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چڪیده
هدف :اعتیاد به اینرتنت را نوعی استفاده از اینرتنت میدانند که
میتواندمشکالتروانشناختی،اجتامعی،درسیویاشغلیدرزندگی
فردایجادکند.دراینپژوهشتأثیراعتیادبهاینرتنتبرعاداتمطالعه
دانشجویانکارشناسیارشدرشتهکتابداریواطالعرسانیدانشگاههای
تهران بررسی شده است.
روش /رویكرد پژوهش :با استفاده از پرسشنامه  20سؤالی سنجش
اعتیاد به اینرتنت یانگ و با افزودن تعدادی سؤال بهمنظور سنجش
میزانمطالعه،پرسشنامهایطراحیورواییوپایاییآنسنجیدهشد.
پس از توزیع 152،پرسشنامه جمعآوری شد .سپس تحلیل دادهها در
نرمافزار SPSSو با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد.
یافتهها:بیشرتپاسخگویاندرحدخفیفیازاعتیادقرارداشتند.اعتیاد
به اینرتنت بر میزان مطالع ه درسی تأثیر گذاشته است ،اما پژوهش
شواهد كافی برای یافنت ارتباط میان اعتیاد به اینرتنت و مطالعه
غیردرسینیافت.
نتیجهگیری :پیشنهاد میشود افراد معتاد به اینرتنت گشتوگذارهای
اینرتنتی خود را به سمت مطالعه مطالب درسی ،پژوهشی و مفید
هدایتكنند.

ڪلیدواژهها
اعتیاد به اینرتنت ،مطالعه ،کتابداری و اطالعرسانی ،دانشجويان

تأثیر اعتیاد به اینرتنت بر میزان
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دریافت 1390/4/3 :پذیرش1390/11/17:

مقدمه

هنگام پیدایش اینترنت در سال  1960پیشبینی اینکه این پدیده نوظهور طی پنج دهه بتواند
چنین تحولی در زندگی افراد ایجاد کند غیرممکن مینمود .اینترنت که در ابتدا بهصورت
شبکهای محرمانه برای وزارت دفاع آمریکا بهوجود آمد ،در سال  1990به شبکهای جهانی
و همگانی تبدیل شد و از آن زمان تابهحال چنان پیشرفت سریعی داشته است که اکنون به
بخش مهمی از زندگی بسیاری از افراد تبدیل شده است.
با افزایش تعداد کاربران اینترنت ،مطالع ه اثرات آن بر افراد و جوامع ضروری بهنظر
میرسد .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 میشوند .از طرف دیگر ،تأثیرات اجتماعی منفی آن نیز همیشه موضوع بحث بوده
است .ازجمله این تأثیرات منفی ،انزوای اجتماعی ،4گریز از رفتار مطلوب اجتماعی ،افت
تحصیلی ،و اعتیاد به اینترنت 5هستند (سانگ .)2003 ،6كه در اين پژوهش توجه ما بهطور
خاص بر روي اعتياد به اينترنت است.
اعتیاد به اینترنت را نوعی استفاده از اینترنت ميدانند که مشکالت روانشناختی،
اجتماعی ،درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد كند .اعتياد به اینترنت یا وابستگی رفتاری
به اینترنت ،صرفنظر از اینکه آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم،

 .1كارشناسارشدعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاهشهیدبهشتی(نویسندهمسئول)
delneshin@gmail.com
 .2استادیارگروهعلماطالعاتودانششناسی
سازماناسنادوکتابخانهملی
 .3استادیارگروهعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاه اصفهان
4. Social isolation
5 . Internet addiction
6. Song
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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
عدمکنرتلتکانه:ناتوانیبرایمقاومت
درمقابلیکتکانهیاانگیزهکه
برایدیگرانیاخودخطرناکبوده
و با احساس لذت پس از تحقق آن
همراهاست.
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پدیدهای 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 یانگ 7بود که مطالعات گستردهای
را در این حوزه آغاز کرد .یانگ در نخستین پژوهش خود با استفاده از شاخصهای تشخیص
اعتیاد به قمار ،پرسشنامهای 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 پژوهشهای تکمیلی متعاقب آن ،یانگ
 496کاربر داوطلب شرکت در پژوهش مرتبط با اعتیاد اینترنتی را یافت که براساس معیارهای
او  100نفر آنان غیرمعتاد و  396نفر معتاد شناخته شدند .درنتیج ه این پژوهش و حتی تماس
تلفنی با افرادی که خود را معتاد به اینترنت میدانستند ،یانگ نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت
واقع ًا وجود دارد (قاسمزاده1386 ،الف).
اعتیاد اینترنتی بهسرعت به موضوعی بحثبرانگیز در میان روانشناسان علمی و بالینی
تبدیل شد .برخی پژوهشگران بالینی اعتقاد داشتند که تنها موادی مثل الکل یا موادمخدر در
بدن انسان را میتوان اعتیادآور شناخت؛ درحالیکه برخی دیگر از روانشناسان دریافتند
که اینترنت هم میتواند رفتار اعتیادآور مشابه پدید آورد .برای مثال قماربازی بیمارگونه،
بازیهای ویدیویی ،پرخوری ،تماشای بیاندازه تلویزیون ،بیشفعالی جنسی و ورزش کردن
افراطی نیز اعتیادهایی هستند که در آنها مواد روانگردان نقشی ندارند (يانگ.)2004 ،
به دلیل اختالف نظرهای گوناگونی که در مورد اعتیاد اینترنتی وجود داشته است،
پژوهشگران مختلف به یک تعریف جامع برای این مفهوم نرسیدهاند .یکی از دالیل عدم
توافق بر سر یک تعریف جامع ،در ماهیت رفتارهای وابسته به اینترنت نهفته است .شش
اصطالح مختلف برای اين مفهوم تاکنون بهکاررفته است ،ازجمله اعتياد به اينترنت ،اختالل
اعتیاد به اینترنت ،8استفاده مرضی از اینترنت ،9استفاده مشکلزا از اینترنت ،10استفاده بیاندازه
از اینترنت ،11استفاده وسواسی از اینترنت( 12ويديانتو و گريفيتز.)2006 ،13
برد 14با نگاهی کلنگرتر ،به این دریافت رسید که وضعیت روانشناختی افراد ،شامل
وضعیت ذهنی و احساسی ،و تعامالت اجتماعی ،شغلی و درسی آنها بر اثر سوءاستفاده از
اینترنت دچار آسیب میشود .استفاده مرضی از اینترنت از ناتوانی فرد در کنترل وابستگی به
اینترنت نشأت میگیرد و منجر به احساس اضطراب و اختالل در انجام فعالیتهای روزانه
میشود .رایس اعتیاد به اینترنت را تمایل طبیعی فرد در استفاده مرضی از اینترنت میداند که
توانایی فرد در گذران یک زندگی نرمال را دچار اخالل میکند .همچنين ،استفاده مشکلزا
از اینترنت را بهعنوان اختالل عدم کنترل تکانه 15میشناسند که به واسط ه آن ،فرد کشش و
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انگیزشی قوی پیش از استفاده از اینترنت و احساس رهایی و سرخوشی (لذت) پس از
تکمیل آن رفتار را تجربه میکند (داگالس و ديگران.)2008 ،16
روند مشهود در بسیاری از این تعاریف و مفاهیم ،پنداشتن اعتیاد به اینترنت بهعنوان یک
اعتیاد رفتاری است .تومر ( 5 ،)2001ویژگی این اعتیاد را اینطور خالصه میکند )1 :عادتی
که از مجموعهای طوالنی از انتخابها پدید میآید؛  )2وابستگی به امری ضروری براي انجام
وظیفه؛  )3وسواس عملی در انجام رفتاری مخرب؛  )4محرومیتی که منجر به کنارهگیری
میشود؛ و  )5تأثیرات منفی مخرب (مانند تأثیرات فیزیکی ،اجتماعی و روانشناختی).
درمجمـوع میتوان از این تعاریف اينطور برداشت کرد که این اختالل رفتاری بهطور
منفی بر نگرشها و رفتارهای افرادی که بدان وابسته شدهاند تأثیر گذاشته و آنها را از داشتن
یک زندگی معمول بازمیدارد .همچنين فشاری بر روابط فرد در خانواده و محیط کار وارد
میآورد و دیگر تعامالت اجتماعی فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
در پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام شده است بيشتر بر ويژگيهاي شخصيتي افراد
معتاد به اينترنت از قبيل تنهايي ،عزت نفس ،مهارتهاي اجتماعي (قاسمزاده ،شهرآرای و
مرادی1386 ،ب)؛ رفتارهاي رواني اجتماعي مانند احساس بيگانگي با خود ،احساس ضعف
و ناتواني در انجام امور ،رفتار ناهنجار اجتماعي ،اجتماعگريزي ،درونگرايي و رفتار احساسي
(درگاهی و رضوی)1386 ،؛ ارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت (ناستیزایی)1388 ،؛
هیجانخواهی و وابستگی به اینترنت (لين و ساي )2002 ،17و تأثیر وابستگی به اینترنت
بر وضعیت تحصیلی (بیگی و دیگران )1388 ،پرداخته شده است .همچنين پژوهشهاي
بسياري بر ارتباط ميان استفاده از اينترنت و مطالعه پرداختهاند .تأثیر اینترنت بر مطالعه و
اطالعیابی دانشجویان (راميرز ،)2003 ، 18کتابخوانی در اوقات فراغت :تغییراتی درازمدت
در عادات مطالعه نسل جوان ( ،)Johnsson-Smaragdi & Jonsson, 2006فناوری کامپیوتر و
عادات مطالع ه دانشجویان (شن ،)2006 ،19عادات و انگیزههای مطالعه در عصر دیجیتال
(عبدالكريم و حسن ،)2007 ،20و مطالعه و استفاده از اینترنت دانشجویان (اِدم و افره)2010 ،21
ازجمله پژوهشهايي هستند كه در اين زمينه انجام شدهاند.
در این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر عادات مطالعه افراد پرداخته
میشود .جامعه مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطالعرسانی
دانشگاههای تهران هستند .افزایش ،کاهش یا تغییر در عادات مطالعه دانشجویا ِن شناخته شده
بهعنوان معتاد به اینترنت ،در تصمیمگیری و ارائه راهحلهایی برای کنترل این اعتیاد میتواند
تأثیرگذارباشد.
درحالیکه اهمیت مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی پذیرفته است ،بهنظر ميآيد كه

16. Douglas et al.
17. Lin & Tsai
18. Ramirez
19. Shen
20. Abdul Karim & Hasan
21. Edem & Ofre
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معضل اعتیاد به اینترنت درحال گسترش است و پیامدهای منفی آن بر صاحبنظران پوشیده
نیست .دانشجویان به اقتضای اشتغال به تحصیل از اینترنت بیشتر استفاده میکنند ،از همین
رو بیشتر در معرض ابتال به اعتیاد اینترنتی هستند .عالقهمندی بیشتر جوانان به فناوری و
حضور آنها در شبکههای اجتماعی اینترنتی نیز در گرایش بیشتر دانشجویان به اینترنت و
وابستگی به آن بیتأثیر نیست .یافتهها و نتایج این پژوهش میتواند عالوه بر دانشجویان،
راهگشای بسیاری دیگر از افراد دخیل در امر آموزش و پرورش ،روانشناسان ،کتابداران و
افراد عالقهمند به پژوهشهاي مرتبط با اينترنت باشد.
هدف از انجام این پژوهش آشنایی با وجوه مختلف ورود فناوری و خصوص ًا اینترنت به
زندگی قشر دانشجو ،و بررسی تغییرات بهوجود آمده در عادات زندگی آنها و برخوردهای
گوناگون افراد با این تحول است .شناسايی تأثیرات منفی استفاده نادرست از اینترنت که یکی
از پیامدهای آن اعتیاد به اینترنت است ،در تصمیمگیری برای کنترل این معضل و کمک به
سالمسازی زندگی افراد و ادامه زندگی روبهرشد و ترقی آنها ،میتواند کارساز باشد .هدف
این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالع ه دانشجویان کارشناسی
ارشد کتابداری و اطالعرسانی دانشگاههای تهران درنظرگرفته شده است.
فرضیه :بین میزان اعتیاد به اینترنت و میزان مطالع ه (درسی و غیردرسی) دانشجویان
ارتباط معناداری وجود دارد.
سؤاالت اساسی تحقیق:
 .1میزان اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی
چقدر است؟
 .2آیا اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالع ه غیردرسی دانشجویان تأثیر میگذارد؟
 .3آیا اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالع ه درسی دانشجویان تأثیر میگذارد؟

مفاهیموتعاریفعملیاتی

مطالعه :در این پژوهش مطالعه به هر نوع خواندنی اعم از درسی و غیردرسی و همینطور
مطالعه مطالب الکترونیکی و مواد خواندنی موجود بر روی اینترنت (مانند وبالگها ،کتابهای
الکترونیک و غیره) اطالق میشود.
اعتیاد به اینترنت :نوعی استفاده از اینترنت است که مشکالت روانشناختی ،اجتماعی،
درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند.
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روش پژوهش

پرسشنامه طراحی شده به منظور تأیید روایی به استادان و صاحبنظران ارائه شد .سپس با انجام
یک پیشآزمون از  30نفر از اعضای جامعه ،پایایی آن سنجیده وآلفاي كرونباخ  0/79محاسبه
شد .سپس جامعه مورد مطالعه که دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاههای تهران
بودند شمارش و تعداد آنها  250نفر تعیین شد .از جدول مورگان 22برای تعیین اندازه نمونه با
سطح اطمینان  95درصد و فاصل ه اطمینان  5درصد استفاده شد و تعداد  148نفر بهدستآمد؛
که این تعداد با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.
پرسشنامه بهصورت الکترونیکی در سایت گوگل داکز ( )Google docsقرار گرفت و
آدرس آن برای جامعه مورد مطالعه ایمیل شد 190 .پرسشنامه براي جامعه ايميل شد و
درنهايت پاسخهاي  152نفر جمعآوري و مورد بررسی قرار گرفتند .سپس دادهها براي تجزیه
و تحلیل به نرمافزار  SPSSوارد شدند.
در این پژوهش برای سنجش میزان اعتیاد به اینترنت افراد جامعه از پرسشنام ه اعتیاد به
اینترنت یانگ ( )IATاستفاده شده است .این پرسشنامه اولین ابزار معتبر برای ارزیابی اعتیاد
به اینترنت است .پژوهشهایی  IATرا سنجهای قابل اطمینان یافتهاند که ویژگیهای اصلی
استفاده مرضی از اینترنت را پوشش میدهد.
در  IATخواننده باید به هر یک از  20سؤال ،روی مقیاس لیکرت شش درجهای شامل:
 = 0هرگز  = 1بهندرت  = 2گاهی  = 3معموالً  = 4اغلب  = 5همیشه
پاسخ دهد .سپس نمرههاي هر پاسخ جمعزده شد تا یک نمره نهایی بهدست آید .این
نمرات بین  0تا  100هستند .هر چقدر فردی نمره باالتری بهدست آورد ،درج ه اعتیاد به
اینترنت او باالتر است .این درجهبندی به شیوه زیر است:
 0تا  30امتیاز :نرمال
 31تا  49امتیاز :اعتیاد خفیف
 50تا  79امتیاز :اعتیاد متوسط
 80تا  100امتیاز :اعتیاد شدید (يانگ.)2010 ،
گزینههای بهکاررفته در پرسشنامه یانگ از قبیل گاهی ( ،)occasionallyمعموالً ( )frequentlyو
اغلب ( )oftenمفاهیمی نزدیک به هم دارند و در زبان فارسی نمیتوان تمایز میان آنها را بهدرستی
تشخیص داد .از اینرو در این پژوهش بهجای استفاده از قیدهای یانگ ،ما گزینهها را به:
 =0هرگز  =1خیلی کم  =2کم  =3نهکم نهزیاد  =4زیاد  =5خیلیزیاد
تغییر دادیم .تا هم مقیاس اندازهگیری را رعایت کرده و هم گزینهها را برای پاسخگویی
قابل فهمتر کرده باشیم.

22. http://www.macorr.com/
ss_calculator.htm
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یافت هها

یافتههای بخش اطالعات جمعیتشناختی بدین شرح است :بیشتر پاسخدهندگان این
پژوهش را زنها با  70درصد کل پاسخدهندگان تشکیل میدهند .بیشتر پاسخدهندگان از
گروه سنی  25تا  30سال ،و  80درصد پاسخدهندگان نیز زیر  30سال هستند 63 .درصد
مردان و  67درصد زنهای پاسخدهنده شاغل بودهاند .بیشترین تعداد پاسخگویان با  39درصد
از کل ،بین  1تا  4ساعت در روز آنالین هستند .تعداد افرادی که در روز بین  4تا  6ساعت
و بیش از  6ساعت آنالین هستند تقریب ًا برابر و در هر گروه  29درصد از کل پاسخدهندگان
را تشکیل میدهند.

جدول 1

فراوانی و درصد میزان اعتیاد به اینترنت
در هر یک از سطوح اعتیاد

سطوحاعتیاد

فراوانی

درصد فراوانی

نرمال

54

35/5

اعتیادخفیف

54

35/5

اعتیادمتوسط

38

25/0

اعتیادشدید

6

3/9

مجموع

152

100

افرادی که اعتیاد شدید به اینترنت دارند تنها  6نفر و نزدیک به  4درصد کل پاسخدهندگان
را تشکیل دادند .بیشتر پاسخدهندگان یا اعتیاد خفیف به اینترنت داشتهاند و یا کاربر عادی
محسوب میشدند .فروانی افرادی که در این دو گروه قرار میگیرند تعداد مساوی  54برای
هر گروه است و درنهایت  25درصد کل پاسخدهندگان نیز دارای اعتیاد متوسط بودهاند.
میانگین نمره اعتیاد به اینترنت پاسخدهندگان  39/38بهدست آمده است؛ که این به معنی
این است که بیشتر پاسخدهندگان دارای اعتیاد خفیف بودهاند.
میانگین ساعات مطالعه در میان پاسخدهندگان  66ساعت ،و میانگین ساعات مطالعه
غیردرسی پاسخگویان  46ساعت ،كه در مقایسه با ساعات مطالع ه درسی حدودا ً  20ساعت
کمتر بوده است.

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

برای پاسخ به این پرسش به بررسی کلی دادههای مربوط به آزمون اعتیاد به اینترنت
میپردازیم.
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فراوانی

152

میانگین

39/38

میانه

38/00

انحرافمعیار

18/23

چولگی

0/447

تعدادبیپاسخ

0

جدول 2

جدول خصوصیات پراکندگی دادههای
اعتیاد به اینترنت دانشجویان

باتوجه به جدول  ،2میانگین نمره اعتیاد به اینترنت پاسخدهندگان  39بهدست آمده
است؛ که این به معنی این است که بیشتر پاسخدهندگان دارای اعتیاد خفیف بودهاند .همچنین
نمره چولگی دادههای جدول  2نشاندهنده نرمال بودن دادههاست.

سؤالدوم:آیااعتیادبهاینرتنتبرمیزانمطالع هدرسیدانشجویانتأثیرمیگذارد؟

ِ
پرسش پژوهش ،باتوجه به اینکه دادههای ما نسبی و پراکندگی
برای پاسخگویی به این
آنها نرمال بود ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده کردیم.
براساس نتایج حاصل از آزمون ،ضریب همبستگی پیرسون  -0/241محاسبه شده است
که قدر مطلق آن از ارزش بحرانی  0/159بیشتر است .بنابراین پاسخ به این پرسش پژوهش
مثبت است؛ به این معنی که رابطهای معنیدار ولی نسبت ًا ضعیف بین اعتیاد به اینترنت و مطالعه
درسی وجود دارد .یعنی هر مقدار بر میزان اعتیاد به اینترنت افزوده شود ،میزان مطالعه درسی
کاهش مییابد.
ساعاتمطالعهدرسی
اعتیادبهاینرتنت

منرهآزمونهمبستگیپیرسون

-0/241

منره P

0/003

فراوانی

147
145
Critical value= 0/1593

df

جدول 3

نتایجآزمونهمبستگیپیرسونبرای
اعتیاد به اینترنت و مطالعه درسی

سؤالسوم:آیااعتیادبهاینرتنتبرمیزانمطالع هغیردرسیدانشجویانتأثیرمیگذارد؟

برای پاسخگویی به این پرسش نیز از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .باتوجه به
نتایج حاصل از آزمون ،ضریب همبستگی پیرسون  -0/036محاسبه شده است که از ارزش
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بحرانی  0/159کمتر 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 مطالع ه غیردرسی نیافت.
بهنظر ميرسد اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالع ه غیردرسی پاسخگویان تأثیری نگذاشته است.
ساعاتمطالعهغیردرسی

جدول 4

اعتیادبهاینرتنت

نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای
اعتیاد به اینترنت و مطالعه غیردرسی

منرهآزمونهمبستگیپیرسون
منره P
فراوانی
df

-0/036
0/675
142
140
Critical value= 0/1593

فرضیهپژوهش :بینمیزاناعتیادبهاینترنتومیزانمطالع ه(درسیوغیردرسی)دانشجویان
ارتباط معنادار وجود دارد.
برای آزمون فرضیه ،آزمون همبستگی پیرسون را برای یافتن ارتباط بین اعتیاد به اینترنت
و مجموع ساعات مطالع ه درسی و غیردرسی پاسخگویان انجام دادیم .نتایج آزمون پیرسون
در جدول  5آمده است.
باتوجه به نتایج حاصل از آزمون ،ضریب همبستگی پیرسون  -0/208محاسبه شده
است که قدر مطلق آن از ارزش بحرانی  0/159بیشتر است .بنابراین فرض صفر ما مبنی بر
عدم وجود رابطه میان اعتیاد به اینترنت و مطالع ه (درسی و غیردرسی) رد میشود و فرض
پژوهش ما تأیید میشود؛ به این معنی که رابطه معنیداری بین اعتیاد به اینترنت و مطالعه
وجود دارد .یعنی هر چقدر میزان اعتیاد به اینترنت بیشتر شود ،میزان مطالعه نیز به همان نسبت
کاهش مییابد.
ساعات مطالعه درسی و غیردرسی
اعتیادبهاینرتنت

جدول 5

نتایجآزمونهمبستگیپیرسونبرای
اعتیاد به اینترنت و مطالعه

نتیجهگیری

منرهآزمونهمبستگیپیرسون

-0/208

منره P

0/011

فراوانی

150

df

148
Critical value= 0/1593

بیشتر پاسخدهندگان یا اعتیاد خفیف به اینترنت داشتهاند و یا کاربر عادی محسوب میشدند.
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فروانی افرادی که در این دو گروه قرار میگیرند برابر است .در پژوهش قاسمزاده ،شهرآرای
و مرادی ( 1386الف) ،که با استفاده از پرسشنام ه 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 (قاسمزاده ،شهرآرای و مرادی 1386 ،ب) که توسط
همین افراد در همان سال بر روی دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران انجام شد  3/7درصد
افراد معتاد شدید بودند .یافتههای این دو پژوهش به یافتههای پژوهش حاضر نزدیک است.
همچنین ،میانگین نمره اعتیاد به اینترنت پاسخدهندگان  39/38بهدست آمده است ،که این به
معنی این است که بیشتر پاسخدهندگان در حد خفیفی از اعتیاد قرار داشتهاند .بیگی و دیگران
( )1388در پژوهش خود که با استفاده از همین پرسشنامه انجام شد به میانگین نمره اعتیاد
به اینترنت  32/74دست یافتند .در اين پژوهش كه بر روي  426نفر از دانشجويان دانشگاه
علوم پزشكي اراك در سال  1388انجام شد ،نمره اعتياد به اينترنتي نزديك به پژوهش حاضر
بهدست آمد.
براساس یافتههای پژوهش ،رابطهای معنیدار ولی نسبت ًا ضعیف بین اعتیاد به اینترنت
و مطالع ه درسی وجود دارد .بنابراین نتیجه میگیریم که اعتیاد به اینترنت بر مطالع ه 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 ( )2002در پژوهش خود که بر روی دانشآموزان
دبیرستانی تایوانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اینترنت بر عملکرد درسی دانشآموزان
تأثیر منفی گذاشته است .همچنین هیلتس ( )2008دریافت که افراد معتاد به اینترنت از
تأثیرات منفی آن بر بازدهی درسی خود رنج میبرند .پیشتر نیز در تعریف اعتیاد اینترنتی بیان
شد که اعتیاد به اینترنت نوعی استفاده از اینترنت است و میتواند مشکالت روانشناختی،
اجتماعی ،درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند .چنانچه در این پژوهش هم بیان شد
اعتیاد اینترنتی مطالع ه درسی را کاهش میدهد و کم شدن مطالع ه درسی ،افت تحصیلی را
بهدنبال خواهد داشت.
از طرفی ،پژوهش شواهد کافی برای یافتن رابطه میان اعتیاد به اینترنت و مطالعه
غیردرسی نیافت .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالع ه غیردرسی
تأثیر نگذاشته است .اين يافته نشان ميدهد كه اينترنت لزوم ًا مانعي براي مطالعه غيردرسي
محسوب نميشود و استفاده بيش از حد از اينترنت الزام ًا ميزان مطالع ه غيردرسي افراد را
كاهش يا افزايش نميدهد .احتماالً ،يكي ديگر از داليلي كه اختالف چشمگيري ميان مطالعه
غيردرسي دو گروه معتاد به اينترنت و كاربران معمولي ديده نشد ،پايين بودن ساعات مطالعه
غيردرسي هر دو گروه بود.
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آزمون فرضيه نشان داد كه رابطه معنيدار معكوسي ميان اعتياد به اينترنت و مطالعه
(درسي و غيردرسي) وجود دارد .به اين معني كه هر چقدر ميزان اعتياد به اينترنت افزايش
يابد ،ميزان مطالعه كمتر ميشود .در ادامه پيشنهاداتي براي جبران اين آسيب ارائه ميشود.
شيوههاي درماني متنوعي براي رهايي از اعتياد اينترنتي پيشنهاد شده است (رجوع شود
به يانگ .)1999 ،از آنجا كه اينترنت ابزار مفيدي است ،پرهيز از استفاده از آن امكانپذير
نيست .درعوض ،پيشنهاد ميشود مسئولين دانشگاهها و كتابخانهها دانشجويان را از مضرات
استفاده بيش از اندازه از اينترنت آگاه كنند و درصورت امكان گروههاي اجتماعي آنالين با
ِ
اينترنت دانشجويان بيشتر صرف فعاليتهاي
مقاصد درسي ايجاد كنند تا ساعات استفاده از
مفيد شود.
باتوجه به پراکندگی نمونهها و عدم دسترسی به آنان ،در اجرای این پژوهش از پرسشنامه
الکترونیکی استفاده شد ،درنتیجه گردآوري اطالعات بهراحتي ميسر نشد.
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