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 چکیده
و  رایانهبا توجه به اینکه  .استتحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی  یکاراهمال

را  از طرف دیگر خطرات جدیدیاست،  مردم امروزمسبب تسهیل زندگی اینترنت ابزار ضروری زندگی 
پژوهش  هدف .باشدتحصیلی  یکاراهمالایجاد  تواندیمیکی از این مخاطرات  ؛ کهبه ارمغان آورده است

پژوهش  ینا .بودمتوسطه  آموزانتحصیلی در دانش  کاریاهمالحاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و 
در سال  آبادنجفمدارس متوسطه شهر  آموزانکلیه دانش  یآمار جامعه .توصیفی همبستگی بوداز نوع 

انتخاب گردید  یک دبیرستان یامرحلهتک یاخوشه یریگنمونهبه روش  ؛ کهبود 1343-49صیلی تح
 کاریاهمالپرسشنامه  و یانگپژوهش پرسشنامه اعتیاد اینترنت  ابزار .بود آموزدانش 139برابر حجم نمونه 

 یجنتا قرار گرفت. یموردبررس و رگرسیون خطی به روش همبستگی پیرسون هاداده .است یسوارتحصیلی 
 و (P≤0.01است )برقرار  r= 23/3تحصیلی رابطه مثبت  کاریاهمالنشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و 

غیر  آموزاندر دانش  .نمایدیم بینییشپتحصیلی را  کاریاهمالواریانس  درصد 4/32 ینترنتااعتیاد به 
 توانیمگروهی  طوربه پس .(P≤0.01) یابدیمکاهش  r= 92/3به معتاد به اینترنت این ضریب همبستگی 

باشد و در  تواندیمتحصیلی  کاریاهمالکننده خوبی برای  بینیپیشگفت که وابستگی به اینترنت 
وابستگی کمتر به اینترنت خطر  است بدین معنی ترضعیف بینیپیشغیر معتاد به اینترنت این  آموزاندانش
به لزوم انجام راهکارهایی برای پیشگیری و  توانیمنتایج حاصل  از .دهدیمرا بیشتر کاهش  کاریاهمال

 مقابله با وابستگی به اینترنت پی برد.

                                                           
 (fhamidi@srttu.edu) رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه تربیتی علوم گروه روانشناسی، . دانشیار1

 رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه مشاوره ارشد کارشناسی . دانشجوی3

 شهرخمینی واحد اسالمی آزاد دانشگاه مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی 3.
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 .متوسطه آموزان دانش به اینترنت، یاداعت تحصیلی، کاریاهمال :واژگان کلیدی

 مقدمه

 توجه مورداخیر  یهاسالمهمی است که در  یهابحثیکی از  1تحصیلی کاریاهمال

یک  ( و3،3333یک عادت بد )چیس عنوانبهبسیاری از پژوهشگران قرار گرفت و از آن 

در کارهای منظم روزانه خود  ساالنبزرگمشکل رفتاری یاد شده است که بسیاری از 

در تکالیفی که بایستی در مدت معینی  ویژه( به3،3333جانسن و کارتونکنند )یمتجربه 

را  کاریاهمال( 239 ص ،1499) 2و راثبلوم سولومون (9،3332آوینی و هارتیشوند )انجام 

 پریشانی که ییتا جا تکالیف غیرضروری انداختن تأخیر به عمل»: اندکردهتعریف  طوراین

 داده، گسترش را تعریف این (2،1444، به نقل از کوتلسا1441میلگرام )«. شود تجربه ذهنی

 به رفتار سلسله یک الف( :کندیم تأکید ضروری مؤلفه چهاربر  کاریاهمال تعریف در

 ازآنجاکه شود، ج( متوسط از ترپایین رفتاری محصول یک به منجر که ب( اندازی، تعویق

شود یممنجر  7مهم است، د( به آشفتگی هیجانی کاراهمالفرد  برای تکلیف آن انجام

سارق  کاریاهمال، شودیم ثمربی منجر به انجام یک کار کاریاهمال (.1343میرزایی،)

فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نسبت به او تغییر کند.  شودیمزمان است و باعث 

. (9،3334یعنی به تعویق انداختن انجام کاری و ارجاع عمل به آینده )ساتن کاریاهمال

در  انگاریسهلجوهره این آسیب روانی، تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و 

معانی . پس در همه کندیمی معنا پیدا کاری است بنابراین اهمال در امور فردی و امور جمع

متفاوتی تجلی  یهاگونه به کاریاهمالنوعی این دست و آن دست کردن نهفته است، 

                                                           
1. academic procrastination 

2. Chase 

3. Johansen & Carton 

4. Oweini & Harraty 

5. Solomon, L., & Rothblum,E 

6. Kutlesa N 

7. emotion disorder 

8. Sutton 
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 سازی،حران، ب3نگرانی، 3، پرخاشگری1دیدن یارؤبه موارد  توانیمآن  ازجملهکه  یابدیم

، اشاره کرد در امور، ابهام و سردرگمی از تکلیفبیزاری  ،پرتیحواساری، پرک

 (.1341؛ نقل از شاهرخی،2،3337؛ نینان و درایدن3337، 9تریسی ؛3337)استیل،

 در کهچندان. دارد انکارییرقابلغ اهمیت و فواید اینترنت روزافزون رشد شکیب

 ،ریزیبرنامه امکان آن بدون که است اساسی چنان اینترنت محوری نقش دوران حاضر،

 آینده جهان در علمی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، هایینهزم در یورو بهره توسعه

 نیازهای اکثر ،ایچندرسانه فنّاوری و قوی ایرسانه عنوانبه اینترنت. نخواهد بود یرپذامکان

 که دارد فردیمنحصربه و خاص هایویژگی فناوری این .کندیمتأمین  را بشر بنیادین

 به آسان دسترسی ماندن، امکان ناشناس. کندیم صدچندان کاربران برای را آن جذابیت

 هاییتواقع از شدن دور آوردن امکان فراهم و اینترنت در موجود مطالب تنوع ،آن

 جوانان و نوجوانان کودکان، بیندراین. است هایتجذاب این ازجمله زندگی ناخوشایند

 و هستند جدید دنیای ارتباط با برقراری و وجوجست شیفته دیگری سنی رده هر از بیش

 برای آنان کشش موجب مسئله همین و هاستناشناخته به گرایش مستعد هاآن پویای ذهن

 به نسبت کافی عدم شناخت شرایط این در .است مجازی دنیای به نیازهایشان تأمین

 و صفات یبا برخ ترکیب در آن هاییتجذاب کنار در اینترنت از استفاده چگونگی

حدی  تا شودیم اینترنت از مفرط سوءاستفادهاستفاده یا  موجب افراد، شخصی هایویژگی

 از نباید و( 1399 فرشباف،) شودیم محیط این به هاآن اعتیاد به تبدیل وابستگی این که

 البته".ماند غافل فرهنگی و اجتماعی هایینهزم در ویژهبه آن مخرب و پیامدهای ناگوار

 بلکه. نیست بدان منفی نگاه و پدیده این نفی معنای به اینترنت هاییباز آس گفتن سخن

 از اینترنت. است منفی و مثبت کارکردهای دارای که اینترنت است این واقعیت

 انتخاب به که است ایرسانه بلکه باشد شده تحمیل وچراچونبی که نیست هاییوریفنا

                                                           
1. vision 

2. agression 

3. worry 

4. Tracy 

5  . Neenan & Derayden 
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. پوشید چشم آن از طورکلیبه یا و کرد آن استفاده از توانیم هست، که طورهمان خود

 ،توانیم سازیفرهنگ و صحیح با آموزش که است لبه دو تیغ یک مثابهبه اینترنت

 غیراصولی آموزش نامناسب، با استفاده صورت این غیر در. نمود آن از فراوانی یهااستفاده

 ".رودیم بین از آن وسیلهبه فردی انسان و اجتماعی هویت کاربری، فرهنگ وجود عدم و

 (.1392،12فتوره چی،)

 راهنمای وی. شد مطرح (1447) 3گلدبرگ ایوان وسیلهبه آغاز در 1اینترنت به اعتیاد

 اختالل توصیف برای خود مدلراهنمای  عنوانبه را 3روانی یهااختالل آماری و تشخیصی

 از عبارت اینترنت به اعتیاد یا اینترنت از شناختیآسیب استفاده. برگزید اینترنت به اعتیاد

 به تواندیم که است شده یفکاربر تعر ضعیف کنترل بـا همراه اینترنت از استفاده

 از گیری،کناره عالئم و تحمل همچون معیارهایی که شود منجر 9تکانه کنترل یهااختالل

اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از  (2،3334همکاران و )المهستند  آن هایشاخصه

  .(2،3331)یاست دارد کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره مشکالت رفتاری

 9ساعت در هفته و یا  39کند که فرد معتاد کسی است که حداقل نیز اشاره می 7یونگ

. متخصصان در زمینه کندساعت در روز، وقت خود را صرف استفاده از اینترنت می

دهند. بندی استفاده از اینترنت ارائه میشناسی، محدودترین تعریف را برای طبقهآسیب

و  یک کاربر معمولی ،ساعت از اینترنت استفاده کند 3تا  3چنانچه فرد در هفته  کهطوریبه

ت که باید کاربری اس ،ساعت و یا بیشتر برسد 2/9چنانچه میزان استفاده وی از اینترنت به 

 .(3339و همکاران، 9لیم) یردگشناسانه قرار  آسیب هاییبررسمورد 

 :است برخوردار ویژگی سه از که است ایپدیده اینترنتی اعتیاد

                                                           
1. Internet Addiction 

2. Ivan Goldberg 

3. DSM-IV 

4. impulse-control disorder 

5. Lam et al 

6. Yacet 

7. Young 

8. Lim 
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 آن هایویژگی برخی که است وسواسی نظمیبی و اختالل نوعی اینترنتی، اعتیاد. 1

 به اعتیاد دچار فرد که گفت توانمی زمانی ،درواقع. است آسیب شناسانه شرایط مشابه

. باشند غیره و افسردگی تنهایی، زودرس، خستگی عالئم دارای که است شده اینترنت

 یهاروش. دارند اعتقاد اینترنتی اعتیاد از تعریفی چنین به یونگ و اورزاک همچون افرادی

 .است انگیزش درمانی تقویت و شناختی رفتاردرمانی نیز، اعتیاد نوع این درمان

 تحقیقی زمینه دیدگاه این از. است روانی نظمیبی و اختالل نوعی اینترنتی، اعتیاد. 3

 اینترنت معتادان ،دیدگاه این. است کرده ظهور «اینترنتی درمانیروان» عنوان تحت جدیدی

 و خبری یهاگروه تشکیل نیز، اعتیاد نوع این درمان روش. بیندمی بیمار عنوانبه را

 نقش هم به مرتبط روانی اختالالت اعضای درمان، از شکل این در. است بحث یهاگروه

 از آن، با برخورد یهاروش و برخط هاییشنهادپ ارائه با و کرده بازی را حمایتی گروه یک

 اعتقاد دیدگاهی چنین به آلسی و هانگ استن، چون افرادی. کاهندمی اینترنتی اعتیاد شدت

 .دارند

 قوی رابطه یک وجود نیز، مسئله این دلیل. است رفتاری مشکل نوعی اینترنتی اعتیاد. 3

 که افرادی که اندداده نشان مطالعات. است شیمیایی وابستگی و اینترنتی اعتیاد بین

 تا کنندمی اینترنت صرف را بیشتری وقت هفته در دارند، شیمیایی وابستگی مشکالت

 (.3339و همکاران، )لیم«یمیاییش یرغ وابسته» کاربران

 آن بازشناسی و اینترنت به اعتیاد برای را معیار چندین (3333) 1اولیور و اندی

 :از اندعبارت مهم معیارهای این از مورد سه. اندبرشمرده

 و قراریبی احساس شود، خارج اینترنت از تا کندمی سعی شخص که موقعی. 1

 .کندمی بدخلقی

 گناه، ناامیدی، و یأس احساس از کاستن یا و مشکالت از فرار برای اینترنت، از. 3

 .شودمی استفاده افسردگی یا و اضطراب

                                                           
1. Oliver, Andy 
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 و خانواده اعضای به اینترنت، از خود استفاده وسعت و میزان مورد در اینترنت کاربر. 3

 باالی هزینه باوجود شخص نهایتاً، ؛ وکندمی کتمان را آن و گفته دروغ دوستانش یا

 (3333،اولیور و اندیکند )می استفاده آن از مکرراً اینترنت، از استفاده

بیان  گونهاینو عالئم اختالل اعتیاد اینترنتی را  اینترنتی اعتیاد عالئم( 3333) 1پینلی 

 .داردیم

 و اختالل نوعی اینترنتی، اعتیاد اعتیادها، دیگر انواع تمامی مانند عالئم اعتیاد اینترنتی:

 برای الزم زمان افزایش به نیاز) تحمل چون هاییمشخصه با اجتماعی ـ روانی نظمیبی

 و رعشه ویژهبه) گیریکناره عالئم ،(استفاده اولیه یهازمان با برابر مطلوبیت کسب

 و (بدخلقی و تندخویی افسردگی،) عاطفی اختالالت ،(حوصلگیبی اضطراب، ارتعاش،

 لحاظ به اجتماعی روابط فقدان یا و کاهش) اجتماعی مناسبات و روابط یختگیگسازهم

 .است( کیفی یا کمی

 هنگام در مشکالت یا و فردی میان مشکالت: از اندعبارت اینترنتی اعتیاد اختالل عالئم

 یا و کار خانواده، دوستان، به مربوط هاییتمسئول گرفتن نادیده مطالعه، یا کار

 تالش هنگام یخلقکج اینترنت، از کشیدن دست از پس گیریکناره فردی، هاییتمسئول

 یا گفتن دروغ ،شدهیزیربرنامه زمان از بیش ماندن برخط اینترنت، از کشیدن دست برای

 سبک در تغییر خانواده، یا دوستان ازنظر اینترنت با کار واقعی زمان داشتننگه مخفی

 سالمتبه توجهیبی فیزیکی، فعالیت کاهش اینترنت، با بیشتر وقت گذران منظوربه زندگی

 در وقت گذران منظوربه خواب الگوی در تغییر یا و یخوابکم یا خوابیبی و شخصی

 .اینترنت

 رایج الگوهای با متفاوت رفتارهایی تنهانه اینترنت، از استفاده صورت در افراد طرفی، از

 متفاوت ،جامعه افراد اکثریت با نیز تفکرشان نوع بلکه دهند،می نشان خود از جامعه در

 و وسواس بر چندانی کنترل دارند، اینترنت به راجع وسواسی هایاندیشه افراد این. شودیم

 همچنین،. هاستآن دوست تنها اینترنت کنندمی فکر حتی و نداشته شاناینترنتی هایانگیزه

                                                           
1. Pinnelli 
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 خوبی احساس آن، در هاآن که است جایی تنها اینترنت که کنندمی فکر افراد گونهاین

 .(1323ص  3333پینلی،) .دارند اطراف جهان و خود به نسبت

 اعتیاد) فنّاوری از افراطی استفاده بین ( در پژوهشی تحت عنوان رابطه1394) زادهحسن

 به این نتیجه رسید که بین آموزان دانش روانی و آموزشی وضعیت ( ویامکو پ اینترنت به

 ؛ وندارد وجود معنادار رابطه پیشرفت تحصیلی و اینترنت از افراطی استفاده متغیر دو

 وجود رابطه معنادار تحصیلی پیشرفت و پیامک از افراطی استفاده دو متغیر بین همچنین

 وجود معنادار رابطه تنهایی احساس و ینترنتاز ا افراطی استفاده متغیر دو بین اما؛ ندارد

 آن رابطه و اینترنت به اعتیاد میزان پژوهشی تحت عنوان بررسی ( در1343) یروحان .داشت

بین انگیزه  مازندران استان متوسطه دوره آموزان دانش اجتماعی و رشد تحصیلی یزهباانگ

( 1399) بیگی، . محمدمحاسبه نمود را 33/3 یمنفتحصیلی و اعتیاد به اینترنت همبستگی 

 تعداد با اراک پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان در اینترنت به وابستگی داد که نشان

 تحصیلی ترم اخیر، هایترم در کل معدل افت گذرانده، واحدهای تعداد افتاده، واحدهای

 یدختیب .داد نشان داریمعنی ارتباط 32/3 در سطح تحصیل دوره طول در مشروطی و

پیشرفت  دهندهنشان عنوانبهبین دو سال تحصیلی  آموزانمقایسه معدل دانش  ( با1341)

منفی  و معنادار همبستگی تحصیلی پیشرفت و به اینترنت اعتیاد بین که داد تحصیلی نشان

 تفاوت اینترنت استفاده از میزان ازنظر پسر و دختر آموزان دانش بین. دارد وجود 27/3

، ینچنهم. است دختران از باالتر پسران در اینترنت از استفاده میانگین و دارد وجود معنادار

 .کننده در استفاده از اینترنت است بینیپیشو  مؤثرشخصیتی از عوامل  هایویژگی

پس از استفاده  آموزاندانش  درصد 29( نیز در تحقیقات خود دریافت 1449) 1یانگ

 طوربه هاآنمطالعه خود دچار افت شدند و نمرات  یهاعادتزیاد از اینترنت در 

 اگرچه افزایش یافت. آموزانین دانش ا هاییبتغکاهش یافت و میزان  ایمالحظهقابل

 اما یک وسیله ایده آل آموزشی قرار داده است، عنوانبهاینترنت این ابزار را  هاییستگیشا

 گپ، یهااتاق نامربوط، هاییتسادر  اغلب فعالیت خالقانه، جایبه آموزاندانش 

                                                           
1. Young 



 نامه فناوری آموزش و یادگیریفصل

 

 

ول
ل ا

سا
، 

ره 
ما

ش
3، 

ن 
ستا

تاب
49

 

09 

 1ینجم .پردازندیم وگذارگشتبازی به  افزارهاینرمو  ایمکاتبهدوستان  هاییسسرو

 ترمیانپانمرات  با معدل بین اعتیاد به اینترنت داریمعنی اختالف که داد ( نشان3312)

این نتیجه رسید  بهی در پژوهش( 3311) 3ندارد. اوداسی وجود دانشجویان خارجی مالزی

 تحصیلی و اعتیاد اینترنتی همبستگی منفی وجود دارد ولی رابطه بین کارآمدیکه بین خود 

 کارآمدینیست و خود  دارمعنیآماری  ازنظرتحصیلی  کاریاهمالاعتیاد اینترنتی و 

( 3313همکاران ) و 3استاوروپولس .کندیم بینیپیشاعتیاد اینترنتی را  خوبیبهتحصیلی 

( 3312) 9وچوی . جوندارد که اعتیاد اینترنتی با پیشرفت تحصیلی رابطه عکس ندداد نشان

 ارتباط اینترنتی اعتیاد و منفی احساسات با مثبت طوربه تحصیلی استرس که کردند بیان

 حاصل نتایج این، بر عالوه. دارد مستقیم ارتباط اینترنت به اعتیاد با منفی احساسات و دارد

 هیجانات طریق از نوجوانان تحصیلی استرس که دهدیم نشان ساختاری معادالت مدل از

  یهمبستگ ( 3313) اوداسی .است اینترنت به اعتیاد یرتأث تحت غیرمستقیم طوربه منفی

37/3 =R 13/3 همبستگی و پرخطر رفتارهای و اینترنت به اعتیاد بین- =R به اعتیاد بین 

 .آورد به دست تحصیلی کارآمدی خود و اینترنت

مستقیم به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و  صورتبهتحقیقی  کشور در داخل

ضمنی در مقدمه  صورتبهتحصیلی پرداخته نشده است در برخی از تحقیقات  کاریاهمال

شده است و در برخی دیگر ارتباط اعتیاد به اینترنت را با پیشرفت تحصیلی  ایاشارهبه آن 

 کاریاهمالآمده است و با توجه به اهمیت  به دستو نتایج ناهمخوانی  اندکردهبررسی 

 زیر هستند. سؤاالت بررسی درصدداین تحقیق محققان در تحصیلی در پیشرفت تحصیلی، 

 ؟چگونه است تحصیلی کاریاهمالبا و وابستگی به اینترنت  اعتیاد رابطه -1

 کرد؟ بینیپیشاعتیاد به اینترنت  به با توجه توانیمتحصیلی را  کاریاهمالاز  چقدر -3

                                                           
1. Najmi 

2. Odaci 

3. Stavropoulos 

4. Jun&Choi 
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که به اینترنت معتاد  یکاربراندر تحصیلی  کاریاهمالرابطه وابستگی به اینترنت و  -3

 ؟نیستند چگونه است

 روش

دوم تا  آموزاناست. جامعه آماری کلیه دانش  همبستگی توصیفی از نوعاین پژوهش 

 یاخوشه یریگنمونهکه به روش  باشندیم آبادشهر نجفچهارم مدارس متوسطه 

و با توجه به تعداد ع(( انتخاب گردید رضا )دبیرستان امام مدرسه )یک  یامرحلهتک

 شد. برآورد نفر 42 یازموردنو استفاده از روش کالین تعداد نمونه  هاپرسشنامه سؤاالت

 (1393دالور،)

 )= nها پرسشنامه سؤاالت )مجموع تعداد×(2/3 تا 2(=)33+13)×3= 42

 عنوانبهبود  نفر 139ها آندوم تا چهارم این مدرسه که تعداد  آموزانتمام دانش  پس

 .نمونه در نظر گرفته شدند

پرسشنامه  ( و1343) 1سواری تحصیلی کاریاهمال مقیاس ابزارهای پژوهش شامل

 1343 سال در تحصیلی کاریاهمال پرسشنامه .( است1444)  (IAT)3یانگ ینترنتا یاداعت

تعداد گویه های پرسشنامه  ؛ واست شده ساخته عاملی تحلیل روش به سواری کریم توسط

( 3ی،عمد کاری( اهمال1 مؤلفهدارای سه  و بوده سؤال 13تحصیلی  کاریاهمال

 1 سؤالو  برنامگییباز  یناش کاری( اهمال3 یروان یجسم یاز خستگ یناش کاریاهمال

 سؤالناشی از خستگی جسمی روانی و  کاریاهمال 4 تا 2 سؤال عمدی، کاریاهمال 2تا 

 لیکرت مقیاس در هاجواب و سنجدیمرا  برنامگییبناشی از  کاریاهمال 13 تا 13

( 9) یشههم ،(3اوقات ) بیشتر ،(3) اوقاتیبعض ،(1) ندرتبه ،(صفرهرگز ) :صورتبه

 به 92/3آزمون  کل برای کرونباخ آلفای طریق از آزمون یاییپا .گرددیم یگذارنمره

( 1441تاکمن ) کاریاهمال آزمون با کردن همبسته طریق از آزمون ییروا .آمد دست

                                                           
1. Savari Academic Procrastinare Inventory 

2. Young Internet Addiction Test 
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 این در آزمون این پایایی ؛ و(1343سواری،) گردید برآورد 32/3 آن مقدار و یینتع

 .آمد به دست 94/3برابر  پژوهش

در  پژوهشگران اینترنت، به اعتیاد تشخیصی معیارهای سر بر نظراتفاق عدم به توجه با

 و کرده تدوین پدیده این سنجش برای را گوناگون یهاپرسشنامه خود یهاپژوهش

 نامهپرسش ازآنپس و یانگ یسؤال هشت پرسشنامه ،هایاسمق این میان از. اندکاربردهبه

 و سادات احمدیاست ) گرفته قرار استفاده مورد همه از بیش اوسؤالی یستب

 اجرای در .شد استفاده یانگ سؤالییستبپرسشنامه  از نیز پژوهش این در (.1341،همکاران

( 2333) همکاران و کیم و( 3339) همکاران و 1یو کره، یانگ در اینترنت به اعتیاد آزمون

 (3332) 3چو و لی بیتی، چو، ینگ، و آوردند دست به را 43/3 از کرونباخ بیش آلفای

 و یشهرآرا پژوهش در آوردند. دست به 92/3 را هفته دو از آزمون پس باز آزمون پایایی

 کرونباخ یآلفادر این پژوهش نیز  ؛ وآمد دست به 99/3 کرونباخ آلفای (1397) همکاران

 2 مقیاس روی سؤال 33 از یک هر به باید دهندهپاسخ پرسشنامه، این در شد. محاسبه 49/3

. بدهد پاسخ( 2) یشههم و( 9اغلب ) ،(3معموالً ) ،(3) یگاه ،(1) ندرتبه شامل یاهجدر

 94 تا 33 نمره که معنا بدین شد، استفاده یانگ دستورالعمل حاصل از نمره ارزیابی برای

 کاربر نمره و خطر معرض در کاربر دهندهنشان 74 تا 23 نمره ،یکاربر معمول دهندهنشان

 کاربر معتاد به اینترنت است. دهندهنشان 133 تا 93

 قرار وتحلیلیهتجز مورد استنباطی و توصیفی آمار طریق از شدهیآورجمع یهاداده

 یهاشاخص محاسبه درصدها، محاسبه جداول، تنظیم جهت توصیفی آمار از. گرفته است

 بخش در و است شده استفاده معیار انحراف و میانگین شامل پراکندگی مرکزی و مناسب

و رگرسیون  پیرسون همبستگی ضریب تحقیق از هاییهفرضآزمودن  جهت استنباطی

 .استفاده شده است 33SPSS افزارنرمو برای این منظور از  است شده استفاده

  

                                                           
1. Yoo 

2. Yang CK. Choe BM. Baity M. Lee JH. Cho JS 
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 نتایج

 کاریاهمالدر پرسشنامه اعتیاد یانگ و  هایآزمودنمیانگین و انحراف معیار نمرات 

 .است 1 تحصیلی مطابق جدول

میانگین و انحراف معیار نمرات .1 جدول  

 انحراف معیار میانگین نمره

 13/19 32/91 اعتیاد به اینترنت

 41/4 77/33 تحصیلی کاریاهمال

را در وابستگی به اینترنت در  هایآزمودنارزیابی با توجه به دستورالعمل یانگ وضعیت  و با

درصد وانی و جای داد که فرا توانیمخطر و کاربر معمولی  در معرض سه گروه معتاد،

 محاسبه گردید. 3 مطابق جدول یفراوان

 وضعیت وابستگی به اینترنتجدول فراوانی  .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت وابستگی

 9/3 3 معتاد

 3/39 33 در معرض خطر

 9/73 41 کاربر معمولی

 133 139 جمع

 ؟چگونه است تحصیلی کاریاهمالو وابستگی به اینترنت  اعتیاد رابطه اول: سؤال

 تحصیلی و اعتیاد به اینترنت کاریاهمالهمبستگی  .3جدول 

 داریمعنیسطح  تعداد ضریب همبستگی متغیرها

 333/3 139 23/3 تحصیلی و اعتیاد به اینترنت کاریاهمال

 ذکر شده است. 3جدول از همبستگی پیرسون که در  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

سطح  در 23/3تحصیلی و اعتیاد به اینترنت با ضریب همبستگی  کاریاهمال یهمبستگ

 .شودیم یرفتهپذ 31/3

 بینیپیشاعتیاد به اینترنت  به با توجه توانیمتحصیلی را  کاریاهمالاز  چقدردوم:  سؤال

 کرد؟
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 تحصیلی و اعتیاد به اینترنت کاریاهمال رگرسیون خطی بین .4جدول 

 R R² داریمعنیسطح  بینیشپمتغیر  متغیر مالک

 37/3 23/3 33/3 اعتیاد به اینترنت تحصیلی کاریاهمال

 37گفت که  توانیمآمده است  9که در جدول  به نتایج حاصل از رگرسیون با توجه

 کرد. بینیپیشبا اعتیاد به اینترنت  توانیمتحصیلی را  کاریاهمالدرصد از 

که به اینترنت  یدر کاربرانتحصیلی  کاریاهمالرابطه وابستگی به اینترنت و  سوم: سؤال

 ؟معتاد نیستند چگونه است

در  آموزان( از کل دانش درصد 9/3نفر ) 3 نمره تنها گفت که توانیم 3 با توجه به جدول

به اینترنت تشخیص داده  و معتادبوده است  93مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ باالتر از 

 سوم پاسخ داد. سؤالبه  توانیم هاآنآوردن  یرونبا ب. اندشده

 در کاربران غیر معتاد و اعتیاد به اینترنتتحصیلی  کاریاهمالهمبستگی  .5جدول 

 داریمعنیسطح  تعداد ضریب همبستگی متغیرها

 333/3 131 92/3 تحصیلی و اعتیاد به اینترنت کاریاهمال

 ذکر شده است 2 از همبستگی پیرسون که در جدول آمدهدستبهبا مراجعه به نتایج 

با ضریب  معتاد یرغتحصیلی و اعتیاد به اینترنت در کاربران  کاریاهمال یهمبستگ

 .شودیم یرفتهپذ 31/3سطح  در 92/3همبستگی 

غیر معتاد به  آموزاندر دانش  تحصیلی و اعتیاد به اینترنت کاریاهمال رگرسیون خطی بین. 6جدول 

 اینترنت

 R R² داریمعنیسطح  بینیشپمتغیر  متغیر مالک

 31/3 92/3 33/3 اعتیاد به اینترنت تحصیلی کاریاهمال

اینترنت که در جدول  معتاد بهغیر  آموزانبه نتایج حاصل از رگرسیون برای دانش  با توجه

با اعتیاد به  توانیمتحصیلی را  کاریاهمالدرصد از  31گفت که  توانیمآمده است  2

 کرد. بینیپیشاینترنت 
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 بحث

 کاریاهمالاینترنت و  به یاداعتاز پژوهش حاضر وابستگی و  آمدهدستبهنتایج  بر اساس

 هایبینیپیش توانیمکه با این همبستگی  دارند 23/3همبستگی برابر  تحصیلی با یکدیگر

 پس .(1343بیابانگرد،داد)انجام  توانینمفردی  هایبینیپیشگروهی انجام داد ولی 

 کاریاهمالاینترنت وابسته هستند احتمال  که بیشتر به یآموزاندانشگفت که در  توانیم

تحصیلی را  کاریاهمال از درصد 37، تحصیلی بیشتر است و با توجه به نتایج رگرسیون

 نمود. بینیپیشبا وابستگی و اعتیاد به اینترنت  توانیم

است تحقیقات گذشته حاکی از اثرات منفی وابستگی به اینترنت  یجاز نتابرخی 

در  پس از استفاده زیاد از اینترنت آموزاندانش  درصد 29( که 1449) ، یانگازجمله

 یروحانهمچنین . یافت ها کاهشآنمطالعه خود دچار افت شدند و نمرات  یهاعادت

 نمود و محاسبه را 31/3 یمنف همبستگی اینترنت به اعتیاد و تحصیلی انگیزه بین( 1343)

 ارتباط با افت تحصیلی دانشجویان در اینترنت به وابستگی ( که1399) یگیب محمد

 نشان تحصیلی سال دو بین آموزان دانش معدل مقایسه ( با1341) یدختیب داری دارد،معنی

اوداسی  .دارد وجود منفی همبستگی تحصیلی پیشرفت و اینترنت به اعتیاد بین که داد

تحصیلی و اعتیاد  کارآمدیاین نتیجه رسید که بین خود  خود به در پژوهش( 3311)

دادند که اعتیاد اینترنتی با  ( نشان3313) استاوروپولس ،اینترنتی همبستگی منفی وجود دارد

سبب  تواندیماعتیاد اینترنتی ( 3312) وچوی جون پیشرفت تحصیلی رابطه عکس دارد.

 که داد نشان( 3313) ایجاد احساسات منفی شود و ایجاد استرس تحصیلی نماید. اوداسی

 .دارد عکس رابطه تحصیلی کارآمدی خود با اینترنت به تیاداع

 اینترنت از افراطی استفاده متغیر دو بین( 1394) زادهحسن دیگر از تحقیقات، یولی برخ

 اختالف کهدریافت ( 3312) نجمی. معناداری پیدا نکرد رابطه تحصیلی پیشرفت و

 یاوداس .ندارد وجوددانشجویان  ترمیانپانمرات  با معدل بین اعتیاد به اینترنت داریمعنی

 رابطه .پیدا نکرد دانشجویان در تحصیلی کاریاهمالبین اعتیاد اینترنتی و  یارابطه( 3311)
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بین  کهینابا توجه به  .نکرد یداپمنفی بین وابستگی به اینترنت و عوامل تحصیلی 

بیشتر افرادی  ؛ و(1،3334بالکیس و دیوریو)ارتباط منفی وجود دارد  ،و سن کاریاهمال

، به علت دهندینمدرونی این کار را انجام  یخودکنترلبه خاطر  صرفاًند کاراهمالکه کمتر 

ند. کاراهمالدارند کمتر  کاریاهمالبرای غلبه بر  اییافتهرشد  یهاوارهطرح کهینا

ناب از اجت توانندیممکرر  هایینتمرتحقیقات مختلف نشان داده است که افراد با 

 (.3337؛ به نقل از استیل، 1449، 3را یاد بگیرند )بامیستر کاریاهمال

تحقیقات  یهانمونه توجیه کرد که گونهاین توانیمرا  ذکرشدهتفاوت بین تحقیقات 

و وابستگی به اینترنت در  اندبودهمتفاوت  و فرهنگجنس و سطح تحصیالت سن و  ازنظر

اثرات منفی اینترنت در دانشجویان کمتر از  کهچنانمتفاوت اثر گذاشته است  یانمونههر 

از اثرات وابستگی به اینترنت  توانیمبا آموزش و تمرین  ؛ وآمده است به دستدیگران 

اشخاص رشد بیشتری  یهاوارهطرح برودباالتر افراد کاست و هرچه سن و تحصیالت 

 .گرددیمی بیشتر یخودکنترلایجاد  و سبب داشته

در برخی از تحقیقات متغیر مناسبی برای پیشرفت تحصیلی در نظرگرفته نشده است 

به تغییر  تحصیلی سال دو بین آموزان دانش معدل از مقایسه ( که1341) یدختیب ازجمله

همزمان  هاییدهپدپیشرفت تحصیلی پی برده است و به عواملی چون رشد، اثرات تاریخ و 

 توجه ننموده است.

نظر  را در انددادهدرصد نمونه را تشکیل  9/3که معتاد به اینترنت  آموزاناگر دانش 

با وابستگی به اینترنت توجیه  توانیمرا  کاریاهمالدرصد  31نگیریم خواهیم دید که فقط 

درصد نیز در محاسبه وارد  9/3این درصد کاهش نسبت به موقعی که  2کرد یعنی حدود 

باالی  به حد آموزانتیجه گرفت هرچه ما از نزدیک شدن دانش ن توانیمو  شوندیم

تحصیلی با درصد بیشتری کاهش پیدا  کاریاهمالوابستگی به اینترنت جلوگیری کنیم، 

                                                           
1. Balkis & Duru 

2. Baumeister 
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این لزوم اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده نوظهور و  ؛ وکندیم

 .دهدیمرانشان  اجتنابیرقابلغ

در زندگی  یپوشچشمو  اجتنابیرقابلغبه یکی از اجزاء و وسایل امروزه اینترنت 

ما باید  استو معایب مختص خود  هایتمزدارای  اییدههر پد ؛ وامروزی تبدیل شده است

را  و جامعهپدیده انجام دهیم بهترین استفاده را از این  هایژگیوبتوانیم با شناخت این 

در  شودیمپیشنهاد  روینازا توانمند سازیم که کمترین آسیب را دریافت کنند. چنانآن

در  هانمونهاز  استفاده راهکارهای مقابله با وابستگی به اینترنت، یبر روتحقیقات آینده 

اجتماعی و  یهاشبکهوابستگی به  یبر رو پژوهش ،ترمتنوعو  تربزرگ هاییاسمق

 ، پرداخت.شودیمه از طریق تلفن همراه انجام همزمان اینترنتی ک هاییباز

 نابعم

 :تهران .و علوم تربیتی یشناسروانتحقیق در  یهاروش .(1343) یلاسماع بیابانگرد،

 .دوران انتشارات

 و تحصیلی پیشرفت با اینترنت به اعتیاد رابطه .(1341رمضان )، زادهحسنو  بیدختی، عاطفه 

 علوم در ارتباطات و اطالعات یآورفن فصلنامه فراگیران، شخصیتی هایویژگی

 .137 -42ص  ،اول شماره ،سوم سال ،تربیتی

و  اینترنت به اعتیاد) فنّاوری از افراطی استفاده بین رابطه .(1394رمضان ) ،زادهحسن

تربیتی  روانشناسی فصلنامه .آموزان دانش روانی و آموزشی وضعیت ( ویامکپ

 .91-24 ص ،3 شماره اول، سال ،تنکابن واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 :تهران .نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی یمبان .(1393) یعلدالور، 

 .رشدانتشارات 

 انگیزه با آن رابطه و اینترنت به اعتیاد میزان یبررس .(1343) یدهسع ،یتار ؛یلهفض روحانی،

 فصلنامه .مازندران استان متوسطه دوره آموزان دانش اجتماعی و رشد تحصیلی

 .32-14ص  دوم، شماره دوم، سال تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات یآورفن
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فرامرز  ،یو سهراب یهمهد بیگی، معصوم فاطمه؛ ،محمدی زاده احمدی، هدی؛ سادات

 جمعیت هایویژگی با آن رابطه و اینترنت به اعتیاد شیوع میزان بررسی .(1341)

تربیتی )روانشناسی  یشناسروان .طباطبائی عالمه دانشگاه دانشجویان بین شناختی در
 .39- 14 ص ،32 , شماره9 دوره ،و علوم تربیتی(

 فصلنامه. تحصیلی یکاراهمال آزمون یابیاعتبار  و ساخت(. 1343) یمکر سواری،
 .47-113 ص دوم، سال ،2 شماره ،تربیتی یریگاندازه

 کاریاهمالو اضطراب امتحان با  گراییکمال(. بررسی ارتباط 1341) شاهرخی، مسلم

 رجایی. شهید دبیرکارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت  نامهپایانتحصیلی دانشجویان. 
 به اعتیاد شیوع میزان بررسی .(1397) یرضاعل ،مرادی و یلیل ،زادهقاسم ؛مهرناز ،شهرآرای

 ،تهران شهر دبیرستانی آموزاندانش  در نفسعزت و تنهایی آن با رابطه و اینترنت
 .94شماره  تربیت و تعلیم فصلنامه

ص  .ویرایش نشر: تهران .نوظهور اعتیاد سایبری، اعتیاد(. 1392) یمحمدمهد چی، فتوره

12 

 و تحقیقات مرکز انتشارات :تهران .هایزهانگ و علل اینترنتی، اعتیاد(. 1399ساحل ) فرشباف،

 .همشهری ایرسانهمطالعات 

 ،سعیدی و فرهاد ،قمری ؛نرگس ،یمحمد صالح ؛علی ،قضاوی ؛ابوالفضل ،یگیمحمد ب

 دانشگاه دانشجویان تحصیلی وضعیت بر اینترنت به وابستگی یرتأث .(1399عاطفه )

 (,دانش آوردره) اراک پزشکی علوم دانشگاه مجله، 99 بهار اراک پزشکی علوم

 .133-42ص  ،شماره ,13دوره 

 منفی، و مثبت گراییکمال (. نقش1343) بهروزبیرشک، و  ، بنفشهغرایی ؛میرزایی، مصلح

 کاریاهمال بینیپیش در هیجانی بخشینظم در مشکل نگرانی و خودکارآمدی،

 سال ایران، بالینی روانشناسی و پزشکیروان مجله. گیریتصمیم و رفتاری

 393-333 ص ،3 شماره نوزدهم،
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