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 چکيده
امروزه شاهد گسترش روز افزون نوعی اعتیاد رفتاری اسیب شناختی با عنوان اعتیاد 

اینترنتی مواجه  هستیم و آن به استفاده وسیع و غیر قابل کنترل از اینترنت گفته می 

شود که منجر به پیامدهای ناسازگارانه ای مثل افت تحصیلی، کاهش عملکردشغلی  و 

ختالل در روابط بین فردی می شود. چندین مطالعه به وجود رابطه بین ویژگی ا

اشاره به آلکسیتایمیا و اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان اشاره کرده اند. آلکسیتایمیا 

توصیف  واختالل در عملکرد عاطفی و شناختی دارد که با دشواری در شناسایی 

و در تمیز احساسات درونی از  میشودشناخته  سبک تفکر بیرون مدار ،احساسات

از طرفی هیجانات منفی مثل اضطراب موجب گرایش بیشتر احساسات بدنی مشکل دارند.

پژوهش حاضر با ارایه مدل فرضی، رابطه بین الکسیتایمیا و  به اینترنت میشود.روش: 

ز دانش نفر ا 385اعتیاد اینترنتی  و اضطراب را مورد بررسی قرار داد.برای این منظور 

آموزان دبیرستانی تبریز به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه 

به منظور جمع آوری اطالعات استفاده   ضطرابهای الکسیتایمیا، اعتیاد اینترنتی و ا

شدند. روابط ساختاری میان مولفه مورد آزمون قرار گرفته و مدل یابی معادالت ساختاری 

د در مدل به کمک شاخص های عینی سنجیده شده  و سپس برازش متغیرهای موجو

ضطراب مدل برای داده ها سنجیده شده است.طبق یافته ها،اثر مستقیم آلکسیتایمیا و ا

نتیجه گیری: الکسیتایمیا و اعتیاد اینترنتی و اضطراب، بر اعتیاد اینترنتی معنی دار است .

 .رابطه معنادار و مثبتی دارند

 .اعتیاد اینترنتی، الکسیتایمیا، اضطراب : يديکل واژگان 
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 4 پروانه اشرفيان، 3زینب خانجانی، 2خليل اسماعيل پور، 1 تورج هاشمی
 شناسی دانشگاه تبریزدانشکده روان 1
 شناسی دانشگاه تبریزدانشکده روان 2
 شناسی دانشگاه تبریزدانشکده روان 3
 دانشجوی دکترای عمومی روانشناسی دانشگاه تبریز 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 پروانه اشرفيان

 

ساختاري الکسی تایميا و اعتياد  –روابط علی 

 اینترنتی بواسطه اضطراب
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 مقدمه
مروزه استفاده از اینترنت، به دلیل جذابیتهای منحصر به فرد آن در بین نوجوانان و جوانان رواج گسترده ای یافته و به سرعت در ا

ردی و اجتماعی آنان مورد بحث قرار گیرد. در حال افزایش است و همپای اعتیاد به موادمخدر، می تواند به منزله بحرانی جدی در زندگی ف

ساله به  12تا  30جوانان %90)موسسه ارزیابی زندگی آمریکایی و اینترنت( نشان داد که حدود pew 1موسسه تحقیقاتی  2012سال 

را به طیف وسیعی از اطالعات (. امکان استفاده گسترده از اینترنت در واقع از این جهت به سود مردم است که آنها 1اینترنت دسترسی دارند)

(. با این حال، نفوذ اینترنت در زندگی روزانه برخی از مردم به  2می رساند و یک مسیر برای ارتباط اجتماعی و سرگرمی ایجاد می کند )

تعدد نیز حاکی از (. چنانچه ادبیات تحقیق م3یک مشکل اساسی تبدیل شده  و نتایج منفی مانند  اعتیاد های رفتاری را به همراه دارد)

(.همچنین روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان میدهد، 4ظهور طبقه ای جدید از رفتار اعتیاد بنام اعتیاد اینترنتی هستند )

که  تحت تاثیر عوامل بسیاری چون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی میباشد. و در این میان، عوامل شخصیتی از مهمترین عواملی است

  (.5میتواند فرد را مستعد بروز یک سری رفتارها نماید )

(. این 6ی است )یکی از مفاهیمی که وارد حوزه روانشناسی شده است، الکسیتایمیا است. الکسیتایمیا یک صفت شخصیتی نسبتا ثابت

 "حقیقی آن جانات است. ولی معنایعاطفی اشاره دارد که نتیجه آن اختالل خاص در بیان و پردازش هی –ویژگی به یک سبک شناختی 

جانات مختلف، حوادث (. لذا، میتواند منجر به مشکالتی در روابط بین فردی، در انطباق با هی7است ) "پریشانی در توصیف کالمی احساسات

د افراد، احتمال گرایش رآماسترس آور زندگی و آسیب پذیری بیشتر فرد در برابر آنها شود. و از طریق استفاده مکانیزم های مقابله ای ناکا

 رفتاری اعتیادهای یاصل انگیزه ات،هیجان تنطیمآنها به مصرف مواد و الکل و سایر اعتیاد های رفتاری را فراهم کند. شاید بتوان گفت، 

 زمان گذراندن هب تمایل بیشتر اند، بوده استرس تحت یا و ناراحت مضطرب، وقتی اند کرده گزارش اغلب نیز اینترنت به معتادان. هستند

 (. از طرفی8) میشود دیده DSM-5  در شده ثبت اختالالت٪75 در و است اعتیاد قلب هیجانی تنظیمی بد این .اند داشته اینترنت با

 ی نامعین وابسته است،شاید بتوان اضطراب را به عنوان احساس رنج آوری که با یک موقیعت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری که به شیئ

 (. 9)اضطراب نیز به عنوان هیجان منفی پیش بینی کننده قوی برای ابتال به اعتیاد اینترنتی گزارش شده است تعریف کرد.

سی قرار نگرفته اند. از شده است، ولی در قالب روابط ساختاری، این متغیرها مورد برربا این که رابظه این متغیرها به تنهایی بررسی 

  به قرار زیر است:اصلی پژوهش  فرضیات و سوالهایاین رو

 

 فرضيات تحقيق
 بین الکسیتایمیا و اعتیاد اینترنتی رابطه مثبت وجود دارد..  1

 بین اضطراب و اعتیاد اینترنتی رابطه مثبت وجود دارد..  2

 بین الکسیتایمیا و اضطراب رابطه مثبت وجود دارد. .  3

 

 سوال تحقيق
 ابطه بین الکسیتایمیا و اعتیاد اینترنتی داشته باشد؟آیا اضطراب میتواند نقش واسطه در ر

 در راستای سوال مذکور، مدل مفهومی زیر، تدوین گردیده است.

  

 

 

                              
                                                                                            

                                                                      

                                                                                    

     

                                                  

                                                           
1. U.S. Pew Research Center  

 اضطراب

 اعتیاداینترنتی الکسیتایمیا
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 روش
نفر  385وه جمع آوری داده ها از نوع همبستگی است برای این منظور این پژوهش، با توجه به اهداف، از نوع بنیادی و با توجه به شی

از دانش آموزان دبیرستانی تبریز به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. روابط ساختاری میان مولفه مورد آزمون قرار گرفته 

سنجیده شده  و سپس برازش مدل برای داده ها با  و مدل یابی معادالت ساختاری متغیرهای موجود در مدل به کمک شاخص های عینی

 به منظور جمع آوری اطالعات استفاده شدند. زیربهره گیری از آماره ها میزان انطباق سنجیده شده است پرسشنامه های 

 

 ابزار
 در این مقیاستوسط تیلور ساخته شد،  1986(: این مقیاس در سال TAS-20آیتمی تورنتو ) 20مقیاس : پرسشنامه الکسيتایميا

ماده،  7ماده، دشواری در شناسایی احساسات: که شامل  5که شامل  :سازه آلکسی تایما در سه زیر مقیاس دشواری در توصیف احساسات

و یک نمره کل می باشد. این آزمون  همسانی  مقیاس. که دارای سه نمره در هر زیر میشود ماده، است ارزیابی 8تفکر عینی: که شامل 

نفری از دانشجویان پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای  80( در یک نمونه 10افشاری )پایایی بازآزمایی خوبی دارد.  درونی و

 .بدست آمد 53/0 و 72/0 72/0و سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  کرونباخ محاسبه کرده است.

نفری بررسی  80مقیاس را با همبسته نمودن نمره کل مقیاس الکسیتایمیا با مقیاس هیجانی در یک نمونه همچنین روایی همزمان این 

 (بدست آمد. =P ،47/0 r<001/0کرد رابطه معناداری )

 

توسط کیمبرلی یانگ طراحی و سپس  1994سئوال در سال  8(: اولین بار با IAT) ي سنجش اعتياد اینترنتی یانگنامهپرسش

سئوال بر مبنای مقیاس  20نامه مشتمل بر (. این پرسش11، ارایه گشت )1998سئوال از سوی وی در سال  20ی آن با میل شدهفرم تک

ی دهند.دامنهرا به خود اختصاص می 5تا  0ی باشد که به ترتیب نمرهای شامل هرگز، به ندرت، گاهی، اغلب و همیشه میلیکرت پنج درجه

نامه در اکثر ی برش پیشنهادی این پرسشی وابستگی بیشتر به اینترنت است. نقطهی باالتر، نشانهکسب نمرهو  100تا 20نمرات بین 

در  79-50طبیعی، 49-20غرب تهران، شامل طیف  2ی ی درگاهی و رضوی بر روی ساکنان منطقهمطالعات انجام شده از جمله مطالعه

های ی علوی و همکاران بر روی دانشجویان دانشگاهتیاد به اینترنت است، اما در مطالعهوجود اع 100-80معرض خطر و نیازمند غربالگری، 

یانگ و  (.12باشد )، نشانگر وجود اعتیاد اینترنتی در فرد می46باالتر از  نمره به دست آمده است، به ترتیبی که 46ی برش اصفهان، نقطه

 (. ویدیانتو و مک13دار گزارش شده است )د کردند و اعتبار به روش بازآزمایی نیز معنیبرآور 92/0نامه را همکاران اعتبار درونی این پرسش

ی بیش از همچنین از طریق تحلیل عوامل، شش عامل برجستگی، استفاده  اند.نامه را بسیار باال ذکر کردهموران ، روایی صوری این پرسش

در  (12علوی و همکاران) (.14تماعی و تاثیر بر عملکرد را به دست آوردند )توجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل، مشکالت اجحد، بی

. در مطالعه آنها، ضریب آلفای بدست آمده در نسخه فارسی برآورد کردند α=88/0ی یانگ را برابر نامهپژوهش خود همسانی درونی پرسش

 بوده است. 7/0و هم در نسخه اصلی باالتر از 

 

گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزگساالن این پرسشنامه ابزارخود گزارشی است که برای اندازه(: BAIپرسشنامه اضطراب بک )

ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که نشان دهنده شدت اضطراب ماده 21تهیه شده است. این پرسشنامه یک مقیاس 

(را معرفی کردند که به طور اختصاصی شدت 15) BAIپرسشنامه اضطراب بک،  1990و همکارانش در سال بک کند.است را انتخاب می

( ضریب آلفاباالیی برخوردار است. ضریب همسانی درونی آن ) رواییار و سنجد.این پرسشنامه از اعتبعالیم اضطراب بالینی را در افراد می

محتوا،  رواییمتغیر است. پنج نوع  76/0تا  30/0های آن ازو همبستگی ماده 75/0، اعتبار آن با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 92/0

گیری شدت همزمان، سازه، تشخیصی و عاملی برای این آزمون سنجیده شده است که همگی نشان دهنده کارایی باالی این ابزار در اندازه

 0ای از شود ونمره کل پرسشنامه در دامنهنمره گذاری می 3تا  0(. چهار گزینه هر سؤال در یک طیف چهار بخشی از 16د)باشاضطراب می

 (.17گیرد) قرار می 63تا 
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 نتایج

 الف ( بخش توصيفی
تمرکز و پراکندگی داده در این بخش با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی به ویژه میانگین و انحراف استاندارد، چگونگی 

  ارایه شده است:1ها مشخص شده است. نتایج در جدول

 : شاخص هاي مرکزي و پراکندگی متغيرها1جدول 

 

 

 

 

 

 

 نشان می دهد که: 1مندرجات جدول

 (میزان پراکندگی اعتیاد اینترنتی در حد مطلوب و متوسط به باال است.1

 ( میزان پراکندگی الکسیتایمیا در حد متوسط  است.2

 میزان پراکندگی اضطراب در حد متوسط  است. (3

 ستفاده، در حد متوسط به باال است.(میزان اعتیاد اینترنتی با توجه به نرم ابزار موردا4

 (میزان آلکسیتایمیابا توجه به نرم ابزار مورداستفاده، در حد متوسط  است. 5

 (میزان اضطراب با توجه به نرم ابزار مورداستفاده، در حد متوسط به پایین است.6

 ب( بخش استنباظی
نسبت به آزمودن فرضیه ها و پاسخ دهی به سواالت پژوهشی  ،SEM)در این بخش، با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری)

 اقدام شده است. در این راستا، ابتدا پیش فرضهای این روش مورد بررسی قرار گرفت که به شرح زیر است:

 

 الف( فاصله اي بودن  مقياس اندازه گيري متغيرها

استفاده شده است که حائز صفر قراردادی بوده و فواصل نمرات  نظر به اینکه در این پژوهش برای اندازه گیری متغیرها از ابزارهایی

 به دست آمده از یکدیگر برابر فرض شده است، لذا کلیه متغیرها از مقیاس فاصله ای برخوردارند.

 

 ب( نرمال بودن توزیع متغيرها

 2مربوط به این آزمون در جدول  اسمیرنف استفاده شد. داده های-برای بررسی این پیش فرض از آزمون غیرپارامتریک کالموگروف

 ارایه شده است.

 اسميرنف-: آزمون کالموگروف2جدول 

 

 

 

 

 

محاسبه شده در سطح آلفای  Zقادیرنشان می دهد توزیع متغیرهای مورد مطالعه، در حدنرمال است. چرا که م2مندرجات جدول

 معنی دار نیست. 01/0کوچکتر از 

 

 

 شاخص

 متغير

 

 
 تعداد آزمودنی ها انحراف استاندارد ميانگين

 385 64/17 74/44  اعتیاد اینترنتی

 الکسیتایمیا

 اضطراب
 

19/56 

39/22 

08/12 

34/11 

385 

385 

 متغير Z اريسطح معناد

 اعتیاد اینترنتی 07/1 28/0

 آلکسیتایمیا 02/1 31/0

 رابطاض 19/1 20/0
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 ج( پيش فرض هم خطی چندگانه متغيرهاي پيش بين        
استفاده  3تحمل(به شرح جدول  )شاخصTolerance)شاخص تورم واریانس( و VIFبرای بررسی این پیش فرض از شاخص های 

شد.

 

 چندگانه متغيرها:شاخص هاي هم خطی 3جدول

 

 

 

 

 

 

 نشان میدهد که پیش فرض هم خطی چند گانه در متغیرهای پیش بین، محقق شدهاست. چرا که مقادیر 3مندرجات جدول 

VIF (کوچکتر بوده و مقادیر3بحرانی )محاسبه شده از حد Tolerance ( نزدیک است.1به حدمطلوب) 

 

 د( پيش فرض استقالل منابع خطا در متغيرها
 استفاده شد.4واتسون به شرح جدول  -جهت بررسی این پیش فرض از آزمون دوربین

 

 واتسون -آزمون دوربين 4جدول 

 

 

 

 

نشان میدهد که پیش فرض استقالل منابع خطا در متغیرهای مورد مطالعه، محقق شده است. چرا که مقدار 4ول مندرجات جد

 (خارج نشده است.5/1 – 5/2( از دو حد بحرانی)81/1واتسون )-دوربین

ربوط به سواالت از آنجا که پیش فرض های اساسی روش مدل یابی معادالت ساختاری  محقق شده اند، لذا برای تحلیل داده های م

و فرضیه های پژوهشی، از این روش استفاده شد. در این راستا ابتدا ماتریس همبستگی متغیرها ترسیم و محاسبه گردید و به دنبال آن 

 ( ارایه شده است.1و مدل ساختاری ) 5مدل اندازه گیری شده با استفاده از نرم افزار ایموس محاسبه شد. نتایج در جداول 

 : ماتریس همبستگی متغيرهاي مورد مطالعه5جدول

 

 

 

 

 

 

 نشان می دهد که:5مندرجات جدول 

 و معنی دار وجود دارد.                                                     الف(بین آلکسیتایمیا و اعتیاد اینترنتی رابطه مثبت

 اعتیاد اینترنتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.                                       و بین اضظراب  ب(

                      اعتیاد اینترنتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.                     و ج(بین 

 رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.                                            و آلکسیتایمیا اضظراببین  د(

     

 

 شاخص        

 متغير

 

 

VIF 

 )تورم واریانس(
Tolerance 

 )تحمل(

 الکسیتایمیا

 اضطراب
 

11/1 

18/1 

90/0 

85/0 

 آزمون اندازه

 واتسون-دوربین 81/1

 متغیر 1 2 3 4 5

   1 
1 

**59/0 

 اعتیاد. 1

 آلکسیتایمیا اینترنتی.2 

 اضطراب.3 44/0** 54/0** 32/0** 49/0** 1

P<0/01**     
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  اضطراب اعتياد اینترنتی بواسطهآلکسيتایميا و  ساختاري-(روابط علی1مدل ساختاري)

31/0= e                                                                          46/0**                   

                       

42/0**                                                          51/0** 

         

            

                                                                           39/0            e= 

 

 

 (نشان می دهد که:1مندرجات مدل ساختاری )

( در حد RMSEA(مدل اندازه گیری شده با مدل مفهومی برازش مطلوب دارد چرا که)الف( ریشه مجذور میانگین خطای برآورد)1

معنی دار  05/0( قرار دارد و این نسبت در سطح آلفای 5درحد مطلوب) کمتر از   df/ x2(قرار دارد)ب( نسبت 05/0مطلوب )کوچکتر از

 ( قرار دارند.90/0همگی در حد مطلوب)بزرگتر از GFI ،AGFI ،CFI ،NFI ،IFI ،TLIاست)ج( شاخص های برازش شامل 

(مورد تایید 1معنی دار است. بنابراین فرضیه ) 05/0(درسطح آلفای 46/0) βاعتیاد اینترنتی با ضریب (اثر مستقیم آلکسیتایمیا بر 2

 قرار می گیرد.

 

(مورد تایید 2معنی دار است. بنابراین فرضیه ) 05/0(در سطح آلفای 42/0) h ( اثر مستقیم اضطراب براعتیاد اینترنتی با ضریب3

 قرار می گیرد.

(مورد تایید قرار می 3معنی دار است. بنابراین فرضیه ) 05/0(درسطح آلفای 51/0) β یمیا براضطراب با ضریب(اثر مستقیم آلکسیتا4

 .گیرد.

در راستای بررسی اثرات غیر مستقیم آلکسیتایمیا بر اعتیاد اینترنتی بواسطه اضطراب از آزمون بوت استراپ تحت برنامه ماکروی 

   شده است. ارایه  6استفاده شد. نتایج در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TLI        IFI          NFI        CFI     AGFI        GFI       P     𝐱 2/df      df      𝐱 2   RMSEA 

03/0    363    121       3      001/0        95/0        94/0      94/0          93/0        95/0        95/0  

 آلکسیتایمیا

 اضطراب

 اعتیاد اینترنتی
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 ب: اثرات غير مستقيم آلکسيتایميا بر اعتياد اینترنتی بواسطه بد تنظيمی هيجانی و اضطرا6جدول 

 

 نشان میدهد که: 6مندرجات جدول 

معنی دار است.بنابراین پاسخ سوال  پژوهش  05/0اثرغیر مستقیم آلکسیتایمیا بر اعتیاد اینترنتی به واسطه اضطراب درسطح آلفای 

 (.β=22/0مثبت است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 واسطه

 متغیر 

 وابسته

مقدار  حدودبوت استراپ

 سوگیری

 سطح معنا مقدار اثر خطای برآورد

 پایین باال داری

 01/0 22/0 015/0 9000/0 1946/0 2571/0 اعتیاد اینترنتی اضطراب آلکسیتایمیا
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  بحث و نتيجه گيري
 پژوهش حاضر با ارایه مدل فرضی، رابطه بین الکسیتایمیا و اعتیاد اینترنتی  و اضطراب را مورد بررسی قرار داد.

در رابطه با فرضیه اول پژوهش، یافته ها نشان داد، اثر مستقیم آلکسیتایمیا بر اعتیاد اینترنتی معنی دار بوده است. وجود این رابطه 

 توصیف و پردازش درک، در نارسایی دلیل بهالکسیتایمیا  که است معتقد یپارو کر (.22( )21( )20( )19) (18همسو است بایافته های )

فرضیه خود درمانی پیشنهاد می کند  اوزان نیز بر اساس .(20)باشند داشته آمادگی اینترنتی اعتیاد به گرایش در افراد که میشود باعث هیجان

د نمی توان این رفتارهارا به منظور مقابله با هیجان های منفی خود به کار می برند استفاده از اینترنت( )و داروها مصرف الکل و معتادان،که 

ده و ش ارتباط هیجانی و کالمی این افراد موجب تسهیلباشد و  اراهی برای تسکین در موقعیت های استرس زا در افراد مبتال به آلکسی تایمی

 .(23)در این افراد می شود رفتارهای اعتیادیدر نهایت منجر به وابستگی به ا اینترنت، یتجربه خوشایند مصرف الکل و مواد 

از طرفی، افراد الکسیتایمیا، هیجان های کودکانه در سطح پیش کالمی با ظرفیت شناختی آسیب دیده دارند که این ناتوانی باعث می 

نتیجه، در این افراد تعارض فرد با محیط افزایش می یابد و شخص مکررا درماندگی شود که در تفسیر افکار، ناکار آمد و ناموفق عمل کنند در 

دی را و استرس در برابر هیجان ها را تجربه می کند و به منظور مقابله با این درماندگی ها، روش های مقابله ای ناپخته مانند رفتارهای اعتیا

تایمیا، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می کنند، درماندگی هیجانی را از ( و از آنجا که افراد مبتال به الکسی24ادامه می دهند)

( و چون احساس های 25طریق شکایت های بدنی نشان می دهند و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند) 

نی است، اما به علت مشکل در تمایز، توصیف و تنظیم احساس ها، برانگیختگی نامتمایز دارند، و این احساس ها همراه با یک برانگیختگی جسما

 فعال باقی مانده و از بین نمی رود و این امر باعث اختالل در دستگاه عصبی خود کار و دستگاه ایمنی می شود. چنین برانگیختگی که همراه

شود و در نهایت ممکن است گرایش به رفتارهای اعتیادی را به منظور ( می 26آلکسیتایمیا است، در نهایت باعث تولید اضطراب و افسردگی)

 کاهش این هیجان های منفی برگزیند.

 هرچند برخی از نظریه پردازان، رابطه ای بین الکسیتایمیا و اعتیاد را تایید نکرده اند.از طرفی  معتادانی که طبق تست های خود گزارشی

اور و گزارش نادرستی نسبت به هیجاناتشان دارند که ناشی از انگیزش ضعیف آنهاست . اگر افراد بر این الکسیتایمیک تشخیص داده میشوند، ب

به باور باشند که قادر به مواجهه موثر با هیجاناتشان نیستند، کمتر برانگیخته می شوند تا کاری را انجام دهند و برانگیختگی پایین منجر 

   (.27رفتارهای الکسیتایمیک می شوند)

(همسو 29( )19( )28طبق یافته های این پژوهش،اثر مستقیم اضطراب براعتیاد اینترنتی معنی دار است. این یافته با بررسی های )

 است.

مطالعات انجام یافته در معیارهای بین المللی نشان داده است که نوجوانان و جوانانی که به اینترنت اعتیاد دارند، دارای صفات ژنتیکی 

(. نوجوانانی با مشکل هویت یابی 28مشابهی با افراد مبتال به اختالالت مصرف مواد دارند و رفتارهای تکانشی و پرخاشگری دارند) و مزاجی

ی برای غلبه بر اضطراب ناشی از این حالت و ایجاد روابط بادیگران و براورد نیازهای اجتماعیشان به استفاده بیش از حد به اینترنت روی م

 (.19آورند)

در کل، به نظر میرسد که استفاده از اینترنت میتواندروابط اجتماعی افراد را گسترش دهد کسانی که روابط اجتماعی باالیی دارند شاید 

بی ل فواین ابزار به افزایش هر چه بیشتر این مهارتها نیز بینجامد  ولی افرادی که در برقراری روابط اجتماعی از مهارت کمتری برخوردارند )مث

اجباری رنج میبرند و تعامل با دیگران -اجتماعی که در روابط رو در رو اضطراب بیشتری را تحمل میکنند،یا فرادی که از اختالل وسواسی

برایشان اضطراب زاست( ناچارا برای حفط رابطه با دوستان به روابط مجازی بیشتری روی می آورند و چون این اجتناب، موجب دریافت پاداش 

حضور بیشتردر دنیای مجازی جهت جلب  توجه بیشتری از سوی همساالن ، تقویت میشود خود این مساله منجر به کاهش کمی و  میشود،

کیفی هرچه بیشتر روابط اجتماعیشان میشود در نتیجه برخورد اجتماعی با همساالن کاهش می یابد و یک سری مهارتهای اجتماعی رو در 

 استفاده از اینترنت و دنیای مجازی بیشتر به شکل افراطی و اعتیاد گونه درآمده و چرخه معیوب شکل میگیرد.روی شان نیزکاهش می یابد لذا 

( همسو است. در 30( )19طبق یافته های این پژوهش،اثر مستقیم آلکسیتایمیا براضطراب معنی دار است. این یافته با بررسی های )

یک ویژگی شناختی عاطفی است و فرد مبتال به آن در تنظیم و فهم هیجان  گفت که الکسیتایمیا تبیین رابطه الکسیتایمیا  بااضطراب می توان

و  های خود و دیگران ناتوان است و با توجه به این اکه افراد الکسیتایمیا با فقدان هیجانات در تنظیم هیجانات، دشواری در توصیف احساسات

عات هیجانی نتواند در فرایند پردازش شناختی ادراک و ارزشیابی گردند، افراد از نظر عاطفی کاهش ابراز هیجانات مواجه است، زمانی که اطال

و شناختی دچار آشفتگی و درماندگی شده و این ناتوای باعث مختل شدن سازمان عواطف و شناخت های آنان می شود. یکی از روش های 

جانی ناشی از تنش است. وقتی فرد نتواند به خوبی هیجانهای خود را تخلیه کنترل تنش، خصوصا در مورد هیجانهای منفی، تخلیه و بیان هی

   کند و یا احساسات و عواطف خود را به صورت کالمی ابراز کند، جزء روانشناختی ابراز هیجانی از جمله افسردگی و اضطراب افزایش می یابد.
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