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تأثیر اعتیاد به اینرتنت بر میزان مطالعه  دانشجویان
دلنشین دانایی  مقدم |  فریربز خرسوی  | ابراهیم افشار 

چڪیده

هدف: اعتیاد به اینرتنت را نوعی استفاده از اینرتنت می دانند که 
می تواند مشکالت روان شناختی، اجتامعی، درسی و یا شغلی در زندگی 
فرد ایجاد کند. در این پژوهش تأثیر اعتیاد به اینرتنت بر عادات مطالعه  
دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه های 

تهران بررسی شده است.
روش/ رویكرد پژوهش: با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی سنجش 
اعتیاد به اینرتنت یانگ و با افزودن تعدادی سؤال به  منظور سنجش 
میزان مطالعه، پرسشنامه ای طراحی و روایی و پایایی آن سنجیده شد. 
پس از توزیع، 152 پرسشنامه جمع آوری شد. سپس تحلیل داده ها در 

نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. 
یافته ها: بیشرت پاسخ گویان در حد خفیفی از اعتیاد قرار داشتند. اعتیاد 
به اینرتنت بر میزان مطالعه  درسی تأثیر گذاشته است، اما پژوهش 
شواهد كافی برای یافنت ارتباط میان اعتیاد به اینرتنت و مطالعه 

غیردرسی نیافت. 
نتیجه گیری :پیشنهاد می شود افراد معتاد به اینرتنت گشت  وگذارهای 
اینرتنتی خود را به سمت مطالعه مطالب درسی،  پژوهشی و مفید 

هدایت كنند. 
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مقدمه
هنگام پیدایش اینترنت در سال 1960 پیش بینی اینکه این پدیده  نوظهور طی پنج دهه بتواند 
چنین تحولی در زندگی افراد ایجاد کند غیر ممکن می نمود. اینترنت که در ابتدا به صورت 
شبکه ای محرمانه برای وزارت دفاع آمریکا به وجود آمد، در سال 1990 به شبکه ای جهانی 
و همگانی تبدیل شد و از آن زمان تابه  حال چنان پیشرفت سریعی داشته است که اکنون به 

بخش مهمی از زندگی بسیاری از افراد تبدیل شده است. 
با افزایش تعداد کاربران اینترنت، مطالعه  اثرات آن بر افراد و جوامع ضروری به  نظر 
می رسد. بیشتر افراد از فواید اینترنت آگاه هستند. یافتن اطالعات گوناگون، برقراری ارتباط با 
دیگران بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی و خرید اقالم گوناگون از امکانات مفید اینترنت 
محسوب می شوند. از طرف دیگر، تأثیرات اجتماعی منفی آن نیز همیشه موضوع بحث بوده 
است. ازجمله این تأثیرات منفی، انزوای اجتماعی4، گریز از رفتار مطلوب اجتماعی، افت 
تحصیلی، و اعتیاد به اینترنت5 هستند )سانگ6، 2003(. که در این پژوهش توجه ما به طور 

خاص بر روي اعتیاد به اینترنت است.
اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت مي دانند که مشکالت روان شناختی، 
اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند. اعتیاد به اینترنت یا وابستگی رفتاری 
به اینترنت، صرفنظر از اینکه آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم، 

1.  كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول( 

    delneshin@gmail.com

  2.  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

3.  استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه اصفهان

4. Social isolation

5 . Internet addiction

6. Song

تأثیر اعتیاد به اینرتنت بر میزان 
مطالعه  دانشجویان

دلنشین دانایی  مقدم 1|  فریربز خرسوی 2 | ابراهیم افشار3

دریافت: 1390/4/3       پذیرش: 1390/11/17
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پدیده ای است مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، 
اجتماعی و روانی همراه است )شایق و دیگران، 1388(.

اصطالح اعتیاد اینترنتی را گلدبرگ ابداع کرد. اما این یانگ7 بود که مطالعات گسترده ای 
را در این حوزه آغاز کرد. یانگ در نخستین پژوهش خود با استفاده از شاخص های تشخیص 
اعتیاد به قمار، پرسشنامه ای هشت سؤالی برای تشخیص اعتیاد به اینترنت تنظیم کرد و برای 
چند گروه از کاربران فرستاد. او در این پرسشنامه به عالئم تحمل، ترک، و احساس اجبار به 
استفاده از اینترنت پرداخته است. طی این پژوهش و پژوهش های تکمیلی متعاقب آن، یانگ 
496 کاربر داوطلب شرکت در پژوهش مرتبط با اعتیاد اینترنتی را یافت که براساس معیارهای 
او 100 نفر آنان غیرمعتاد و 396 نفر معتاد شناخته شدند. درنتیجه  این پژوهش و حتی تماس 
تلفنی با افرادی که خود را معتاد به اینترنت می دانستند، یانگ نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت 

واقعاً وجود دارد )قاسم زاده، 1386الف(.
اعتیاد اینترنتی به  سرعت به موضوعی بحث برانگیز در میان روان شناسان علمی و بالینی 
تبدیل شد. برخی پژوهشگران بالینی اعتقاد داشتند که تنها موادی مثل الکل یا موادمخدر در 
بدن انسان را می توان اعتیادآور شناخت؛ درحالی که برخی دیگر از روان شناسان دریافتند 
که اینترنت هم می تواند رفتار اعتیاد آور مشابه پدید آورد. برای مثال قماربازی بیمارگونه، 
بازی های ویدیویی، پرخوری، تماشای بی اندازه  تلویزیون، بیش فعالی جنسی و ورزش کردن 

افراطی نیز اعتیادهایی هستند که در آنها مواد روان گردان نقشی ندارند )یانگ، 2004(.
به دلیل اختالف نظرهای گوناگونی که در مورد اعتیاد اینترنتی وجود داشته است، 
پژوهشگران مختلف به یک تعریف جامع برای این مفهوم نرسیده اند. یکی از دالیل عدم 
توافق بر سر یک تعریف جامع، در ماهیت رفتارهای وابسته به اینترنت نهفته است. شش 
اصطالح مختلف برای این مفهوم تاکنون به کاررفته است، ازجمله اعتیاد به اینترنت، اختالل 
اعتیاد به اینترنت8، استفاده  مرضی از اینترنت9، استفاده  مشکل زا از اینترنت10، استفاده  بی اندازه 

از اینترنت11، استفاده  وسواسی از اینترنت12 )ویدیانتو و گریفیتز13، 2006(.
برد14 با نگاهی کل نگرتر، به این دریافت رسید که وضعیت روان شناختی افراد، شامل 
وضعیت ذهنی و احساسی، و تعامالت اجتماعی، شغلی و درسی آنها بر اثر سوءاستفاده از 
اینترنت دچار آسیب می شود. استفاده  مرضی از اینترنت از ناتوانی فرد در کنترل وابستگی به 
اینترنت نشأت می گیرد و منجر به احساس اضطراب و اختالل در انجام فعالیت های روزانه 
می شود. رایس اعتیاد به اینترنت را تمایل طبیعی فرد در استفاده  مرضی از اینترنت می داند که 
توانایی فرد در گذران یک زندگی نرمال را دچار اخالل می کند. همچنین، استفاده  مشکل زا 
از اینترنت را به عنوان اختالل عدم کنترل تکانه15 می شناسند که به واسطه  آن، فرد کشش و 

7. Young

8. Internet addiction disorder

9. Pathological internet use

10. Problematic internet use

11. Excessive internet use

12. Compulsive internet use

13. Widyanto & Griffiths

14. Beard

:Impulse control disorder .15

عدم کنرتل تکانه:  ناتوانی برای مقاومت 

در مقابل یک تکانه یا انگیزه که 

برای دیگران یا خود خطرناک بوده 

و با احساس لذت پس از تحقق آن 

همراه است.

دلنشين دانايی   مقدم
فريربز خرسوی| ابراهيم افشار
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انگیزشی قوی پیش از استفاده از اینترنت و احساس رهایی و سرخوشی )لذت( پس از 
تکمیل آن رفتار را تجربه می کند )داگالس و دیگران16، 2008(.

روند مشهود در بسیاری از این تعاریف و مفاهیم، پنداشتن اعتیاد به اینترنت به عنوان یک 
اعتیاد رفتاری است. تومر )2001(، 5 ویژگی این اعتیاد را این طور خالصه می کند: 1( عادتی 
که از مجموعه ای طوالنی از انتخاب ها پدید می آید؛ 2( وابستگی به امری ضروری براي انجام 
وظیفه؛ 3( وسواس عملی در انجام رفتاری مخرب؛ 4( محرومیتی که منجر به کناره گیری 

می شود؛ و 5( تأثیرات منفی مخرب )مانند تأثیرات فیزیکی، اجتماعی و روان شناختی(.
در مجمـوع می توان از این تعاریف این طور برداشت کرد که این اختالل رفتاری به طور 
منفی بر نگرش ها و رفتارهای افرادی که بدان وابسته شده اند تأثیر گذاشته و آنها را از داشتن 
یک زندگی معمول بازمی دارد. همچنین فشاری بر روابط فرد در خانواده و محیط کار وارد 

می آورد و دیگر تعامالت اجتماعی فرد را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
در پژوهش هایي که در این زمینه انجام شده است بیشتر بر ویژگي هاي شخصیتي افراد 
معتاد به اینترنت از قبیل تنهایي، عزت نفس، مهارت هاي اجتماعي )قاسم زاده، شهرآرای و 
مرادی، 1386ب(؛ رفتارهاي رواني اجتماعي مانند احساس بیگانگي با خود، احساس ضعف 
و ناتواني در انجام امور، رفتار ناهنجار اجتماعي، اجتماع  گریزي، درون گرایي و رفتار احساسي 
)درگاهی و رضوی، 1386(؛ ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت )ناستی زایی، 1388(؛ 
هیجان خواهی و وابستگی به اینترنت )لین و ساي17، 2002( و تأثیر وابستگی به اینترنت 
بر وضعیت تحصیلی )بیگی و دیگران، 1388( پرداخته شده است. همچنین پژوهش هاي 
بسیاري بر ارتباط میان استفاده از اینترنت و مطالعه پرداخته اند. تأثیر اینترنت بر مطالعه و 
اطالع یابی دانشجویان )رامیرز18 ، 2003(، کتاب خوانی در اوقات فراغت: تغییراتی درازمدت 
در عادات مطالعه نسل جوان )Johnsson-Smaragdi & Jonsson, 2006(، فناوری کامپیوتر و 
عادات مطالعه  دانشجویان )شن19، 2006(، عادات و انگیزه های مطالعه در عصر دیجیتال 
)عبدالکریم و حسن20، 2007(، و مطالعه و استفاده از اینترنت دانشجویان )اِدم و افره21، 2010( 

ازجمله پژوهش هایي هستند که در این زمینه انجام شده اند.
در این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر عادات مطالعه افراد پرداخته 
می شود. جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالع رسانی 
دانشگاه های تهران هستند. افزایش، کاهش یا تغییر در عادات مطالعه دانشجویاِن شناخته شده 
به عنوان معتاد به اینترنت، در تصمیم گیری و ارائه راه  حل هایی برای کنترل این اعتیاد می تواند 

تأثیرگذار باشد. 
درحالی  که اهمیت مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی پذیرفته است، به نظر مي آید که 

16. Douglas et al.

17. Lin & Tsai

18. Ramirez

19. Shen

20. Abdul Karim & Hasan

21. Edem & Ofre

تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان 
مطالعه  دانشجویان
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معضل اعتیاد به اینترنت درحال گسترش است و پیامدهای منفی آن بر صاحب نظران پوشیده 
نیست. دانشجویان به اقتضای اشتغال به تحصیل از اینترنت بیشتر استفاده می کنند، از همین 
رو بیشتر در معرض ابتال به اعتیاد اینترنتی هستند. عالقه مندی بیشتر جوانان به فناوری و 
حضور آنها در شبکه های اجتماعی اینترنتی نیز در گرایش بیشتر دانشجویان به اینترنت و 
وابستگی به آن بی تأثیر نیست. یافته ها و نتایج این پژوهش می تواند عالوه بر دانشجویان، 
راه گشای بسیاری دیگر از افراد دخیل در امر آموزش و پرورش، روان شناسان، کتابداران و 

افراد عالقه مند به پژوهش هاي مرتبط با اینترنت باشد.
هدف از انجام این پژوهش آشنایی با وجوه مختلف ورود فناوری و خصوصاً اینترنت به 
زندگی قشر دانشجو، و بررسی  تغییرات به  وجود آمده در عادات زندگی آنها و برخوردهای 
گوناگون افراد با این تحول است. شناسایی تأثیرات منفی استفاده نادرست از اینترنت که یکی 
از پیامدهای آن اعتیاد به اینترنت است، در تصمیم گیری برای کنترل این معضل و کمک به 
سالم سازی زندگی افراد و ادامه زندگی روبه  رشد و ترقی آنها، می تواند کارساز باشد. هدف 
این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه  دانشجویان کارشناسی 

ارشد کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه های تهران درنظرگرفته شده است.
فرضیه: بین میزان اعتیاد به اینترنت و میزان مطالعه  )درسی و غیردرسی( دانشجویان 

ارتباط معناداری وجود دارد.
سؤاالت اساسی تحقیق:

1.  میزان اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی 
چقدر است؟

2.  آیا اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه  غیردرسی دانشجویان تأثیر می گذارد؟
3.  آیا اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه  درسی دانشجویان تأثیر می گذارد؟

مفاهیم و تعاریف عملیاتی
مطالعه: در این پژوهش مطالعه به هر نوع خواندنی اعم از درسی و غیردرسی و همین طور 
مطالعه مطالب الکترونیکی و مواد خواندنی موجود بر روی اینترنت )مانند وبالگ ها، کتاب های 

الکترونیک و غیره( اطالق می شود.
اعتیاد به اینترنت: نوعی استفاده از اینترنت است که مشکالت روان شناختی، اجتماعی، 

درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند.

دلنشين دانايی   مقدم
فريربز خرسوی| ابراهيم افشار
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روش پژوهش
پرسشنامه طراحی شده به منظور تأیید روایی به استادان و صاحب نظران ارائه شد. سپس با انجام 
یک پیش آزمون از 30 نفر از اعضای جامعه، پایایی آن سنجیده وآلفاي کرونباخ 0/79 محاسبه 
شد. سپس جامعه مورد مطالعه که دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه های تهران 
بودند شمارش و تعداد  آنها 250  نفر تعیین شد. از جدول مورگان22  برای تعیین اندازه  نمونه با 
سطح اطمینان 95 درصد و فاصله  اطمینان 5 درصد استفاده شد و تعداد  148 نفر به دست  آمد؛ 

که این تعداد با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
پرسشنامه به صورت الکترونیکی در سایت گوگل داکز )Google docs( قرار گرفت و 
آدرس آن برای جامعه مورد مطالعه ای میل شد. 190 پرسشنامه براي جامعه اي میل شد و 
درنهایت پاسخ هاي 152 نفر جمع آوري و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس داده ها براي تجزیه 

و تحلیل به نرم افزار SPSS وارد شدند.
در این پژوهش برای سنجش میزان اعتیاد به اینترنت افراد جامعه از پرسشنامه  اعتیاد به 
اینترنت یانگ )IAT( استفاده شده است. این پرسشنامه اولین ابزار معتبر برای ارزیابی اعتیاد 
به اینترنت است. پژوهش هایی IAT را سنجه ای قابل اطمینان یافته اند که ویژگی های اصلی 

استفاده  مرضی از اینترنت را پوشش می دهد.
در IAT خواننده باید به هر یک از 20 سؤال، روی مقیاس لیکرت شش درجه ای شامل:

0 = هرگز 1 = به ندرت 2 = گاهی 3 = معموالًًًًً 4 = اغلب 5 = همیشه
پاسخ دهد. سپس نمره هاي هر پاسخ جمع زده شد تا یک نمره  نهایی به دست آید. این 
نمرات بین 0 تا 100 هستند. هر چقدر فردی نمره باالتری به دست آورد، درجه  اعتیاد به 

اینترنت او باالتر است. این درجه بندی به شیوه  زیر است:
0 تا 30 امتیاز: نرمال

31 تا 49 امتیاز: اعتیاد خفیف
50 تا 79 امتیاز: اعتیاد متوسط

80 تا 100 امتیاز: اعتیاد شدید )یانگ، 2010(. 
گزینه های به  کاررفته در پرسشنامه یانگ از قبیل گاهی )occasionally(، معموالً )frequently( و 
اغلب )often( مفاهیمی نزدیک به هم دارند و در زبان فارسی نمی توان تمایز میان آنها را به درستی 

تشخیص داد. از این رو در این پژوهش به جای استفاده از قیدهای یانگ، ما گزینه ها را به:
0= هرگز 1= خیلی کم 2= کم  3= نه کم نه زیاد 4= زیاد 5= خیلی زیاد

تغییر دادیم. تا هم مقیاس اندازه گیری را رعایت کرده و هم گزینه ها را برای پاسخ گویی 
قابل فهم تر کرده باشیم.

22. http://www.macorr.com/

ss_calculator.htm

تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان 
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یافته ها
یافته های بخش اطالعات جمعیت شناختی بدین شرح است: بیشتر پاسخ دهندگان این 
پژوهش را زن ها با 70 درصد کل پاسخ دهندگان تشکیل می دهند. بیشتر پاسخ دهندگان از 
گروه سنی 25 تا 30 سال، و 80 درصد پاسخ دهندگان نیز زیر 30 سال هستند. 63 درصد 
مردان و 67 درصد زن های پاسخ دهنده شاغل بوده  اند. بیشترین تعداد پاسخ گویان با 39 درصد 
از کل، بین 1 تا 4 ساعت در روز آنالین هستند. تعداد افرادی که در روز بین 4 تا 6 ساعت 
و بیش از 6 ساعت آنالین هستند تقریباً برابر و در هر گروه 29 درصد از کل پاسخ  دهندگان 

را تشکیل می دهند.

افرادی که اعتیاد شدید به اینترنت دارند تنها 6 نفر و نزدیک به 4 درصد کل پاسخ دهندگان 
را تشکیل دادند. بیشتر پاسخ دهندگان یا اعتیاد خفیف به اینترنت داشته اند و یا کاربر عادی 
محسوب می شدند. فروانی افرادی که در این دو گروه قرار می گیرند تعداد مساوی 54 برای 

هر گروه است و درنهایت 25 درصد کل پاسخ دهندگان نیز دارای اعتیاد متوسط بوده اند. 
میانگین نمره  اعتیاد به اینترنت پاسخ دهندگان 39/38 به دست آمده است؛ که این به معنی 

این است که بیشتر پاسخ دهندگان دارای اعتیاد خفیف بوده اند.
میانگین ساعات مطالعه در میان پاسخ دهندگان 66 ساعت، و میانگین ساعات مطالعه  
غیردرسی پاسخ گویان 46 ساعت، که در مقایسه با ساعات مطالعه  درسی حدوداً 20 ساعت 

کمتر بوده است.

سؤال اول: میزان اعتیاد به اینرتنت در میان دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری 
و اطالع رسانی چقدر است؟

برای پاسخ به این پرسش به بررسی کلی داده های مربوط به آزمون اعتیاد به اینترنت 
می پردازیم. 

درصد فراوانی فراوانی سطوح اعتیاد

35/5 54 نرمال

35/5 54 اعتیاد خفیف

25/0 38 اعتیاد متوسط

3/9 6 اعتیاد شدید

100 152 مجموع فراوانی و درصد میزان اعتیاد به اینترنت 

در هر یک از سطوح اعتیاد

 جدول  1

دلنشين دانايی   مقدم
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باتوجه به جدول 2، میانگین نمره  اعتیاد به اینترنت پاسخ دهندگان 39 به دست آمده 
است؛ که این به معنی این است که بیشتر پاسخ دهندگان دارای اعتیاد خفیف بوده اند. همچنین 

نمره چولگی داده های جدول 2 نشان دهنده نرمال بودن داده هاست.

سؤال دوم:آیا اعتیاد به اینرتنت بر میزان مطالعه  درسی دانشجویان تأثیر می گذارد؟
برای پاسخ گویی به این پرسِش پژوهش، باتوجه به اینکه داده های ما نسبی و پراکندگی 

آنها نرمال بود، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کردیم. 
براساس نتایج حاصل از آزمون، ضریب همبستگی پیرسون 0/241- محاسبه شده است 
که قدر مطلق آن از ارزش بحرانی 0/159 بیشتر است. بنابراین پاسخ به این پرسش پژوهش 
مثبت است؛ به این معنی که رابطه ای معنی دار ولی نسبتاً ضعیف بین اعتیاد به اینترنت و مطالعه  
درسی وجود دارد. یعنی هر مقدار بر میزان اعتیاد به اینترنت افزوده شود، میزان مطالعه درسی 

کاهش می یابد.

سؤال سوم:آیا اعتیاد به اینرتنت بر میزان مطالعه  غیر درسی دانشجویان تأثیر می گذارد؟
برای پاسخ گویی به این پرسش نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. باتوجه به 
نتایج حاصل از آزمون، ضریب همبستگی پیرسون 0/036- محاسبه شده است که از ارزش 

152 فراوانی

39/38 میانگین

38/00 میانه

18/23 انحراف معیار

0/447 چولگی

0 تعداد بی پاسخ

ساعات مطالعه درسی

-0/241 منره آزمون همبستگی پیرسون

0/003اعتیاد به اینرتنت P  منره

147 فراوانی

145

Critical value= 0/1593
df

جدول خصوصیات پراکندگی داده های

 اعتیاد به اینترنت دانشجویان

جدول  2

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای

 اعتیاد به اینترنت و مطالعه  درسی

جدول  3

تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان 
مطالعه  دانشجویان
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بحرانی 0/159 کمتر است. بنابراین پاسخ به این پرسش پژوهش منفی است؛ به این معنی که 
این پژوهش شواهد کافی برای یافتن رابطه میان اعتیاد به اینترنت و مطالعه  غیردرسی نیافت. 
به نظر مي رسد اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه  غیردرسی پاسخ گویان تأثیری نگذاشته است.

فرضیه  پژوهش: بین میزان اعتیاد به اینترنت و میزان مطالعه  )درسی  وغیردرسی( دانشجویان 
ارتباط معنادار وجود دارد.

برای آزمون فرضیه، آزمون همبستگی پیرسون را برای یافتن ارتباط بین اعتیاد به اینترنت 
و مجموع ساعات مطالعه  درسی و غیردرسی پاسخ گویان انجام دادیم. نتایج آزمون پیرسون 

در جدول 5 آمده است.
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون، ضریب همبستگی پیرسون 0/208- محاسبه شده 
است که قدر مطلق آن از ارزش بحرانی 0/159 بیشتر است. بنابراین فرض صفر ما مبنی بر 
عدم وجود رابطه میان اعتیاد به اینترنت و مطالعه  )درسی و غیردرسی( رد می شود و فرض 
پژوهش ما تأیید می شود؛ به این معنی که رابطه معنی داری بین اعتیاد به اینترنت و مطالعه  
وجود دارد. یعنی هر چقدر میزان اعتیاد به اینترنت بیشتر شود، میزان مطالعه نیز به همان نسبت 

کاهش می یابد.

نتیجه گیری
بیشتر پاسخ دهندگان یا اعتیاد خفیف به اینترنت داشته اند و یا کاربر عادی محسوب می شدند. 

ساعات مطالعه غیردرسی

-0/036 منره آزمون همبستگی پیرسون

0/675اعتیاد به اینرتنت P  منره

142 فراوانی

140

Critical value= 0/1593
df

ساعات مطالعه درسی و غیردرسی

-0/208 منره آزمون همبستگی پیرسون

0/011اعتیاد به اینرتنت P  منره

150 فراوانی

148

Critical value= 0/1593
df

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای 

اعتیاد به اینترنت و مطالعه  غیردرسی

 جدول  4

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای

 اعتیاد به اینترنت و مطالعه

 جدول  5

دلنشين دانايی   مقدم
فريربز خرسوی| ابراهيم افشار
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فروانی افرادی که در این دو گروه قرار می گیرند برابر است. در پژوهش قاسم زاده، شهرآرای 
و مرادی )1386 الف(، که با استفاده از پرسشنامه  سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ بر روی 
دختران دبیرستانی شهر تهران انجام گرفت، 3/2 درصد افراد جامعه معتاد شدید شناخته 
شدند. همچنین در پژوهش دیگری )قاسم زاده، شهرآرای و مرادی، 1386 ب( که توسط 
همین افراد در همان سال بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام شد 3/7 درصد 
افراد معتاد شدید بودند. یافته های این دو پژوهش به یافته های پژوهش حاضر نزدیک است. 
همچنین، میانگین نمره  اعتیاد به اینترنت پاسخ دهندگان 39/38 به دست آمده است، که این به 
معنی این است که بیشتر پاسخ دهندگان در حد خفیفی از اعتیاد قرار داشته اند. بیگی و دیگران 
)1388( در پژوهش خود که با استفاده از همین پرسشنامه انجام شد به میانگین نمره  اعتیاد 
به اینترنت 32/74 دست یافتند. در این پژوهش که بر روي 426 نفر از دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکي اراک در سال 1388 انجام شد، نمره  اعتیاد به اینترنتي نزدیک به پژوهش حاضر 

به دست آمد.
براساس یافته های پژوهش، رابطه ای معنی دار ولی نسبتاً ضعیف بین اعتیاد به اینترنت 
و مطالعه  درسی وجود دارد. بنابراین نتیجه می گیریم که اعتیاد به اینترنت بر مطالعه  درسی 
دانشجویان تأثیر گذاشته؛ یعنی هرچه میزان اعتیاد به اینترنت افراد باالتر رفته به همان میزان نیز 
مطالعه درسی پایین آمده است. لین و سای )2002( در پژوهش خود که بر روی دانش آموزان 
دبیرستانی تایوانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اینترنت بر عملکرد درسی دانش آموزان 
تأثیر منفی گذاشته است. همچنین هیلتس )2008( دریافت که افراد معتاد به اینترنت از 
تأثیرات منفی آن بر بازدهی درسی خود رنج می برند. پیشتر نیز در تعریف اعتیاد اینترنتی بیان 
شد که اعتیاد به اینترنت نوعی استفاده از اینترنت است و می تواند مشکالت روان شناختی، 
اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند. چنانچه در این پژوهش هم بیان شد 
اعتیاد اینترنتی مطالعه  درسی را کاهش می دهد و کم شدن مطالعه  درسی، افت تحصیلی را 

به  دنبال خواهد داشت.
از طرفی، پژوهش شواهد کافی برای یافتن رابطه میان اعتیاد به اینترنت و مطالعه  
غیردرسی نیافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه  غیردرسی 
تأثیر نگذاشته است. این یافته نشان مي دهد که اینترنت لزوماً مانعي براي مطالعه غیردرسي 
محسوب نمي شود و استفاده  بیش از حد از اینترنت الزاماً میزان مطالعه  غیردرسي افراد را 
کاهش یا افزایش نمي دهد. احتماالً، یکي دیگر از دالیلي که اختالف چشمگیري میان مطالعه  
غیردرسي دو گروه معتاد به اینترنت و کاربران معمولي دیده نشد، پایین بودن ساعات مطالعه  

غیردرسي هر دو گروه بود.

تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان 
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آزمون فرضیه نشان داد که رابطه معني دار معکوسي میان اعتیاد به اینترنت و مطالعه 
)درسي و غیردرسي( وجود دارد. به این معني که هر چقدر میزان اعتیاد به اینترنت افزایش 

 یابد، میزان مطالعه کمتر مي شود. در ادامه پیشنهاداتي براي جبران این آسیب ارائه مي شود.
شیوه هاي درماني متنوعي براي رهایي از اعتیاد اینترنتي پیشنهاد شده است )رجوع شود 
به یانگ، 1999(. از آنجا که اینترنت ابزار مفیدي است، پرهیز از استفاده از آن امکان پذیر 
نیست. درعوض، پیشنهاد مي شود مسئولین دانشگاه ها و کتابخانه ها دانشجویان را از مضرات 
استفاده  بیش از اندازه از اینترنت آگاه کنند و درصورت امکان گروه هاي اجتماعي آنالین با 
مقاصد درسي ایجاد کنند تا ساعات استفاده از اینترنِت دانشجویان بیشتر صرف فعالیت هاي 

مفید شود. 
باتوجه به پراکندگی نمونه ها و عدم دسترسی به آنان، در اجرای این پژوهش از پرسشنامه 

الکترونیکی استفاده شد، درنتیجه گردآوري اطالعات به  راحتي میسر نشد.
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