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 در ورزي و پرخاشگري ي آن با تعلل شيوع اعتياد به اينترنت و رابطه
  آموزان دانش

 2  سعيد آرياپوران و1 آذر كيامرثي
  

  چكيده
هدف اين پژوهش بررسي شيوع اعتياد . ي اخير استها آموزان در سال اعتياد به اينترنت يكي از مشكالت دانش

به همين منظور، . آموزان سال اول دبيرستان بود و پرخاشگري دانشورزي تحصيلي   آن با تعللي به اينترنت و رابطه
اي انتخاب شدند و  گيري خوشه آموز دختر و پسر سال اول دبيرستان شهرستان اردبيل به روش نمونه  دانش406

 آموز و پرسشنامه پرخاشگري اهواز را دانشي ورزي نسخه مقياس ارزيابي تعلليانگ،  اينترنت اعتياد به آزمون
ها از همبستگي پيرسون و تحليل واريانس  براي تجزيه و تحليل داده. يابي بود روش پژوهش زمينه. تكميل نمودند

آموزان سال اول دبيرستان شهرستان اردبيل   درصد دانش4/72نتايج نشان داد كه . استفاده شد) مانوا(چند متغيري 
نتايج . اند  درصد داراي اعتياد به اينترنت بوده2/4 اينترنت و  درصد در معرض اعتياد به4/23بدون اعتياد به اينترنت، 

 مثبت وجود ي ورزي تحصيلي و پرخاشگري رابطه همبستگي پيرسون نشان داد كه بين اعتياد به اينترنت با تعلل
و آموزان معتاد به اينترنت  ورزي تحصيلي در دانش نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد كه تعلل.  داشت
آموزان بدون اعتياد به اينترنت بوده است؛ همچنين  ان در معرض اعتياد به اينترنت بيشتر از دانشآموز دانش

بنابراين توجه . آموزان بدون اعتياد به اينترنت بوده است آموزان  معتاد به اينترنت بيشتر از دانش پرخاشگري در دانش
آموزان  در دانش) ورزي تحصيلي و پرخاشگري مخصوصاً تعلل(  آنبه شيوع اعتياد به اينترنت و متغيرهاي مرتبط با

  . دبيرستان اهميت خاصي براي پژوهشگران و مشاوران مدرسه دارد
  ورزي تحصيلي، پرخاشگري اعتياد به اينترنت، تعلل: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
 مطرح 1نگ توسط يك روانشناس به نام  يا1996اعتياد به اينترنت اختاللي است كه در سال 

نامد كه موجب  اعتياد به اينترنت را نوعي از استفاده از اينترنت مي) 2002 (2 و سادوككاپالن. شد
ترين تعريف اعتياد با اينترنت  رايج. شود ميشناسي، اجتماعي، تحصيلي  و شغلي  مشكالت روان

؛ 2011، 3دونگ، زو و زائو(آن است كه اينترنت باعث وابستگي رفتاري در افراد شود 
دهد كه اعتياد به اينترنت با  تحقيقات نشان مي). 2009 ، 4رومرتامسون، ليننت، گرينگلباخ و مولر

همچنين ). 2011شياني، ها نصيري، راعي، وطني، كشاورز و( منفي دارد ي عملكرد تحصيلي رابطه
 لي، ؛2008، 5چنگ و پنگ(اعتياد به اينترنت نقش مهمي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دارد 

نشان داد زماني كه دانشجويان وقت زيادي را به ) 1998(همچنين يانگ ). 2009، 6ونگ و ونگ
كه آنها تكاليف درسي، خواندن و مطالعه را به شود گذرانند، باعث مياستفاده از اينترنت مي

شان مختل شود، اين امر عملكرد تحصيلي آنها را به صورت منفي  سختي انجام دهند و خواب
   . تأثير قرار خواهد دادتحت

كه در ميان نشان دادند ) 2014 ( و همكاران7ساسماز، آنر، كورت، ياپيسي، يازيسي
 8، گريفيس و بيندركاس.  درصد است1/15 راهنمايي ميزان اعتياد به اينترنت ي آموزان دوره دانش

عتياد به اينترنت هاي انگليس ا  درصد از دانشجويان يكي از دانشگاه2/3نشان دادند كه ) 2013(
 درصد از كاربران اينترنت داراي اعتياد به 9/0نشان دادند كه ) 2012 (9اسچانفلد و يان. داشتند

                                                                                                                            
1 . Young 
2 . Kaplan & Sodock 
3 . Dong, Zhou & Zhao 
4 . Rømer Thomsen, Linnet, Kringelbach & Møller 
5 . Chen & Peng 
6 . Li, Wang & Wang 
7 . Sasmaz, Oner, Kurt, Yapici & Yazici  
8 . Kuss, Griffiths & Binder 
9 . Schoenfeld & Yan 
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 درصد از كاربران از عاليم اعتياد اينترنتي 9/17همچنين نشان داده شده است كه . اينترنت بودند
نشان ) 2000(2و و هسيائوچ ).2009، يانگ و يانگ، 1تساي، چنگ، يه، شي، چن(برخوردار بودند 

) 2004( 3وو و زو.  درصد است9/5دادند كه ميزان اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان تايوان 
 18000در تحقيقي بر روي .  درصد است6/10نشان دادند كه اين ميزان در ميان دانشجويان چين 

هاي اعتياد به اينترنت را كنندگان مالك  درصد شركت7/5 كه ه شده استكاربر اينترنت نشان داد
در ايران نيز تحقيقات مختلف به ميزان شيوع اينترنت ). 1382به نقل از مشايخ و برجعلي، (داشتند 

 الهي،  مشايي، احمدپور، پوررشيدي بشرآبادي، رضاحسيني، آيتبه عنوان نمونه، . اند اشاره كرده
 9/0ن پزشكي ميزان اعتياد به اينرتنت نشان دادند كه در دانشجويا) 2013(اسد  يبن بيدكي و عرب

 8/16همچنين نشان داده شده است كه در در ميان دانشجويان فارس زبان، . درصد بوده است
 درصد اعتياد به 7/46 درصد اعتياد به اينترنت متوسط و 7/46ياد به اينترنت پايين، تدرصد اع

). 2011نصيري و همكاران، (ارد  درصد اعتياد به اينترنت شديد وجود د8/13اينترنت باال و 
آموزان دبيرستاني شهر تهران  دهد كه شيوع اعتياد به اينترنت در ميان دانش تحقيقات ديگر نشان مي

 2/3آموزان دختر  ميان دانشو در ) 1386زاده، شهرآراي و مرادي،  قاسم( درصد بوده است 8/3
   ).1386زاده و همكاران،  قاسم (باشد درصد مي
باشد كه به تمايل به اجتناب از  آموزان مي يكي از مشكالت دانش4 تحصيليورزيتعلل

 براي توجيه تأخير در انجام فعاليت عذرخواهيفعاليت، محول نمودن كار به آينده و استفاده از 
نشان دادند ) 2001 (6استيل، بروثن و وامباخ). 2002، 5اليس و كنوس(تحصيلي تعريف شده است 

نفس رابطه   عملكرد بوده و با خلق و شخصيت و عزتي كننده بيني لي پيشورزي تحصي كه تعلل
                                                                                                                            
1 . Tsai, Cheng, Yeh,  Shih & Chen  
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6 . Steel, Brothen & Wambach 
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 را گرايش رفتاري در به تأخير انداختن آنچه براي رسيدن به هدف يورز تعلل .دار دارد معني
ضروري است، مي دانند و به عبارتي به آينده محول كردن كاريست كه تصميم به اجراي آن 

 بررسي ).1394 ؛ پورعبدل، صبحي قراملكي و عباسي، 1390جبي، خرمايي، عباسي و ر(اند  گرفته
 نفري نشان داد كه 9000آموزي  در يك نمونه دانش) 2010 (1لوبرز، وندروِرف، كوپر و هنريكس

نشان داد كه بين ) 2011 (2اوداكي. ورزي بر روي زمان انجام تكاليف شب، تأثير منفي دارد تعلل
اما . دار وجود ندارد ي معني-ورزي تحصيلي دانشجويان رابطه  تعللساز از اينترنت و استفاده مشكل

ورزي رابطه مثبت وجود  ساز از اينترنت با تعلل نشان داد كه بين استفاده مشكل) 2006 (3ورستچكو
آموزان دختر سال اول دبيرستان بين اعتياد به اينترنت با  نشان داد كه در دانش) 1392(مهرابي . دارد
ورزي در آمادگي براي امتحان و  ورزي در آماده كردن تكاليف و تعلل صيلي، تعللورزي تح تعلل
   . دار وجود داشت  مثبت معنيي رابطه

 و ديگران شخصيت تخفيف يا و تحقير جهت در كه است هدفداري  رفتار4پرخاشگري
دهد  مطالعات نشان مي ).2005، 5سادوك و سادوك(گيرد  مي صورت آنها به رسانيدن آسيب

هاي اينترنتي  خواهي، اضطراب صفت، اضطراب حالت با اعتياد به بازي نژندي، هيجان كه روان
نشان ) 2007 (7گراسر، تالمن و گريفيث). 2010، 6مهروف و گريفيث(دار دارند   معنيي رابطه

هاي كامپيوتري   درصد افراد داراي معيارهاي تشخيصي براي اعتياد مرتبط با بازي9/11دادند كه 
. هاي كامپيوتري يافت شد هاي كمي براي وجود رفتار پرخاشگري مرتبط با بازي ، اما نشانه نبود

نيز نشان دادند كه افراد مبتال به اعتياد به اينترنت خشونت بااليي ) 2011 (8ين، ين، وو، هانگ و كو

                                                                                                                            
1 . Lubbers, Van Der Werf, Kuyper & Hendriks 
2 . Odaci 
3 . Wretschko 
4 . Aggression 
5 . Sodock & Sadock 
6 . Mehroof  & Griffiths  
7 . Grüsser, Thalemann & Griffiths  
8 . Yen, Yen, Wu, Huang & Ko  
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   .نشان دادند) اينترنت(را هم در جهان واقعي و هم در جهان مجازي 
يلي در مقاطع تواند زيربناي مشكالت تحص  سال اول دبيرستان ميمشكالت تحصيلي در

با توجه . آموزان مهم و ضروري است توجه به مشكالت روانشناختي دانشتحصيلي باالتر باشد، لذا 
آموزان سال اول دبيرستان در ايران كمتر مورد بررسي  به آنكه شيوع اعتياد به اينترنت در ميان دانش

. اي برخوردار است ايج اين پژوهش از نظر باليني و پژوهشي از اهميت ويژهقرار گرفته است، نت
آموزان و  تواند با تعيين درصد اعتياد به اينترنت در ميان دانش هاي اين پژوهش ميهمچنين يافته

ان در كمك به مراكز مشاوره آموز دانشتعيين رابطه آن با تعلل ورزي تحصيلي و پرخاشگري 
هاي آموزشي و درماني   مهمي داشته باشد، زيرا اين امر در تعيين برنامهآموزش و پرورش نقش

توانند جهت رفع  آموزي مي آموزي نقش مؤثري دارد و مراكز مشاوره دانش مراكز مشاوره دانش
  .شناختي الزم را انجام دهند آموزان، اقدامات روان اعتياد به اينترنت در ميان دانش

ورزي و   آن با تعللي ميزان شيوع اعتياد به اينترنت و رابطههدف پژوهش حاضر بررسي بررسي 
باشد كه براساس اين هدف سؤاالت اصلي اين  آموزان سال اول دبيرستان مي پرخاشگري دانش

ي ها ان سال اول دبيرستانآموز دانش ميزان شيوع اعتياد به اينترنت در -1«پژوهش عبارتند از 
آموزان سال اول  ورزي و پرخاشگري دانش د به اينترنت با تعللآيا بين اعتيا«و » اردبيل چقدر است

  .»دبيرستان رابطه وجود دارد؟
  روش 

  .از روش همبستگي استفاده شده استيابي مقطعي بود و  روش تحقيق اين پژوهش از نوع زمينه
آموزان   آماري اين پژوهش را كل دانشي  جامعه:گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

 نفر 3660(آموز   دانش7508 آموزش و پرورش شهرستان اردبيل تشكيل دادند كه 2  و1 ي منطقه
، در مقطع تحصيلي اول دبيرستان 91-92 كه در سال تحصيلي بودند)  نفر مذكر3848مؤنث و 

) 1970( آماري اين پژوهش براساس فرمول كرجسي و مورگان ي نمونه. مشغول به تحصيل بودند
   :ر آمده استبدست آمده است كه  در زي
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ها  ني نفر بود، اما به داليل مختلف از جمله افت آزمود365بنابراين حجم نمونه در اين پژوهش 
آموزان يكي از اهداف  و همچنين به اين دليل كه بررسي ميزان شيوع اعتياد به اينترنت در دانش

 نفر از 421ي اين پژوهش را ه نمونه بيشتري دارد، نمونه پژوهش بوده و ميزان شيوع نياز ب
خاب اي انت اي چندمرحله آموزان سال اول شهرستان اردبيل تشكيل دادند كه با روش خوشه دانش
 6 مدرسه پسرانه و 6( مدرسه 12ي شهرستان اردبيل ها به اين صورت كه از بين كل دبيرستان. شدند

 به دبيرستان كالس سال اول 2به صورت تصادفي انتخاب شدند و از هر مدرسه ) مدرسه دخترانه
در نهايت . ها در تحقيق شركت داده شدند آموزان آن كالس صورت تصادفي انتخاب و كل دانش

.  نفر كاهش يافت406ي نهايي به ل تكميل ناتمام حذف شدند و نمونه  پرسشنامه به دلي15
  :  ازعبارتندابزارهاي گردآوري اطالعات در اين پژوهش 

 از و شده ساخته) 1996( يانگ توسط  اين آزمون:يانگ اينترنت به اعتياد  آزمون-الف
 شده است، طراحي گويه 20 در پرسشنامه اين .ستاينترنتي ا اعتياد زمينه در هاپرسشنامه معتبرترين
 هايگزاره .شودمي گذارينمره) 4(تا هميشه ) 0( از هرگز  ليكرت  روشو به باشد مي خود اجرا

 شده طراحي  بيمارگونههاي مالك   براساس DSM‐IV‐TRقماربازي تشخيص آزمون براي اين
 عادي كاربر -1 كند،ميبندي طبقه گروه سه در را فرد، وي هر براي به دست آمده نمرات .است

 كه معتاد كاربر -3و است؛ شده مشكالتي دچار زياد استفاده اثر در كه كاربري -2اينترنت؛ 
 مختلف هايجنبه اين پرسشنامه .دارد درمان نياز به و كرده وابسته را وي حد از بيش استفاده
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 هايبر جنبه اينترنت از حد از بيش استفاده آيا اينكه تعيين به و سنجدرا مي اينترنت به اعتياد
 49 تا 20نمرات بين ). 2007، 1مورالي و جورج( ردازدپمي  نه يا دارد تأثير فرد زندگي مختلف

 100 تا 80 در معرض اعتياد به اينترنت و نمرات بين 79 تا 50عدم اعتياد به اينترنت، نمرات بين 
 از باالتر پرسشنامه دروني اعتبار همكاران، و يانگ ي العهدر مط. دهد اعتياد به اينترنت را نشان مي

 و ويديانتو). 2006، 2مان(است  شده گزارش دارمعني نيز بازآزمايي روشبه اعتبار و  ذكرشده92
در  .اندكرده ذكر باال بسيار را پرسشنامه اين روايي صوري خود مطالعه در )2004 (3موران مك

 رضاپور و پور، جنتي نجفي، مرآثي، اسالمي، علوي،زمون، توسط ايران اعتبار و پايايي اين آ
، همساني دروني از طريق آلفاي كرونباخ 82/0بدست آمده است كه پايايي بازآزمايي آن ) 1389(

  . بوده است72/0 و از طريق دونيمه سازي 82/0
اين مقياس توسط سولومون و : آموزي دانش ورزي نسخه  مقياس ارزيابي تعلل-ب

ي آماده كردن تكاليف، آمادگي  براي بررسي تعلل ورزي تحصيلي در سه حوزه) 1984 (4بلومثرا
جوكار و دالورپور، ( گويه است 21سالي ساخته شده و داراي براي امتحان و تهيه گزارش نيم

تقريباً «تا » به ندرت«اي ليكرت از   درجه4پاسخ دهنده به هر گويه با استفاده از مقياس ). 1386
مقدار ) 1386(در ايران به منظور تعيين پايايي اين مقياس جوكار و دالورپور . دهدپاسخ مي» ميشهه

 در آزمون كرويت 2 بدست آوردند و مقدار عددي شاخش خي88/0 را برابر KMOشاخص 
 معنادار بود و نشانگر كفايت نمونه و متغيرهاي 001/0 بود كه در سطح 384/2158موچلي برابر با 

ي كل مقياس در  ها با نمرههمچنين همبستگي كل گويه.  شده براي انجام تحليل عاملي بودانتخاب
در پژوهش حاضر از دو .  بود91/0دار و ضريب آلفاي كرونباخ مقياس برابر با  سطح مطلوب معني

  .خرده مقياس اول يعني آماده كردن تكاليف و آمادگي براي امتحان استفاده شده است
                                                                                                                            
1 . Murali & George 
2 . Man 
3 . Widyanto & Mc Murran 
4 . Solomon & Rothblum 
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 شكركن و نجاريانفر،   اين پرسشنامه توسط زاهدي:پرخاشگري اهوازي   پرسشنامه-ج
باشد و آزمودني   گويه مي30اين پرسشنامه داراي . براساس تحليل عوامل ساخته شده است) 1379(

در . دهد پاسخ مي) هرگز، به ندرت، گاهي اوقات و هميشه(اي   گزينه4ها به صورت  به اين گويه
هاي ويژه، حدأكثر سه عامل قوي قابل استخراج  ا توجه به ارزشتحليل عوامل مشخص شد كه ب

سه عامل و سه .  استفاده شد45/0 و حدأقل 63/0كثر  تحليل عوامل از بارهاي عاملي حدادر. است
خشم و عصبانيت، تهاجم و توهين و لجاجت و : ي بدست آمده از تحليل عوامل عبارتند از مؤلفه

، 85/0، عامل اول 87/0ق آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه ضريب پايايي از طري. كينه توزي
ي پرخاشگري  ضريب همبستگي پرسشنامه.  بدست آمده است75/0 و عامل سوم 76/0عامل دوم 

ي تشخيص  نژندي و روانپريشي از پرسشنامه  درونگرايي، روان-اهواز با خرده مقياس برونگرايي
ضريب همبستگي . باشد دار مي  معني55/0و  36/0، 20/0شخصيتي آيزنك به ترتيب ضرايب 

 بدست آمده 56/0) 1975( دوركي -ي پرخاشگري اهواز با مقياس پرخاشگري باس پرسشنامه
 ).1384ابوالقاسمي و نريماني، (است 

هاي شهرستان اردبيل و سپس  پس از تعيين حجم نمونه، پژوهشگران به دبيرستان: روش اجرا
سپس با كسب اجازه از مديران مدارس و معلمان هر . راجعه نمودهاي سال اول دبيرستان م كالس

و با خواندن راهنماي ) نامه از طرف دانشگاه آزاد اسالمي اردبيل با در دست داشتن معرفي(كالس 
آموزان قرار  ر اختيار دانشهاي پژوهش را د آموزان هر كالس، پرسشنامهها براي دانش پرسشنامه

در نهايت پس از . ها پاسخ دادند  دقيقه به پرسشنامه35 تا 20دت آموزان به م دانش. دادند
هاي آماري   و با استفاده از آزمونSPSS-20هاي خام با نرم افزار ها، دادهآوري پرسشنامه جمع

فراواني، درصد، ميانگين، احراف معيار و همبستگي پيرسون وتحليل واريانس چند متغيري مورد 
  .تجزيه و تحليل قرار گرفت

  نتايج
 4/41 سال، 15آموزان   درصد دانش9/39هاي توصيفي نشان داد كه از  نظر وضعيت سني  يافته
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همچنين از نظر وضعيت . اند  سال بوده18 درصد 4/4 سال و 17 درصد 3/14 سال، 16درصد 
دهد كه    نشان مي1جدول . اند  درصد پسر بوده3/48آموزان دختر و   درصد دانش7/51جنسيتي 

 2/4 درصد در معرض اعتياد به اينترنت و 4/23آموزان بدون اعتياد به اينترنت،  رصد دانش د4/72
  .  اند درصد داراي اعتياد به اينترنت بوده

  آموزان بر اساس اعتياد به اينترنت  درصد و فراواني دانش.1جدول 
  درصد  فراواني  گروه

  4/72 294  )49 تا 20نمرات بين (عدم اعتياد به اينترنت 
  4/23 95  )79 تا 50نمرات بين (در معرض اعتياد به اينترنت 

  2/4 17  )100 تا 80نمرات بين (اعتياد به اينترنت 
 

ورزي تحصيلي و پرخاشگري را   ميانگين و انحراف استاندارد اعتياد به اينترنت، تعلل2جدول 
 .دهد آموزان سال اول دبيرستان نشان مي در دانش

 اف استاندارد و ضرايب همبستگي متغيرها  مورد مطالعه ميانگين و انحر. 2جدول 
  اعتياد به اينترنت  M  SD  متغير

  - 52/43  13/43 اعتياد به اينترنت
  21/0 93/3  36/14  آمادگي براي امتحان
  19/0 66/5  72/19  آماده كردن تكليف
  22/0 53/8  06/34  تعلل ورزي تحصيلي
  33/0 66/3  15/15  خشم و عصبانيت

  26/0 30/3  49/15   توهينتهاجم و
  28/0 43/3  26/15  لجاجت و كينه توزي

  31/0 82/9  90/45  پرخاشگري

ورزي در  ، تعلل)r=22/0(ورزي تحصيلي  دهد كه بين اعتياد به اينترنت با تعلل  نشان مي2جدول
دار  ي معني رابطه) r=21/0(ورزي در آمادگي براي امتحان  تعلل) r=19/0(آماده كردن تكليف 
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، )r=33/0(، خشم و پرخاشگري )r=31/0(همچنين بين اعتياد به اينترنت با پرخاشگري . جود داردو
  . ي معني دار وجود دارد رابطه) r=28/0(و لجاجت و كينه توزي ) r=26/0(تهاجم و توهين 

آموزان بدون اعتياد، در معرض اعتياد و معتاد به اينترنت  دهد كه بين دانش  نشان مي3جدول
  . دار وجود دارد ورزي تحصيلي و پرخاشگري تفاوت معني زان تعللدر مي

ورزي و پرخاشگري در گروه  براي  مقايسه تعلل) مانوا( خالصه نتايج تحليل واريانس چندعاملي .3جدول 
  اعتياد و معتاد به اينترنت آموزان بدون اعتياد، در معرض  دانش

  
ورزي تحصيلي در  ، ميانگين تعلل4 در جدول LSDيبي براساس نتايج آزمون تعق

آموزان در  آموزان بدون اعتياد به اينترنت و در دانش ان معتاد به اينترنت بيشتر از دانشآموز دانش
همچنين . آموزان بدون اعتياد به اينترنت بيشتر بوده است معرض اعتياد به اينترنت بيشتر از دانش

آموزان  معتاد به اينترنت بيشتر از   كه بين پرخاشگري در دانشدهد نتايج اين جدول نشان مي
آموزان معتاد به اينترنت و  اما بين پرخاشگري دانش. آموزان بدون اعتياد به اينترنت بوده است دانش

 .دست نيامده دار ب در معرض اعتياد به اينترنت در ميزان پرخاشگري تفاوت معني
  

  SS df MS  F  p  متغير وابسته  منبع
   001/0  807/11  593/815  2  186/1631  رزي تحصيليتعلل و

  001/0  993/15  934/1435 2 866/2871 پرخاشگري  گروه
        078/69  403  773/27838  تعلل ورزي تحصيلي

      785/89 403 386/36183 پرخاشگري  خطا
          406  0/500507  تعلل ورزي تحصيلي

       406 0/894567 پرخاشگري  كل
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  براي مقايسه تعلل ورزي  تحصيلي و پرخاشگري در LSDون تعقيبي  خالصه نتايج تحليل آزم.4جدول 
  ان بدون اعتياد ، درمعرض  اعتياد و معتاد به اينترنتآموز دانش

  معتاد به اينترنت  در معرض  اعتياد به اينترنت  گروه  ي وابستهها متغير

  -44/3  بدون اعتياد به اينترنت
)001/0<p( 

77/7-  
)001/0<p( تعلل ورزي تحصيلي  

  -34/4 -  در معرض  اعتياد به اينترنت
)001/0<p( 

  -47/5  بدون اعتياد به اينترنت
)001/0<p( 

005/8-  
)001/0<p( پرخاشگري  

  -54/2 -  در معرض  اعتياد به اينترنت
)31/0<p( 

  گيري بحث و نتيجه
ورزي تحصيلي و  هدف پژوهش حاضر بررسي شيوع اعتياد به اينترنت و رابطه آن با تعلل

آموزان سال   درصد دانش4/72نتايج نشان داد كه . آموزان سال اول دبيرستان بود پرخاشگري دانش
 درصد در معرض اعتياد به اينترنت و 4/23اول دبيرستان شهرستان اردبيل بدون اعتياد به اينترنت، 

، )1386(مكاران زاده و ه هاي قاسم اين نتيجه با يافته. اند  درصد داراي اعتياد به اينترنت بوده2/4
همخوان است كه نرخ ) 1998(گرينفيلد ) 2013(كاس و همكاران، )1386(زاده و همكاران  قاسم

تحقيقات .  درصد گزارش كرده بودند7/5 و 2/2، 2/3، 2/3، 8/3اعتياد به اينترنت را به ترتيب 
هاي سازماز   به يافتهتوان اند از جمله اين تحقيقات مي  پايين گزارش كرده ديگر اين ميزان را باالي

اسچانفلد و يان و ) 2009(، تساي و همكاران )2011(نصيري و همكاران ، )2013(و همكاران 
 9/0 و 9/17، 8/13، 1/15اشاره كرد كه ميزان اعتياد به اينترنت را در كاربران به ترتيب ) 2012(

  .درصد گزارش كرده بودند
آموزان  توان گفت كه در اين پژوهش دانش لي ميهاي قب  در تبيين تناقض اين نتيجه با يافته
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تواند دليلي بر  سال اول دبيرستان شهرستان اردبيل در تحقيق شركت داده شده بودند و همين امر مي
هاي والدين و ديگر شرايط  آموزان سال اول دبيرستان به دليل كنترل زيرا دانش. اين تناقض باشد

 تحصيلي جديد ي س دبيرستان به عنوان يك دورهتحصيلي از جمله درگيري در خواندن درو
همچنين . آموزان سطوح تحصيلي باالتر كمتر در معرض اعتياد به اينترنت قرار دارند نسبت به دانش

تواند در پايين بودن ميزان نرخ اعتياد به  توان گفت كه شرايط فرهنگي شهرستان اردبيل مي مي
هاي  زيرا استان اردبيل يكي از استان.  دخيل باشدآموزان سال اول دبيرستان اينترنت در دانش
تواند موجب  آموزان مي ها و دانش مذهبي بودن خانوادهبه احتمال زياد باشد و  مذهبي كشور مي

  .   جلوگيري از استفاده بيشتر از اينترنت در ميان آنان باشد
ورزي  زي تحصيلي، تعللور نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين اعتياد به اينترنت با تعلل

به اين معني . ورزي در آمادگي براي امتحان رابطه مثبت وجود دارد در آماده كردن تكليف و تعلل
ان سال اول دبيرستان نيز آموز دانشورزي تحصيلي  كه با افزايش ميزان اعتياد به اينترنت ميزان تعلل

متناقض است كه نشان داد بين ) 2011(اوداكي هاي  اين يافته با يافته. افزايش پيدا كرده است
هاي  اما با يافته. دار وجود ندارد  معنيي ساز از اينترنت با تعلل ورزي تحصيلي رابطه استفاده مشكل

. ورزي همخوان است ساز از اينترنت با تعلل  استفاده مشكلي مبني بر رابطه) 2006(ورستچكو 
ورزي  ه نشان داد  بين اعتياد به اينترنت با تعللهمخوان است ك) 1392(مهرابي هاي  همچنين با يافته
  . دار وجود داشت  مثبت معنيي تحصيلي رابطه

آموزاني كه به اينترنت اعتياد دارند بيشتر از ساير  توان گفت دانش در تبيين اين يافته مي
نه و به عبارت ديگر، اكثر ساعات روزا. پردازند آموزان به اينترنت و گردش در اينترنت مي دانش

شود كه آنان اينترنت را  بنابراين همين امر موجب مي. دهند شبانه خود را به اينترنت اختصاص مي
هاي تحصيلي را به تأخير بياندازند، تكاليف را دير انجام دهند و در اولويت اول قرار دهند و فعاليت

ين با توجه به آنكه همچنين با توجه به آنكه همچن. در آمادگي براي امتحان تأخير داشته باشند
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رل و كامپيوتر اولين اولويت زندگي فقدان كنت) 1388سعيدي و شكيبا، ؛ به نقل از 1999 (1فرينگ
 داراي آموزان توان گفت كه دانش هاي اعتياد به اينترنت برشمردند، مي را به عنوان دو نشانه از نشانه

يعني قادر  دهد كنترلي ندارد، ص مياعتياد به اينترنت بر روي ميزان وقتي كه به اينترنت اختصا
آموزان سال  بنابراين هر چه دانش. دن خود از اينترنت را متوقف يا محدود سازي  كه استفادهندنيست

 بيشتري در اعتياد به اينترنت داشته باشند، به احتمال زياد امور تحصيلي خود را ي اول دبيرستان نمره
زيرا عدم كنترل . ورزي تحصيلي در آنان بيشتر خواهد شد  تعللي به تأخير خواهند انداخت و نمره

شود كه آنان وقت كمتري براي پرداختن به امور تحصيل  در گذراندن وقت در اينترنت موجب مي
براي آموزان به استفاده بيش از حد از اينترنت بپردازند چون  همچنين اگر دانش. اختصاص دهند

شود كه آنان با  ، اين امر باعث ميدنشو اي قايل مي عادهال كامپيوتر در زندگي روزانه ارزش فوق
  ).1388سعيدي و شكيبا، (تأخير به امور تحصيلي خود بپردازند 

ي پژوهشي در  توان گفت كه نمونه ، مي)2011(اوداكي هاي  ها با يافته در مورد تناقض اين يافته
هاي درسي زياد   به دليل مشغلهبنابراين دانشجويان. دانشجويان بوده است) 2011(پژوهش اوداكي 

زيرا . شوند ورزي مي و به احتمال زياد به دليل استفاده مناسب و درسي از اينترنت كمتر دچار تعلل
آموزان   اما دانشپردازند؛ آنها براي رسيدن به اهداف درسي و تحصيلي به جستجو در اينترنت مي

آنالين كامپيوتري به جستجو در اينترنت هاي  سال اول دبيرستان بيشتر به خاطر سرگرمي و بازي
  .  ورزي تحصيلي در آنان مؤثر است پردازند كه خود اين امر در افزايش تعلل مي

 با پرخاشگري، خشم و اينترنتهمچنين نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين اعتياد به 
به اين .  وجود دارد مثبت معني داري توزي رابطه پرخاشگري، تهاجم و توهين و لجاجت و كينه

. معني كه با افزايش ميزان اعتياد به اينترنت ميزان پرخاشگري و ابعاد آن نيز افزايش پيدا كرده است
همخوان است كه به ترتيب ) 2009(و كو و همكاران ) 2011(هاي ين و همكاران  اين نتيجه با يافته

                                                                                                                            
1 . Fring 
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ي را هم در جهان واقعي و هم در جهان نشان دادند افراد مبتال به اعتياد به اينترنت خشونت باالي
نشان دادند و نوجوانان داراي اعتياد به اينترنت رفتارهاي پرخاشگرانه زيادي را ) اينترنت(مجازي 

  . در طول يك سال گذشته گزارش كردند
 بااليي در اعتياد به اينترنت اختصاص ي آموزاني كه نمره دانشتوان گفت  در تبيين اين يافته مي

 معموالً وقت و فرصت زيادي را به اينترنت و گردش در دنياي اينترنت به خود اختصاص دهند مي
شود كه آنان در معرض بسياري از خطرات اينترنت از جمله چت  دهند و اين امر موجب مي مي

ي اينترنتي قرار گيرند كه ها ميز و قماربازي آهاي جنسي و خشونت  كردن آنالين، ديدن وبسايت
عنوان محركي براي پرخاشگري و رفتارهاي پرخاشگرانه در ميان  تواند به  مياين رفتارها

نشان دادند كه بين چت كردن آنالين، ديدن ) 2009(كو و همكاران زيرا . آموزان باشد دانش
  . مثبت وجود داردي هاي اينترنتي  با رفتارهاي پرخاشگرانه رابطه هاي جنسي و قماربازي وبسايت

آموزان بدون  نشان داد كه بين دانش LSDنس چندمتغيري و آزمون تعقيبي نتايج تحليل واريا
دار وجود  ورزي تحصيلي تفاوت معني اعتياد، در معرض اعتياد و معتاد به اينترنت در ميزان تعلل

آموزان  آموزان معتاد به اينترنت بيشتر از دانش ورزي تحصيلي در دانش تعللبه اين معني كه . دارد
آموزان بدون  آموزان در معرض اعتياد به اينترنت بيشتر از دانش به اينترنت و در دانشبدون اعتياد 

ورزي  تعلل تفاوت ي با توجه به محدود شدن تحقيقات در زمينه. اعتياد به اينترنت بيشتر بوده است
 كه توان گفت بدون اعتياد، در معرض اعتياد و معتاد به اينترنت در ميزان ميآموزان   دانشتحصيلي

را تأييد نمايد كه نشان داد زماني كه دانشجويان وقت ) 1998(تواند نتايج يانگ  اين نتيجه مي
شود كه آنها تكاليف درسي، خواندن و گذرانند، باعث ميزيادي را به استفاده از اينترنت مي

 به مطالعه را به سختي انجام دهند و خوابشان مختل شود كه اين امر عملكرد تحصيلي آنها را
زيرا دير به خواب رفتن موجب افزايش خواب روزانه در . صورت منفي تحت تأثير قرار خواهد داد

  .ورزي در امور تحصيلي در آنان بيشتر خواهد شد آنان شده و به تبع آن تعلل
آموزان  داد كه بين دانش نشان LSDهمچنين نتايج تحليل واريانس چندمتغيري و آزمون تعقيبي 
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. دار وجود دارد در معرض اعتياد و معتاد به اينترنت در ميزان پرخاشگري تفاوت معنيبدون اعتياد، 
آموزان بدون اعتياد به  آموزان  معتاد به اينترنت بيشتر از دانش پرخاشگري در دانشبه اين معني كه 

 افراد همخوان است كه نشان دادند) 2011(ين و همكاران هاي  اين يافته با يافته. اينترنت بوده است
توان گفت كه اين نتيجه  همچنين مي. مبتال به اعتياد به اينترنت از خشونت بااليي برخوردار هستند

نوجوانان داراي اعتياد به اينترنت قرار دارد كه  ) 2009( كو و همكاران  در راستاي اين يافته
  . كنند  زيادي را گزارش ميي رفتارهاي پرخاشگرانه

وان گفت كه استفاده زياد از اينترنت و معتاد شدن به اينترنت باعث ت  ميدر تبيين اين يافته 
آموزان وقت زيادي را صرف استفاده از اينترنت و وبگردي كنند و همين امر  شود كه دانش مي

هاي اينترنتي و رفتارهاي پرخطر موجود  آنان با بسياري از رفتارها از جمله فريبشود كه  موجب مي
زيرا كساني كه . د كه به دنبال آن ميزان پرخاشگري در آنان بيشتر خواهد شددر اينترنت آشنا شون
آموز معتاد  اند به صورت مستقيم دردسترس نيستند و موجب خشم دروني دانش آنان را فريب داده

شود اين  اما به دليل اينكه خشم منجر به پرخاشگري مي. شود به اينترنت نسبت به آن افراد مي
به اين صورت كه  آنان به افراد . هند  ميجا شده نشان  اشگري را به صورت جابهآموزان پرخ دانش

 از رانهكنند و رفتارهاي پرخاشگ هاي خود پرخاشگري مي ديگر از جمله اطرافيان و همكالسي
  .دادخواهند روز  نسبت به اطرافيان بتوزي  تهاجم و توهين و لجاجت و كينه:جمله

دهي اعتياد به اينترنت براي  ستفاده از ابزار خودگزارشمهمترين محدوديت اين پژوهش ا
آموزان سال اول دبيرستان بوده است، زيرا  بررسي ميزان شيوع اعتياد به اينترنت در ميان دانش

دهي به آن با سوگيري همراه است و اين  هي و پاسخد  خودگزارش ي استفاده از پرسشنامه
بنابراين در تحقيقات آتي تعميم نتايج بايد . اشته باشدسوگيري ممكن است در نتايج تحقيق تأثير د

ي ديگر اين پژوهش محدود شدن نمونه به ها از جمله محدوديت. گيرد با احتياط صورت
 ها آموزان ساير شهرستان آموزان سال اول دبيرستان شهرستان اردبيل كه تعميم نتايج به دانش دانش

هاي  عدم بررسي تفاوت. ياط مواجه خواهد كردهاي تحصيلي را با مشكل و احت و ساير دوره
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بنابراين در . آموزان در متغيرهاي پژوهش محدوديت ديگر اين پژوهش بود جنسيتي دانش
آموزان  تر از ميان مقاطع مختلف تحصيلي دانش تحقيقات بعدي استفاده از حجم نمونه وسيع

 پژوهش براساس اين. واهد شدهاي جنسيتي مهم و مفيد واقع خ دبيرستاني و پرداختن به تفاوت
شود كه مسئولين آموزش و پرورش و مشاوران خطرات استفاده اعتيادآميز از اينترنت را  پيشنهاد مي
ورزي و پرخاشگري  آموزان سال اول دبيرستان تبيين كنند تا از اين طريق به كنترل تعلل براي دانش

تفاده اعتيادآميز از اينترنت به معلمان، هاي كاهش اس شود كه راهپيشنهاد مي. در آنان كمك كنند
هاي ضمن خدمت  هاي آموزشي و برنامه اندركاران مدرسه از طريق كارگاه مشاوران و دست

  .آموزان داراي اعتياد به اينترنت كمك كنند آموزش داده شود تا آنها به راحتي بتوانند به دانش
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Prevalence of internet addiction and it relationship with 
academic procrastination and aggression in students 

A. Kiamarsi1 & S. Aryapooran,2 

Abstract  
Internet addiction is one of the problems of school students in recent 

years. The purpose of this study was to examine the prevalence of internet 
addiction and it relationship with academic procrastination and aggression 
in first grade senior high school students. To this end, 406 high school 
students in the first grade in Ardabil were selected by clustered sampling. 
They filled out the Internet Addiction Test (Young, 1996), Procrastination 
Assessment Scale-Students (Solomon & Rothblum, 1984) and Aggression 
Questionnaire (Zahedifar et al., 2000). The study had a cross-sectional 
design. Pearson correlation and Multivariate Analysis of Variance 
(MANOVA) were used to analyze the data. The results indicated that 72.4% 
of students did not have internet addiction, 23.4% were at risk for internet 
addiction and 4.2% had internet addiction. The results also showed that 
there was a positive correlation between internet addiction and academic 
procrastination and aggression. Furthermore, academic procrastination was 
higher in students with internet addiction and students with potential 
internet addiction than students without such addiction. Also, aggression 
was higher in students with internet addiction than students without internet 
addiction. Thus, the prevalence of internet addiction and its related variables 
(especially academic procrastination and aggression) among high school 
students are important for researchers and school counselors. 

Keywords: Internet addiction, academic procrastination, aggression. 
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