned a significant positive
relationship with depression, anxiety, stress and internet addiction. In addition, depression, anxiety, stress
is assigned a significant positive relationship with internet addiction. Based on the findings of this research,
alexithymia is affective in unpleasant emotional states of depression, anxiety and stress, and internet
addiction; and these unpleasant emotional states also effective in internet addiction.
Keywords: Alexithymia; Internet addiction; Depression; Anxiety; Stress
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