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چکیده
اهمالکاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است .با توجه به اینکه رایانه و
اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است ،از طرف دیگر خطرات جدیدی را
به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات میتواند ایجاد اهمالکاری تحصیلی باشد .هدف پژوهش
حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه بود .این پژوهش
از نوع توصیفی همبستگی بود .جامعه آماری کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه شهر نجفآباد در سال
تحصیلی  1343-49بود؛ که به روش نمونهگیری خوشهای تکمرحلهای یک دبیرستان انتخاب گردید
حجم نمونه برابر  139دانشآموز بود .ابزار پژوهش پرسشنامه اعتیاد اینترنت یانگ و پرسشنامه اهمالکاری
تحصیلی سواری است .دادهها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی موردبررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی رابطه مثبت  r =3/23برقرار است ( )P≤0.01و
اعتیاد به اینترنت  32/4درصد واریانس اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی مینماید .در دانش آموزان غیر
معتاد به اینترنت این ضریب همبستگی به  r =3/92کاهش مییابد ( .)P≤0.01پس بهطور گروهی میتوان
گفت که وابستگی به اینترنت پیشبینی کننده خوبی برای اهمالکاری تحصیلی میتواند باشد و در
دانشآموزان غیر معتاد به اینترنت این پیشبینی ضعیفتر است بدین معنی وابستگی کمتر به اینترنت خطر
اهمالکاری را بیشتر کاهش میدهد .از نتایج حاصل میتوان به لزوم انجام راهکارهایی برای پیشگیری و
مقابله با وابستگی به اینترنت پی برد.
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واژگان کلیدی :اهمالکاری تحصیلی ،اعتیاد به اینترنت ،دانش آموزان متوسطه.

مقدمه
اهمالکاری تحصیلی 1یکی از بحثهای مهمی است که در سالهای اخیر مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران قرار گرفت و از آن بهعنوان یک عادت بد (چیس )3333،3و یک
مشکل رفتاری یاد شده است که بسیاری از بزرگساالن در کارهای منظم روزانه خود
تجربه میکنند (جانسن و کارتون )3333،3بهویژه در تکالیفی که بایستی در مدت معینی
انجام شوند (آوینی و هارتی )3332،9سولومون و راثبلوم ،1499( 2ص  )239اهمالکاری را
اینطور تعریف کردهاند« :عمل به تأخیر انداختن غیرضروری تکالیف تا جایی که پریشانی
ذهنی تجربه شود» .میلگرام ( ،1441به نقل از کوتلسا )1444،2این تعریف را گسترش داده،
در تعریف اهمالکاری بر چهار مؤلفه ضروری تأکید میکند :الف) یک سلسله رفتار به
تعویق اندازی ،ب) که منجر به یک محصول رفتاری پایینتر از متوسط شود ،ج) ازآنجاکه
انجام آن تکلیف برای فرد اهمالکار مهم است ،د) به آشفتگی هیجانی 7منجر میشود
(میرزایی .)1343،اهمالکاری منجر به انجام یک کار بیثمر میشود ،اهمالکاری سارق
زمان است و باعث میشود فرد احساس گناه کند و نگاه دیگران نسبت به او تغییر کند.
اهمالکاری یعنی به تعویق انداختن انجام کاری و ارجاع عمل به آینده (ساتن.)3334،9
جوهره این آسیب روانی ،تعویق انداختن ،تعلل ورزیدن ،سبک گرفتن و سهلانگاری در
کاری است بنابراین اهمال در امور فردی و امور جمعی معنا پیدا میکند .پس در همه معانی
نوعی این دست و آن دست کردن نهفته است ،اهمالکاری به گونههای متفاوتی تجلی
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مییابد که ازجمله آن میتوان به موارد رؤیا دیدن ،1پرخاشگری ،3نگرانی ،3بحرانسازی،
پرکاری ،حواسپرتی ،بیزاری از تکلیف ،ابهام و سردرگمی در امور ،اشاره کرد
(استیل3337،؛ تریسی3337 ،9؛ نینان و درایدن3337،2؛ نقل از شاهرخی.)1341،
بیشک رشد روزافزون اینترنت فواید و اهمیت غیرقابلانکاری دارد .چندانکه در
دوران حاضر ،نقش محوری اینترنت چنان اساسی است که بدون آن امکان برنامهریزی،
توسعه و بهرهوری در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و علمی در جهان آینده
امکانپذیر نخواهد بود .اینترنت بهعنوان رسانهای قوی و فنّاوری چندرسانهای ،اکثر نیازهای
بنیادین بشر را تأمین میکند .این فناوری ویژگیهای خاص و منحصربهفردی دارد که
جذابیت آن را برای کاربران صدچندان میکند .امکان ناشناس ماندن ،دسترسی آسان به
آن ،تنوع مطالب موجود در اینترنت و فراهم آوردن امکان دور شدن از واقعیتهای
ناخوشایند زندگی ازجمله این جذابیتها است .دراینبین کودکان ،نوجوانان و جوانان
بیش از هر رده سنی دیگری شیفته جستوجو و برقراری ارتباط با دنیای جدید هستند و
ذهن پویای آنها مستعد گرایش به ناشناختههاست و همین مسئله موجب کشش آنان برای
تأمین نیازهایشان به دنیای مجازی است .در این شرایط عدم شناخت کافی نسبت به
چگونگی استفاده از اینترنت در کنار جذابیتهای آن در ترکیب با برخی صفات و
ویژگیهای شخصی افراد ،موجب استفاده یا سوءاستفاده مفرط از اینترنت میشود تا حدی
که این وابستگی تبدیل به اعتیاد آنها به این محیط میشود (فرشباف )1399 ،و نباید از
پیامدهای ناگوار و مخرب آن بهویژه در زمینههای اجتماعی و فرهنگی غافل ماند".البته
سخن گفتن از آسیبهای اینترنت به معنای نفی این پدیده و نگاه منفی بدان نیست .بلکه
فناوریهایی نیست که بیچونوچرا تحمیل شده باشد بلکه رسانهای است که به انتخاب
1. vision
2. agression
3. worry
4. Tracy
5. Neenan & Derayden
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خود همانطور که هست ،میتوان از آن استفاده کرد و یا بهطورکلی از آن چشم پوشید.
اینترنت بهمثابه یک تیغ دو لبه است که با آموزش صحیح و فرهنگسازی میتوان،
استفادههای فراوانی از آن نمود .در غیر این صورت با استفاده نامناسب ،آموزش غیراصولی
و عدم وجود فرهنگ کاربری ،هویت اجتماعی و فردی انسان بهوسیله آن از بین میرود".
(فتوره چی.)1392،12،
اعتیاد به اینترنت 1در آغاز بهوسیله ایوان گلدبرگ )1447( 3مطرح شد .وی راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 3را بهعنوان راهنمای مدل خود برای توصیف اختالل
اعتیاد به اینترنت برگزید .استفاده آسیبشناختی از اینترنت یا اعتیاد به اینترنت عبارت از
استفاده از اینترنت همراه بـا کنترل ضعیف کاربر تعریف شده است که میتواند به
اختاللهای کنترل تکانه 9منجر شود که معیارهایی همچون تحمل و عالئم کنارهگیری ،از
شاخصههای آن هستند (الم و همکاران )3334،2اعتیاد اینترنتی به گستره وسیعی از
مشکالت رفتاری کنترل انگیزه استفاده از اینترنت اشاره دارد (یاست.)3331،2

یونگ 7نیز اشاره میکند که فرد معتاد کسی است که حداقل  39ساعت در هفته و یا 9
ساعت در روز ،وقت خود را صرف استفاده از اینترنت میکند .متخصصان در زمینه
آسیبشناسی ،محدودترین تعریف را برای طبقهبندی استفاده از اینترنت ارائه میدهند.
بهطوریکه چنانچه فرد در هفته  3تا  3ساعت از اینترنت استفاده کند ،یک کاربر معمولی و
چنانچه میزان استفاده وی از اینترنت به  9/2ساعت و یا بیشتر برسد ،کاربری است که باید
مورد بررسیهای آسیب شناسانه قرار گیرد (لیم 9و همکاران.)3339،
اعتیاد اینترنتی پدیدهای است که از سه ویژگی برخوردار است:
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1. Internet Addiction
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3. DSM-IV
4. impulse-control disorder
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6. Yacet
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 .1اعتیاد اینترنتی ،نوعی اختالل و بینظمی وسواسی است که برخی ویژگیهای آن
مشابه شرایط آسیب شناسانه است .درواقع ،زمانی میتوان گفت که فرد دچار اعتیاد به
اینترنت شده است که دارای عالئم خستگی زودرس ،تنهایی ،افسردگی و غیره باشند.
افرادی همچون اورزاک و یونگ به چنین تعریفی از اعتیاد اینترنتی اعتقاد دارند .روشهای
درمان این نوع اعتیاد نیز ،رفتاردرمانی شناختی و تقویت درمانی انگیزش است.
 .3اعتیاد اینترنتی ،نوعی اختالل و بینظمی روانی است .از این دیدگاه زمینه تحقیقی
جدیدی تحت عنوان «رواندرمانی اینترنتی» ظهور کرده است .این دیدگاه ،معتادان اینترنت
را بهعنوان بیمار میبیند .روش درمان این نوع اعتیاد نیز ،تشکیل گروههای خبری و
گروههای بحث است .در این شکل از درمان ،اعضای اختالالت روانی مرتبط به هم نقش
یک گروه حمایتی را بازی کرده و با ارائه پیشنهادهای برخط و روشهای برخورد با آن ،از
شدت اعتیاد اینترنتی میکاهند .افرادی چون استن ،هانگ و آلسی به چنین دیدگاهی اعتقاد
دارند.
 .3اعتیاد اینترنتی نوعی مشکل رفتاری است .دلیل این مسئله نیز ،وجود یک رابطه قوی
بین اعتیاد اینترنتی و وابستگی شیمیایی است .مطالعات نشان دادهاند که افرادی که
مشکالت وابستگی شیمیایی دارند ،در هفته وقت بیشتری را صرف اینترنت میکنند تا
کاربران «وابسته غیر شیمیایی»(لیم و همکاران.)3339،
اولیور و اندی )3333( 1چندین معیار را برای اعتیاد به اینترنت و بازشناسی آن
برشمردهاند .سه مورد از این معیارهای مهم عبارتاند از:
 .1موقعی که شخص سعی میکند تا از اینترنت خارج شود ،احساس بیقراری و
 .3از اینترنت ،برای فرار از مشکالت و یا کاستن از احساس یأس و ناامیدی ،گناه،
اضطراب و یا افسردگی استفاده میشود.

سال اول ،شماره  ،3تابستان 49

بدخلقی میکند.

1. Oliver, Andy

03

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

 .3کاربر اینترنت در مورد میزان و وسعت استفاده خود از اینترنت ،به اعضای خانواده و
یا دوستانش دروغ گفته و آن را کتمان میکند؛ و نهایتاً ،شخص باوجود هزینه باالی
استفاده از اینترنت ،مکرراً از آن استفاده میکند (اولیور و اندی)3333،
پینلی )3333( 1عالئم اعتیاد اینترنتی و عالئم اختالل اعتیاد اینترنتی را اینگونه بیان
میدارد.
عالئم اعتیاد اینترنتی :مانند تمامی انواع دیگر اعتیادها ،اعتیاد اینترنتی ،نوعی اختالل و
بینظمی روانی ـ اجتماعی با مشخصههایی چون تحمل (نیاز به افزایش زمان الزم برای
کسب مطلوبیت برابر با زمانهای اولیه استفاده) ،عالئم کنارهگیری (بهویژه رعشه و
ارتعاش ،اضطراب ،بیحوصلگی) ،اختالالت عاطفی (افسردگی ،تندخویی و بدخلقی) و
ازهمگسیختگی روابط و مناسبات اجتماعی (کاهش و یا فقدان روابط اجتماعی به لحاظ
کمی یا کیفی) است.
عالئم اختالل اعتیاد اینترنتی عبارتاند از :مشکالت میان فردی و یا مشکالت در هنگام
کار یا مطالعه ،نادیده گرفتن مسئولیتهای مربوط به دوستان ،خانواده ،کار و یا
مسئولیتهای فردی ،کنارهگیری پس از دست کشیدن از اینترنت ،کجخلقی هنگام تالش
برای دست کشیدن از اینترنت ،برخط ماندن بیش از زمان برنامهریزیشده ،دروغ گفتن یا
مخفی نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت ازنظر دوستان یا خانواده ،تغییر در سبک
زندگی بهمنظور گذران وقت بیشتر با اینترنت ،کاهش فعالیت فیزیکی ،بیتوجهی بهسالمت
شخصی و بیخوابی یا کمخوابی و یا تغییر در الگوی خواب بهمنظور گذران وقت در
اینترنت.
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از طرفی ،افراد در صورت استفاده از اینترنت ،نهتنها رفتارهایی متفاوت با الگوهای رایج
در جامعه از خود نشان میدهند ،بلکه نوع تفکرشان نیز با اکثریت افراد جامعه ،متفاوت
میشود .این افراد اندیشههای وسواسی راجع به اینترنت دارند ،کنترل چندانی بر وسواس و
انگیزههای اینترنتیشان نداشته و حتی فکر میکنند اینترنت تنها دوست آنهاست .همچنین،
1. Pinnelli
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اینگونه افراد فکر میکنند که اینترنت تنها جایی است که آنها در آن ،احساس خوبی
نسبت به خود و جهان اطراف دارند( .پینلی 3333،ص .)1323
حسنزاده ( )1394در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین استفاده افراطی از فنّاوری (اعتیاد
به اینترنت و پیامک) و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان به این نتیجه رسید که بین
دو متغیر استفاده افراطی از اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد؛ و
همچنین بین دو متغیر استفاده افراطی از پیامک و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود
ندارد؛ اما بین دو متغیر استفاده افراطی از اینترنت و احساس تنهایی رابطه معنادار وجود
داشت .روحانی ( )1343در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و رابطه آن
باانگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران بین انگیزه
تحصیلی و اعتیاد به اینترنت همبستگی منفی  3/33را محاسبه نمود .محمد بیگی)1399( ،
نشان داد که وابستگی به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک با تعداد
واحدهای افتاده ،تعداد واحدهای گذرانده ،افت معدل کل در ترمهای اخیر ،ترم تحصیلی
و مشروطی در طول دوره تحصیل در سطح  3/32ارتباط معنیداری نشان داد .بیدختی
( )1341با مقایسه معدل دانش آموزان بین دو سال تحصیلی بهعنوان نشاندهنده پیشرفت
تحصیلی نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معنادار و منفی
 3/27وجود دارد .بین دانش آموزان دختر و پسر ازنظر میزان استفاده از اینترنت تفاوت
معنادار وجود دارد و میانگین استفاده از اینترنت در پسران باالتر از دختران است .همچنین،
ویژگیهای شخصیتی از عوامل مؤثر و پیشبینی کننده در استفاده از اینترنت است.
یانگ )1449( 1نیز در تحقیقات خود دریافت  29درصد دانش آموزان پس از استفاده
قابلمالحظهای کاهش یافت و میزان غیبتهای این دانش آموزان افزایش یافت .اگرچه
شایستگیهای اینترنت این ابزار را بهعنوان یک وسیله ایده آل آموزشی قرار داده است ،اما
دانش آموزان بهجای فعالیت خالقانه ،اغلب در سایتهای نامربوط ،اتاقهای گپ،
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سرویسهای دوستان مکاتبهای و نرمافزارهای بازی به گشتوگذار میپردازند .نجمی

1

( )3312نشان داد که اختالف معنیداری بین اعتیاد به اینترنت با معدل نمرات پایانترم
دانشجویان خارجی مالزی وجود ندارد .اوداسی )3311( 3در پژوهشی به این نتیجه رسید
که بین خود کارآمدی تحصیلی و اعتیاد اینترنتی همبستگی منفی وجود دارد ولی رابطه بین
اعتیاد اینترنتی و اهمالکاری تحصیلی ازنظر آماری معنیدار نیست و خود کارآمدی
تحصیلی بهخوبی اعتیاد اینترنتی را پیشبینی میکند .استاوروپولس 3و همکاران ()3313
نشان دادند که اعتیاد اینترنتی با پیشرفت تحصیلی رابطه عکس دارد .جون وچوی)3312( 9
بیان کردند که استرس تحصیلی بهطور مثبت با احساسات منفی و اعتیاد اینترنتی ارتباط
دارد و احساسات منفی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مستقیم دارد .عالوه بر این ،نتایج حاصل
از مدل معادالت ساختاری نشان میدهد که استرس تحصیلی نوجوانان از طریق هیجانات
منفی بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر اعتیاد به اینترنت است .اوداسی ( )3313همبستگی
 R= 3/37بین اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر و همبستگی  R= -3/13بین اعتیاد به
اینترنت و خود کارآمدی تحصیلی به دست آورد.
در داخل کشور تحقیقی بهصورت مستقیم به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و
اهمالکاری تحصیلی پرداخته نشده است در برخی از تحقیقات بهصورت ضمنی در مقدمه
به آن اشارهای شده است و در برخی دیگر ارتباط اعتیاد به اینترنت را با پیشرفت تحصیلی
بررسی کردهاند و نتایج ناهمخوانی به دست آمده است و با توجه به اهمیت اهمالکاری
تحصیلی در پیشرفت تحصیلی ،در این تحقیق محققان درصدد بررسی سؤاالت زیر هستند.
 -1رابطه اعتیاد و وابستگی به اینترنت با اهمالکاری تحصیلی چگونه است؟
سال اول ،شماره  ،3تابستان 49
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 -3چقدر از اهمالکاری تحصیلی را میتوان با توجه به اعتیاد به اینترنت پیشبینی کرد؟

1. Najmi
2. Odaci
3. Stavropoulos
4. Jun&Choi

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری...

 -3رابطه وابستگی به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در کاربرانی که به اینترنت معتاد
نیستند چگونه است؟

روش
این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوم تا
چهارم مدارس متوسطه شهر نجفآباد میباشند که به روش نمونهگیری خوشهای
تکمرحلهای یک مدرسه (دبیرستان امام رضا (ع)) انتخاب گردید و با توجه به تعداد
سؤاالت پرسشنامهها و استفاده از روش کالین تعداد نمونه موردنیاز  42نفر برآورد شد.
(دالور)1393،
 2(=)13+33(×3 =42تا (×)3/2مجموع تعداد سؤاالت پرسشنامهها (= n

پس تمام دانش آموزان دوم تا چهارم این مدرسه که تعداد آنها  139نفر بود بهعنوان
نمونه در نظر گرفته شدند.
ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اهمالکاری تحصیلی سواری )1343( 1و پرسشنامه
اعتیاد اینترنت یانگ )1444( (IAT)3است .پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی در سال 1343
توسط کریم سواری به روش تحلیل عاملی ساخته شده است؛ و تعداد گویه های پرسشنامه
اهمالکاری تحصیلی  13سؤال بوده و دارای سه مؤلفه  )1اهمالکاری عمدی)3،
اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی روانی  )3اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی و سؤال 1
تا  2اهمالکاری عمدی ،سؤال  2تا  4اهمالکاری ناشی از خستگی جسمی روانی و سؤال
 13تا  13اهمالکاری ناشی از بیبرنامگی را میسنجد و جوابها در مقیاس لیکرت
بهصورت :هرگز (صفر) ،بهندرت ( ،)1بعضیاوقات ( ،)3بیشتر اوقات ( ،)3همیشه ()9
دست آمد .روایی آزمون از طریق همبسته کردن با آزمون اهمالکاری تاکمن ()1441

1. Savari Academic Procrastinare Inventory
2. Young Internet Addiction Test
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تعیین و مقدار آن  3/32برآورد گردید (سواری)1343،؛ و پایایی این آزمون در این
پژوهش برابر  3/94به دست آمد.
با توجه به عدم اتفاقنظر بر سر معیارهای تشخیصی اعتیاد به اینترنت ،پژوهشگران در
پژوهشهای خود پرسشنامههای گوناگون را برای سنجش این پدیده تدوین کرده و
بهکاربردهاند .از میان این مقیاسها ،پرسشنامه هشت سؤالی یانگ و پسازآن پرسشنامه
بیستسؤالی او بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته است (سادات احمدی و
همکاران .)1341،در این پژوهش نیز از پرسشنامه بیستسؤالی یانگ استفاده شد .در اجرای
آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در کره ،یو 1و همکاران ( )3339و کیم و همکاران ()3332
آلفای کرونباخ بیش از  3/43را به دست آوردند و ینگ ،چو ،بیتی ،لی و چو)3332( 3
پایایی آزمون باز آزمون پس از دو هفته را  3/92به دست آوردند .در پژوهش شهرآرای و
همکاران ( )1397آلفای کرونباخ  3/99به دست آمد؛ و در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ
 3/49محاسبه شد .در این پرسشنامه ،پاسخدهنده باید به هر یک از  33سؤال روی مقیاس 2
درجهای شامل بهندرت ( ،)1گاهی ( ،)3معموالً ( ،)3اغلب ( )9و همیشه ( )2پاسخ بدهد.
برای ارزیابی نمره حاصل از دستورالعمل یانگ استفاده شد ،بدین معنا که نمره  33تا 94
نشاندهنده کاربر معمولی ،نمره  23تا  74نشاندهنده کاربر در معرض خطر و نمره کاربر
 93تا  133نشاندهنده کاربر معتاد به اینترنت است.
دادههای جمعآوریشده از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفته است .از آمار توصیفی جهت تنظیم جداول ،محاسبه درصدها ،محاسبه شاخصهای
مناسب مرکزی و پراکندگی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و در بخش
سال اول ،شماره  ،3تابستان 49
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استنباطی جهت آزمودن فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون
استفاده شده است و برای این منظور از نرمافزار  SPSS33استفاده شده است.

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

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری...

نتایج
میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در پرسشنامه اعتیاد یانگ و اهمالکاری
تحصیلی مطابق جدول  1است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات
نمره

میانگین

انحراف معیار

اعتیاد به اینترنت

91/32

19/13

اهمالکاری تحصیلی

33/77

4/41

و با ارزیابی با توجه به دستورالعمل یانگ وضعیت آزمودنیها را در وابستگی به اینترنت در
سه گروه معتاد ،در معرض خطر و کاربر معمولی میتوان جای داد که فراوانی و درصد
فراوانی مطابق جدول  3محاسبه گردید.
جدول  .2جدول فراوانی وضعیت وابستگی به اینترنت
وضعیت وابستگی

فراوانی

درصد فراوانی

معتاد

3

3 /9

در معرض خطر

33

39/3

کاربر معمولی

41

73/9

جمع

139

133

سؤال اول :رابطه اعتیاد و وابستگی به اینترنت اهمالکاری تحصیلی چگونه است؟
جدول  .3همبستگی اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت
متغیرها

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معنیداری

اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت

3/23

139

3/333

همبستگی اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت با ضریب همبستگی  3/23در سطح
 3/31پذیرفته میشود.
سؤال دوم :چقدر از اهمالکاری تحصیلی را میتوان با توجه به اعتیاد به اینترنت پیشبینی
کرد؟
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جدول  .4رگرسیون خطی بین اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت
متغیر مالک

متغیر پیشبین

سطح معنیداری

R

R²

اهمالکاری تحصیلی

اعتیاد به اینترنت

3/33

3/23

3/37

با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون که در جدول  9آمده است میتوان گفت که 37
درصد از اهمالکاری تحصیلی را میتوان با اعتیاد به اینترنت پیشبینی کرد.
سؤال سوم :رابطه وابستگی به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در کاربرانی که به اینترنت
معتاد نیستند چگونه است؟
با توجه به جدول  3میتوان گفت که نمره تنها  3نفر ( 3/9درصد) از کل دانش آموزان در
مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ باالتر از  93بوده است و معتاد به اینترنت تشخیص داده
شدهاند .با بیرون آوردن آنها میتوان به سؤال سوم پاسخ داد.
جدول  .5همبستگی اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در کاربران غیر معتاد
متغیرها
اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معنیداری

3/92

131

3/333

با مراجعه به نتایج بهدستآمده از همبستگی پیرسون که در جدول  2ذکر شده است
همبستگی اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در کاربران غیر معتاد با ضریب
همبستگی  3/92در سطح  3/31پذیرفته میشود.
جدول  .6رگرسیون خطی بین اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان غیر معتاد به
اینترنت
سال اول ،شماره  ،3تابستان 49
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متغیر مالک

متغیر پیشبین

اهمالکاری تحصیلی

اعتیاد به اینترنت

سطح معنیداری

R

R²

3/33

3/92

3/31

با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون برای دانش آموزان غیر معتاد به اینترنت که در جدول
 2آمده است میتوان گفت که  31درصد از اهمالکاری تحصیلی را میتوان با اعتیاد به
اینترنت پیشبینی کرد.

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری...

بحث
بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر وابستگی و اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری
تحصیلی با یکدیگر همبستگی برابر  3/23دارند که با این همبستگی میتوان پیشبینیهای
گروهی انجام داد ولی پیشبینیهای فردی نمیتوان انجام داد(بیابانگرد .)1343،پس
میتوان گفت که در دانشآموزانی که بیشتر به اینترنت وابسته هستند احتمال اهمالکاری
تحصیلی بیشتر است و با توجه به نتایج رگرسیون 37 ،درصد از اهمالکاری تحصیلی را
میتوان با وابستگی و اعتیاد به اینترنت پیشبینی نمود.
برخی از نتایج تحقیقات گذشته حاکی از اثرات منفی وابستگی به اینترنت است
ازجمله ،یانگ ( )1449که  29درصد دانش آموزان پس از استفاده زیاد از اینترنت در
عادتهای مطالعه خود دچار افت شدند و نمرات آنها کاهش یافت .همچنین روحانی
( )1343بین انگیزه تحصیلی و اعتیاد به اینترنت همبستگی منفی  3/31را محاسبه نمود و
محمد بیگی ( )1399که وابستگی به اینترنت در دانشجویان با افت تحصیلی ارتباط
معنیداری دارد ،بیدختی ( )1341با مقایسه معدل دانش آموزان بین دو سال تحصیلی نشان
داد که بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی وجود دارد .اوداسی
( )3311در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین خود کارآمدی تحصیلی و اعتیاد
اینترنتی همبستگی منفی وجود دارد ،استاوروپولس ( )3313نشان دادند که اعتیاد اینترنتی با
پیشرفت تحصیلی رابطه عکس دارد .جون وچوی ( )3312اعتیاد اینترنتی میتواند سبب
ایجاد احساسات منفی شود و ایجاد استرس تحصیلی نماید .اوداسی ( )3313نشان داد که
اعتیاد به اینترنت با خود کارآمدی تحصیلی رابطه عکس دارد.
و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری پیدا نکرد .نجمی ( )3312دریافت که اختالف
معنیداری بین اعتیاد به اینترنت با معدل نمرات پایانترم دانشجویان وجود ندارد .اوداسی
( )3311رابطهای بین اعتیاد اینترنتی و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان پیدا نکرد .رابطه

سال اول ،شماره  ،3تابستان 49

ولی برخی دیگر از تحقیقات ،حسنزاده ( )1394بین دو متغیر استفاده افراطی از اینترنت

999

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

منفی بین وابستگی به اینترنت و عوامل تحصیلی پیدا نکرد .با توجه به اینکه بین
اهمالکاری و سن ،ارتباط منفی وجود دارد (بالکیس و دیوریو)3334،1؛ و بیشتر افرادی
که کمتر اهمالکارند صرفاً به خاطر خودکنترلی درونی این کار را انجام نمیدهند ،به علت
اینکه طرحوارههای رشد یافتهای برای غلبه بر اهمالکاری دارند کمتر اهمالکارند.
تحقیقات مختلف نشان داده است که افراد با تمرینهای مکرر میتوانند اجتناب از
اهمالکاری را یاد بگیرند (بامیستر1449 ،3؛ به نقل از استیل.)3337 ،
تفاوت بین تحقیقات ذکرشده را میتوان اینگونه توجیه کرد که نمونههای تحقیقات
ازنظر سن و جنس و سطح تحصیالت و فرهنگ متفاوت بودهاند و وابستگی به اینترنت در
هر نمونهای متفاوت اثر گذاشته است چنانکه اثرات منفی اینترنت در دانشجویان کمتر از
دیگران به دست آمده است؛ و با آموزش و تمرین میتوان از اثرات وابستگی به اینترنت
کاست و هرچه سن و تحصیالت افراد باالتر برود طرحوارههای اشخاص رشد بیشتری
داشته و سبب ایجاد خودکنترلی بیشتری میگردد.
در برخی از تحقیقات متغیر مناسبی برای پیشرفت تحصیلی در نظرگرفته نشده است
ازجمله بیدختی ( )1341که از مقایسه معدل دانش آموزان بین دو سال تحصیلی به تغییر
پیشرفت تحصیلی پی برده است و به عواملی چون رشد ،اثرات تاریخ و پدیدههای همزمان
توجه ننموده است.
اگر دانش آموزان معتاد به اینترنت که  3/9درصد نمونه را تشکیل دادهاند را در نظر
نگیریم خواهیم دید که فقط  31درصد اهمالکاری را میتوان با وابستگی به اینترنت توجیه
کرد یعنی حدود  2درصد کاهش نسبت به موقعی که این  3/9درصد نیز در محاسبه وارد
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میشوند و میتوان نتیجه گرفت هرچه ما از نزدیک شدن دانش آموزان به حد باالی
وابستگی به اینترنت جلوگیری کنیم ،اهمالکاری تحصیلی با درصد بیشتری کاهش پیدا
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میکند؛ و این لزوم اتخاذ راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با این پدیده نوظهور و
غیرقابلاجتناب رانشان میدهد.
امروزه اینترنت به یکی از اجزاء و وسایل غیرقابلاجتناب و چشمپوشی در زندگی
امروزی تبدیل شده است؛ و هر پدیدهای دارای مزیتها و معایب مختص خود است ما باید
بتوانیم با شناخت این ویژگیها بهترین استفاده را از این پدیده انجام دهیم و جامعه را
آنچنان توانمند سازیم که کمترین آسیب را دریافت کنند .ازاینرو پیشنهاد میشود در
تحقیقات آینده بر روی راهکارهای مقابله با وابستگی به اینترنت ،استفاده از نمونهها در
مقیاسهای بزرگتر و متنوعتر ،پژوهش بر روی وابستگی به شبکههای اجتماعی و
بازیهای همزمان اینترنتی که از طریق تلفن همراه انجام میشود ،پرداخت.
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