
چکیده
مقدمه: اعتیاد به اینترنت به عنوان حیطه نوین آسیب شناسی روانی ظهور یافته است. استفاده بیش از حد از اینترنت تبدیل به 
مشکلی شده است که می تواند سبب مشکالت شدید در زندگی روزانه، روابط اجتماعی، کار، تحصیل و سازگاری روان شناختی 
گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری و برون گرایی در گرایش 

اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 1393 بود.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود. از بین دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 94-93 تعداد 290 نفر از آنها بر اساس 
نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ، راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، مقیاس تکانشگری و 
برون گرایی بین شرکت کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های ضریب 

همبستگی، تحلیل رگرسیون چند گانه همزمان مورد تحلیل قرار گرفتند.
اینترنت  به  اعتیاد  این بود که همبستگی منفی معناداری بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و  بیانگر  نتایج  یافته ها: 
همچنین   .)P<0/05( نبود  معنادار  رابطه  فاجعه سازی  و  خویشتن  مالمت  مولفه  دو  مورد  در  تنها  و  دارد  وجود   )P>0/001(
همبستگی مثبت معناداری بین مقیاس تکانشگری و برون گرایی با اعتیاد به اینترنت بدست آمد )P>0/001(. نتایج نشان داد که 
هر سه متغیر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری و برون گرایی در معادله رگرسیون قادر به پیش بینی اعتیاد به 

 .)P>0/001( اینترنت بودند
نتیجه گیری: راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تکانشگری و هم چنین صفت شخصیتی برون گرایی اهمیت ویژه ای در تبیین 

اعتیاد به اینترنت داشته و هر یک می توانند نقش موثری در گرایش به سمت درگیری در رفتارهای اینترنتی داشته باشند. 

واژگان کلیدی: اعتیاد به اینترنت، برون گرایی، تکانشگری، راهبردهای  نظم جویی شناختی هیجان

مجله علمی پژوهان
مقاله پژوهشی

نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانش گری و برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت 
دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال 93

1. دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی عمومی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2. دانشیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 1394/06/21                         تاریخ پذیرش مقاله: 1394/08/21

مقدمه
وابسته  شدیداً  را  افراد  برخی  اینترنت  از  استفاده  گسترش 
 Internet( اینترنت  به  اعتیاد  عنوان  به  که  ساخته  آن  به 
Addiction( شناخته شده است ]1[.  یک نوع اعتیاد رفتاری 

ترسیم شده در راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی 

شناسی عمومی، دانشگاه  دانشجوی دکتری روان  نویسنده مسئول: سهراب امیری، 
ارومیه، ارومیه، ایران

 Amirysohrab@yahoo.com :تلفن: 09187058990                               ایمیل.

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental(
اینترنت  به  اعتیاد  اختالل   ]2[  )DSM-5(  )5-Disorders

)Internet Addiction Disorder( است. انجمن روانپزشکی 
آمریکا اختالل اعتیاد به اینترنت )IAD( را به واسطه اشتغال 
شدید و فقدان کنترل، احساس ضرورت یا رفتارهایی تعریف 
به  منجر  و  شده  شامل  را  اینترنت  از  استفاده  که  می کند 
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بازداری یا گرایش به دریافت پاداش سریع و بالفاصله تعریف 
به  اعتیاد  مورد  در  اندکی  های  پژوهش   .]15[ است  شده 
اینترنت و تکانشگری انجام شده است ]16[ و بیان شده است 
که تکانشگری پیش بینی اختالل سو مصرف مواد و وابستگی 
به چندین نوع مواد بوده ]17[. با وجود یافته هایی که وجود 
تکانشگری در هر دو سطح شخصیتی و رفتاری، در افرادی 
دارای مصرف مواد محرک را نشان داده اند ]15[ اما غالب این 
تالش های پژوهشی بر روی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و 
عالئم آسیب شناختی و ناسازگارانه مانند افسردگی، اضطراب 
میان  این  در   .]18[ دارند  تمرکز  فردی  بین  مشکالت  یا  و 
Hamburger و همکاران در سال 2000 ]19[ از نخستین 

کسانی بودند که رابطه عوامل شخصیتی و گرایش به اینترنت 
را مطالعه کردند. هر رفتاری که فرد از خود نشان می دهد 
تحت تأثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی 
واقع  از عوامل شخصیتی در  باشد. مقصود  و شخصیتی می 
همان ویژگی های شخصیتی است که می تواند فرد را مستعد 
بروز یک سری از رفتارها نماید در صورتی که ممکن است 
چنین  به  دست  متفاوتی  های شخصیتی  ویژگی  با  فرد  آن 
مهمترین  از  یکی  عوامل شخصیتی  بنابراین  نزند  رفتارهایی 
عواملی است که قادر است در شناخت پیچیدگی های رفتار 
نماید  انسان در موقعیت های مختلف کمک شایان توجهی 
 ]20[ بماند  دور  محققان  چشم  از  نمی بایست  رو  این  از  و 
در  مهمی  بسیار  عامل  که شخصیت  است  داده  نشان  نتایج 
این است که  بیان کننده  اینترنتی است که  با رفتار  ارتباط 
با  شخصیتی  صفات  که  تعامالتی  بررسی  پیرامون  مطالعات 
که  گردد  مشخص  و  یافته  گسترش  بایستی  دارند  اینترنت 
چرا برخی صفات رابطه مثبت و برخی رابطه منفی با این نوع 

رفتار دارند ]21[.
 با در نظر داشتن اینکه توانایی تشخیص کارکرد هیجان های 
چگونگی  و  زمان  درک  و  خاص  های  موقعیت  در  مختلف 
تنظیم هیجان، مهارت مهمی است که انعطاف پذیری روان 
مطالعات  از  تعدادی  از سویی  منعکس می کند.  را  شناختی 
اخیر استدالل داشته اند که اعتیاد اینترنت ماهیت روانپزشکی 
مجزایی دارد و اغلب آن را به عنوان اختالل کنترل تکانه بیان 
و  تکانشگری  که  نقش  به  توجه  با  بنابراین   .]22[ داشته اند 
اینترنت  به  اعتیاد  به  گرایش  در  می تواند  صفات شخصیتی 
نقش  تعیین  حاضر  پژوهش  هدف   ،]23[ باشند  داشته 
و  تکانشگری  هیجان،  شناختی  جویی  نظم  راهبردهای 
برون گرایی در گرایش اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه 

میزان  مطالعه  چندین   .]3[ گردد  می  پریشانی  یا  اختالل 
برای  کرده اند.  بررسی  اخیر  در طی سال های  را   IA شیوع 
مثال، در آمریکا شیوع آن را 10 درصد ]4[، در اروپا 9 درصد 
]5[ گزارش داده اند. اگر چه داده های حاصل از این مطالعات، 
میزان ناهمسانی از وقوع اعتیاد به اینترنت را گزارش داده اند، 
اما تردیدی نیست که اعتیاد به اینترنت معضلی جدی برای 
و  اجتماعی  مشکالت  به  ابتال  و خطر  است  عمومی  سالمت 
سالمتی مانند عملکرد تحصیلی ضعیف، روابط فردی ضعیف، 
از  مراقبت  بنابراین،   .]6[ می برد  باال  را  افسردگی  اضطراب، 

اعتیاد افراد به اینترنت ضروری به نظر می رسد.
نقش  اینترنت  به  اعتیاد  پیرامون  شده  انجام  های  پژوهش 
اینترنت  به  اعتیاد  با  مرتبط  اجتماعی  و  فردی  متغیرهای 
استرس  زای  رویدادهای  و  خانوادگی  رضایت  عدم  از جمله 
مانند  خانوادگی  های  عامل  نقش  همچنین  و   ]7[ زندگی 
انسجام  خانواده،  اعضای  بین  روابط  والدین،  های  نگرش 
خانوادگی و خشونت خانوادگی را برجسته ساخته اند ]8[. در 
میان متغیرهای روان شناختی گوناگون که بر اختالل اعتیاد به 
اینترنت تاثیر دارند، مطالعات نقش  تفاوت های فردی در خود 
نظم جویی )مانند تکانشگری، جستجوی تازگی، حساسیت به 
تقویت، و توانایی تنظیم هیجان( را مورد بررسی قرار داده اند. 
این تمرکز بر خود نظم جویی ناشی از این واقعیت است که 
اعتیاد به اینترنت به عنوان نوعی اعتیاد مفهوم سازی شده و 
تفاوت های فردی در تنظیم هیجان نشان داده است که نقش 

مهمی در شکل گیری و تداوم رفتارهای اعتیادی دارد ]9[.
محوری  نقشی  هیجان  تنظیم  گردید  بیان  آنچه  به  توجه  با 
در بازداری رفتارهای اعتیادی دارد ]10[. از این منظر اعتیاد 
خود  راهبرد  از  خاصی  عنوان شکل  به  می تواند  اینترنت  به 
راهبردهای   .]11[ گردد  محسوب  ناسازگارانه  جویی  نظم 
راهبردهای  عنوان  به  می تواند  هیجان  شناختی  جویی  نظم 
هشیارانه ذهنی توصیف شود که افراد برای مقابله با شرایط و 
اطالعات برانگیزنده هیجانی استفاده می کنند ]12[. بنابراین 
تفاوت های فردی مهمی در شیوه هایی که افراد هیجان ها 
افرادی  می رسد  نظر  به  و  داشته  وجود  تنظیم می-کنند  را 
که از برخی اشکال آسیب شناسی رنج می برند در برخی یا 
بیشتر راهبردهای تنظیم هیجان دچار اختالل باشند ]13[. 
عالوه بر این، بر اساس مالک های DSM-IV، برخی محققان 
اختالل  نوع  یک  اینترنت  به  اعتیاد  که  می کنند  استدالل 

تکانشی یا حداقل در ردیف این اختالل قرار دارد ]14[. 
فقدان  صورت  به  عموماً  که  است  وسیعی  سازه  تکانشگری 
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ارومیه در سال تحصیلی 94-93 بود.

روش کار
پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود. به منظور 
دانشگاه  دانشجویان  میان  از  پژوهش  های  داده  گردآوری 
ارومیه در سال تحصیلی 94-93 تعداد 290 نفر با توجه به 
از پنج دانشکده  نوع پژوهش براساس نمونه گیری طبقه ای 
کالس  ده  دانشکده  هر  از  و  شده  انتخاب  تصادفی  طور  به 
کننده  نفر شرکت   10 تا   3 بین  و  انتخاب  تصادفی  طور  به 
با  نهایی پژوهش و  از کالس ها به عنوان نمونه  از هر کدام 
در نظر داشتن مالک های ورودی سالمت جسمی و روانی، 
رضایت آگاهانه به طور تصادفی انتخاب گشتند. الزم به ذکر 
بوده  آگاه  از هدف مطالعه  تمامی شرکت کنندگان  است که 
و حفظ تمامی اطالعات مربوط به افراد بصورت محرمانه در 
رعایت  جهت  گرفته  انجام  اقدامات  از  اطالعاتی  های  برگه 
داده  گردآوری  منظور  به  بود.  مطالعه  در  اخالقی  مالحظات 
های پژوهش، پژوهشگر در بین شرکت کنندگان حضور یافته 
و پس از توضیح فرایند اجرا، پرسش نامه نظم جویی شناختی 
نامه  پرسش  کوتاه  نسخه   ،]24[ تکانش گری   ،]12[ هیجان 
پنج عامل بزرگ ]25[ و پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ 
دهند.  پاسخ  تا  نمود  توزیع  ها  کننده  شرکت  بین  را   ]26[
 Internet Addiction( پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ
به  اعتیاد  اندازه گیري  براي  کاغذي  مداد  شیوه ای   )Test
استفاده از اینترنت است. این پرسشنامه شامل 20 ماده می 
باشد و براي سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت 
یا رایانه توسط Young در سال 1998 ]26[ تهیه شده است 
و به روش لیکرت پنج درجه ای )5=همیشه تا 1=به ندرت( 
وضعیت  نهایی،  نمره  تعیین  از  پس  می شود.  گذاري  نمره 
نمره  زیر مشخص می شود:  به صورت  کاربران مورد مطالعه 
نمره  کاربر(،  )غیر  وابستگی  عدم  دهنده  نشان   20 از  کمتر 
بین 20_49 نشان دهنده کاربر طبیعی و نمره 79_50 نشان 
دهنده اعتیاد خفیف )افراد در معرض خطر( و نمره 100_80 
در سال  همکاران  و  علوي  است.  اعتیاد شدید  دهنده  نشان 
1389 ]27[ در پژوهش خود براي نسخه فارسی پرسش نامه 
دو نوع روایی محتوایی و افتراقی )r=0/50( و سه نوع پایایی 
تصنیف  و   )α=0/88( درونی  همسانی   ،)r=0/74( بازآزمایی 

)r=0/82( گزارش داده اند. 
 Cognitive( هیجان  شناختی  جویی  نظم  نامه  پرسش 
توسط   )Emotion Regulation Questionnaire

کشور  در   ]12[  2001 سال  در  همکاران  و   Garnefski

ای  مقابله  راهبردهای  شناسایی  جهت  و  شده  تدوین  هلند 
های  موقعیت  یا  وقایع  کردن  تجربه  از  پس  افراد  شناختی 
منفی مورد استفاده قرار می گیرد. بر خالف سایر پرسش نامه 
های مقابله ای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال 
واقعی وی تمایز قایل نمی شوند. پرسش نامه ی نظم جویی 
 9 از  و  بوده  نظری محکمی  و  تجربی  پایه ی  دارای  هیجان 
خرده مقیاس تشکیل شده است. خرده مقیاس های مذکور 
نشخوارگری،  پذیرش،  خویش،  مالمت  شناختی  راهبرد   9
ارزیابی  برنامه ریزی،  بر  مجدد  تمرکز  مثبت،  مجدد  تمرکز 
مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی و مالمت دیگران را 
ارزیابی می کند. دامنه ی نمرات مقیاس از 1 ) تقریباً هرگز( تا 
5 )تقریباً همیشه( می باشد. نمرات باال در هر خرده مقیاس 
و  مقابله  در  مذکور  راهبرد  از  بیشتر  استفاده  میزان  بیانگر 
مواجهه با وقایع استرس زا و منفی می باشد ]12[. در فرهنگ 
نامه ی نظم  ایرانی هم اعتبار و روایی مطلوبی برای پرسش 

جویی هیجان گزارش شده است ]28[.
 Barratt Impulsiveness( بارت  تکانشگری  مقیاس 
Scale( ویراش یازدهم آن توسط Barratt در سال 1997 

ساخته شده است ]24[. این پرسش نامه داراي 30 پرسش 
گاهی  )هرگز=1،  گزینه اي  چهار  لیکرت  طیف  صورت  به  و 
سه  که  است  شده  تدوین  همیشه=4(  و  اغلب=3  اوقات=2، 
برنامگي  عامل تکانشگري توجهی، تکانشگري حرکتي و بي 
را ارزیابي می کند. نادری، حق شناس در سال 1388 ]29[، 
در پژوهشی برای نخستین بار در ایران به اعتباریابی مقیاس 
تکانشگری بارت پرداختند. ضرایب پایایی آن به روش آلفای 

کرونباخ  0/72 و روش تنصیف 0/60 گزارش کردند. 
 short version of the Big( مقیاس کوتاه پنج عامل بزرگ
بزرگ شخصیت  عامل  پنج  ابعاد   ،]25[ )Five Inventory

بودن  موافق  برون گرایی،  بودن،  وجدان  با  گشودگی،  شامل 
درجه ای   5 لیکرت  مقیاس  استفاده  با  را  رنجوری  روان  و 
مطالعات  موافقم(.  5=کاماًل  تا  مخالفم  )1=کاماًل  می سنجد 
نشان داده اند که BFI از نظر روان سنجی ابزار معتبر برای 
اعتبار  و  است  شخصیتی  بزرگ  عامل  پنج  صفات  ارزیابی 
مقیاس  زیر  پنج  برای   r=0/83 r=0/68تا  بین  بازآزمایی 
آلفای  نیز  حاضر  پژوهش  در   .]25[ است  شده  گزارش  آن 
کرونباخ برابر با 0/74 برای این پرسش نامه بدست آمد. پس 
 SPSS از گردآوری داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار
انحراف  و  میانگین  همچون  توصیفی  آمارهای  و   19 ] نسخه 
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خطی  رگرسیون  نهایت  در  و  همبستگی  ضرایب  استاندارد، 
چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

یافته ها
شرکت کنندگان پژوهش حاضر 290 نفر از دانشجویان شاخه 
های ادبیات و علوم انسانی، فنی مهندسی، تربیت بدنی، هنر 
و پزشکی دانشگاه ارومیه بودند که بر اساس نوع پژوهش به 
این میزان انتخاب گردیدند. از مجموع شرکت کنندگان میزان 
دانشجویان مقطع کارشناسی 225 نفر )87/9 درصد(، مقطع 
 1/7( نفر   5 دکتری  مقطع  و  درصد(   10/3( نفر   30 ارشد 
درصد( بودند که از این میان دانشکده های فنی و مهندسی 
62 نفر )21/4(، علوم انسانی 198 نفر )68/3(، تربیت بدنی 
و هنر 19 نفر )6/6 درصد( و پزشکی 11 نفر )3/8 درصد( 
جمعیت   و  توصیفی  خصوصیات  ادامه  در  گردیدند.  انتخاب 

شناختی شرکت کنندگان در جدول 1 ارائه شده است.
در جدول 2 به ترتیب میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بینی 
راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری، برون گرایی و 

متغیر مالک اعتیاد به اینترنت درج گردیده است.

138

102

240

34

16

50

)7/46(12

)80/74(130

)11/8(19

جدول 1. خصوصیات توصیفی و جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش

)59/3(172

)40/7(118

)100(290

دختر

پسر 

کل 

گروه
میانگین)انحراف استاندارد(

وضعیت تاهل
متاهلتعداد)درصد( مجرد

290

290

290

290

19

35

20

2

جدول 2. شاخص های توصیفی هر گروه در متغیرهای پیش بین و مالک 

50/6 )9/2(

69/4 )10/3(

47/4 )20/3(

6/3 )1/82(

نظم جویی هیجان

تکانشگری

اعتیاد به اینترنت

برون گرایی

بیشینهکمینه متغیر میانگین)انحراف 
استاندارد(

75

107

88

10

تعداد

اینکه  بر  مبنی  پژوهش  های  فرضیه  آزمون  منظور  به 
هیجان،  شناختی  جویی  نظم  راهبردهای  متغیرهای  بین 
اینترنت  به  اعتیاد  گرایش  با  گرایی  برون  و  تکانشگری 
رابطه وجود دارد، به ترتیب از ضریب همبستگی پیرسون و 
رگرسیون چندگانه همزمان استفاده گردید که نتایج آن در 

جداول 3 و 4  ارائه شده است.
نتایج جدول شماره 3 نشان دهنده وجود روابط معنادار بین 
متغیر پیش بین نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری و 
رابطه  که  به طوری  است  اینترنت  به  اعتیاد  با  گرایی  برون 
منفی معناداری بین خرده مقیاس های پذیرش، نشخوارگری، 
دیدگاه  مثبت،  مجدد  ارزیابی  برنامه ریزی،  بر  مجدد  تمرکز 
با   )P>0/01( مثبت  مجدد  تمرکز  و   )P>0/001( گیری 
اعتیاد به اینترنت و همچنین همبستگی منفی معنادار بین 
 .)P>0/001( مالمت دیگران با اعتیاد به اینترنت بدست آمد
متغیر پیش بین تکانشگری و برون گرایی همبستگی مثبت 
اعتیاد  با  ها  مقیاس  خرده  تمام  در   )P>0/001( معناداری 
به اینترنت نشان دادند. این نتایج نشان دهنده رابطه منفی 
از  و  هیجان  شناختی  جویی  نظم  راهبردهای  بین  معنادار 
سویی همبستگی مثبت معنادار بین تکانشگری و برون گرایی 

با اعتیاد به اینترنت است. 
به منظور آزمون مدل پیش بینی اعتیاد به اینترنت از طریق 
متغیرهای پیش  بین نظم  جویی شناختی هیجان، تکانشگری 
و برون گرایی ابتدا از مدل رگرسیون همزمان استفاده گردید 

که نتایج آن در جدول 4 درج گردیده است. 
می دهد  نشان   4 جدول  در  رگرسیون  معادله  نتایج 
متغیرهای  مجموع  در  که   )P>0/001و  R²=229.0(
شناختی  جویی  نظم  راهبردهای  تکانشگری،  پیش  بین 
با  برابر  شده  تنظیم   R² مجذور  با  برون گرایی  و  هیجان 
به  اعتیاد  مالک  متغیر  واریانس  از  درصد   23  ،0/229
نقش  بررسی  جهت  ادامه  در  می کنند.  تبیین  را  اینترنت 
متغیر جنسیت در پیش بینی متغیر مالک اعتیاد به اینترنت 
مدل رگرسیون جهت بررسی و پیش بینی نقش جنسیت بر 
اعتیاد به اینترنت ترسیم شد. نتایج نشان داد )R²=0/003 و 
P<0/05( که سهم متغیر جنسیت با مجذور R² تنظیم شده 
برابر با 0/003-، در معادله رگرسیون معنادار نیست. بنابراین 
با توجه به نداشتن سهم معنادار در معادله رگرسیون، وارد 
نکردن متغیر جنسیت در معادله پیش بینی منطقی به نظر 

می رسد.
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بحث 
بین  روابط  وجود  دهنده  نشان  حاضر  پژوهش  کلی  نتایج 
نیز  و  تکانشگری  هیجان،  شناختی  تنظیم  متغیرهای 
برون گرایی با اعتیاد به اینترنت بود که در برخی مولفه های 
به صورت  رابطه  این  بیان شده  تنظیم هیجان همچنان که 
منفی بود، با این حال هر دو متغیر تکانش گری و برون گرایی 

روابط مثبتی با اعتیاد به اینترنت داشتند.

مجموع  ابتدا  پژوهش  های  فرضیه   و  اهداف  بررسی  جهت 
همبستگی های بین متغیرهای پیش بین و مالک محاسبه 
مدل  ترسیم  حاضر  پژوهش  هدف  که  آنجایی  از  گردید. 
بینی  پیش  جهت  پیش بین  متغیرهای  اساس  بر  رگرسیون 
داد  نشان  نتایج  بررسی  رو  این  از  بود،  اینترنت  به  اعتیاد 
تکانشگری  هیجان،  شناختی  نظم جویی  راهبردهای  که 

0/03

-0/18**

-0/25**

-0/13*

-0/29**

-0/35**

-0/21**

0/09

0/22**

0/24**

0/27**

0/37**

0/22**

0/559

0/ 002

0/000

0/027

0/000

0/000

0/000

0/092

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

اعتیاد اینترنت

 جدول3. ضرایب همبستگی بین راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری، برون گرایی با اعتیاد به اینترنت

مالمت خویش

پذیرش

نشخوارگری

تمرکز مجدد مثبت

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

ارزیابی مجدد مثبت

دیدگاه گیری

فاجعه سازی

مالمت دیگران

تکانشگري توجه

 تکانشگري حرکتی

بی برنامگي

برون گرایی

راهبردهای نظم جویی شناختی 
هیجان

تکانشگری

برون گرایی

سطح معناداریضریب همبستگیrمتغیر مالکخرده مقیاس ها متغیر پیش بین                 

SE متغیر پیش بین BRF)3/282( PR²مدل T Beta

تکانشگری1

نظم جویی هیجان

برونگرایی

0/596

-0/627

2/453

0/107

0/123

0/618

0/301

-0/279

0/221

6/54

-5/10

3/97

0/000

0/000

0/000

0/4870/22929/264

جدول 4. رگرسیون چندگانه همزمان بین نظم جویی شناختی هیجان، تکانشگری و برون گرایی با اعتیاد به اینترنت 
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به  اعتیاد  بینی  پیش  در  معناداری  سهم  برون گرایی  و 
که  بود  این  دهنده  نشان  آمده  بدست  نتایج  دارند.  اینترنت 
به  اعتیاد  و  هیجان  شناختی  جویی  نظم  راهبردهای  بین 
تمرکر  نشخوارگری،  پذیرش،  های  زیرمقیاس  در  اینترنت 
مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه پذیری 
 )P>0/01( مثبت  مجدد  تمرکز  همچنین  و   )P>0/001(
با  همسو  نتایج  این  دارد.  وجود  معنادار  منفی  همبستگی 
مطالعه Garnefski و همکاران در سال 2001 ]30[ است 
که بیان می کنند افرادی که از سبک  های شناختی ضعیف 
نسبت  می کنند  استفاده  فاجعه سازی  و  نشخوارگری  مانند 
به دیگران در برابر اختالل  های روان شناختی آسیب پذیرتر 
شناختی  جویی  نظم  منفی  راهبردهای  بنابراین  هستند. 
هیجانی به عنوان نوعی آسیب  پذیری روان شناختی، پیش  
بین اعتیاد به اینترنت است که با پژوهش  های انجام شده 
پیرامون اعتیاد به اینترنت که نشان داده است افرادی که به 
لحاظ روان شناختی آسیب  پذیر هستند، بیشتر در معرض 
یافته  اینترنت قرار دارند ]7، 18[ همخوانی دارد.  به  اعتیاد 
پژوهش حاضر که نشان دهنده رابطه آسیب  روان شناختی 
هیجانی  نظم جویی  منفی  راهبردهای  با  اینترنت  به  اعتیاد 
است   2009 سال  در  همکاران  و   Milani پژوهش  با  است 
]31[ مبنی بر اینکه، افراد مبتال به اعتیاد اینترنت، گرایش 
به راهبردهای مقابله ناکارآمد در مواجه با استرس دارند در 
یک راستا قرار دارد. پژوهش Lan-hua و همکاران در سال 
مثبت  مؤلفه  یک  که  هیجانی  هوش  روی  بر   ]32[  2010
است رابطه منفی با اعتیاد به اینترنت بدست داد که به نوعی 
بدین  است  مطالعه  این  نتایج  با  همسو  نیز  حاضر  پژوهش 
صورت که به کارگیری راهبردهای منفی تنظیم هیجانی به 
است.  هیجانی  از هوش  منفی  مؤلفه ای  نوعی  می رسد  نظر 
همچنین این یافته همسو با پژوهش Parker و همکاران در 
سال 2008 ]33[ که بیان کننده پیش  بینی اعتیاد اینترنت 
افراد است و مطالعاتی  از طریق راهبردهای تنظیم هیجانی 
که نشان دهنده ارتباط بین نقص در تنظیم هیجان با اعتیاد 
با  افراد  که  یافته  این   .]34[ است  نوجوانان  در  اینترنت  به 
هستند  هیجان  تنظیم  در  نقایصی  داری  اینترنت  به  اعتیاد 
از این دیدگاه که افراد اعتیاد یک اختالل مغزی است به به 
بلند مدت در کارکرد شناختی، به ویژه در  واسطه تغییرات 
اینکه  کارکردهای اجرایی مشخص می شود حمایت کرده و 
این وابستگی با اختالل معنادار در ظرفیت اجرایی همراه با 

تکانشوری و سطوح باالی خشم همراه است ]35[. 
حرکتی  تکانشگری  توجه،  تکانشگری  ابعاد  بین  همبستگی 
مؤلفه  معنادار  مثبت  رابطه  دهنده  نشان  برنامگی  بی   و 
که   ،)P>0/001( بود  اینترنت  به  اعتیاد  با  تکانشگری  های 
انواعی   ،]36[ بیمارگون  قماربازی  به  مربوط  یافته های  با 
اختالل های کنترل تکانه و اعتیادهای رفتاری همخوان است 
سازه  عنوان  به  اینترنت  به  اعتیاد  که  این صورت  به   ،]37[
همبسته تکانشگری بیان شده و می تواند در کنار قماربازی 
بیمارگون به عنوان نوعی تکانشگری دیده شده و در طبقه 
با  یافته های حاضر  اعتیادهای رفتاری قرار گیرد. همچنین 
به  اعتیاد  که  محققانی  یافته های  و   DSM-IV مالک های 
اینترنت را یک نوع اختالل تکانشی یا حداقل در ردیف این 
اختالل قرار داده اند همخوان است ]38[. با توجه به این که 
انجمن روانپزشکی آمریکا ]2[ عالئم مشابهی برای اعتیاد به 
تکانشوری  و  است  داده  گزارش  مواد  مصرف  سو  و  اینترنت 
اعتیاد های  و  مواد  مصرف  سو  اختالل  ویژگی  از  جزئی  را 
یافته های پژوهش حاضر  بنابراین  قرار گرفته است  رفتاری 
در بُعد تکانشگری همسو با یافته های Moeller و همکاران 
در سال Madden ]37[ 2001 و همکاران در سال 2010 
است   ]39[  2011 سال  در  همکاران  و   Robbins و   ]15[
اعتیاد به مصرف  به عنوان پیش بین مهم  را  که تکانشوری 

کوکائین و نگهداری درمان بیان داشتند. 
همچنین بررسی ارتباط بین صفت شخصیتی برون گرایی با 
این  بین  اینترنت نشان دهنده همبستگی معنادار  به  اعتیاد 
دو بود )P>0/001( به این صورت که افراد برون گرا گرایش 
یافته های پژوهش  با  اینترنت داشند، که  بیشتری به سمت 
Hall در سال 2005 ]40[ هم خوانی داشت، می توان یافته 

برون گرا  شخصیت  که  کرد  تبیین  صورت  بدین  را  حاضر 
با  معاشرت  و  تعامل  مشارکت،  طلبی،  هیجان  مانند  صفات 
پر  سرخوشی،  سایرین،  با  صمیمانه  روابط  برقراری  دیگران، 
دیگران  با  شدن  جمع  از  بردن  لذت  و  خوش بینی  انرژی، 
فضای  مانند  هایی  ویژگی  دارای  هم  اینترنت  و  داراست  را 
کمک  اجتماعی  روابط  فعال سازی  به  که  است  اجتماعی 
می کند ]41[. اینترنت رسانه ای است که فضای گسترده ای 
را در اختیار کاربران قرار می دهد، راه هایی که کاربران می 
تواند از آن به منظور خودنمایی در اینترنت استفاده کرده و 
با دیگران ارتباط برقرار کنند. اینترنت شکل  های جدیدی از 
انسان اجتماعی می سازد و افراد برون گرا با تمایل به سمت 
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پذیرش اجتماع انسانی بیشتر جذب این فضاء می گردند. در 
واقع اینترنت با فراهم کردن یک دنیاي مجازي امکان ایجاد 
فرد  هیجانات  بروز  براي  الزم  فضاي  و  عقاید  ابراز  و  ارتباط 
و  زمان  هر  در  مي تواند  راحتي  به  فرد  و  مي آورد  فراهم  را 
مکاني با دیگران ارتباط برقرار کند. بنابراین اینترنت مي تواند 
بسیاري از نیازهاي افراد برون گرا را برطرف کند و به همین 
دلیل این افراد به سوي اینترنت جذب مي شوند بدون آن که 
از عواقب آن اطالع داشته باشند و در نهایت در اثر استفاده ي 
مفرط و عدم دانش کافي در مورد نحوه ي استفاده از اینترنت 
به آن معتاد مي شوند. در مورد نقش جنسیت در اعتیاد به 
متغیر  این  چنین  هم  نشد  یافت  معناداری  تفاوت  اینترنت 
سهم معناداری در پیش بینی اعتیاد به اینترنت نداشت، این 
یافته هم خوانی با مطالعات پیشینی است که بین دو جنس 
در اعتیاد به اینترنت تفاوت معناداری یافت نکردند ]42[. در 
مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که دانشجویان در 
برابر ابعاد آسیب  شناسی نوین مانند اعتیاد به اینترنت همانند 
سایر آسیب های روانی مانند افسردگی دارای آسیب پذیری 
هستند ]43[. اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی هزینه های 
فراوان و سنگینی را شامل اتالف زمان، مستعد شدن نسبت 
در  ویژه  به  اینترنت  با  مرتبط  روانی  و  آسیب های جسمانی 
قشر جوان و به ویژه دانشجو که جامعه مورد مطالعه پژوهش 
حاضر بود را بر این گروه تحمیل می کند. در نهایت، به  نظر 
می رسد که باید به ابعاد آسیب روانی به عنوان پیامد اعتیاد 
با طور کاربردی توجه  اینترنت در سطحی گسترده تر و  به 
شود تا بتوان با ارتقاء سالمت روانی و آموزش استفاده صحیح 
از اینترنت، از درمان محوری به سمت رویکرد سالمت محور 
های  پیامد  و  مراقبتی  باالی  های  هزینه  از  و  برداشت  گام 
اینکه  به  توجه  با  آورد.  بعمل  جلوگیری  پدیده  این  سنگین 
شرکت کنندگان در پژوهش حاضر در دامنه سنی مشابهی 
قرار داشتند و سن از متغیرهای تاثیرگذار در گرایش به فضای 
مجازی و اینترنت است از این رو در تعمیم یافته های بدست 
جانب  باید  دیگر  سنی  های  گروه   به  پژوهش  این  در  آمده 
احتیاط را رعایت کرد، از این رو پیشنهاد می گردد تا بررسی 
دامنه های  اساس  بر  سن  نقش  بررسی  منظور  به  تطبیقی 
حاضر  پژوهش  دیگر  محدودیت  آید.  بعمل  گوناگون  سنی 
این بود که به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از ابزارهای 

خودگزارش دهی استفاده گردید گر چه این ابزارها در سنجش 
این مؤلفه ها معتبر شناخته شده اند اما پیشنهاد می گردد تا 
از ابزارهای دیگری که در این زمینه پشنهاد شده است مانند 

مصاحبه با خود فرد یا والدین و دوستان سود جست.

نتیجه گیری
عوامل  نقش  بهتر  به درک  مطالعه حاضر  نتایج  در مجموع 
دو  هر  می کند.  کمک  اینترنت  به  اعتیاد  در  روان شناختی 
راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تکانشگری و هم 
در  ویژه ای  اهمیت  برون گرایی  شخصیتی  صفت  چنین 
اعتیاد  در  جنسیت  اما  داشتند  اینترنت  به  اعتیاد  تبیین 
یکی  نتیجه،  یک  عنوان  به  نداد.  نشان  نقشی  اینترنت  به 
به  اعتیاد  که  بود  این  حاضر  پژوهش  اصلی  یافته های  از 
از تکانشگری و برون گرایی ناشی شده و  اینترنت می تواند 
منجر  را  اینترنتی  رفتارهای  در  درگیری  سمت  به  گرایش 
ای  مقابله  راهبردی  صورت  به  می تواند  خود  که  شود 
هیجانی نگریسته شود. همسان با مطالعات اخیری است که 
تکانشگری(  از  )ناشی  اولیه  به صورت  را  اینترنت  به  اعتیاد 
اضطراب،  عالئم  با  مقابله ای  راهبردی  عنوان  )به  ثانویه  یا 
افسردگی، استرس و غیره( می دانند. از آن جا عوامل زمینه  
اینترنت  به  اعتیاد  در  فردی  های  تفاوت   و  خانوادگی  ساز 
جهت  گوناگون  مداخالت  اجرای  و  تدوین  زمینه  پیش 
می شود  پیشنهاد  است؛  پدیده  این  از  پیشگیری  و  اصالح 
پژوهش  های  داده  تکمیل  جهت  در  آتی  پژوهش های  که 
حاضر، به متغیرهای مرتبط دیگر نظیر تفاوت های فردی در 
همچنین  و  فرزندپروری  سبک های  مقابله ای،  های  سبک  

ابعاد خانوادگی توجه کنند.

تشکر و قدردانی
با  که  ارومیه  دانشگاه  دانشجویان  کلیه  از  وسیله  بدین 
رساندند،  یاری  پژوهش  این  انجام  در  را  ما  خود  همکاری 

تشکر و قدردانی به عمل می آوریم.

تضاد منافع
نویسندگان  برای  منافعی  تضاد  گونه  هیچ  حاضر  پژوهش 

نداشته است.
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Abstract

Introduction: Internet addiction has been emerged as a new field of psychopathology. Excessive use of 
the Internet has become a problem which can cause severe difficulties in daily life, social relationships, 
work, education and psychological adjustment. Accordingly, the aim of this study was to determine the 
role of the cognitive emotion regulation strategies, Impulsivity and Extraversion In the tendency of Inter-
net addiction in students of Urmia University in 2014.
Methods: Present study was a cross-sectional one. For this purpose, from Urmia University students in 
2014, 290 individuals were selected by Stratified sampling. Then the Young’s Internet Addiction Scale, 
Cognitive Emotion Regulation Strategies, impulsivity Scale and Extraversion were distributed among 
research participants. Collected data were analyzed using SPSS-19 and descriptive indicators, correlation 
coefficient and simultaneous multiple regression analysis was utilized.
Results: Outcomes explained that there is a negative correlation between Cognitive Emotion Regulation 
Strategies and Internet addiction )P<0.001), and only about two components, Self_blaming and catastro-
phizing, the relationships were not significant )P>0.05). Also, a significant positive correlation was found 
between impulsivity and extraversion scales with internet addiction )P<0.001). The results showed that 
each three variables of cognitive emotion regulation strategies, impulsivity and extroversion were able to 
predict the Internet addiction )P<0.001).
Conclusion: Cognitive emotion regulation strategies and impulsivity and also personality trait of extra-
version, have a special role in the tendency to engage into the internet behaviors.

Keywords: Internet addiction, Extraversion, Impulsive behavior, Cognitive emotion regulation strategies
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