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 چکیده

بینی میزان وابستگی به خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیشاین مقاله به ارزیابی نقش 

مهندسی دانشگاه  های علوم رفتاری و فنیبرای این منظور، در میان دانشجویان دانشکده.  پردازداینترنت می

 213)نفر  838. گیری انجام شدای نمونهی تصادفی خوشهتهران به عنوان واحد تحلیل این مطالعه، به شیوه

، خودکارآمدی (2331)ابزارهای وابستگی به اینترنت دیویس ها از آوری دادهجهت جمع ( دختر 183پسر و 

های یافته.  استفاده شد (1388)و اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ( 1388)تحصیلی اون و فرانمن 

کردن پست ترتیب چکجویان به های جستجوی اینترنتی دانشاولویتتوصیفی نشان می دهند که 

-ای، چتهای خبری و رسانههای اجتماعی و ذخیره اطالعات، استفاده از سایتالکترونیک، رفتن به شبکه

آزمون . های غیر متعارف بودزدن و سرزدن به سایتهای اینترنتی، بدون هدف پرسهکردن و موزیک، بازی

ترم های پایان کردن مقالهجام تکالیف و اهمالکاری در آمادههمبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری در ان

.  داری دارنددار و با خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی و معنیبا وابستگی به اینترنت رابطه مثبت و معنی

اما بین . کردن امتحان با وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی همبستگی نداشتاهمالکاری در آماده 

گام بهآزمون رگرسیون گام. ستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی رابطه همبستگی منفی مشاهده شدواب

بینی میزان وابستگی به اینترنت نقش اصلی را دارد و در گام نیز نشان داد، خودکارآمدی تحصیلی در پیش

ها، دانشجویان پسر در یافته براساس. کندمیداری ایفا دوم اهمالکاری در انجام تکالیف توانست نقش معنی

توان نتیجه گرفت که وابستگی می.  مقایسه با دانشجویان دختر وابستگی بیشتری به اینترنت گزارش کردند

شود برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی ای شایع در بین دانشجویان است و پیشنهاد میبه اینترنت پدیده

 .ودهای همکاری جمعی ارائه شدانشجویان برنامه

 کردن آماده ترم، انیپا هایمقاله کردن آماده ،یلیتحص اهمالکاری نترنت،یبه ا یوابستگ :هاکلیدواژه        

 یلیتحص خودکارآمدی امتحان،
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 مقدمه

برنامه، نه  یو ب هدفیصورت ب هب انیکنجکاوانه دانشجو یو جستجوها نترنتیاز ا حیعدم استفاده صح

و  نترنتیبه ا یوابستگ ینوع جادیا لیسازد، بلکه به دلیدر دانشگاه دور م نترنتیا یتنها آنها را از رسالت اصل

داشته  انیدانشجو یلیبر عملکرد تحص یمنف ریتواند تاثیم ان،یفراغت دانشجو تزمان اوقا نیشتریصرف ب

 . کنند یزندگ نترنتیو ا وتریبدون کامپ توانندیم یمردم به سخت ک،یالکترون یهاامروزه در دولت.  باشد

و  ییآقابابا ،یجالل)درصد است 55 نترنتیجوانان به استفاده از ا شیگرا زانیها نشان داده است که مپژوهش

استفاده  نترنتینفر از ا میو ن اردیلیم کی، حدود 2331بر اساس برآوردها در سال  نیچنهم (. 1985 ،یباقر

ها سبب شده تا دانشگاه یآموزش یهاطیها و محدر دانشگاه نترنتیاستفاده از ا . (1981 ،یدرگاه)کردند یم

 شگامیو جهان پ رانیدر ا یشبکه جهان جادیو ا یاطالع رسان یها رساختیز جادیدر ا یو موسسات پژوهش

 نیا یبشر دارد، ول یامروز یزندگ یبرا نترنتیکه استفاده از ا یمحاسن یبا همه (. 1985 ،یگرگ)باشند 

نسل  یبرا ویژههرا ب یها و مشکالت فراوانانیتواند، زیدولبه م ریشمش کیهمچون  ،یارتباط دیجد یفناور

به  نترنتیبه ا ادیکه اعت یرشد روزافزون و عوارض ناگوار  .کشور به همراه داشته باشد یجوان و دانشجو

شود  ادیاست،  یرفتار یادهایکه سرآمد همه اعت یادیعنوان اعتبه ،نهمراه دارد، باعث شده که از آ

 ،یاانهیرا ،یاست که علوم مختلف پزشک یارشته نیب ایدهیپد نترنتیبه ا ادیاختالل اعت  (.1985ان،یدیحم)

و  دفریمع) اندارزیابی کردهرا  دهیپد نیاز ا یابعاد مختلف ،یحقوق، اخالق و روان شناس ،یجامعه شناس

 رقابلیاستفاده غ نییتب یبرا نترنتیبه ا یو وابستگ ادیمفهوم اعت ،یروانشناس یطهیدر ح  (.1985همکاران، 

 یدهیکه از پد یتعداد افراد ریاخ یهادر سال (. 2331 ،یسال)به کار رفته است  نترنتیکنترل و مضر از ا

استفاده  (. 2311دوراک و دوراک، سنل)است  هشد شتریب یلیبرند، خیرنج م نترنتیساز از ا مسألهاستفاده 

به  یوابستگ ،نترنتیبه ا ادیاعت نترنت،یساز از امانند استفاده مشکل یبا اصطالحات نترنتیاز ا ادگونهیاعت

و همکاران،  چائو)قرار گرفته است  ارزیابیدر مطالعات مورد   نترنتیاز ا یشناختبیو استفاده آس نترنتیا

که باعث  یتا حد نترنتیعنوان استفاده از اهرا ب نترنتیساز از ااستفاده مشکل( 2331) و ولف ردیب(.  2311

             . دانندیفرد شود، م یدر زندگ یشغل ای یلیتحص ،یاجتماع ،یمشکالت روانشناخت جادیا
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از رفتارها و مشکالت کنترل تکانه را  یعیوس یگستره نترنتیبه ا ادیمعتقد است که اعت( 1333) انگی

را  یادیز یهاپژوهش ،یجد بیآس کیعنوان به نترنت،یبه ا یو وابستگ ادیاعت نکهیا با وجود  .ردیگیم بر در

 نیاول( 1335)گلدبرگ   .از آن وجود ندارد یمشخص و استاندارد فیتعر کنیل ،به خود اختصاص داده است

ز استفاده گسترده ا یدر اصل به اثرات منف یو  .را به کار برد نترنتیبه ا ادیبود که اصطالح اعت یفرد

 ادیمانند سوء مصرف مواد و اعت نترنتیبه ا ادیروزمره اشاره کرده و معتقد است که اعت یدر زندگ نترنتیا

  ، پنجانگی دگاهیبراساس د( 2339) نیسوول، شل و کل  .داشته باشد یجانیو ه یتواند بار جسمانیم ییدارو

، یبریبه روابط سا ادی، اعتیبریسا یجنس ادیاعت . دننکیارائه م نترنتیبه ا ادیاز انواع اعت یبندطبقه

 نترنتیساز از ا مسألهاستفاده  . یوتریکامپ یهایبه باز ادیمفرط اطالعات، اعت ی، بارگذاریاشبکه یاجبارها

 دگاهید (. 2311دوراک و دوراک، سنول) است یو رفتار ینشانگان شناخت یدارا یپژوهش اتیدر ادب

 دگاه،ید نیبراساس ا . پردازدیم نترنتیساز از امسألهرشد و تداوم استفاده  نییببه ت ،یرفتار یشناخت

 ی، خودکارآمدیدی، خودتردینشخوار شناخت یهامانند سبک "خود"شناخت و تفکرات ناسازگار در مورد 

 ک،دوراک و دوراو سنول 2333 س،یویو د میک)، حرمت خود (2331 س،یوید) یمنف یابیارز و خود نییپا

از  تی، عدم رضا(2333و همکاران،  لزین) یو افسردگ یی، احساس تنها(2333و همکاران،  لزی، ن2311

 نترنتی، تفکرات وسواس گونه، در مورد ا(2311، چائو و همکاران، 2311دوراک و دوراک، سنول) یزندگ

 نترنتیاستفاده از ا وردو احساس گناه در م( 2331چوو، ) نترنتی، اشتغال به استفاده از ا(1333 انگ،ی)

مؤلفه  ،یبر مؤلفه شناخت افزون  .ارتباط دارند نترنتیساز نسبت به امسأله یبا وابستگ( 2333کاپالن، )

 طیارتباط متقابل با اجتماع، خانواد و مح یدر برقرار ی، ناتوان(1333 انگ،ی)ناسالم   یمانند رفتارها یرفتار

، کاهش عملکرد (2338و سوبرگ،  نگلبرگیا) نییپا یاجتماع ی، مهارت و سازگار(2333کاپالن، )کار 

 نترنتیساز از امسألهبا استفاده  زین( 2335و سامسون،  1331 ،یمورف) یلیو افت تحص( 1331هاف، ) یشغل

 . مرتبط است
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چون هدف  . برخوردار است ییباال تیدانشگاه از اهم انیدانشجو یبرا یلیتحص شرفتیو پ تیموفق     

و  هاتیباور به قابل نیهمچن . حرفه است کیبه شغل و وارد شدن به  یابیمقطع دست نیمدرک در اکسب 

مقطع،  نیدر ا که لیدلاین و مقاله به  فیانجام تکال ایها و شروع تیکنترل موقع یخود برا یهاتیظرف

انجام  ییتوانا انیکه دانشجو شودیمشاهده م یگاه . خاص خود را دارد تیپژوهش است، اهم یکانون اصل

. اندازندیم قیرا به تعو فیها و تکالانجام پروژه ،گوناگون لیبه دال ای نندبییها را در خود نمو پروژه فیتکال

 شتریشده که ب موجب یو آموزشگاه یخوابگاه یدهادر واح نترنتیدر دسترس بودن ا ،نیا بر افزون

نقش  ،در پژوهش حاضر  .اندازند قیرا به تعو فیو انجام تکال هنددزمان خود را به آن اختصاص  ان،یدانشجو

با . دریگمیقرار  مطالعهمورد  نترنتیبه ا یوابستگ زانیدر م یلیتحص اهمالکاریو  یلیتحص یخودکارآمد

را در  ینقش مهم یشناخت یهاعنوان مؤلفهبه یمانند خودکارآمد ،و مشتقات آن "خود" کهتوجه به این

افراد  ییتوانا رندهیدربرگ کهاست  یاز خودکارآمد ینوع یلیتحص یخودکارآمد ،دارند نترنتیبه ا یوابستگ

 ییاشاره به توانا و( 2333و اکلز،  لدیگفیو)است  یآموزش یریگیخاص و پ طهیدر ح تیبه موفق دنیرس یبرا

و  نیل (. 1335 مرمن،یز)دارد  یدرس فیتکال زیآم تیجهت انجام موفق ،نسبت به خود ریو باور فراگ

. دارد ادگونهیاز رفتار اعت زیدر پره ینقش مهم یخودکارآمد که افتندیدر پژوهش خود در( 2338)همکاران 

 نترنتیآن ها به ا یوابستگبرخوردارند،  یباالتراز رفتارهای اعتیادگونه  زیپره یخودکارآمدکه از  یانیدانشجو

 خودحرمت ن،ییپا یخودارزش ،یکه احساس خودآگاه افتیدر پژوهش خود در( 2331) سیوید . تر استکم

اسکندر و  . هستند نترنتیساز به امشکل یاز علل وابستگ نییپا یابیو خودارز نییپا یخودکارآمد ن،پایی

به  ادیو اعت یلتحصی کنترل منبع ،یتماعاج یدر پژوهش خود که با عنوان خودکارآمد( 2313) نیآک

با  یرابطه منف یو منبع کنترل درون یاجتماع یکه خودکارآمد دندیرس جهینت نیانجام دادند به ا نترنتیا

 ینپایی سطح در هاآن یاجتماع یدارند و خودکارآمد یرونیکه منبع کنترل ب یافراد. دارند نترنتیبه ا ادیاعت

به نقش  یابیبا هدف دست( 2311) یکه اوداک یدر پژوهش .دارند نترنتیبه ا ییباال یاست، وابستگ

نقش  یلیتحص یکه خودکارآمد افتیانجام داد، در نترنتیبه ا یوابستگ ینیب شیدر پ یلیتحص یخودکارآمد
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برخوردارند،  ینییپا یلیتحص یکه از خودکارآمد یانیدانشجو . دارد نترنتیبه ا یوابستگ نییدر تب ایبرجسته

 .کنندیم دایپ یوابستگ نترنتیبه ا شتریب

احتمال  مسأله نیتر است و اعسری و ترآسان ،نترنتیبه ا یدسترس یدانشگاه طیاست که در مح یهیبد     

بدون آگاه بودن  نترنتیا یبودن مداوم در فضا نیآن ال  .دهدیم شیافزا انیدانشجو یرا برا یمنف یامدهایپ

گرفته  انیاز دانشجو یادیکه وقت ز شودیباعث م نترنت،یبه ا یوابستگ ،گرید یبه عبارت ایاز گذشت زمان، 

-یم فیتوص یلیتحص اهمالکاریبا اصطالح  دهیپد نیا . نکنند دایرا پ یلیتحص فیشود و فرصت انجام تکال

 یانداختن عمد قیو به تعو( 1388 ،یل)مهم  یبه تعلل در شروع و انجام کارها لیتما ،اهمالکاری . شود

نوع  نیترمتداول ،یلیتحص اهمالکاری  (.2335ل،یاست)آن است  یمنف یامدهایپ با علم بهعمل  کیانجام 

و  فیامتحان، انجام تکال یخود برا یسازدر آماده اهمالکارینوع  نیا  .است انیدانشجو نیدر ب اهمالکاری

 (. 1388 ،یل)دارد  تیعموم فیحضور در جلسات و انجام تکال

انجام شده با هم ناهمخوان  یپژوهش ها جینتا ،نترنتیبه ا یوابستگ زانیدر م یتیجنس یهاتفاوت نهیزم در 

را  نترنتیاحتمال وابسته شدن زنان و مردان به ا( 1338) انگیو ( 2335)فورتسون و همکاران   .هستند

در  نترنتیشدن زنان به ا تهکه احتمال وابس افتندیدر پژوهش خود در( 2333)نیه و اربرینگ   .دانندیبرابر م

در  ( 1983) یدیو ام( 1988)و همکاران  دفریمانند مع یگریاست و پژوهشگران د شتریب با مردان سهیمقا

   .دختران است لیاز تما دتریشد نترنتیپسران به ا لیپژوهش خود نشان دادند که تما

در  یمشکالت نکهیدارند جدا از ا نترنتیبه ا ییباال یکه وابستگ یانیدانشجو : است نیفرض ما ابدین ترتیب 

و  ندیبیم بیآس زین یلیتحص یآنها در مورد خودکارآمد یبلکه باورها کنند،یم دایپ یلیعملکرد تحص نهیزم

 کیتنها  یپژوهش یبا جستجو در فضاپژوهشگران  . ابدییم شیافزا ادیبه احتمال ز زیآنان ن اهمالکاریرفتار 

 . بود مطالعه کردهرا  نترنتیبه ا یو وابستگ یلیتحص اهمالکاریکه رابطه  ندافتی( 2311 ،یاوداک)پژوهش 
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با  یول . نشان نداد یدار یرابطه معن نترنتیبه ا یو وابستگ یلیتحص اهمالکاری ریمتغ نیپژوهش ب نیا جینتا

 انگ،ی)دارد  یلیتحص شرفتیو پ تیبر موفق یمنف ریتاث نترنتیبه ا یکه وابستگ مسأله نیدر نظر گرفتن ا

ارتباط  یلیتحص اهمالکاریو  یلیتحص یبا خودکارآمد نترنتیبه ا یوابستگ ایکه آ میبدان میخواهی، م(2338

-یبه بار م یادیز ینفاثرات م نترنتیبه ا یاند، وابستگها نشان دادههر چند که پژوهش ن،یا بر افزوندارد؟ 

از  . کمتر است ،در مورد عوارض آن ریمطالعات چشمگمیزان ، رانیمانند ا یوجود هنوز در جوامع نیآورد، با ا

 زیو ن( 2335اوزتورک، )است  ریچشمگ اریساله بس 11 - 28 یگروه سن نیدر ب نترنتیبه ا یآنجا که وابستگ

 وعیش تحلیلسن واقع هستند،  نیو قشر دانشجو هم در ا رودبه شمار می جوان ،رانیا یتیجمع بیترک

 نیضمن روشن شدن ابعاد ا ،ثر در آننقش عوامل مؤ ییعوارض آن و شناسا نترنت،یبه ا یوابستگ دهیپد

و  حیاستفاده صح جیو ترو نترنتیبه ا یاز اثرات وابستگ یریشگیموثر در جهت پ یگامتواند می، مسأله

اهداف  گریاز د زین نترنتیبه ا یدو جنس از نظر وابستگ انیم سهیمقا  .محسوب شود نترنتیمناسب از ا

 : است ریز هایپرسشبه  ییاساس هدف پژوهش حاضر پاسخگو نیبر ا  .پژوهش حاضر است

 نیدر ب( 2331) سیوید مقیاس وابستگی به اینترنتاساس  بر نترنتیبه ا یوابستگ وعیش زانیم- 1

 چگونه است؟  انیدانشجو

 کدامند؟ انیدانشجو نیدر ب نترنتیا یهدف از جستجو یها تیاولو- 2

 رابطه وجود دارد؟ یلیتحص اهمالکاریو  یلیتحص یخودکارآمد نترنت،یبه ا یوابستگ نیب ایآ- 9

 چقدر نترنتیبه ا یوابستگ ینیب شیدر پ یلیتحص اهمالکاریو ابعاد  یلیتحص یسهم خودکارآمد- 8

 است؟

 تفاوت وجود دارد؟ نترنتیبه ا یاز نظر وابستگ ،دختر و پسر انیدانشجو نیب ایآ- 5
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 روش پژوهش

ارشد شاغل به  یدختر و پسر مقطع کارشناس انیدانشجو همهشامل  ،پژوهش حاضر یجامعه آمار     

مشارکت   .بود 1933-31دانشگاه تهران در سال  یو مهندس یو فن ،یعلوم رفتار سیدر پرد لیتحص

روش . ارشد بودند یمقطع کارشناسدر ( پسر 183دختر و  213) دانشجو  838پژوهش شامل  نیکنندگان ا

 .بود یتصادف یخوشه ا یرینمونه گ وهیانتخاب مشارکت کنندگان به ش

 سنجش ابزار

 :نترنتیبه ا یوابستگ اسیمق( الف

پرسشنامه در  نیا یهاهیگو . است هیگو 23 یرندهیساخته است و دربرگ( 2331) سیوید را اسیمق نیا     

مذکور  یپرسشنامه . شودیم یگذارنمره( ادیز یلیخ) 5تا  (وجه چیبه ه) 1از  یپنج درجه ا اسیمق کی

 13تا  93، (نترنتیبه ا یعدم وابستگ) 93 ریسه سطح؛ ز درفرد را  یاست و نمره یفاصله ا اسیمق یدارا

. ردیگیاندازه م( نترنتیبه ا یاختالل وابستگ یدارا) 13و باالتر از ( فیخف یوابستگ ای یاحتمال وابستگ)

 یپرسشنامه وابستگ ییروا یژگیاز و نانیدر پژوهش خود جهت اطم( 1985) یو افقه( 1988)مقدم  یکرامت

 یآلفا وهیآن از ش ییایسنجش پا یبرا نیهمچن.  اندآن را مورد آزمون قرار داده یصور ییروا ،نترنتیبه ا

برابر با  بیرا به ترت( 2331) سیوید نترنتیبه ا یوابستگ پرسشنامه یآلفا بیاند و ضرکرونباخ استفاده کرده

 .اندگزارش کرده 83/3و /. 33

 : یلیتحص یخودکارآمد( ب

پرسشنامه به منظور  نیا . استفاده شد( 1388)از پرسشنامه اون و فرانمن  یخودکارآمد زانیسنجش م یبرا

 یادرجه 5 فیسوال است و بر اساس ط 99شده و شامل  هیته انیدانشجو یخودکارآمد یباورها یریگ اندازه

ها که براساس نهیاز گز یکیبه  دیبا انیسواالت، دانشجو هب ییگومنظور پاسخبه  .شود یپاسخ داده م کرتیل

 . بپردازند ،مورد نظر در پرسشنامه در نظر گرفته شده یانجام کارها یبرا نییاعتماد باال تا پا وستاریپ
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 تیدانشجو اجرا کردند و قابل 88 یپرسشنامه آن را رو نیاعتماد ا تیبه منظور قابل( 1388)اون و فرانمن 

 واتان،یبه نقل از تر)گزارش کردند  33/3 ،هفته 8به فاصله  ییرا با انجام روش بازآزما پرسشنامه نیاعتماد ا

 . به دست آمد 31/3کرونباخ پرسشنامه مذکور  یآلفا بیضر( 1988)در پژوهش فرزاد و همکاران  (. 2332

 جینتا ،نمونهبین جامعه در  انیدانشجو یلیتحص یخودکارآمد ،پرسشنامه یفرم فارس یمقدمات یابیدر اعتبار

عامل  کیحول  انیدانشجو یلیتحص یسواالت پرسشنامه خودکارآمدکه نشان داد  یعامل اکتشاف لیتحل

 .قرار دارند

 :یلیتحص اهمالکاری( ج

( 1388)سولومون و راث بلوم  اهمالکاری یابیارز اسیاز مق انیدانشجو یلیتحص اهمالکاریسنجش  یبرا

امتحان و  یبرا یآمادگ ف،یاست که سه مؤلفه؛ آماده کردن تکل هیگو 25 یدارا اسیمق نیا . استفاده شد

-نمره)" هرگز"از  یاپنج درجه فیط ه،یدر مقابل هر گو . کندیم ارزیابیترم را  انیپا یهاآماده کردن مقاله

کرونباخ در  یآلفا قیاز طر یلیتحص اهمالکاری اسیمق ییایپا . قرار دارد( 5 ینمره) "شهیهم"تا ( 1 ی

و  81/3 فیتکال یبرا یآمادگ ،85/3امتحان  یبرا یآمادگ ،53/3 اسیکل مق ی، برا(1338) مطالعه سولومون

 ،یدرون یهمسان ییبا استفاده از روا زین ییدر مورد روا . به دست آمد 83/3ترم  انیمقاالت پا یبرا یآمادگ

 زین( 1981) در پژوهش جوکار و دالورپور (. 1981جوکار و دالورپور، )به دست آمده است  88/3 بیضر

 یلعام لیتحل قیآن از طر ییبه دست آمد و روا 31/3 برابر باکرونباخ  یآلفا بیضر قیاز طر ،اسیمق ییایپا

 .بود یکل یعامل کی وجود انگریب ،یاصل یهابه روش مؤلفه

با استفاده  ،لیشد و پس از تکم عیتوز انیدانشجو نیفوق در محل کالس ب یاز انتخاب نمونه، ابزارها پس    

 یهاپژوهش شامل شاخص یروش آمار . قرار گرفتند لیو تحل هیمورد تجز اساسپیاساز نرم افزار 

 ونیرگرس لیحلت رسون،یپ یهمبستگ)  یاستنباط یهاو شاخص( اریو انحراف مع نیانگیم ،یفراوان) یفیتوص

 .بود( دو گروه مستقل یتست برا tچندگانه و 
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 ها افتهی

 ارزیابیمورد  انیدانشجو نیدر ب نترنتیبه ا یانواع وابستگ یو فراوان وعیبه سؤال اول، ش ییگوپاسخ یبرا     

در پرسشنامه  93 رینمره ز انیاز دانشجو( درصد 92حدود ) نفر  199 دهند کهنتایج نشان می  .قرار گرفت

-یقرار م یو بدون وابستگ یدر طبقه افراد عاد هاساس نرم پرسشنام اند که برگرفته نترنتیبه ا یوابستگ

اساس نرم  برو اند، گرفته 13تا  93 نینمره ب ،در پرسشنامه مذکور زین( درصد 11حدود )نفر  253  .رندیگ

از ( درصد 1حدود )نفر  25 تیاست و در نها ادیافراد ز نیا نترنتیبه ا یاحتمال وابستگ ،سیویپرسشنامه د

 .(1جدول ) است نترنتیبه ا یدهنده اختالل وابستگگرفتند که نشان 13 ینمره باال زیشرکت کنندگان ن

 توزیع فراوانی افراد نمونه براساس نوع وابستگی به اینترنت(: 1) شماره جدول

 درصد فراوانی میانگین نمرات نوع وابستگی به اینترنت

 1/92 199 93زیر  (عدم وابستگی به اینترنت)عادی 

 9/11 253 13تا  93بین  احتمال وابسته شدن به اینترنت

 1/1 25 13باالتر از  اختالل وابستگی به اینترنت

 133 838 کل

نفر، تعداد  838بین که از دهد در مقام پاسخگویی به سؤال دوم، نتایج جدول توزیع فراوانی زیر نشان می     

های هدف از جستجوی اینترنتی را چک کردن پست الکترونیک، رفتن به شبکه( درصد 55حدود )نفر  225

ای، چت های خبری و رسانه، استفاده از سایت(درصد 91حدود )نفر  183اجتماعی و ذخیره اطالعات؛ تعداد 

های اینترنتی، هدف از جستجوی اینترنتی را بازی( درصد 8حدود )نفر  98و در نهایت  ،کردن و موزیک

 .  (2جدول ) اندهای مستهجن گزارش کردهبدون هدف پرسه زدن و سرزدن به سایت

 جستجوی اینترنتی اولویت هدف از: ( 2) شماره جدول

 درصد فراوانی جهت گیری هدفی جستجوی اینترنتی اولویت

1 
کردن پست الکترونیک، رفتن به شبکه های اجتماعی و چک 

 ذخیره اطالعات
225 1/55 
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 5/91 183 استفاده از سایت های خبری و رسانه ای، چت کردن و موزیک 2

9 
بازی های اینترنتی، بدون هدف پرسه زدن و سرزدن به سایت 

 های مستهجن
98 8/8 

هدف سؤال سوم پژوهش در رابطه با همبستگی بین وابستگی به اینترنت، خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد      

همان گونه که در  . بدین منظور از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . تحصیلی بود اهمالکاری

در انجام  اهمالکاریدر آماده کردن تکلیف و  اهمالکاریشود، ماتریس همبستگی مالحظه می 9جدول 

ولی در زمینه رابطه بعد  . داری دارندرابطه مثبت و معنی ،های پایان ترم با وابستگی به اینترنتمقاله

نتایج آزمون ضریب همبستگی حاکی از وجود  ،در آماده کردن امتحان و وابستگی به اینترنت اهمالکاری

نتایج  ،اهمالکاریین خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد در زمینه همبستگی ب . رابطه مثبت و غیرمعنی دار است

های پایان ترم با خودکارآمدی در انجام مقاله اهمالکاریدر انجام تکالیف و  اهمالکاریدهد که نشان می

رابطه معنی  ،در آماده کردن امتحان اهمالکاریکه در حالی . دار دارندتحصیلی همبستگی منفی و معنی

 ،نتایج ،در نهایت بین وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی . صیلی نداردداری با خودکارآمدی تح

 .(9جدول )دهند میرابطه منفی و معنی داری نشان 

تحصیلی و وابستگی به  اهمالکاریضریب همبستگی خودکارآمدی تحصیلی، ابعاد  :( 9)شماره  جدول

 اینترنت

 5 8 9 2 1 متغیرهای پژوهش 

     1 در آماده کردن تکلیف اهمالکاری 1

    1 **/.89 در آماده کردن امتحان اهمالکاری 2

9 
در آماده کردن مقاله  اهمالکاری

 پایان ترم
18./** 98./** 1   

  1 **-/.23 -/.38 **-/.23 خودکارآمدی تحصیلی 8

 1 **-/.28 **/.11 /.332 **/.21 وابستگی به اینترنت 5

31/3>p
** 
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تحصیلی در  اهمالکاریدر مورد سؤال چهارم که هدف آن تعیین سهم خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد 

با توجه به ضریب تعیین،  . پیش بینی وابستگی به اینترنت بود، از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد

این میزان با ورود متغیر کند که درصد از تغییرات وابستگی به اینترنت را تبیین می 8خودکارآمدی تحصیلی 

به  Fشاخص . معنادار است 31/3با آلفای ثابت  ودرصد افزایش پیدا کرده  13در انجام تکالیف به  اهمالکاری

-تواند وابستگی به اینترنت را پیشیعنی خودکارآمدی تحصیلی می . دست آمده در مدل اول معنادار است

در انجام تکالیف توانستند در سطح آلفای  اهمالکاریبینی کند و در مدل دوم خودکارآمدی تحصیلی و 

درصد از  13توان گفت که با توجه به مقدار ضرایب می. بینی کنندوابستگی به اینترنت را پیش 31/3

در کل نمونه از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای پیش بین ( وابستگی به اینترنت)واریانس متغیر مالک 

 .(8جدول ) شوددر انجام تکالیف تعیین می لکاریاهماخودکارآمدی تحصیلی و 

 اهمالکاریرگرسیون گام به گام وابستگی به اینترنت بر خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد : (8)شماره  جدول

 تحصیلی

ام
گ

 

منابع  متغیر  شاخص

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب  ضریب بتا

 تعیین

معنی  Fشاخص 

 داری

خودکارآمدی  1

 تحصیلی

 رگرسیون

 باقیمانده

1/1228 

1/52281 

1 

831 

1/1228 

3/155 

28./- 8./ 

 

3/98 33./ 

خودکارآمدی  2

تحصیلی        

در  اهمالکاری

 انجام تکالیف

 رگرسیون

 باقیمانده

8/5528 

3/53591 

2 

835 

8/9818 

1/158 

29./- 

18./ 

13./ 1/22 33./ 

 

برای  tبدین منظور از آزمون  . سؤال پنجم در رابطه با مقایسه دو جنس از نظر وابستگی به اینترنت بود

دهد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ میزان وابستگی نتایج نشان می . دو گروه مستقل استفاده شد
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میانگین نمرات دانشجویان پسر  های توصیفیبا توجه به شاخص . داری وجود داردتفاوت معنی ،به اینترنت

 .(5جدول ) باالتر است

 مستقل tهای توصیفی وابستگی به اینترنت به تفکیک جنسیت و آزمون شاخص: (5) شماره جدول

 شاخص

 متغیر

انحراف  میانگین تعداد جنس

 معیار

T  درجه

 آزادی

معنی 

 داری

وابستگی به 

 اینترنت

 /.38 831 3/1 8/19 8/85 213 دختر

 1/8 2/83 183 پسر

 

 

 گیریبحث و نتیجه

بینی تحصیلی در پیش اهمالکارینقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد  تحلیلهدف پژوهش حاضر      

هایی سؤال ،در این راستا . دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بوددر بین وابستگی به اینترنت 

 . پردازیمکه در ادامه به تبیین آنها می طرح شد

از ( درصد 92حدود )نفر  199که  دهندمیهای حاصل از پژوهش حاضر نشان یافته اول،در تبیین سؤال 

 253 تعداد  .دارنددانشجویان از لحاظ میزان وابستگی به اینترنت در طبقه افراد عادی و بدون وابستگی قرار 

در نهایت  . استه اینترنت این افراد زیاد ند و احتمال وابستگی باروابستگی خفیف د( درصد 11حدود )نفر 

در زمینه شیوع   .ندهستاز شرکت کنندگان نیز دچار اختالل وابستگی به اینترنت ( درصد 1حدود )نفر  25

دریافتند که از ( 2335)روبرتز و همکاران   .آمار متعددی وجود دارد ،اعتیاد به اینترنت در جوامع گوناگون

یک نفر اعتیاد خود را پنهان  ،آمریکایی 11نفر به اینترنت معتاد است و از هر  یک ،کاربر آمریکایی 8هر 

تعدادی از کاربران بدون آنکه هدف و کار مشخصی داشته باشند در  که آنها همچنین دریافتند . کندمی

.  استمطالعات انجام شده در ایران نیز تا حدی نتایج متفاوتی به دست داده  . شونداینترنت سرگردان می

های مختلف در که وابستگی به اینترنت در جمعیت هدر پژوهش خود نشان داد( 1983)محمد بیگی 
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درصد استفاده کنندگان از کافی نت تا  5/13شیوع این اختالل در ایران از   .درصد است 25تا  5/1محدوده 

( 1983)وی و همکاران در پژوهش عل . ساله شهر تهران متفاوت بوده است 93 تا 15درصد در افراد  93

میلیون نفر برآورد  5تا  2حدود  ،ی عادیمیلیون نفر استفاده کننده 53 میانگین نسبت معتادان به ازای هر

. کننداستفاده کنندگان اینترنت به شکل اعتیادگونه از آن استفاده می از درصد 13 تا 5میزان  . شده است

می  ووابستگی شدید به اینترنت دارند  ،درصد از کاربران 1د که حدود هدمینتایج پژوهش حاضر نیز نشان 

 .دارد مورد اشارهشباهت نزدیکی با یافته پژوهش  که توان گفت

 هایافته  .های هدف از جستجوی اینترنتی دانشجویان بودتعیین اولویت ،های پژوهشیکی دیگر از سؤال 

های که سه اولویت اول دانشجویان به ترتیب چک کردن پست الکترونیک، رفتن به شبکه ندنشان داد

ای، چت کردن و موزیک های خبری و رسانهاستفاده از سایت ،بعدی ویتاجتماعی و ذخیره اطالعات؛ سه اول

ی مستهجن هازدن به سایت های اینترنتی، بدون هدف پرسه زدن و سرسه اولویت آخر آنها بازیسرانجام و 

است که معتادین شدید به اینترنت اغلب با اتصال به اینترنت از فیلم، موسیقی،  بر آن( 1338)یانگ  . بود

کاربران  کهحال آن  .کنندهای اجتماعی و گفتگوی اینترنتی استفاده میای، سایتهای رایانهکارتون، بازی

های آموزشی و دانشگاهی طبیعی در موقع اتصال به اینترنت از اخبار، رویدادها، خرید، رزرو کردن و سایت

در پژوهش خود نشان داد که میانگین ساعات استفاده از اینترنت برای ( 1983)امیدی  . ندبربهره می

ی چت کردن و استفاده . باشدمیز ساعت در رو 2:25که میانگین آن  استساعت در هفته  15:18کاربران 

محمد بیگی و  . به ترتیب دارای بیشترین تعداد کاربر بودند پست الکترونیکیعلمی و آموزشی و چک کردن 

 شوددانشجویانی ایجاد می بین که وابستگی به اینترنت در اندهدر پژوهش خود نشان داد( 1988)همکاران 

خصی دسترسی دارند و از پست الکترونیکی و تاالر گفتگو بیشتر استفاده که در خوابگاه و یا منزل به رایانه ش

هدف از جستجوی اینترنتی را جستجوی مقاالت،  (نفر 238)درصد  8/88براساس پژوهش آنها  . کنندمی

آگاهی ( نفر 28)درصد  5/1چک کردن پست الکترونیک، ( نفر 82)درصد  1/3سرگرمی، ( نفر 88)درصد  13

 .ندادوست یابی ذکر کرده( نفر 28)درصد  2/5سی، ورزشی، فرهنگی و از اخبار سیا
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چک کردن پست الکترونیک، گفتگوی  ایابیم که تقریبدر می گفته شدهبا مقایسه نتایج مطالعات 

رسد این به نظر می وجزء اولویت های اصلی کاربران اینترنتی است ... اینترنتی، استفاده اطالعاتی، سیاسی و 

 .دانشجویان دانشگاه تهران فراگیرتر است  ویژهبهها در بین دانشجویان ایرانی و یتنوع اولو

از ها براساس یافته  .تحصیلی با وابستگی به اینترنت بود اهمالکاریرابطه بین ابعاد  ،از دیگر نتایج پژوهش

رابطه مثبت و  ،در انجام تکالیف درسی و مقاالت پایان ترم اهمالکاریتحصیلی، دو بعد  اهمالکاریبین ابعاد 

رابطه معنی  ،در آماده کردن امتحان اهمالکاریولی  . داری با میزان وابستگی به اینترنت نشان دادندمعنی

وی . در کشور ترکیه انجام داده بود( 2311)را اوداکی  مشابهیپژوهش  . داری با وابستگی به اینترنت نداشت

پژوهش  اما  . داری پیدا نکردهمبستگی معنی ،تحصیلی با وابستگی به اینترنت اهمالکاریرابطه  ارزیابیدر 

رابطه مثبت وجود دارد که با نتایج  ،تحصیلی و وابستگی به اینترنت اهمالکاریحاضر نشان داد که بین 

توان به نقش گی به اینترنت میتحصیلی با وابست اهمالکاریدر تبیین رابطه  . پژوهش اوداکی ناهمخوان است

یک خصلت و ویژگی  اهمالکارینه نظری، یاساس پیش بر . عدم مدیریت زمان در هر دو متغیر اشاره کرد

  . (1335ن، فراری و جانسو)ندارد را مدیریت زمان  کار تواناییفرد اهمال کهاست شخصیتی 

یا به عبارت  که مدیریت زمان بدی دارنددانشجویانی  نیز بیان می کنند که( 1335)میلگرام و همکاران 

 اهمالکاریرفتار ( 2311)فاروغ سیرین   .دهندبیشتری را نشان می اهمالکاری، وقت شناس نیستند، بهتر

طور موثر بهزماندهی زمان عنوان مشکالتی در انجام با تاخیر وظایف به علت ناتوانی در سابهرا عمومی 

چون   .رسد افراد وابسته به اینترنت نیز در مدیریت زمان مشکل داشته باشندنظر می به  .کرده استتوصیف 

های درسی، کاری، ر زمان خود به فضای اینترنت، دیگر وقت کافی برای انجام فعالیتبیشتبا اختصاص 

نت با وابستگی دانشجویان به اینتر که ندبر این باور( 1338)کندی و سوزا   .ورزشی و حتی خواب ندارند

از جمله پیامدهای منفی آن در زمینه تحصیل؛ شکست در درس،  . پیامدهای منفی زیادی همراه است

مشروط بودن، کمبود انگیزه برای تحصیل، اختصاص وقت کم و کم توجهی به درس، از دست دادن عالقه به 

ان دادند که در پژوهش خود نش( 1988)محمد بیگی و همکاران  . قابل اشاره هستندشرکت در درس 

های اخیر، به اینترنت با تعداد واحدهای افتاده، تعداد واحدهای گذرانده شده، افت معدل کل در ترم وابستگی
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سبب افت  ،طوری که در کلبه . داری داردترم تحصیلی و مشروطی در طول دوره تحصیل ارتباط معنی

به در تعریف اعتیاد کننده تنها عامل تعیین ،زمان باور دارد کهیانگ  . دشووضعیت تحصیلی دانشجویان می

درصد از وقت خود را با جلساتی که ممکن است هر  83تا  83 بینوابستگان  طور کلبه  .اینترنت نیست

اختالالتی در میزان و زمان  موجب ایجادکنند و این کار صرف می ،ساعت به طول بکشد 23کدام حتی تا 

رد درسی و شغلی را ککند که کارخستگی بیش از اندازه در بدن ایجاد می این اختالل،  .شودمیخواب کاربر 

معتقد است،  (1988، به نقل از ویزشفر،2339) ارمان . (1989به نقل از جهانگیر، )دهد تحت تاثیر قرار می

 افت تحصیلی، وابستگی به اینترنت باعث نادیده گرفتن روابط خانوادگی، از هم گسیختگی روابط اجتماعی،

سازد که خاطرنشان می( 1331)یانگ  . دشومشکالت شغلی و صرف مخارج باال جهت استفاده از اینترنت می

های شدیدی در زندگی تحصیلی، اجتماعی، مالی و شغلی مشارکت ها و انقطاعوابستگی به اینترنت، گسست

، کاهش چشمگیری در درصد از دانش آموزان و دانشجویان 58طوری که به . کنندگان ایجاد کرده است

به نقل از امیدوار و )، مشروط شدن و مانند آن دارند هامیزان مطالعه، افت نمرات درسی، غیبت در کالس

 (.1981صارمی، 

با افت تحصیلی، غیبت  همراهنشان دادند، وابستگی به اینترنت  نامبردههای همان طور که نتایج پژوهش

توانند ارتباط نزدیکی با تحصیلی، کاهش زمان مطالعه و مشروط شدن است که این پیامدهای منفی می

 .تحصیلی داشته باشند اهمالکاری

های حاصل از آزمون ضریب همبستگی یافته، اهمالکاریدر ارتباط با رابطه خودکارآمدی تحصیلی با ابعاد 

 یاههدر انجام تکالیف درسی و آماده کردن مقال اهمالکاریپیرسون نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با 

در آماده کردن  اهمالکاریداری دارد ولی بین خودکارآمدی تحصیلی و همبستگی منفی و معنی ،پایان ترم

 با اینهای پژوهشی زیادی در ادبیات موضوع وجود دارند افتهی . داری مشاهده نشدرابطه معنی ،امتحان

اگر اعتقاد و باورهای دانشجویان در مورد توانایی دستیابی به اهداف کاهش یابد، تمایل آنها به  کهتاکید 

کالیسن و ، (1383)های افرت و همکاران توان به نتایج پژوهشدر این رابطه می . یابدافزایش می اهمالکاری

و چاری و ( 1331)، مارتین و همکاران (2333)، یائو (1331)، تاکمن (2339)سیرویس  ،(2313)همکاران 



17 
                                               نترنتیبه ا یوابستگ زانیم ینیب شیدر پ یلیتحص یو ابعاد اهمالکار یلیتحص ینقش خودکارآمد: عنوان

 

 

 

تحصیلی اشاره  اهمالکاریپژوهشگران به رابطه خودکارآمدی عمومی با این  . اشاره کرد( 1985)دهقانی 

تحصیلی را مورد  اهمالکاریکه پژوهشگران دیگری رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و در حالی . اندکرده

با سطوح پایین  اهمالکاریکه  اندهنشان داد( 2312)هن و گوروشیت  برای نمونه . اندمطالعه قرار داده

تنظیم شده مرتبط و با سطوح باالتر استرس، اضطراب و بیماری  خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خود

 اهمالکاریکه بین خودکارآمدی تحصیلی و در پژوهش خود نشان داد ( 2311)اوداکی  . همراه است

 اهمالکاریکه  ود دریافتدر پژوهش خ( 2339)ولترز  . داری وجود داردهمبستگی منفی و معنی ،تحصیلی

 دانش آموزانی. ی آنها از راهبردهای فراشناختی رابطه داردآموزان با خودکارآمدی تحصیلی و استفادهدانش

، ردندکاز راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده می باالتری داشتند وی ه خودکارآمدی ادراک شدهک

توان گفت که نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه بنابراین می  .نشان می دادندکمتری  تحصیلی اهمالکاری

 .ها همخوان استپژوهشاین های پایان ترم با نتایج در انجام تکالیف درسی و مقاله اهمالکاریمنفی 

در آماده کردن امتحان و خودکارآمدی  اهمالکاریبین بعد  هند کهدنشان می ی پژوهش حاضرهافتهیا

های دانشگاهی توان دلیل آن را در وضعیت آزمونمی . ه استداری مشاهده نشدتحصیلی رابطه معنی

دانشجویان مقطع کارشناسی  ویژه، بهیابیم که اغلب دانشجویان دانشگاه هااساس تجربه در می بر . دانست

های ها و شبکنند و در ایام فرجهدر طول ترم خود را برای امتحانات میان ترم و پایان ترم آماده نمی ،ارشد

توان این مسأله در مورد اکثر دانشجویان صادق است و می . آورندقبل از امتحان این آمادگی را به دست می

، از آنجا که دانشجویان مقطع کارشناسی همچنین . یلی آنها نداردگفت که ارتباطی با خودکارآمدی تحص

های مختلف تحصیلی مانند امتحانات دوران تحصیلی قبل از دانشگاه، ارشد همواره و پیاپی با امتحانات دوره

اند و اغلب این آزمون کنکور کارشناسی، امتحانات دوره کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد درگیر بوده

-اند، در زمینه اطمینان به موفقیت در امتحانات به خودباوری رسیدهها را با موفقیت پشت سر گذاشتهآزمون

تواند نقشی در های خود اطمینان دارند که نقش امتحان و آمادگی برای آن نمیاند و در این زمینه به توانایی

های پایان ترم متفاوت از یلی و مقالهکه قضیه تکالیف تحصدر حالی  .خودکارآمدی تحصیلی آنها داشته باشد

ها و پایان نامه بسیار حائز اهمیت ها، سمینارها، مقالهزیرا در دوره کارشناسی ارشد نقش پروژه . امتحان است
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کند و نقش دانشجو در این دوره برای اولین بار است که با این نوع تکالیف برخورد میکه از آنجا  . است

اطمینان کافی  ،های خود برای انجام این تکالیفیابد، هنوز در مورد توانایی و قابلیتبرجسته آنها را در می

شروع و یا  برایورزی الزم های خود اطمینان الزم نداشته باشد، جرأتفردی که نسبت به توانایی . ندارد

 .اندازدمیانجام آنها را به تعویق  رویارویی با این نوع تکالیف را در خود نمی بیند و مرتب

ها نشان دادند دانشجویانی که از ، یافتهدر زمینه رابطه خودکارآمدی تحصیلی با وابستگی به اینترنت

در این راستا،  . خودکارآمدی ضعیفی برخوردارند، احتمال بیشتری دارد که به اینترنت وابستگی پیدا کنند

نقش مهمی در احتمال وابسته  ،نها نشان داده است که ضعف در احساس خود و مشتقات آ-نتایج پژوهش

که ضعف در احساس خودآگاهی، خودارزشی،  باور دارد( 2331)دیویس ه رای نمونب . به اینترنت دارد نشد

قجر  مطالعهدر   .ساز به اینترنت هستندحرمت خود، خودکارآمدی و خودارزیابی از علل وابستگی مشکل

های تهران انجام شده است، مشخص شد که افت دبیرستانآموزان نفر از دانش 2333که روی ( 1985)

باور دارد (  1981)سبز پیشخوانی   .با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیمی دارند ،تحصیلی و خودپنداره پایین

لیاقتی، ترس از مطرود شوند که دچار فقدان حرمت خود، احساس بیافرادی بیشتر به اینترنت وابسته می که

در پژوهش خود دریافت، افرادی که منبع کنترل ( 2313)اسکندر و آکین  . دیگران باشند شدن از جانب

اوداکی   .بیرونی دارند و خودکارآمدی اجتماعی آنها در سطح پایینی است، وابستگی باالیی به اینترنت دارند

ای انجام مطالعهبینی وابستگی به اینترنت با هدف دستیابی به نقش خودکارآمدی تحصیلی در پیش( 2311)

دانشجویانی   .ای در تبیین وابستگی به اینترنت داردداد و دریافت که خودکارآمدی تحصیلی نقش برجسته

نتایج پژوهش  . کنندکه از خودکارآمدی تحصیلی پایینی برخوردارند، بیشتر به اینترنت وابستگی پیدا می

همبستگی معکوس و معنی  ،وابستگی به اینترنتحاضر نیز نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با میزان 

 .همخوان است باالهای توان گفت که با نتایج پژوهشداری دارد و می

نشان داد که در گام اول خودکارآمدی های متوالی طی گام ،گام به گامهمچنین نتایج تحلیل رگرسیون 

بینی وابستگی به نیرومندی در پیش اند نقشدر انجام تکالیف توانسته اهمالکاریتحصیلی و در گام دوم 

های پایان ترم در آماده کردن مقاله اهمالکاریدر آماده کردن امتحان و  اهمالکاریو  کننداینترنت ایفا 
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عدم اطمینان نسبت  ،های انجام شدهاساس پژوهش بر . بین عمل کنندعنوان متغیرهای پیشند بهاهنتوانست

خودکارآمدی را از علل ( 2331)دیویس  . وابستگی به اینترنت دارد قش مهمی درد نبه توانایی های خو

، افرادی بیشتر به اینترنت باور دارد که( 1981)سبز پیشخوانی   .داندساز به اینترنت میوابستگی مشکل

لیاقتی، ترس از مطرود شدن از جانب دیگران شوند که دچار فقدان حرمت خود، احساس بیوابسته می

دریافتند افرادی که خودکارآمدی اجتماعی آنها در سطح پایینی است، ( 2313)اسکندر و آکین   .باشند

ای در دریافت که خودکارآمدی تحصیلی نقش برجسته( 2311)اوداکی   .وابستگی باالیی به اینترنت دارند

اصلی را در  پژوهش حاضر نیز نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش  .تبیین وابستگی به اینترنت دارد

پس از   .همخوان است( 2311)تبیین وابستگی به اینترنت دارد که در این زمینه با نتایج پژوهش اوداکی 

بین برای وابستگی به عنوان متغیر پیشدر انجام تکالیف درسی توانست به اهمالکاریخودکارآمدی تحصیلی، 

داری با های پایان ترم رابطه معنیمقالهدر آماده کردن  اهمالکاری هر چند کهاینترنت عمل کند ولی 

همبستگی درونی نیرومند تواند می ،علت آن . بین داشته باشدوابستگی به اینترنت دارد، نتوانسته نقش پیش

های پایان در آماده کردن مقاله اهمالکاریدر انجام تکالیف و  اهمالکاریو واریانس مشترکی باشد که بین 

در انجام تکالیف برجستگی  اهمالکاریدر تحلیل رگرسیون آشکار نشده و این موضوع .  ترم وجود دارد

تحصیلی  اهمالکاری (2311)پژوهش اوداکی در شد،  اشاره پیشترطور که همان  .بیشتری داشته است

رای وابستگی به اینترنت داشته باشد که در این زمینه با نتایج پژوهش حاضر نقش پیش بین ب هنتوانست

 . ناهمخوان است

که محیط خوابگاهی و آموزشی دانشگاه  بودسال  9حدود در زمان انجام این مطالعه که با توجه به آن

بودن  دسترس جذابیت و در رسد کهبود، به نظر میتهران متصل به اینترنت پرسرعت و دائمی شده 

پیامدهای  در کنارپیامدهای منفی آن و بسیاری را تحت تأثیر قرار داده  انزندگی دانشجوی ،همیشگی آن

ثیر قرار ارا تحت ت غیرهتحصیل، کار، خواب، تعامالت و  ،این پیامدهای منفی . مثبت را افزایش داده است

شود تا زمانی برای نترنتی باعث میاختصاص وقت زیاد به گشت و گذار در سایت های مختلف ای . داده است

 .انجام تکالیف درسی و دانشگاهی باقی نماند و تکالیف درسی روی هم انباشته شوند
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نتایج حاصل از آزمون تی مستقل در دو گروه دانشجویان دختر و پسر نشان داد که میانگین نمره 

های انجام نتایج پژوهش . ه پسران استتر از نمرداری پایینصورت معنیدختران در وابستگی به اینترنت به

فورتسون و  . های جنسیتی در میزان وابستگی به اینترنت با هم ناهمخوان هستندشده در مورد تفاوت

-که بین زنان و مردان در وابستگی به اینترنت تفاوت معنی نددر پژوهش خود نشان داد( 2335)همکاران 

لیکن نوع   .داندوابسته شدن زنان و مردان به اینترنت را  برابر میاحتمال ( 1338)یانگ  . داری وجود ندارد

آمیز و گفتگوهای های تعاملی و یا تهاجمبازی مردان از طریق اطالعات، . عالیق اینترنتی آنها متفاوت است

های گپ اینترنتی را اما زنان اتاق ،صریح جنسی و روابط جنسی مجازی جویای موقعیت و تسلط هستند

یافتن روابط عاطفی یا شکایت از همسرانشان  گرایانه،های حمایتای برای گسترش دوستین وسیلههمچو

که  همخوان است( 1983)و امیدی ( 1988)های معیدفر و همکاران نتایج پژوهش حاضر با یافته . یابندمی

 .تمایل پسران به اینترنت شدیدتر از تمایل دختران است
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