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Abstract 
The present study aims to compare the psychological characteristics of high 

school students involved in cyberspace and ordinary students. The statistical 

population of this study included all students of high school schools in 

Poldokhtar city in 2017-2018, which was about 3990. According to Krejcie 

and Morgan's table, 350 people (175 girls and 175 boys) were selected as 

samples based on the multi-stage sampling method. McFarlane's love of 

learning questionnaire (2003), Oxford Happiness (1989), Rosenberg's self-

esteem, shearer and carver Life Orientation (1995), Herman's achievement 

Motivation (1970), and Self-Regulatory Skills of Buffard et al (1995) were 

used. Data were analyzed using SPSS21 software. Data analysis showed that 

students involved in cyberspace, significantly, have less love of learning, 

happiness, academic achievement motivation and poorer academic 

performance, lower self-esteem and at last, their life orientation was more 

pessimistic, but there is no significant difference between the two groups in 

the use of self-regulatory skills. The findings of this study suggest that the 
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drowning of students in cyberspace from various aspects can lead to harm to 

them as learners of knowledge. This damage can at first, be emotional and it 

will attack the love of learning, happiness, self-esteem, and positive life 

orientation in adolescents. Next, it can lead to academic failure and 

inappropriate academic performance. 

Keywords: Love to Learning, Selfsteem, Happiness, Achievement 

Motivation, Life Orientation, Selfregulation. 
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و  ریآموزان درگ دانش یلیو تحص یشناخت روان تیوضع سهیمقا

 در دوره متوسطه یمجاز یدر فضا ریردرگیغ

 

يوندیکامرانش
و  یدانشکده روانشناس ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یتیترب یگروه روانشناس اریاستاد

 .رانیتهران، ا یتیعلوم ترب
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیترب یروانشناس یدکترا یدانشجوحسنونداهللفضل

 

مقدمیعبدالهميمر
مرکز مشاوره خانواده آموزش و  ریمشاور و مد ،یتیترب یروانشناس یدکترا

 رانیآباد،. لرستان، ا پرورش شهرستان خرم
 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یتیترب یارشد روانشناس یکارشناسیمحمودکوشک

  چکیده
تحصیلیروانوضعیتيمقايسهباهدفحاضرپژوهش درغیردرگیرودرگیرآموزاندانششناختیو

انجامدورهدرمجازيفضاي پلدختر شهرستان در متوسطه شدي بر. پژوهشمبتنی علیاين -روش

شهرستانيمدارسدورهمتوسطهآموزاندانشيشاملکلیهحاضرپژوهشآمارييايبود.جامعهمقايسه

ودختر595)نفر053مورگان،وکرجسیجدولاساسبربود.نفر0773برابربا79-79سالدرپلدختر

بهپسر595 شدگرفتهنظردرنمونهعنوان( ايتصادفیچندمرحلهگیريافرادنمونهبراساسروشنمونه.

پرسشنامهعشقانتخاب -روزنبرگ،جهتنفسفارلن،شادکامیآکسفورد،عزّتيادگیريمکبهشدند.

مهارت هرمنس، پیشرفت انگیزش کارور، و شییر زندگی خودتنظیمیگیري وهاي همکاران،بوفارد

 فضايمجازيپژوهشگرساخته دادهمورداستفادهدرگیريدر گرفت. افزارنرمدرآمدهدستبههايقرار

SPSS21بهمعنادار،عشقطوربهآموزاندرگیردرفضايمجازيدانشکهدادهانشانيافته.شدتحلیل

-گیريزندگیبدبینانهتروجهتنفسپايینيادگیري،شادکامیوانگیزشپیشرفتتحصیلیکمتر،عزّت

آموزانباسطحدرگیريکمترنشاندادندودوگروهموردمطالعهتنهادربرخورداريازترينسبتبهدانش
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آموزانهاحاکیازآناستکهدرگیريزياددانشهايخودتنظیمیتفاوتمعنادارنداشتند.يافتهمهارت

چالشدروضعیتعاطفیوهیجانینوجوانانگرددوعملکرديايجادتواندزمینهدرفضايمجازيمی

موفقآناندرفضايمدرسهرابامشکلروبروسازد.

.یروان تیوضع ،یمجاز فضای آموزان،دانش :ها واژهکلید
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 مقدمه

هايشبکهاينترنت،هايیمانندماهواره،رسانهشدنیجهانآن،دنبالبهواطالعاتانقالب

دگرگونیتلفنواجتماعیمجازي زندگیانسانبهوجودآوردههمراه هايشگرفیدر

5071سانیج،دهقانی)است :010 شبکه(. راستا، اين مجازيدر اجتماعی کسب5هاي با

وشدهليتبدترينابزارهايارتباطیدرسطحجامعهاعتباروشهرتفراوانبهيکیازمهم

امريروزمرّهوثابتبدلگشتهعنوانبههابرايبسیاريازافرادجامعهاستفادهازاينشبکه

میالدي،حضوردر5773(.درهمینراستا،ازحدودسال,2007Boyd & Ellisonاست)

يعموممردمبدلبهبخشیاززندگیروزمرّه«0دنیايواقعی»درکنار«1دنیايمجازي»

هايدنیايمجازيودنیايواقعی،سودمندياينفضاتفاوتويژگیباوجود.گشتهاست

است،ولینبايدفراموشکردکهاينفضاممکناستدرديتردرقابلیغبرايبرخیافراد

(.Maleki, 2016زاباشد)حوزهتربیتوپرورشخطرآفرينوآسیب

خودتأثیرتحتشدّتبهرافرزندانتربیتموضوعامروزيجهانايرسانهدنیاي

داده .استآوردهپديداسالمیجامعههايخانوادهبرايبسیاريهاينگرانیوقرار

تاقبلیذهنیآمادگیويسازفرهنگبدونمجازيفضاهايوديجیتالهايگسترشرسانه

جامعهفرهنگحدوديدر بزرگهايدغدغهازيکیبهامروزهوبودهرگذاریتأثيما

تبديلخانواده استشدهها تاالرهايوبگاهامروزه،. اجتماعیوهايشبکه،وگوگفتها،

شوند)نوروزي،میسببراهايبسیاريديگرابزارهايمبتنیبراستفادهازاينترنتآسیب

5075 آسیب597: جنبه(. برابر در نوجوانان ازپذيري يکی فضايمجازي ناشناخته هاي

گسترشهايیاستکهچالش درحقیقت، آنروبروست. با امروز مجازيفضايجامعه

چالش بروز موجب نوجوانان، شناختی و عاطفی وضعیت رفتاري، در عنوانبههايی

خانوادهومعلماندرنقشآموزدرفضايآموزشیشدهاستکهحاکیازکاهشدانش

 و فردي بیننوعبهزندگی شکاف ی، افراد و نوجوانان استسالبزرگنسلی

(.5075:73زاده،)اسماعیلی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Virtual Social Networks 

2. Virtual World 

3. Real World 
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ينخست،برايناساس،يکیازاهدافمهمپژوهشگرانبايداينباشدکهدروهله

آسیب پژوهشدقیق، امکانکشفبا و شناسايیکرده اينتکنولوژيرا هايحاصلاز

نخستینمؤلفهعنوانبه5عشقبهيادگیريهارافراهمآورند.راهکارهايمقابلهبااينآسیب

دراينپژوهشدرنظرگرفتهشدهاستکهممکناستتحتتأثیرپیامدهايدرگیرشدن

انگیزه بهمعنايداشتنحسکنجکاوي، عشقبهيادگیري، درفضايمجازيقرارگیرد.

عالقه و خود اصالح و يادگیري پیچیدگی فرديمیدرونی، دربرگیرندههاي و يباشد

شود؛کهدرپیشرفتتحصیلیافراديتحصیلمیيادگیريدرعرصهانرژيدرونیبراي

گرفتهبرايهايانجام(.درپژوهش5071:59همبسیاراثرگذاراست)محمديوهمکاران،

هايمجازيوعشقبهيادگیريکاهشسطحاينسازهدرافرادفهمرابطهاستفادهازشبکه

وگنجیوZhang et al, 2018تأيیدشدهاست)داراياعتیادبهاينترنتوفضايمجازي

(.5075همکاران،

دومینويژگیدورهنوجوانیاستکهبهسببحساسیتخاصايندوره1نفسعزّت

نفسباال،افراددارايعزّتممکناستتحتتأثیرگوناگونیدرفضايمجازيقرارگیرد.

منیتبیشتريدرموردمحیطاحساسخوبیبرايپذيرشخودوديگراندارند،احساسا

نفسپايینبیشتراحتمالشاندارند.برعکس،افراددارايعزّتپیرامونوروابطاجتماعی

درگیرشدندرفضاهايJin, 2017دارند)0افسردگیوبدبینی (.يکیازپیامدهايمنفیِ

افسردگیوگوشه گیرياستکهبراساسپژوهشمجازي، )براينمونه؛ ؛Jin, 2017ها

گردد.نفسنوجوانانمی(موجبکاهشعزّت5075نژاد،وپاک5071حسینیوالماسی،

جهتمؤلفه ديگر، زندگیي انتظارات1گیري داشتن به تمايل معناي به که است؛

 انتظار5نانهیبگیريزندگیخوشجهتدارايافراديمثبتومنفینسبتبهآيندهاست.

 دارند که آنرويدادهايخوبو درحالمثبتبراي آيد، وجود به گیريجهتکهیها

ووداشتنانتظاراتمنفیبراينتايجآمیزداردفاجعهشکستلعلتصوّرکیدبرأبدبینانهت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Love to Learning 

2. Self-Esteem 

3. Pessimistic 

4. Life Orientation 

5. Optimistic 
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)پیامدها دارد بر در را امور Galatzer & Bonanno, 2014ي اساسکهيیازآنجا(. بر

پژوهش عزّتنیبخوشها، وCastellani et al, 2016دارد)نفسوشادکامیارتباطیبا

 همکاران، عزّت5079کوچیو فضايمجازي، در درگیر افراد در و نفسوشادکامی(

می بررسیتفاوتجهتکمتريديده افراددرگیردرگیريزندگیخوششود، بینانهدر

اهمیتدارد.فضايمجازيوافرادعادي

نوجوانان،متغیرديگرياستکهبهسببمهمبودنآندردورهنوجوانی5شادکامی

شادکامیيعنیسطحيادرجهموردتوجهدراينپژوهش ايکهشخصقرارگرفتهاست.

 Byrami)کندبخش،قضاوتمیيکزندگیرضايتعنوانبهاشدرموردکیفیتزندگی

et al, 2012)برخیپژوهش . Mitchell et al, 2011)ها همکاران، و رستگار و5070؛

يمنفیمیاناستفادهزيادازاينترنتوشادکامیراتأيید(رابطه5079ترشکیوهمکاران،

وماليريو5070ها)براينمونه،انسروديوهمکاران،اند،ولیدربرخیپژوهشنموده

زيوشادکامیرابطههاياجتماعیمجا(،بیناستفادهازاينترنتوشبکه5070همکاران،

،بهسبباثراتاينويژگیبروضعیتتحصیلیوزندگیوجودنيبااوجودنداشتهاست.

یقرارگرفتهاست.موردبررسنوجواناندراينپژوهش

هايخودتنظیمیيکیديگرازمفاهیمیاستکهدراينپژوهشتالششدهمهارت

آموزانغیردرگیرموردمجازيودانشآموزاندرگیردرفضايتادرمیاندوگروهدانش

استکهدرقالبمشاهده،0يفراشناختیهیاوليکعنصر1مقايسهقراربگیرد.خودتنظیمی

دريکموقعیتتوصیف ذهنیافراد قضاوتعملکرد کیفیتِ ارزيابیارزشو بررسی،

 فراشناختی و شناختی راهبردهاي و است خالصهازجملهشده مرور، و نويسی،تکرار

 در را کنترل و برخیSakniasis et al, 2014)ردیگیبرمنظارت در فراشناخت .)

اي،نقشواسطه(Akbari, 2017؛Marino et al, 2016؛Spada et al, 2008ها)پژوهش

بی ارتباط هیجانیدر 1نظمی و است داشته اينترنت از استفاده شدهینیبشیپعنوانبهو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Happiness 

2. Self-Regulation 

3. Metacognitive 

4. Disregulation 
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مشکل استفاده از پژوهش5بوکسیفآفرين نتايج است. گرديده بهتأيید مربوط هاي

شبکهپیش از استفاده همکاران،بینیخودتنظیمیدر و بشرپور هايمجازي)براينمونه،

هابرآموزشمسائل(،درموقعیتیکهتأثیراينشبکه5079آباديوهمکاران،؛علی5075

ررسیگرديدهاست،مثبتوسازندهبودهاست،ولیاستفادهدرسیواهدافآموزشیب

(.5079اهدافآموزشینبودهاست)پاسالرزاده،هادرراستايزيادازاينشبکه

تحصیلیمطالعه پیشرفت انگیزش بر مؤثر عوامل دهه1ي سه گذر در اخیر، ي

تعلیموتربیتقرارگرفتهاستموردتوجهشیازپشیب تمرکزانديشمندانحوزه امروزه، .

ارائهجابهآموزش برنامهي راهبرديي و باانگیزه پرورشافراد به آموزشی، تغییر0هاي

و است نظريهکرده اساس مؤلفهبر خودتنظیمی، يادگیري جديد، وهاي شناخت هاي

انگیزش درهمصورتبه1فراشناختو نظرگرفتهيکمجموعه در هم مربوطبه و تنیده

)می پژوهشMahmoodi et al, 2014شود نتايج اساس بر استفاده(. زيادها، ي

شبکهدانش برکاهشانگیزشآموزاناز اينترنتعاملیاثرگذار به اعتیاد هايمجازيو

تاري، است)روحانیو 5073پیشرفتمعرفیشده ذاکري، همکاران،5071؛ آرينو و

عنوانبههايمجازيدربرخیمطالعات،اعتیادبهاينترنتواستفادهزيادازشبکه(.5079

 Cheung et؛Salaway et al, 2008مانعیبرايعملکردتحصیلیمثبتمعرفیشدهاست)

al, 2010وپورمیرزايیوعسکري دانش5079زاده، البتّه، آموزاندارايتجاربعلمی(.

دانشدرفضايمجازيدرمقايسه آوريمجازيآموزاندارايتجاريغیرعلمیازفنبا

 & Estephens et al, 2012, Terriاند)ابزاريبرايپیشرفتتحصیلیيادکردهعنوانبه

Tawner, 2011.)

بیانگرديد،دراينپژوهش،هدفاساسیاينبودکهوضعیتروانیآنچهبراساس

دانش تحصیلی غیردرگیو و درگیر اينآموزان به و شود شناسايی مجازي فضاي در ر

شناختیوتحصیلیايندوپرسشپاسخدادهشودکهآياتفاوتمعناداريدروضعیتروان
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2. Achievement Motivation 

3. Strategic 

4. Motivation 
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هايپژوهشیبهگروهازيادگیرندگاندرمحیطمدرسهوجوددارد؟برايناساس،فرضیه

شکلزيرارائهشد.

دانش - دانشمیان و درگیر غیردرگیرآموزان تفاوتآموزان مجازي فضاي در

 معناداريدرمیزانعشقبهيادگیريوجوددارد.

دانش - دانشمیان و درگیر تفاوتآموزان مجازي فضاي در غیردرگیر آموزان

 نفسوجوددارد.معناداريدرمیزانعزت

دانش - دانشمیان و درگیر تفاوتآموزان مجازي فضاي در غیردرگیر آموزان

 ندگیوجوددارد.گیريزمعناداريدرجهت

دانش - دانشمیان و درگیر تفاوتآموزان مجازي فضاي در غیردرگیر آموزان

 معناداريدرمیزانشادکامیوجوددارد.

دانش - دانشمیان و درگیر تفاوتآموزان مجازي فضاي در غیردرگیر آموزان

 هايخودتنظمیوجوددارد.معناداريدرمیزاناستفادهازمهارت

دانش - دانشآممیان و درگیر تفاوتوزان مجازي فضاي در غیردرگیر آموزان

 معناداريدرمیزانانگیزشپیشرفتتحصیلیوجوددارد.

 شناسیروش

مقايسه پژوهش اين تحصیلیروانوضعیتيهدف و وآموزاندانششناختی درگیر

دردورهمتوسطهاولودوم)نوجوانی(بود.اينمجازيفضايدرغیردرگیرآموزاندانش

ايمقايسه-علیپژوهشنوعماهیت،ازثیحازوکاربردينوعازهدفازنظرپژوهش

آموزاندختروپسردورهمتوسطهاولودومدريدانششاملکلیهآمارييجامعه.بود

اينوپرورشآموزشهبودهاستکهبراساسآمارادار79-79شهرستانپلدختردرسال

0773شهرستانمشتملبر براساسجدولکرجسیومورگان، 595)نفر053نفربود..

يانجامشدکهابتدااگونهبهگیرينمونهدرنظرگرفتهشد.نمونهعنوانبهپسر(595دخترو

فهرستکالس اداره از شاملوپرورشآموزشها که گرديد؛ دوره553تهیه کالسدر

کالسدردورهمتوسطهدوم73کالسپسرانهوپنجاهکالسدخترانه(و93متوسطهاول)
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ايدهکالسدرچندمرحلهصورتبهکالسدخترانه(بود.سپس،13کالسپسرانهو53)

 کالس(. چهل )يعنی شد انتخاب تفکیکجنسیت به دوره بیتيدرنهاهر از ، 133ن

نمونهموردتحلیلقرارگرفتوديگرمواردبهسببيکسان053شده،پرسشنامهگردآوري

هاازتحلیلکنارگذاشتهشد..جهتنمودنتعداددوگروهياعدمپاسخگويیبههمهگويه

 ابتدااجرايپژوهش، آزمودن،در شداطمیناندادهایبه ه اينپرسشنامهکه وهاپاسخبه

دردورهخاصیهاآنمربوطبهارزيابیوياگزينشهاصرفاًجنبهپژوهشیداردونتايجآن

پاسخگويیصحیحودقیق،هابهشودوبراياطمینانبخشیبیشتروجلبهمکاريآنمین

نوشتنمشخصاتشخصی که شد اعالم هاسپسبرايتکمیلپرسشنامهضرورتندارد.

رفتدرپاسخسوگیريمیهرگونهتوضیحیکهاحتمالتوضیحاتالزمدادهشدوازارائه

جهتگردآورياطالعاتازابزارزيراستفادهشد:.ايجادکند،خودداريگرديد

يادگیريازبهعشقسنجش(:براي1330)5فارلنعشقبهيادگیريمکپرسشنامه -

باشدکهبراساسگويهمی7شد.اينپرسشنامهداراياستفاده(1330فارلن)مکپرسشنامه

گرعشقطیفلیکرتپنجسطحیطراحیشدوهرچهفردنمرهباالتريکسبنمايد،نشان

(باروش5071بهيادگیريبیشتراست.ضريبپايايیآندرپژوهشمحمديوهمکاران)

بهدست3795وبهروشدونیمهکردنبرابربا3799آلفايکرونباخبرابربا روايیآمد.

نمرهباگويههرنمرهاساسهمبستگیبروگويهتحلیلروشازاستفادهباسشنامهپراين

کلموردتأيیدقرارگرفت.پايايیاينپرسشنامهدرپژوهشحاضربراساسضريبآلفاي

 محاسبهگرديد.37.9کرونباخبرابربا

اينزمینهترينابزارهادر:اينابزاريکیازپرکاربرد1نفسروزنبرگمقیاسعزّت -

عبارتآن5عبارتاستکه53باشدکهشاملبودهاستکهداراياعتباروروايیباالمی

هايشمارهمنفی)گويهصورتبهعبارتديگر5(و5تا5هايشمارهبهشکلمثبت)گويه

3701آموزانبرابربانفسفرديوجمعیدانش(طراحیشدهاست.رابطهبینعزت53تا9

وبراساس70/3بآلفايکرونباخبرابرباوضري گزارش37.5روشبازآزمايیبرابربا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. McFarlane’s love of  learning 

2. Rosenberg’s Self-Esteem Scale 
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( بهلول رجبیو است. نشان50.9گرديده رويدانشجويان يکبررسیمقطعیبر در )

گردد.استواعتباراينپرسشنامهتأيیدمی37.1برابربادادندکههمسانیدرونیاينابزار

 در پرسشنامه اين پايايی با برابر کرونباخ اساسضريبآلفاي بر 3775پژوهشحاضر

 محاسبهگرديد.

درسال5771)5گیريزندگیشییروکاوررآزمونجهت - ابتدا اينپرسشنامه :)

موردبازبینیقرارگرفت.اين5771توسطشییروکارورساختهشدوبعدهادرسال57.5

خوش ششپرسشاستکه داراي بدبابزار و رابینی آينده زندگی به نسبت فرد ینی

وپايايیبازآزمايیآن3799سنجند.ضريبپايايیآلفايکرونباخاينپرسشنامهبرابربامی

؛بهنقلازمحموديانوهمکاران،5771گزارششدهاست)شییروکارور،3797برابربا

5071( گودرزي با50.3(. معنادار همبستگی و مالکی روش به را ابزار اين روايی )

پايايیاينپرسشنامهدرپژوهشحاضربراساسضريبنشانداد.پرسشنامهپنجعاملیبک

 محاسبهگرديد...37آلفايکرونباخبرابربا

(57.7)1آکسفوردشادکامیپرسشنامه - گراسلند: و مارتین (57.7)0آرگايل،

کردند؛کهپايايیآنبرتهیهشادکامیسنجشهدفباراآکسفوردشادکامیپرسشنامه

اساسروشبازآ با برابر اين3795زمايی يکاستجمله17شاملپرسشنامهبود. که

علیچهارگزينهگذارينمره دارد. 5097)نورباالوپوراي ايرانبرايوترجمهراآن(

.کردندگزارش70/3برابرباکرونباخازآلفاياستفادهباراآننمودندوپايايیهنجاريابی

گزارش3/.9بازآزمايیبرابرباروشباراآزموناينپايايی(..50)زارعیونژادهادي

بهبکافسردگیپرسشنامهباهمبستگیراهازراپرسشنامهايناعتبار،(50.5)نمودند.بیانی

اساسضريبآلفايبیان-95/3میزان بر پژوهشحاضر در اينپرسشنامه پايايی کرد.

 محاسبهگرديد.3770کرونباخبرابربا

همکاران - و بوفارد خودتنظیمی يادگیري پرسشنامه5775)1پرسشنامه اين :)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Scheier & Carver Life Orientation Test 

2. Oxford Happiness Questionnaire 

3. Argyle, Martin & Grossland 

4. Bouffard, Boisvert, Vezeau, & Larouche 
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دربرگیرنده 51ي که است يادگیريراهبردهايازاستفادهسنجشمنظوربهگويه

می کار اساسطیفلیکرتپنجگذارنمرهرود.خودتنظیمیبه کامالًسطحیازيآنبر

براساس50.3مخالفمطراحیشدهاست.کديور)کامالًموافقمتا (ضريبپايايیآنرا

ياينپرسشنامهرادرحدمطلوبمحاسبهکرد.وروايیسازه95/3ضريبآلفايکرونباخ

کارشکی) پژوهشعطارديو روشآلفاي5071در به پرسشنامه ضريبپايايیکل ،)

 91/3کرونباخ پرسشنامه اين پايايی دستآمد. اساسضريببه بر پژوهشحاضر در

 محاسبهگرديد.3773آلفايکرونباخبرابربا

هايرابريگو17ابزارين:هرمنس(5793)5هرمنسپیشرفتانگیزشپرسشنامه -

ساختباالپیشرفتانگیزهدارايافرادويژگیدهاساس صورتبههايپرسشنامهگويه.

براساسروش(5793)است.هرمنسآمدهگزينهچهارجملههربهدنبالناتماموجمله

.کردموضوع(روايیپرسشنامهراتأيیداندريافتمحتوايیومالکی)همبستگیباآزمون

(50.9)اکبري.نمودتأيیدراپرسشنامهاينسازهروايیعاملیتحلیلراهاز(..50)بحرانی

اعتمادبنفس،يعنیکلیعاملچهارازاينابزارکهدادنشانعاملیتحلیلازاستفادهبا

ومکیانپژوهشدر.استشدهتشکیلکوشیسختونگريآيندهشغل،انتخابوپشتکار

.آمدبهدست3711بابرابرمدرسهبهتعلقپرسشنامهباآنهمگرايروايی(5071)کالنتر

وکیلیپژوهشدر 5073)مفاخريخديوي، آلفايروشاساسبرپرسشنامهپايايی(

پايايیاين.شدگزارش37.3بابرابر(50.9)اکبريپژوهشودر37.1بابرابرکرونباخ

 محاسبهگرديد.3773پرسشنامهدرپژوهشحاضربراساسضريبآلفايکرونباخبرابربا

ابزار - اين پژوهشگرساخته: مجازي فضاي در درگیري سنجشسطح پرسشنامه

دربرگیرنده 9ي استکه درگیريمیزانسنجشمنظورهبگويه دردانشسطح آموزان

شد. طراحی مجازي طراحینمرهفضاي خیر و بله مقیاس اساس بر پرسشنامه گذاري

نمرهکلیاينابزاراز استوهرفرددرصورتگرفتننمرهمحاسبهقابل9تا3گرديد.

روايیاينپرسشنامهبنديشد.آموزاندرگیردرفضايگروهجزوگروهدانش0باالتراز

بهروشمحتوايیتوسطمتخصصانموردتأيیدقرارگرفت.پايايیاينپرسشنامهبراساس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hermans 
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 بهدستآمد.3797ضريبآلفايکرونباخبرابربا

دادهتيدرنها گردآوري از پس ، دادهلیوتحلهيتجزها، آزمون از استفاده با tها

انجامگرفت.SPSS21افزارنرممستقلدر

 هاتحلیل داده

هايآمارتوصیفی،بادراينبخش،پسازتوصیفمتغیرهايپژوهشیبراساسشاخص

هايپژوهشیپرداختهشدهاست.مستقلبهبررسیفرضیهtگیريازآزمونبهره

 توصیف متغیرهای پژوهشی .1جدول 

 شاخص

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین های موردمطالعهگروه

 عشقبهيادگیري
 719. 57730 آموزاندرگیردانش

 7705 00751 آموزانغیردرگیردانش

 نفسعزّت
 739. 15773 آموزاندرگیردانش

 737. .1.79 آموزانغیردرگیردانش

 گیريزندگیجهت
 1735 55705 آموزاندرگیردانش

 1759 11735 آموزانغیردرگیردانش

 انگیزشپیشرفت
 .5175 .9179 آموزاندرگیردانش

 51707 97.3. آموزانغیردرگیردانش

 شادکامی
 51717 91703 آموزاندرگیردانش

 .5571 9711. آموزانغیردرگیردانش

 مهارتخودتنطیمی
 .5377 13719 آموزاندرگیردانش

 53700 15700 آموزانغیردرگیردانش

اساسجدول عزّت5بر يادگیري، میانگینعشقبه جهت، انگیزشگیرينفس، زندگی،

آموزاندرگیردرفضايمجازيبههايخودتنطیمیدردانشپیشرفت،شادمانیومهارت

بودومیانگیناينمتغیرها13719و91703،.57730،15773،55705،9179ترتیببرابربا

دانش در با برابر مجازي فضاي در غیردرگیر 00751آموزان ،1.79. ،11735 ،.97.3،

نشان15700و9711. که گرديد؛ متغیرهايمحاسبه در گروه دو میان تفاوت دهنده
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 موردمطالعهاست.

5هادرسطحخطايهافرضمبتنیبرتوزيعنرمالدادهدربررسینرمالبودنداده

آمدهبرايآمارهآزموندرتماممتغیرهادستدرصدآزمونشدوچونسطحمعناداريبه

هاتأيیدگرديد.برايناساس،متغیرعشقبهيادگیريبانرمالبودندادهبود،3735تربزرگ

 توزيع آماره سطحمعنی5705میزان عزّت3715داريدر ، توزيع آماره در5719نفسبا

معنی سطح جهت.373داري ، توزيع آماره با زندگی معنی3797گیري سطح داريدر

،شادکامیباآماره3719داريدرسطحمعنی57331،انگیزشپیشرفتباآمارهتوزيع3755

 معنی3771توزيع سطح در مهارت3701داري توزيعو آماره میزان با خودتنظیمی هاي

نرمالبود.اکنون،بااستفادهازآزمونتیمستقلبهبررسی3791داريدرسطحمعنی.379

هايپژوهشپرداختهشدهاست.فرضیه

غیردرگیر در فضای  آموزان درگیر و  شناختی و تحصیلی دانشروان مقایسه وضعیت. 2جدول 

 مجازی

 متغیرها
های گروه

 موردمطالعه
 میانگین

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
 t Sig مقدار

 آزمون لون

F Sig 

عشقبه

 يادگیري

 719. 57730 آموزاندرگیردانش

آموزاندانش 3735 775. 37335 51779 .01

 غیردرگیر
00751 7705 

 نفسعزت

 739. 15773 آموزاندرگیردانش

آموزاندانش 3791 .3753 37335 0715 .01

 غیردرگیر
1.79. .737 

گیريجهت

 زندگی

 1735 55705 آموزاندرگیردانش

آموزاندانش.371 .3717 37335 51759 .01

 غیردرگیر
11735 1759 

 شادکامی

 51717 91703 آموزاندرگیردانش

آموزاندانش 3799 37579 37335 5.730 .01

 غیردرگیر
.9711 5571. 

مهارت

 خودتنطیمی

 .5377 13719 آموزاندرگیردانش
01. 37701 3705 57171 3711 

آموزاندانش 15700 53700 
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 متغیرها
های گروه

 موردمطالعه
 میانگین

انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
 t Sig مقدار

 آزمون لون

F Sig 

 غیردرگیر

انگیزش

 تحصیلی

 .5175 .9179 آموزاندرگیردانش

آموزاندانش 37.5 37301 37335 5.709 .01

 غیردرگیر
.97.3 51707 

عشقبهيادگیري،مقدارمعناداريسطح،دربررسیتفاوتدوگروهدر1براساسجدول

(α=35/3درصد)77درسطحاطمینانرشيپذقابل(ازمقدارخطاي335/3شده)محاسبه

بود ترتیب،>35/3p) کمتر بدين و در77با( يادگیري به عشق میزان اطمینان درصد

و=335/3sigآموزانغیردرگیرکمتربود)آموزاندرگیردرفضايمجازيازدانشدانش

01.df =79/51 وt =)ياولتأيیدوفرضیهصفرردشد.بنابراين،فرضیه؛

عزّت میزان در گروه دو تفاوت بررسی محاسبهدر معناداري مقدار شدهنفس،

خطاي335/3) مقدار از رشيپذقابل( سطحاطمینان )77در بودα=35/3درصد کمتر )

(35/3p<وبنابراين،با)آموزانآموزانغیردرگیرنسبتبهدانشدرصداطمینان،دانش77

 و= df.01و=335/3sigنفسبیشتريبرخورداربودند)درگیردرفضايمجازيازعزت

15/0t =)يپژوهشیتأيیدوفرضیهصفرردشد.،اينفرضیهبنابراين؛

آموزانگیريزندگیدردانشمستقلبرايبررسیتفاوتجهتtاستفادهازآزمون

 و )درگیر معناداري مقدار که داد نشان مجازي فضاي در مقدار335/3غیردرگیر از )

77وبنابراين،با(>35/3p(کمتر)α=35/3درصد)77درسطحاطمینانرشيپذقابلخطاي

دانش اطمینان، جهتدرصد مجازي فضاي در درگیر نسبتبه غیردرگیر گیريآموزان

)مثبت داشتند زندگی در =335/3sigتري فرض= 59/51t و= df.01و اين لذا .)

شود.پژوهشیتأيیدوفرضصفرردمی

دوگروهموردمطالعهدرمیزانشادکامینشاندادکهمقدارمعناداريتفاوتبررسی

(α=35/3درصد)77درسطحاطمینانرشيپذقابل(ازمقدارخطاي335/3شده)محاسبه

بود >35/3p) کمتر با بنابراين، و دانش77( شادکامیدر میزان اطمینان، آموزاندرصد
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 و= df.01و=335/3sigانغیردرگیربود)آموزدرگیردرفضايمجازيکمترازدانش

70/11t=)يپژوهشیتأيیدوفرضیهصفرردشد.بنابراين،اينفرضیه؛

محاسبه معناداري مقدار که داد نشان پنجم فرضیه )بررسی مقدار335/3شده از )

درصد77(وبنابراين،با<35/3p(بیشتر)α=35/3درصد)77درسطحرشيپذقابلخطاي

مهارت از استفاده میزان در تفاوتمعناداري دانشاطمینان، در خودتنظمی آموزانهاي

= df.01و=05/3sigآموزانغیردرگیروجودنداشت)درگیردرفضايمجازيودانش

يپژوهشیردوفرضیهصفرتأيیدشدبنابراين،اينفرضیه؛(= 701/3t و

نانگیزشپیشرفتتحصیلینشاندادکه،بررسیتفاوتدوگروهدرمیزاتيدرنها

معناداريمحاسبه )مقدار خطاي335/3شده مقدار از رشيپذقابل( سطحاطمینان 77در

( )α=35/3درصد بود کمتر )35/3p< با و در77( تحصیلی انگیزش اطمینان، درصد

متربودآموزانغیردرگیرکمعناداريازدانشطوربهآموزاندرگیردرفضايمجازيدانش

(335/3sig=01و.df =09/5 و.t =)يپژوهشیتأيیدوفرضیهصفرردبنابراين،فرضیه؛

هانشاندادبرايآزمونلوندرتمامفرضیه3735معناداريباالتراز،1براساسجدولشد.

هابرآوردهشدهاستکهفرضهمگنیواريانس

 گیری بحث و نتیجه

طلبیوعالقهبهداشتنزندگیمتفاوتبهعضويتدرروحیهتنوعنوجوانانبهدلیلداشتن

اگراينگرايشبهفضاهايمجازيشبکه صورتبههاياجتماعیگرايشبیشتريدارند.

 و استازاندازهشیبافراطی همراه منفی پیامدهاي با باشد، مقايسه؛ وضعیتبنابراين، ي

یردرگیردرفضايمجازيکههدفاينآموزاندرگیروغشناختیوتحصیلیدانشروان

نمايد.پژوهشاست،الزممی

آموزانفرضیهاولپژوهشمبنیبرتفاوتسطحعشقبهيادگیريدردوگروهدانش

(وگنجیو.135زانگوهمکاران)هايموردمطالعهتأيیدشد.ايننتیجهدرراستاييافته

( می5075همکاران يافته اين تبیین در است. فضايت( در زياد درگیري گفتکه وان

شبکه و همراه تلفن دانشاينترنت، سوي موجبکاهشفعالیتاز مجازي آموزانهاي
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شود.افتعملکردتحصیلیِحاصلِافتعملکردتحصیلیمیجهیدرنتآموزشیونهیدرزم

در يادگیرندگان تحصیلی فرسودگی و موجبنارضايتی فضايمجازي درگیريدر از

باکاهشعشقوعالقهبهامورتحصیلیهمراهخواهدجهیدرنتگرددومحیطمدرسهمی

ايمهمعشقبهيادگیريهبود.ازسويی،اشتیاقوانرژيدرونیبراييادگیريازويژگی

به طورقطعبهدارندودنبالهستندکهدستاوردهايتحصیلیرا انرژيواشتیاقگونهنيا،

براييادگیريوکسبدستاوردهايمهمدرفضايواقعیودرارتباطباعواملموجودرخ

دهند؛نهدردرگیريغیرمعمولدرفضايمجازي.می

 نفسآموزاندرگیردرفضايمجازيعزّتدانشفرضیهدومپژوهشنشاندادکه

يافته هماهنگبا اينيافته که دارند؛ نوجوانانغیردرگیر و1359جین)هايکمترياز )

بیانکردکهوقتیگونهنياتوانباشد.درتبییناينيافتهمیمی(5071حسینیوالماسی)

ديگراناحساس و دنیايواقعینسبتبهخود درنوجواناندر باشند، ارزشمندينداشته

استکه حالی در اين هستند. نیاز اين برايجبران افرادي يافتن پی در دنیايمجازي

کند.درتجاربوارتباطاتمثبترشدمیتیموفقنفسدرارتباطواقعیباديگرانوعزّت

طوربه به توجه با نعزّتکهنياويژه، احساسفرد و عاطفه ابعاد سبتبهنفستحصیلی

می متأثر را مدرسه در عملکرد صورتآموزشو در باهرگونهسازد، را فرد کاستی،

تواندنبودنگرشسازد؛کهنتیجهآنمیارزشیدرعملکردتحصیلیرويارومیاحساسبی

بهدنیايمجازيجهتکسبارزشاست، مثبتبهمدرسهودوستانهمکالسیوفرار

هايیفراهمکندکهبرايفرداعتبار،ارزشوکنندهتواندتقويتکرانمیزيرااينفضايبی

احساسمهمبودنبهدنبالداشتهباشد.

گیريآموزاندرجهتفرضیهسوماينپژوهش،يعنیتفاوتبینايندوگروهدانش

خوش )سبک يافتهزندگی با همسو که گرفت قرار تأيید مورد بدبینانه( و هايبینانه

ه وکوچیوهمکاران)1359مکاران)کاستالنیو می5079( تبییناينيافته( در باشد.

می گفتنوجوانان مثبتداراتوان تالشمیينگاه آينده دنیايواقعیبهبه در تا کنند

کنکاشبپردازندوباتغییرمحیطخوددرجهتنیلبهاهداففرديخويشتالشنمايند.
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(نشاندادهاستکهحاکمیتبدبینیبرفضاي5075)نتايجمطالعهمحبی،ازگوحدادي

هايارتباطیضرورتاقداماتمناسبراامنیتافراددرشبکهاحساسکاهشمجازيو

قرارگیرد.موردتوجهدهدکهبايدبازتابمی

آموزاندرگیردرفرضیهچهارممبنیبروجودتفاوتدرمیزانشادکامیمیاندانش

هايمیچلآموزانغیردرگیرتأيیدگرديد.اينيافتههماهنگبايافتهفضايمجازيودانش

توانبیانباشد.درتبییناينيافتهمی(می5070(ورستگاروهمکاران)1355وهمکاران)

درمقايسهباافراطیاستفادهمیطوربهداشتکهنوجوانانیکهازفضاهايمجازي کنند،

برند،کمترشادند،زيرامنطقیومعقوالنهبهرهمیصورتهبافراديکهازفضاهايمجازي

يکیازمعیارهايشادبودن،وجودارتباطباديگراناستواگرچهدرفضايمجازيهم

توانزمینهشادبودندرکنارديگرانرافراهمساخت،ولیاينشاديناپايداروموقتیمی

ب استوار تنها شادکامیکه نوعیاز زيرا دنیايالکترونیکاست؛ رچندکددستوريدر

قهقراءمی يکنقصفنیبه با ديگراندرباشد، ارتباطبا ايندرصورتیاستکه رود.

باعثشادبودنتنهانهباشد،دنیايواقعیکهمبتنیبرلمسوجودعزيزاندرکنارخودمی

هايآنیرادررسختیيايجاداطمینانبهوجودديگراندشود،بلکهزمینهاصیلفردمی

تأيیدفرضیهدرونفردجوانهمی با همگام ديگر، ازسويی، چگونهيکزند. هايپیشین،

توانددرنفسپايین،عشقبهيادگیرياندکمیگیريزندگیمنفی،عزّتنوجوانباجهت

تجربهنمايد؟پاسخبهاينپرسش دنیايیشادوبانشاطزندگیکندوشادکامیاصیلرا

اندرکارانمحکموبايقینوهشداردهندهبهپدران،مادران،معلمانودست«نه»تنهايک

است.وپرورشآموزشحوزه

 يعنی ديگر، دانشکهنيافرضیه گروه دو مهارتبین در خودتنظیمیآموزان هاي

وروبشرپ(و1359هاياکبري)تفاوتوجوددارد،موردتأيیدقرارنگرفتومغايربايافته

رسدکهنوجوانانیتوانگفتکهبهنظرمی(است.درتبییناينيافتهمی5075همکاران)

تر)مقاصدتأمیناهدافآموزشیوپیشرفتتحصیلیمطلوبمنظوربههاکهازاينشبکه

فناوريعلمی(استفادهمی هاينوينويادگیريکنند،احتمالداردکهبهسببآشنايیبا
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بقاعده زمینهمند در مناسبی پیشرفت مجازي، فضاي ساختاريافته ماهیت دلیل به ودن

دانشمهارت با همگام و باشند داشته خودتنظیمی يکسطحهاي از غیردرگیر آموزان

هايتخصصیهمچنین،يکبُعدمهمدررشدمهارتهمساندراينزمینهبرخوردارباشند.

ازشناخت استفاده دريکزمینهمعیّناستوهايخودوبکاربستنآنخودتنظیمی، ها

است ممکن ديگر، سوي از سازد. فراهم کار اين براي مجالی شايد مجازي فضاي

رخوردارنبودهآموزانغیردرگیردراينپژوهشهمازسطحبااليیازخودتنظیمیبدانش

)میانگین کسبمهارت15باشند در بیشینهبراياينگروه با در93يهايخودتنطیمی

رود(وبههمینسبب،تفاوتمعنادارنشدهاست.حديپايینبهشمارمی

زمینه در موردمطالعه گروه دو میان تفاوت وجود بر مبنی ششم انگیزهفرضیه ي

هايچانگوهمکارانگرفت؛کهدرراستايپژوهشپیشرفتتحصیلیموردتأيیدقرار

باشد.انگیزهپیشرفتتحصیلیبه(می5079(وآرينوهمکاران)5071ذاکري)(،1353)

يادهيپدمعنايهدفمندي،تالش،خواستنوراهبرديبودنجهترسیدنبهاهدافخود

باشدومسلممیدنيدبلقااستدردنیايواقعیوبهگونهملموسبیشترازدنیايمجازي

استکهنوجوانانیکهدرفضايکجازيدرگیرهستند،کمتردرانديشهپیشرفتکردندر

؛،فرصتمناسببراياينکارراازدستبدهندبساچهتحصیلوآموزشخودهستندو

هيعشقبيکمفهومتأيیدکنندهعنوانبهآموزان،انگیزشبنابراين،دراينگروهازدانش

 گردد. نقصان و کاهش دچار يافتهرفتههميرويادگیري، اساس بر پژوهش، اين هاي

دانشمی درگیري که رسید نتیجه اين به میتوان مجازي فضاي در درآموزان تواند

هايگوناگونروانی،تحصیلیوارتباطیموجبپسرفتآنانگردد،زيرادرگیرشدنزمینه

رفتاروکنشودردنیايیمتفاوتنسبتبهدنی ايواقعیآموزشخواستارنوعیارتباط،

هازمینهغافلشدنازرفتارهايکنجکاوانهدرمحیطواکنشاستکهاشتغالزيادبهآن

آورد.فیزيکیرابهبارمی

هايپژوهشحاضر،اجرايآنبرروينوجوانانودرنظرنگرفتنمحدوديتازجمله

 تحصیلیو باالتر همینساالنبزرگمقاطع به فضاهايمجازيهستند. درگیر یاستکه
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جامعه به نتايج تعمیم مشکلروبهعلّت، استبا ممکن بههايديگر پايان، در باشد. رو

دستروان معلمان، شناسان، نظام وپرورشآموزشاندرکاران مادرانژهيوبهو و پدران

می توصیه درگیريمنفیدر پیشگیرياز به که ازفضايمجازيشود يکی امروزه که

درپايانآمیزترينمسائلنوجواناناست،توجهويژهداشتهباشند.انگیزترينودغدغهچالش

 سازمان همکاري وپرورشآموزشاز و پلدختر دانشژهيوبهشهرستان مقطع، آموزان

 د.شواند،صمیمانهقدردانیمیمتوسطهکهدراينمطالعهکمالهمکاريرانموده
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 منابع
)اسمعیلی بررسی5075زاده،وحیده. خانواده.سايبري)اينترنت(دراجتماعیفضايهايآسیب(.

.97-70،صص59.شمارهفصلنامهدانشانتظامیايالم

دورهآموزاندانشرويبرهرمنسپیشرفتانگیزشآزموناعتباروروايی(.50.9.)بهمناکبري،

،صص59،شماره15،دورهدرسیريزيبرنامهدرپژوهشفصلنامه.گیالناستانمتوسطه

555–79.

( فرشته. مؤمنی، فاطمه؛ صالحی، سیمین؛ حسینیان، الناز؛ به5070انسرودي، اعتیاد بین رابطه .)

چندبعديوشادکامی.شدهادراکاينترنتباتعارضنوجوانباوالدين،حمايتاجتماعی

.95–75،صص13،شمارهفصلنامهخانوادهوپژوهش

(.5079زاده،فهیمه.)آرين،مهديه؛اوغازيان،محمدباقر؛امینی،زکیه؛خسرويپور،آرمین؛عباس

از انگیزشتحصیلیهاشبکهبررسیارتباطبیناستفاده اينترنتبا ياجتماعیواعتیادبه

 پزشکیبجنورد. علوم دانشگاه آموزشپرستاريدانشجويان دونشريه ، 9ره شماره ،1،

 .95-.9صص

)محمودبحرانی، .50.. انگیزشتحصیلیپايايیوروايیبررسی(. هارترپرسشنامه يفصلنامه.

.55-91،صص5،شماره5دوره.شناختیروانمطالعات

( اکبر. عطادخت، نقی؛ دشتی، سجاد؛ و5075بشرپور، خودبیانگري خودتنظیمی، مقايسه .)

شبکهخودشیفتگی به معتاد غیر و دانشجويانمعتاد يعلمیمجلههاياجتماعیمجازي.

..11-159،صص0،شماره.5،جلدسالمتومراقبت

احساسکاهشبرمجازيفضايریتأث(.5075محبی،سیروس؛ازگ،محسنوحدادي،محمد.)

دانش.مجله(مجازيفضايارتباطیيافزارها:نرممورديمطالعه)جامعهدرعمومیامنیت

.79–511،صص5شمارهامنیتی،

( الدن. فناورياطالعاتبرراهبردهايخودتنظیمیو5079پاسالرزاده، به بررسینقشاعتیاد .)

پیشرفتدانش بندرعباس. تربیتیمطالعاتروانآموزانشهر علوم شناسیو شماره ،55،

 .7.–531صص

)پاک استفاده5075نژاد،حمیدرضا. آيا ازتلگرامممکناستمنجربهطالقشود؟ازحدشیب(.
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 .99-5.،صص55،شماره10،جلدمجلهعلومپزشکیرازيمطالعهموردي.

عسکري مريم؛ )پورمیرزايی، قاسم. 5079زاده، نیبشیپ(. اينترنت، به اعتیاد عاملیعنوانبهی

اساستیپشخصیتی بر تحصیلی، عملکرد بر Dتأثیرگذار یدرطبعشوخيهاسبکو

-53،صص5،شماره59،جلدمجلهايرانیآموزشدرعلومپزشکیدانشجويانپزشکی.

5. 

مهران رضا؛ بیرانوند، احسان؛ مدملی،ترشکی، فردوس؛ پالرک، صادق؛ ماژين، شهرزاد؛ فرد،

(.بررسیرابطهاعتیادبهاينترنتبااحساس5079يعقوب؛داودي،سعید؛نجاريان،مهیار.)

،جلدنشريهپژوهشپرستاريايرانشادکامیدردانشجوياندانشگاهعلومپزشکیدزفول.

.10-.1،صص5،شماره51

آم الماسی، فريده؛ )حسینی، نقشعزّت5071نه. بررسی به(. اعتیاد در احساستنهايی نفسو

بوکسیف –139،صص5،شماره59فرهنگدردانشگاهاسالمی،جلددردانشجويان.

0.9. 

)افسانهمفاخري،وکیلیاسداهلل؛خديوي، .5073 کنترل،منبعپیشرفت،انگیزهبینرابطه(.

مجله.تبريزگانهپنجنواحیمتوسطهاولسالآموزاندانشتحصیلیپیشرفتوخودپنداره

.15–99،صص50شماره.تربیتیعلوم

)سانیج،دهقانی نقش5071اقدس. بامرتبطاجتماعیهايآسیببروزدرماهوارهواينترنت(.

 نورآباداجتماعی،هايآسیبوتربیتیعلومکنگرهاولینمقاالتمجموعهخانواده.

ممسنی.

)ذاکري، تحصیلی5071مرتضی. پیشرفت انگیزه با مجازي فضاي به اعتیاد رابطه بررسی .)

شناسی،علومتربیتیواولینهمايشروانآموزانپسرمقطعمتوسطهشهرستانتالش.دانش

،تهران.شناسیجامعهآسیب

)بهلول،غالمرضا؛رجبی، سنجش50.9نسرين. روزنبرگنفسعزتمقیاسروايیوپايايی(.

،..شمارهشناختیروانوتربیتیهايپژوهشچمران.شهیددانشگاهاولسالدانشجويان

.00–.1صص

( مهناز. شاهقلیان، محمدحسین؛ عبدالهی، سمانه؛ صمیمیت5070رستگار، اينترنت، به اعتیاد .)
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 دانشجويان. شادکامیدر روانرواناجتماعیو ايرانیشناسیتحولی: شناسان سال ،55،

.559-.59،صص11شماره

محمدي محمود؛ نجفی، فريده؛ کوچی، )رشیدي محمدعلی. سرمايه5079فر، نقش .)هاي

آموزاندبیرستانی.بینیشادکامیدردانششناختیمثبتوعملکردخانوادهدرپیشروان

.3.–75،صص9،پیاپی0،شمارهشناسیمثبتنامهروانپژوهش

 تاري، فضیله؛ )روحانی، انگیزه5073سعیده. با آن رابطه و اينترنت به اعتیاد میزان بررسی .)

دانش اجتماعی رشد و تحصیلی مازندران. استان متوسطه دوره فنآموزان آوريمجله

.13-01،صص1،شماره1،سالاطالعاتوارتباطاتدرعلومتربیتی

)علی فريبا. درتاج، مريم؛ رجبیان، خديجه؛ ب5079آبادي، از(. استفاده میزان بین رابطه ررسی

دانششبکه در خودتنظیمی يادگیري راهبردهاي مجازيو اجتماعی مجلههاي آموزان.

.059-015،صص5،شماره53،جلدراهبردهايآموزشدرعلومپزشکی

)حسینمطیعیان،جواد؛اي،اژهاحمدعلی؛نورباال،احمد؛پور،علی .5097 شادکامی(. ورابطه

.157–103،صص55،شمارهشناسیروانمجله.ايمنیعملکرد

( پروين. بررسی50.3کديور، پیشرفتوهوشخودگردانی،خودکارآمدي،باورهايسهم(.

،1،دورهشناسیروانتربیتیعلوممجلهبهینه.يادگیريبرايالگويیمنظوربهآموزاندانش

..0-53،صص51شماره

بررسیرابطهبیناعتیاد5075اسدي،فائزه؛اسدي،سکینه.)توکلی،سمیرا؛بنینظیر؛گنجی،بی .)

،دوماهنامهراهبردهايآموزشدرعلومپزشکیاشتیاقتحصیلیدانشجويان.بهاينترنتو

.553-555،صص1،شماره7جلد

)گودرزي، روايی50.3محمدعلی. گروهیدربکنومیديمقیاسپايايیو(. دانشجوياناز

دورهشیرازدانشگاهانسانیواجتماعیعلوممجلهشیراز،دانشگاه ،59 شماره ،صص5،

13-01.

الگوي5071جهرمی،اطهر.)جهرمی،رضا؛راسخمهدي؛کشاورزي،فهیمه؛ناصريمحمدي، .)

دانشجويانجهانینوآوريوجستجوبهشوقيادگیري،بهنیازيادگیري،عشقبهعلی

.971-933،صص5،شماره51دورههاينودرآموزشپزشکی.مجلهگامپزشکی.
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ناصري مهدي؛ راسخمحمدي، فهیمه؛ کشاورزي، رضا؛ )جهرمی، اطهر. بررسی5071جهرمی، .)

عشقرابطه علومدانشگاهپزشکیدانشجوياندرجهانینوآوريبايادگیريبهبین

 توسعهمطالعاتمرکزمجلهپزشکی. يزدپزشکیمعلوآموزشو دوره ،53 شماره ،1،

.591-5.0صص

-عبداهلل؛رضوانیواعظ،حسینومیرمحمدتبار،سیدزادهمحموديان،حسن؛صفري،هادي؛هاشم

( شیرين. بررسی5071فر، جهت(. ازرضايتباپیشرفتاهدافوزندگیگیريرابطه

.515-513،صص15شماره،55،دورهتربیتیشناسیروانفصلنامهدانشجويان.زندگی

سیدهکاظمی،مجتبی؛نوروزي، شاهمرادي، )ابوالفضل؛ راهکارهاي5075فاطمه. دينیتربیت(.

سیرهوقرآنآموزهبرتأکیدمجازيبافضايدر دردينیتربیتراهکارهايرضوي.

..59-153،صص57،شماره5.دورهفضايمجازي

)فاطمهزارعی،حسن؛نژاد،هادي .50.. شادکامیپرسشنامههنجاريابیواعتبارپايايی،(.
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