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Background and Objectives: The aim of this study was to identify the relationship between Internet 
addiction and academic procrastination and psychological well-being of high school students. 
 

Methods: This research is a descriptive correlation in terms of applied purpose and in terms of nature 
and method. The target population is all 14543 female high school students in Hamedan in the 
academic year of 1998-99, from which 384 people were selected based on Krejcie Morgan table using 
multi-stage cluster sampling method. In order to collect the required data, Yang Internet Addiction 
Questionnaire, Reef Psychological Welfare Questionnaire and riding academic procrastination 
questionnaire were used. To analyze the data, Pearson correlation test was used. Multiple variance and 
regression were used in spss23 software environment. 
Findings: The results showed that the components of Internet addiction (social problems, impact on 
performance, lack of control, morbid use of Chat Room and neglect of job and educational duties) are 
able to positively delay the academic procrastination of female adolescents and psychological well-
being in the form of Predict negatively and meaningfully. 
Conclusion: Therefore, when students have a strong tendency to use the Internet and spend many 
hours surfing in cyberspace, their sensitivity to academic performance as well as their social 
interactions and interactions decreases, and consequently their psychological well-being is negatively 
affected by this. A phenomenon has occurred and there is also a phenomenon called academic 
procrastination in them.  
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آموزان تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش کاریاهمالپژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه میزان اعتیاد اینترنتی با هدف: 

 متوسطه انجام پذیرفت.

کلیه  را هدف باشد. جامعههمبستگی می این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوعها: روش

و  آنها نیکه از بدهند میتشکیل  99-98در سال تحصیلی نفر  14543 به تعداد همدانشهر متوسطه  دوم دورهدختر آموزان دانش

جهت در ادامه انتخاب شدند.  ایمرحلهای چندگیری خوشهروش نمونهبا استفاده از  نفر 384مورگان کرجسی براساس جدول 

ورزی شناختی ریف و پرسشنامه تعللاینترنت یانگ، پرسشنامه بهزیستی روان اعتیاد بههای های موردنیاز از پرسشنامهآوری دادهجمع

ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادهتحصیلی سواری 

 .استفاده شده است spss23 در محیط نرم افزار

روم های اعتیاد به اینترنت)مشکالت اجتماعی، تأثیر بر عملکرد، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چتنتایج نشان داد، مؤلفهیافته ها: 

را ورزی تحصیلی نوجوانان دختر را به صورت مثبت و بهزیستی روانی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی( قادر است، تعللو بی

 بینی نماید.به صورت منفی و معناداری پیش

در  زدنکنند و ساعات زیادی به پرسهاینترنت گرایش شدیدی پیدا می آموزان به استفاده ازبنابراین وقتی دانشگیری: نتیجه

شان کاسته اجتماعی عملکرد تحصیلی و همچنین ارتباطات و تعامالتشان به دهند، از میزان حساسیتفضای مجازی اختصاص می

ای تحت عنوان اهمال کاری آنان تحت تأثیرات منفی این پدیده واقع گشته و همچنین پدیده شناختیشده و به تبع آن بهزیستی روان

 آید.تحصیلی در آنان به وجود می
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 مقدمه 

اطالعاتی  یهاوریاه ترکیب و همگرایی فنکاز دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر این باورند  یبسیار

که  است ینماد آن اهمیت یافتن اطالعات کهکرده  یاوارد عصر و جامعه تازه خیر ما راأهای و ارتباطی در دهه

منجر این امر  (.1395اسماعیلی،قهفرخی و تاجیک)کاوه است نامیده 1امعه اطالعاتیجرا  آن (2015) سائواومه

 یاقتصاد و سیاسی آموزشی، روانی، ،ابعاد اجتماعی سبک زندگی مانند؛ به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف

 فرهنگی، تأثیرات و فناوری شگرف تحوالت شاهد این هزاره، (. بنابراین در2،2001کاستلز) ه استجوامع گشت

 کمی تفاوت ای،رایانه انقالب و اطالعات انفجار الکترونیک، هستیم که انقالب آن از ناشی ایحرفه و اجتماعی

 یک به جهان تبدیل شدن که آن آورده همراه به خود با پیش دهه دو به نسبت جهان در را بسیاری کیفی و

 ترینمهم و در عین حال جذابترین انگیزترین،حال چالش. (3،2021)گونگ، وانگ و وانگاست واحد کلبه

 ابعاد از یکی عنوان به اینترنت. است گرفته صورت رسانیاطالع و اینترنت زمینه در که است تحولی تحوالت،

براین . دارد جامعه افراد زندگی تحول و تغییر در سزایی به نقش معاصر، جهان جدید هایفنآوری این نوپای

های مانند تلوزیون و ماهواره وقت مردم و به ویژه قشر نوجوان را به خود اساس، اینترنت امروزه بیش از رسانه

-های مختلف آموزشی، پژوهشی، تبادل اطالعات، ارتباطات و سرگرمی به کار میاختصاص داده و در زمینه

 (.4،2013آک، کوروکلو و یلمازرود)

 ای برایوسیله عنوان به بیشتر گیرد قرار عموم دسترس در که آن از قبل اینترنتدر چندین دهه گذشته 

 ایوسیله به تبدیل کرد و رشد وسیعیصورت  به که بعدها بود مطرح جهت برقراری ارتباط محرمانه مکاتبات

؛ علیرغم کنندمی ناشن خاطر (2007)5پاور و هورستمانشوف ر همین راستاد .ها گردیدزندگی انسان در ضروری

تواند زمینه وابستگی و اعتیاد اما استفاده بیش از حد از آن می اینترنتهای متعدد توجه صاحبنظران به فرصت

-ویژگی با و دهدمی نشان را اینترنت به رفتاری وابستگی نوعی 6اینترنت به اعتیاد اصطالح بدان را ایجاد نماید

فعالی و  بیش ترس، اضطراب، احساس تنهایی، بودن و حوصله کم خجالتی بودن، هایی همچون افسردگی،

: الف( برخوردار است مهم ویژگی دوکه از ( 7،2021بونیویسینی و بونیویسیوسشود)پرخاشگری تعیین می

شناسانه مشابه شرایط آسیب های آنوسواسی است که برخی ویژگی نظمیاعتیاد اینترنتی، نوعی اختالل و بی

اینترنت شده که دارای عالئم خستگی زودرس،  توان گفت که فرد دچار اعتیاد بهاست. درواقع، زمانی می

ی عالئم اختاللکه  نظمی روانی استل و بیاعتیاد اینترنتی، نوعی اختال. ب( تنهایی، افسردگی و غیره باشند

های مربوط کار یا مطالعه، نادیده گرفتن مسئولیت اند از: مشکالت میان فردی و یا مشکالت در هنگامعبارتآن 

خلقی  گیری پس از دست کشیدن از اینترنت، کجهای فردی، کنارهمسئولیت خانواده، کار و یا به دوستان،

مخفی  شده، دروغ گفتن یا ریزیاینترنت، برخط ماندن بیش از زمان برنامه کشیدن ازبرای دست  هنگام تالش

منظور گذران وقت  زندگی به نگهداشتن زمان واقعی کار با اینترنت ازنظر دوستان یا خانواده، تغییر در سبک

ی و یا تغییر در خواب خوابی یا کمشخصی و بی سالمت توجهی بهبیشتر با اینترنت، کاهش فعالیت فیزیکی، بی

                                                           
1.Information Society  

2 Castells 

3 Gong, Wang, L & Wang 

4 Ak, Koruklu &Yilmaz 

5 Power M & Horstmanshof  
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در همین زمینه  (.1394ابادی،آبادی و نجف)حمیدی، نجفماند اینترنت منظور گذران وقت در الگوی خواب به

نشان ( 1390( و حسینی بهشتیان)2018)2(، شارما و شارما2017)1موریسون، فرنچ و ویلز ی مانندمطالعات

 کنند تادر هفته وقت بیشتری را صرف اینترنت میمشکالت وابستگی شیمیایی دارند،  اند افرادی کهداده

. در (1394زاده،)قاسمکه این امر تاثیرات روانی منفی بر روی آنان داشته است وابسته غیرشیمیایی کاربران

تشکیل  را اینترنتی هایآسیب معرض در قشر ترینبیش نوجوانان که دهدنشان می همین زمینه آمارها

 (.1400،کاشانیلطقی و داوری، نژادطالقانی)دهندمی

 دلیلو اجتماعی گسترده همراه است، به شناختیرواننوجوانی که با تغییرات جسمانی،  ۀدور براین اساس

آفرین مشکل یمهمی برای شروع رفتارها لۀخودمحوری و عدم درک صحیح نوجوانان از رفتارهای خود، مرح

و  یکیزیف ،یاحساس عیسر راتییبزرگ، تغ راتییتغ ۀدور ینوجوان زیرا شود؛میمحسوب متاثر از اینترنت 

از همه  مستقالنه و گیریتصمیم ییخود، توانا بر به نفس، کنترل اتکایاکتشاف،  ۀدور نیو همچن یاجتماع

 را دیجد هایمسئولیت ،دوره است که نوجوان نیادر  (.3،2017)اکسترما، دوران و ریاستانتخاب  ۀدور ترمهم

روشن  ق،یدق ییاگر الگوگیرد، پس می فراها نقشبر عهده گرفتن آن  یرا برا یاجتماع هایمهارتو  ردیپذیم

 یبرخ و در زندمیدست  هانقش شیآزما، به و مشخص نشود فیاو تعر یمناسب برا رفتاردر زمینۀ  جانبههمهو 

بایست توجه مکفی صورت نگیرد میکه اگر بدان  پردازدمی پذیریو عدم مسؤلیت گرفتن قواعد دهیموارد به ناد

حال نکته  (.4،2014)بارکینبا اهمی از رفتارهای متعدد ضد هنجاری هم در فضای واقعی و مجازی روربرو شد

آموز بودن نوجوانان عجین است و اساسی این است که چنین عصری از زندگی با دوران تحصیل و دانش

ای دستیابی به اهداف نظام آموزشی کشور جایگاه ویژه رد هستند و آموزان رکن اساسی نظام آموزشیدانش

، و روانی تربیتی ،از لحاظ آموزشیویژه در عصر زیست مجازی بهتوجه به این قشر از جامعه  رو. از ایندارند

  (.1395)فتحی آذر،گرددتر نظام آموزشی و جامعه را موجب میشکوفایی هرچه بیش و باروری

 عنوانورزی بهکاری یا تعللاهمال از عصر اینترنت در دوره نوجوانی، و مرتبط متاثردر بین رفتارهای متعدد 

های آموزشی محیط که در به تعویق انداختن کارهاست یا انگاریبه معنای سهلاست و  شناختیروان صفتی

ها در و مسئولیت ورزی را به عنوان فروگذاری از انجام وظایفتعلل (2014)5برمز و باسدن .است بیشتر شایع

پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و اجتناب زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم یک شکل و اندازه و

-مورد تعلل کنند. آنها همچنین درها تعریف میرفتن از انجام مسئولیت از پیامدهای ناخوشایند طفره آگاهی

سطوح مختلف تحصیلی است که  ترین مشکالت دراز شایع ورزی تحصیلی یکیتعلل ؛آورندورزی تحصیلی می

که عملکرد  های تحصیلی اشاره دارد، تا آنجاییو هدف هابه تمایل غالب فراگیران برای به تأخیر انداختن فعالیت

 نظران،برخی از صاحب(. 2012، 6مادهان، کومار، نیک، پاندا، گایاتری و باریک)دهدمی تأثیر قرار بهینه را تحت

 یکی اند. در واقعکرده تعریف شده زمان خواسته چهارچوب در فعالیتی شکست در انجام را ورزی تحصیلیتعلل

 از مانع که است تحصیلی ورزیتعلل آموزان،تحصیلی دانش موفقیت در زمینه فقدان و شکست مهم علل از
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-کلیبرت، النگینریچسن)شودمیبعد از درگیری با فضای اینترنت  تحصیلی اهداف به دستیابی یادگیری و

دن، ش جوهره این آسیب روانی، تعویق انداختن، اهمال کاربنابراین (. 2011، 1روهلینگ، لونا و روبیچائوکس

نوعی این دست و آن دست کردن اهمال کاری  پس در همه معانی .کاری است انگاری درسبک گرفتن و سهل

 ،توان به موارد رؤیا دیدنیابد که ازجمله آن میمی تجلی های متفاوتیکاری به گونهنهفته است، اهمال

 پرتی، بیزاری از تکلیف، ابهام و سردرگمی در امور، اشاره کردپرکاری، حواس سازی،بحران نگرانی، پرخاشگری،

شود که فرد زمان زیادی را صرف اینترنت و گشت و گذار در فضای مجازی که اعتیاد به اینترنت موجب می

نوجوانان بیش از هر رده سنی  و کودکان زیرا .های تحصیلی نداشته باشدرغبت زیادی به انجام فعالیتکند و 

ذهن پویای آنها مستعد گرایش به  جو و برقراری ارتباط با دنیای جدید هستند و و دیگری شیفته جست

ازی است. در این تأمین نیازهایشان به دنیای مج هاست و همین مسئله موجب کشش آنان برایناشناخته

های آن در ترکیب با برخی چگونگی استفاده از اینترنت در کنار جذابیت شرایط عدم شناخت کافی نسبت به

که این  شود تا حدیهای شخصی افراد، موجب استفاده یا سوءاستفاده مفرط از اینترنت میویژگی صفات و

ویژه در پیامدهای ناگوار و مخرب آن به نباید ازکه  شودوابستگی تبدیل به اعتیاد آنها به این محیط می

بنابراین اعتیاد اینترنتی تاثیر زیادی (. 1394ابادی،آبادی و نجف)حمیدی، نجفغافل ماند تحصیلیهای زمینه

کیامرثی و آریا  هایپژوهش(. در همین زمینه 2،2007استیلآموزان دارد)ورزی تحصیلی دانشبر تعلل

تصریح نموده؛ بین میزان اعتیاد ( 1394( و کومله )1391زاده، بیدختی، رضایی و رهایی)( حسن1394پوریان)

کاری نوجوانان آموزان رابطه معناداری وجود دارد که باعث باال رفتن اهمالورزی تحصیلی دانشاینترنتی و تعلل

 گردد.می

 برخورداری از نوجوانان دارد،های مهمی که در این میان نقش اساسی در زندگی از طرفی یکی از مؤلفه

الشعاع ها را نیز تحتآن وظایف به اخص در عصر ارتباطات و اینترنت است، چون سایر 3روانی سالمت و بهزیستی

نگر، موجب تغییر رویکرد شناسی مثبتشناختی و ظهور رواندهد که با افزایش توجه به رشد روانمی قرار

نگر در موضوع سالمت روانی شد، از این منظر سالمت روانی معادل مثبتهای شناختی یا منفی به مدلآسیب

سازی شده است عنوان عملکرد مطلوب انسان مفهومشناختی، در قالب بهزیستی و بهبا کارکرد مثبت روان

سازی و عملیاتی کرده مدل چندبعدی هایی که بهزیستی روانی را مفهومترین مدل(. یکی از مهم4،2011نیل)

 (.6،2005)چنگ و چانطور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته استاست. این الگو به (1989)5ریف

کند که های بالقوه خود تعریف میعنوان یک فرآیند در جهت تحقق توانایی( بهزیستی روانی را به2016ریف)

شش بعد: خودمختاری، تسلط محیطی، رشد شخصی، رابطه مثبت با دیگران، هدف در زندگی و پذیرش 

نتایج پژوهشی  با توجه به (2016)ریف (.2016، 7)ویس، وسترهوف و بوهلمیجرخویشتن تشکیل شده است

دست آمده حول این مدل بر نقش مهم حمایتی این سازه در سالمتی روانی و همچنین جسمی افراد تأکید به

 بگیرند، وقت عهده به نقشی اجتماع در مندندعالقه تردارند، بیش باالیی روانی بهزیستی که کند. افرادیمی

                                                           
1 .Klibert, Langhinrichsen-Rohling, Luna & Robichaux 

2 Steel 

3. psychological well-being 
4 Nel 
5 Ryff 
6 Cheng , chan 
7. Weiss, Westerhof & Bohlmeijer 
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 دارای روحیه کنند،می شرکت تریبیش عمومی هایفعالیتو در  کنندمی ایجاد خود برای پرشورتری فراغت

وقوع  حال در هایداده روی مثبت ارزیابی از و اندهیجانات مثبت دارای عمدتاً و هستند بیشتری مشارکتی

 را نامطلوب رویدادها و شرایط برخوردارند، پایینی که از بهزیستی روانی افرادی مقابل در کنند،می استقبال

تر بیش را پرخاشگری و افسردگی، ناکارآمدی اضطراب، مثل هیجانات نامطلوب همین دلیلبه  و کرده ارزیابی

 تیبا توجه به اهمبنابراین  (.2002، 1)چیرا همسویی دارد اینترنتی کنند که دقیقا با ماهیت اعتیادمی تجربه

-تاثیرات آن بر متغیرهای مهمی مانند؛ تعللو تحلیل بررسی چگونگی ایجاد و تداوم اعتیاد اینترنتی و تجزیه 

دنبال پاسخ بهپژوهش حاضر  ،ویژه نوجوانان دخترورزی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در بین افراد و به

تحصیلی و بهزیستی  اهمال کاریای بین میزان اعتیاد اینترنتی با دادن به این سؤال است که چه رابطه

 طه وجود دارد؟آموزان متوستی دانشروانشناخ

 روش پژوهش

ضر از لحاظ هدف شیو ،پژوهش حا . ستاهمبستگی  گردآوری اطالعات، توصیفی از نوع ۀکاربردی و از لحاظ 

ضر پژوهش آماری جامعۀ شهر همدانکلیه دانش حا سال تحصیلی  آموزان دختر متوسطه دوم  به  99-98در 

عداد  که از 14543ت عداد آن نیب نفر بود  ش به رو «مورگانکرجسااای و »نفر بر اسااااس جدول 384ها ت

 همدان پرورش و زشآمو مناطق موردنظر ازبه این صورت که انتخاب شد.  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه

از هر مدرسه  در مرحلۀ بعدی نیز از هر منطقۀ یک مدرسه و در مرحلۀ بعدی و انتخاببه قید قرعه  هیناح دو

شد. شدن نمونۀ آماری به دو کالس برای محقق صادفی انتخاب  رای رعایت مالحظات اخالقی، در بصورت ت

ش ابتدای پژوهش با شرکت در پژوهش جلب  ضایت آگاهانه افراد برای  صادقانه اهداف طرح، ر ضیح  د و با تو

شی هاآن، هاآزمودنیبا  برقراری ارتباط مؤثر ضطراب نا شکالت احتمالی مانند ا سخ د از لحاظ م ...  ادن واز پا

. ده اسااتشاا حفظ کامالً پژوهشااگرانقرار گرفتند. رازداری و محرمانه ماندن اطالعات از جانب  حمایت مورد

 :زیر استفاده شده است هایاز ابزار ها نیزداده آوریجمعبرای 

 لشام و طراحی شد یانگ توسط 1996 سال این پرسشنامه در : اینترنت یانگ به اعتیاد پرسشنامه

ست گویه 20 ساس سؤال 20به  باید آزمودنی. ا شه تا( 0) هرگز از مقیاس لیکرت بر ا س( 5) همی . دهد خپا

 یک طی. است نتاز اینتر استفاده به تربیش وابستگی نشانگر تر،بیش نمره و بوده 100 صفر تا از نمرات دامنه

کرمی، است )اله محاسبه شده 79/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  پرسشنامه این پایایی ایران، در بررسی

سی ویژگی1389(. علوی و همکاران)2016 ستفاده از تحلیل عاملی به ( در برر سشنامه با ا سنجی پر های روان

های اصاالی پنج زیرمقیاس مشااکالت اجتماعی، تأثیر بر عملکرد، فقدان کنترل، اسااتفاده روش تحلیل مؤلفه

 .و تحصیلی را استخراج کردند توجهی به وظایف شغلیمرضی از چت روم و بی

طراحی  1980این مقیاس را ریف در سال (: 1RSPWBشناختی ریف )پرسشنامه بهزیستی روان

صلی دارای  سی 120نمود. فرم ا سش بود ولی در برر سوالی و  54سوالی،  84تر های کوتاههای بعدی فرمپر

های بهزیستی روان کار برده شد. مقیاسآن بهسوالی  18سوالی نیز پیشنهاد گردید. در این پژوهش، فرم  18

سوال  شش خرده مقیاس پذیرش خود )از  سوال 14تا  1شناختی دارای  تا  15(، رابطه مثبت با دیگران )از 
                                                           
1. Chiara 

1- ryff's scales of psychological well-being (RSPWB) 
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سوال 28 سوال 42تا  29(، خودمختاری )از  سوال 56تا  43(، زندگی هدفمند )از  صی )از  شخ شد  تا  57(، ر

پرسااش اساات.  14سااوالی هر عامل دارای  84( اساات. در فرم 84تا  71( و تساالط بر محیط )از سااوال 70

شااود. نمره باالتر گذاری میگانه بوده و از کامالً مخالف تا کامالً موافق نمرههای این پرسااشاانامه شااشگزینه

( در 1387(. بیانی و همکاران )1387شناختی بهتر است )بیانی، محمد کوچکی و بیانی، بیانگر بهزیستی روان

شناختی ریف، ضریب پایایی به روش بازآزمایی را وهش خود با عنوان روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانپژ

شنامه  س سلط بر و خرده مقیاس 82/0برای این پر های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، ت

صی به ترتیب  شخ شد  دست آوردند. ، به78/0 و 70/0، 77/0، 78/0، 77/0، 71/0محیط، زندگی هدفمند و ر

نامه شااناختی را با مقیاس رضااایت از زندگی، پرسااشها، همبسااتگی مقیاس بهزیسااتی روانهمچنین آن

 دست آوردند.به 46/0و  58/0، 47/0ترتیب نامه عزت نفس روزنبرگ بهشادکامی آکسفورد و پرسش

( ساخته و هنجاریابی 1390این پرسشنامه توسط سواری ): ورزی تحصیلی سواریپرسشنامه تعلل

نتایج تحلیل عوامل . شده است برای ساخت آزمون یادشده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده. شده است

ورزی ماده و سه عامل با عنوان تعلل 12مرکب از  ها پس از شش بار چرخش، آزمونیاکتشافی نشان داد که داده

ماده(  3برنامگی )ورزی ناشی از بیو تعلل ماده( 9روانی )خستگی جسمی  ورزی ناشی ازماده(، تعلل 5عمدی )

 روایی آزمون یادشده از. دست آمدبه 85/0پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ برای کل آزمون . ساخته شد

شد که نشان از  برآورد 35/0تعیین و مقدار آن  (1991کاری تاکمن )طریق همبسته کردن با آزمون اهمال

. در پژوهش یعقوبی، قالئی، رشید و کرد نوقابی (1390نقل از سواری، اً خوب آن آزمون است )بهروایی نسبت

 .دست آمدبه 68/0( پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1394)

 یافته ها

متوسطه هستند کنندگان در پژوهش، دختران دورۀ دوّم آمده محدودۀ سنی شرکتدستهای بهبر اساس داده

درصد،  5/34نفر معادل  128سال،  17درصد،  4/42نفر معادل  157که سن اکثر نمونه مورد مطالعه یعنی 

 سال است. 16درصد نیز  9/22نفر معادل  85سال و  18

 پژوهش متغیرهای به مربوط پراکندگی و مرکزی هایشاخص -1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 742/16 42/57 370 اجتماعیمشکالت 

 467/17 47/58 370 تاثیر بر عملکرد

 562/17 64/59 370 فقدان کنترل

 241/17 71/56 370 استفاده مرضی از چت روم

 465/17 46/59 370 بی توجهی به وظایف شغلی وتحصیلی

 732/17 50/58 370 اعتیاد به اینترنت

 593/17 25/57 370 بهزیستی روانی

 125/11 06/28 370 ورزی تحصیلیتعلل

های اعتیاد به اینترنت، مقیاس فقدان کنترل با در بین زیرمقیاس است، مشخص 1 جدول در که گونه همان

 42/57بیشترین میانگین و مقیاس مشکالت اجتماعی با میانگین  56/17و انحراف استاندارد  64/59میانگین 
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 بهزیستی ،50/58 هاآزمودنی اینترنت به اعتیاد میانگین را دارد. میانگینکمترین  74/16و انحراف استااندارد 

 .است 06/28 تحصیلی ورزیتعلل  و 25/57 روانی

 پژوهش متغیرهای برای اسمیرنف-کالموگروف آزمون -2 جدول

 داریسطح معنی Z تعداد متغیر

 14/0 906/0 370 مشکالت اجتماعی

 13/0 908/0 370 تاثیر بر عملکرد

 12/0 911/0 370 فقدان کنترل

 16/0 906/0 370 استفاده مرضی از چت روم

 12/0 901/0 370 بی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی

 11/0 903/0 370 اعتیاد به اینترنت

 22/0 955/0 370 بهزیستی روانی

 24/0 956/0 370 ورزی تحصیلیتعلل

 محقق مطالعه مورد نمونه در مطالعه مورد متغیرهای توزیع بودننرمال فرضپیش که دهدمی نشان 2 جدول

 .نیست دارمعنی <05/0P سطح در شدهمحاسبه z مقادیر که چرا است، شده

 بینپیش متغیر چندگانه خطیهم فرضپیش -3 جدول

 VIF Tolerance متغیر

 129/2 547/0 مشکالت اجتماعی

 758/1 563/0 تاثیر بر عملکرد

 958/1 528/0 فقدان کنترل

 265/2 561/0 استفاده مرضی از چت روم

 248/2 574/0 بی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی

 127/2 567/0 اعتیاد به اینترنت
 

 مقادیر که چرا است، شده محقق چندگانه خطیهم فرضپیش دهد،می نشان 3 جدول براساس نتایج،

Tolerance مقادیر نیز و داشته فاصله صفر عدد از و نزدیک یک عدد به متغیر در VIF ( 10) بحرانی حد از

 .دارد فاصله

 این از هاداده تحلیل جهت توانمی چندگانه رگرسیون تحلیل ضریب هایفرضپیش تحقق به توجه با

 .کرد استفاده روش

 تحصیلیورزی تعلل با اینترنت به اعتیاد متغیر رابطه( همزمان مدل) چندگانه رگرسیون تحلیل -4 جدول

 اصالح شده R 2R 2R مدل
 خطای

 استاندارد
F داریسطح معنی 

دوربین 

 واتسون

1 a143/0 021/0 018/0 573/17 724/7 006/0 968/1 

قرار دارد در  5/2و  5/1مقدار آماره دوربین واتسون بین مقدار استاندارد  که دهدمی نشان 4 جدول مندرجات

 همبستگی ورزی تحصیلیتعلل با 14/0 حدود بینپیش گیریم. متغیرمی ها را نتیجهنتیجه استقالل باقیمانده
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 از درصد 2 اینترنت به اعتیاد متغیر که کرد استنباط توانمی( 2R=02/0) تعیین ضریب به توجه با و داشته

دار در جدول زیر معنی(.  P<05/0، 724/7=f) می کند تبیین دارمعنی طوربه را ورزی تحصیلیتعلل واریانس

 محاسبه شده است. Fبودن رگرسیون به وسیله آزمون 

 رگرسیون معادله داریمعنی برای واریانس تحلیل -5 جدول

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده 

 کل

294/2385 

204/113643 

497/116028 

1 

368 

369 

294/2385 

813/308 

724/7 006/0 

( 724/7) شدهمحاسبه F که چرا دارد، مطلوب برازش نظری مدل با رگرسیون مدل که گویای آن است 5جدول 

 متغیر تغییرات است قادر رگرسیونی مدل قالب در بینپیش متغیر عبارتی،به. است دارمعنی 01/0 سطح در

از این رو ضروری است به منظور شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون  .کند تبیین دارمعنی طوربه را مالک

 جدول ضرایب رگرسیون عنوان گردد.
 

 بینپیش متغیر غیراستاندارد و استاندارد ضرایب -6 جدول

 مدل

 ضرایب

 رگرسیونی نشده استاندارد

 ضرایب

آماره  شده استاندارد

 tآزمون 

 سطح

 پارامترهای برآورد داریمعنی

 مدل

 انحراف برآورد

 استاندارد

 بتا

 001/0 989/20  482/2 090/52 عرض  از مبدا

 004/0 741/2 136/0 062/0 226/0 مشکالت اجتماعی

 003/0 556/2 129/0 094/0 267/0 تاثیر بر عملکرد

 000/0 745/2 141/0 084/0 297/0 فقدان کنترل

 006/0 362/2 131/0 086/0 228/0 استفاده مرضی از چت روم

بی توجهی به وظایف شغلی و 

 تحصیلی
247/0 087/0 132/0 481/2 004/0 

های اعتیاد به در این جدول، ضرایب رگرسیون ارائه شده است و حاکی از آن است که در بین زیرمقیاس

-ترین پیش، قوی01/0و کوچکتر از  000/0داری با سطح معنی 141/0اینترنت، مقیاس فقدان کنترل با بتای 

دار است. بتای مشکالت اجتماعی، تاثیر بر ورزی تحصیلی به صورت مثبت و معنیبینی کننده واریانس تعلل

 131/0، 129/0،  136/0توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی به ترتیب عملکرد، استفاده مرضی از چت روم و بی

گفت که فقدان کنترل، مشکالت  باشد. به این معنی که با توجه به بتاهای به دست آمده بایدمی 132/0و 

 14توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی، به ترتیب اجتماعی، تاثیر بر عملکرد، استفاده مرضی از چت روم و بی

 کند.بینی میورزی تحصیلی را به صورت مثبت پیشدرصد تعلل 13درصد و  13درصد،  12درصد،  13درصد، 

 روانی بهزیستی با اینترنت به اعتیاد متغیر رابطه( همزمان مدل) چندگانه رگرسیون تحلیل -7 جدول
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 R 2R مدل
2R  اصالح

 شده

 خطای

 استاندارد
F 

-سطح معنی

 داری

دوربین 

 واتسون

1 a356/0 127/0 124/0 592/16 470/53 001/0 956/1 

دارد در نتیجه قرار  5/2و  5/1مقدار آماره دوربین واتسون بین مقدار استاندارد  که دهدمی نشان 7جدول 

 با و داشته همبستگی روانی بهزیستی با 35/0 حدود بینپیش گیریم. متغیرها را نتیجه میاستقالل باقیمانده

 واریانس از درصد 12 اینترنت به اعتیاد متغیر که کرد استنباط توانمی( 2R=12/0) تعیین ضریب به توجه

دار بودن رگرسیون در جدول زیر معنی(.  P<05/0، 470/53=f) کند تبیین دارمعنی طوربه را روانی بهزیستی

 محاسبه شده است. Fبه وسیله آزمون 

 رگرسیون معادله داریمعنی برای واریانس تحلیل -8 جدول

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

902/14719 

596/101308 

497/116028 

1 

368 

369 

902/14719 

295/275 

470/53 001/0 

 شدهمحاسبه F که چرا دارد، مطلوب برازش نظری مدل با رگرسیون مدل که دهدمی نشان 8 جدول مندرجات

 تغییرات است قادر رگرسیونی مدل قالب در بینپیش متغیر عبارتی،به. است دارمعنی 01/0 سطح در( 470/53)

از این رو ضروری است به منظور شناسایی و تبیین ضرایب رگرسیون  .کند تبیین دارمعنی طوربه را مالک متغیر

 جدول ضرایب رگرسیون عنوان گردد.
 

 بینپیش متغیر غیراستاندارد و استاندارد ضرایب -9 جدول

 مدل

 ضرایب

 استاندارد نشده رگرسیونی

 ضرایب

 استاندارد شده
 tآماره آزمون 

 سطح

-معنی

 داری
برآورد 

 پارامترهای مدل

برآورد انحراف 

 استاندارد
 بتا

 001/0 887/26  940/2 058/79 عرض  از مبدا

 002/0 -312/6 -309/0 048/0 -312/0 مشکالت اجتماعی

 001/0 -325/6 -312/0 057/0 -352/0 تاثیر بر عملکرد

 001/0 -317/7 -354/0 056/0 -364/0 فقدان کنترل

 001/0 -362/7 -336/0 053/0 -345/0 استفاده مرضی از چت روم

بی توجهی به وظایف شغلی و 

 تحصیلی
339/0- 048/0 342/0- 328/7- 001/0 

های اعتیاد به در این جدول، ضاارایب رگرساایون ارائه شااده اساات و حاکی از آن اساات که در بین زیرمقیاس

تای  با ب ترین ، قوی01/0و کوچکتر از  001/0داری با ساااطح معنی -354/0اینترنت، مقیاس فقدان کنترل 

صورت منفی و معنیپیش ستی روانی به  شکالت بینی کننده واریانس بهزی ست. همچنین، زیر مقیاس م دار ا

دار بهزیستی کننده منفی و معنیبینیترین پیشضعیف 002/0داری و سطح معنی -309/0اجتماعی با بتای 
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ستفادهروانی می توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی به مرضی از چت روم و بی باشد. بتای تاثیر بر عملکرد، ا

شد. به این معنی که با توجه به بتاهای به دست آمده باید گفت که می -342/0و  -336/0، -312/0ترتیب  با

توجهی به وظایف شغلی و فقدان کنترل، مشکالت اجتماعی، تاثیر بر عملکرد، استفاده مرضی از چت روم و بی

صیلی، به  صد،  35ترتیب تح صد،  30در صد،  31در صد و  33در صورت  34در ستی روانی را به  صد بهزی در

 کند. بینی میمعکوس پیش

 گیرینتیجهبحث و 

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی  کاریاهمالهدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطه میزان اعتیاد اینترنتی با 

 آموزان متوسطه در شهر همدان بود.دانش

صورت ورزی تحصیلی را بههای اعتیاد به اینترنت قادر است تعللمؤلفه گفت؛ توانیتوجه به نتایج مبا 

زاده، بیدختی، ( حسن1394کیامرثی و آریا پوریان ) هایپژوهشاین نتیجه با ؛ بینی کنددار پیشمثبت و معنی

ورزی اعتیاد به اینترنت و تعللکه نشان دادند بین ( 1394( و متین دوست کومله)1391رضایی و رهایی )

آموزانی که به اینترنت توان گفت دانشباشد. در تبیین این یافته میتحصیلی رابطه مثبت وجود دارد، همسو می

عبارت دیگر، اکثر ساعات به. پردازندآموزان به اینترنت و گردش در اینترنت میدانش تر از سایراعتیاد دارند بیش

شود که آنان اینترنت را در بنابراین همین امر موجب می. دهندرا به اینترنت اختصاص می شبانه خود روزانه و

در آمادگی برای  تأخیر بیاندازند، تکالیف را دیر انجام دهند و های تحصیلی را بهاولویت اول قرار دهند و فعالیت

 شناسوقت بهتر، عبارت به یا دارند بدی زمان مدیریت که آموزانیدانشدرواقع  .امتحان تأخیر داشته باشند

 در که وابستگی زیادی به اینترنت دارند آموزانیدانش همچنین. دهندمی نشان را بیشتری اهمالکاری نیستند،

 برای کافی وقت دیگر اینترنت، فضای به خود زمان بیشتر اختصاص با چون دارند، مشکل نیز زمان مدیریت

 باپیامدهای اینترنت به آموزاندانش وابستگی .ندارند خواب حتی و ورزشی کاری، درسی، هایفعالیت انجام

 به توجهی کم و کم وقت اختصاص تحصیل، برای انگیزه کمبود ،درس در شکست تحصیل، زمینه در منفی

فقدان کنترل  (2000)فرینگ با توجه به گفته لذا .همراه است درس در شرکت به عالقه دادن دست از درس،

توان گفت که های اعتیاد به اینترنت برشمردند، میعنوان دو نشانه از نشانهو اینترنت اولین اولویت زندگی را به

دهند کنترلی ندارند، آموزان دارای اعتیاد به اینترنت بر روی میزان وقتی که به اینترنت اختصاص میدانش

آموزان دبیرستانی بنابراین هر چه دانش. رنت را متوقف یا محدود سازندنیستند که استفاده خود از اینت یعنی قادر

تأخیر خواهند انداخت به  تری در اعتیاد به اینترنت داشته باشند، به احتمال زیاد امور تحصیلی خود رانمره بیش

اینترنت موجب در گذراندن وقت در  زیرا عدم کنترل. تر خواهد شدآنان بیش ورزی تحصیلی درو نمره تعلل

آموزان به همچنین اگر دانش. اختصاص دهند تری برای پرداختن به امور تحصیلشود که آنان وقت کممی

شوند، ای قایل میالعادهاستفاده بیش از حد از اینترنت بپردازند چون برای اینترنت در زندگی روزانه ارزش فوق

 صیلی خود بپردازند.تأخیر به امور تح شود که آنان بااین امر باعث می
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های اعتیاد به اینترنت )مشکالت اجتماعی، تاثیر بر که مؤلفه از این بودحاکی در ادامه بررسی نتایج 

قادر است بهزیستی  توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی(روم، بیعملکرد، فقدان کنترل، استفاده مرضی از چت

 بینی کند.دار پیشصورت منفی و معنیروانی را به

 ( و لینگ یان( دنگ2017( و موریسون، فرنچ و ولز )2018شارما و شارما ) هایاین یافته با نتایج پژوهش

که نشان دادند بین اعتیاد به اینترنت و بهزیستی روانی رابطه ( 2012( و حسینی بهشتیان )2015و ران،  یوا -

 اعتیاد به اینترنت نیز با عالئمی همچون افسردگی،اعتیاد،  باشد. زیرا همانند انواع دیگروجود دارد، همسو می

حال که روابط افراد در جهان مجازی گیری و از هم گسیختگی روابط اجتماعی همراه است. در عینکناره

افت عملکرد اجتماعی  شود و احتمالمقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می یابد، درافزایش می

 های بهزیستیکاهش عملکرد اجتماعی وقتی قابل تبیین است که تأملی در مقیاساین . رودآنان می

هایی نظیر روابط مناسب شناختی به مؤلفههای مربوط به بهزیستی رواندر مقیااس. شناختی داشته باشیمروان

تماعی که از تعامالت اج هایی نظیار ارتبااط باا دیگاران ومؤلفه. کنیمباا دیگران و رشد شخصی برخورد می

های جدی سبب ماهیت اعتیاد به اینترنات دچار آسیبشناختی افرادند، بهروان های وجود و تداوم بهزیستیپایه

ای را در پیش گیرد، مسلماً رویهاستفاده از اینترنت حالت بی بدین صورت که وقتی فردی نسبت به. گردندمی

از طرفی باید به این نکته توجه . یابدمی تعامالت اجتماعی کاهشوی جهت ارتباط با دیگران و برقراری  زمان

ها، از آن ترقوت و مهم ها، نقاطنمود که انسان موجودی اجتماعی است و پدیدآیی و بروز بسیاری از توانمندی

اینترنت  لذا وقتی فردی به استفاده از. باشداش میتعامالت اجتماعی بهداشت روانی افراد، وابسته باه زمینه و

دهد، از میزان در فضای مجازی اختصاص می زدنکند و ساعات زیادی به پرسهگرایش شدیدی پیدا می

اش تحت تأثیرات منفی این شناختیاش کاسته شده و به تبع آن بهزیستی رواناجتماعی ارتباطات و تعامالت

 سبب اعتیاد بهکه وقتی فردی باهندر این فرایند توجه به یک نکته ضروری است، چنا. گرددپدیده واقع می

های سازگاری با محیط اطرافش را نیز باه مهارت اش کاهش یابد،اینترنت روابط اجتماعی و تعامالت محیطی

آید که فرد با محیطی چشم میتر بهالبته باید ذکر نمود که این فرایند زمانی بیش. دهددست می مرور زمان از

های الزم جهت برقراری تعامالت اجتماعی و رو شود. بدیهی است وقتی وی مهارتروبهجدید و یا تغییریافته 

تری در این نسبت به گروه عادی دچار مشکالت بیش در نتیجه آن سازگاری اجتماعی را کسب نکرده باشاد،

 گردد.می شرایط

ت که ایجاب فرهنگی و سن جامعه و مالحظاتی اس -های این پژوهش، ویژگی اجتماعیاز محدودیت

ورزی و سالمت روان هایی مانند اعتیاد اینترنتی، تعللویژه در زمینهکند افراد در بسیاری از موارد بهمی

ویژه دربارۀ پژوهش حاضر که شان را خوب جلوه دهند. این امر بهکار باشند و بخواهند خود یا خانوادهمحافظه

تفاده شده و از سوی دیگر در محیطی چون مدرسه به اجرا دهی اسهای خود گزارشسو در آن از مقیاساز یک

اندرکاران آموزشی و دست، شودمیپژوهش پیشنهاد  هاییافتهبا توجه به بنابراین  درآمده بیشتر صادق است؛
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نقش ها به تقویت در جهت پیشگیری از آسیب آموزانشناختی دانشبهبود و ارتقای سالمت رواندر تربیتی 

شود از طریق پیشنهاد میآموزان و مسئوالن مدارس بنابراین، به اولیای دانش اهتمام ورزند؛ موردنظرمتغیرهای 

های مختلف، بسترهای الزم را آموزان و با تقویت همکاری و مشارکت اجتماعی آنان در فعالیتپذیرش دانش

صی و خانوادگی فراهم آورند برای تقویت سالمت روانی اجتماعی آنان در جهت پیشگیری از بروز مشکالت شخ

های مربوط به کارهایی جهت پیشبرد کاهش اعتیاد به اینترنت و نیز ارزیابیارائه راهمشاوران در مدارس به  و

ناشی  روانیارض وخطرات و ع زا جهت پیشگیریگردد؛ . همچنین پیشنهاد میشناختی بپردازندهای روانآسیب

د. رسارس ضروری به نظر میداشتی و درمانی در مدجه به مالحظات بهون توزاآماعتیاد به اینترنت در دانش از

-کاهش تعللتحصیلی و  به منظور افزایش اشتیاق ،شودپژوهش حاضر توصیه میبه طور کلی براساس نتایج 

برند اینترنت رنج می آموزشی و مشاورهای به منظور کمک به افرادی که از اعتیاد به های، دورهمدارس، در ورزی

اشتیاق  برای رسیدن به بهبودی برای آنها ارائه گردد، در نتیجه میزان برگزار کرد و مداخالت الزم روانشناختی

های زندگی است به توان در واحدهای درسی که مربوط به مهارت. همچنین میکندتحصیلی افزایش پیدا می

ی چند سال اخیر درست شده است اشاره و های فوق به صورت عملیاتی و به همراه مستنداتی که در طآسیب

 برداری نمود.بهره

 منابع

شهر  یدولت یهادانشگاه انیدانشجو یتیشخص یهایژگیو و نترنتیبه ا ادیاعت نی(. رابطۀ ب1391. )دمحمدی, سانیبهشت ینیحس

 .96-79(, 1)3, یفرهنگ یپژوهتهران. جامعه

 یکارو اهمال نترنتیبه ا ادیاعت نیرابطه ب ی(. بررس1394, ثمانه. )ینجف آباد انی, نمازدی, مجینجف آباد هی, مهددهی, فریدیحم

 .106-89(, 3)1, یریادگیآموزش و  یدر دانش آموزان متوسطه. فناور یلیتحص

 یاجتماع تیبر اساس حما نترنتیبه ا ادیاعت ینیب شی(. پ1400, فرح. )یکاشان ی, لطقمی, رحی, داورینژاد, محمدعلیطالقان

اطالعات و ارتباطات در علوم  یدانش آموزان. فصلنامه فنآور یجانیکنار آمدن با استرس و هوش ه یهااک شده و سبکادر

 .129-109((, 43یاپی)پ 3)11, یتیترب

 .تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز ها و فنون تدریس.روش .(1396فتحی آذر، اسکندر. )

. نترنتیآموزان با و بدون استفاده از ادر دانش یاجتماع یهاعزت نفس و مهارت ،ییتنها یشناسبآسی(. 1395. )یالزاده، لقاسم

 ی.تیو علوم ترب یمعلم. دانشکده روانشناس تیارشد. دانشگاه ترب ینامه کارشناسانیپا

و شرکت  یاجتماع یاستفاده جوانان از شبکه ها نیرابطه ب ی(. بررس1396. )میهس ،یلیاسماع کیتاج حمدجواد؛م ،یکاوه قهفرخ

 . 60-37((, 3 یاپی)پ 2)2, یاسالم تیو ترب میتعل ی. مسائل کاربردیدر مراسم مذهب

آموزان. روان در دانش یو پرخاشگر یورزآن با تعلل و رابطه نترنتیبه ا ادیاعت وعی(. ش1394. )دی, سعاپورانی, آذر, آریامرثیک

 .85-67(, 3)4مدرسه,  یشناس

. مجله طب رجانبازانیدر فرزندان جانبازان و غ یسالمت عموم یهاو مولفه نترنتیبه ا ادیاعت سهی(. مقا1394). زادآ ،یکرماله

 . 272-265(, 4)17, ینظام
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