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Background and aim: Internet addiction is one of the important factors that 

could have a negative impact on students' academic achievement. The aim of present 

research is surveying the relationship between internet addiction and Academic 

Engagement of students. 

Materials and methods:The research methodis descriptive-correlational. In this 

study 200 Students of shahre-kord Payame Noor University in the academic years of 

2013-2014 were selected by random clustering sampling method and responded to 

Internet Addiction questionnaire and Academic Engagement scale. The gathered data 

were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis. 

Results: Results showed that there exist a negative and significant relation 

betweeninternet addiction and Academic Engagement (Emotional, behavioral, 

cognitive) (P>0/01). The results of regression analysis showed that internet addiction 

could negatively predict Academic Engagement in students. 

Conclusion: The results indicate the negative role of Internet addiction on 

Academic Engagement of students. Thus in Programs based on improving students' 

academic performance and Engagement, these casesshould be given special attention.  
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تواند بر وضعیت تحصیلی دانشجویان تأثیر منفی داشته که مییکی از عوامل مهمی  زمینه و اهداف:

باشد، اعتیاد به اینترنت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق 

 تحصیلی در دانشجویان بود.

نفر از دانشجویان  022همبستگی است. در پژوهش حاضر  -روش پژوهش توصیفی: رسیربروش 

ای انتخاب گیری تصادفی خوشهبه شیوه نمونه 4939 -4931پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی دانشگاه 

شده با آوریهایجمعشدند و به پرسشنامه اعتیاد به اینترنت و مقیاس اشتیاقتحصیلی پاسخ دادند. داده

 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

حاکی از آن است که بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق تحصیلی )عاطفی، رفتاری،  نتایج تحقیق: هایافته

. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اعتیاد به اینترنت (P<24/2شناختی( رابطه منفی و معنادار وجود دارد )

 بینی نماید.صورت منفی اشتیاق به تحصیلی در دانشجویان را پیشتواندبهمی

ایج تحقیق حاضر داللت بر نقش منفی اعتیاد به اینترنت در اشتیاق تحصیلی نت: گیرینتیجه

های مبتنی بر ارتقاء اشتیاق و عملکرد تحصیلی دانشجویان به این دانشجویان دارد. بنابراین باید در برنامه

 موارد توجه ویژه شود.

 اعتیاد به اینترنت،اشتیاق تحصیلی، دانشجو کلیدی کلمات 

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی
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 مهمقد 

رکن اساسی نظام آموزشی، در دستیابی  عنوانبهجویان دانش

ای دارند، توجه به این جایگاه ویژه نقش و به اهداف نظام آموزشی

 قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، شکوفایی هرچه بیشتر

آنچه در فرایند . [.0] گرددرا موجب می یتیتربنظام آموزشی 

فراهم آوردن شرایط  ،یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است

ترین ای است که بهگونهیادگیرنده و موقعیت یادگیری به

یکی از عوامل مؤثر در موفقیت . [2، 3]دستاوردها حاصل آید

اشتیاق . [.4]باشدتحصیلی دانشجویان، اشتیاق تحصیلی می

های عنوان زمان و انرژی که دانشجویان در فعالیتتحصیلی به

اشتیاق . [.5]شده است نماید، تعریفهدفمندانه آموزشی صرف می

مانی و روانی دانشجویان تحصیلی به کمیت و کیفیت انرژی جس

 گذارییهسرماشود که در طول دوران تحصیلی اطالق می

 [.6]کنندیم

اعتقاد بر این است که  زمینه اشتیاق تحصیلی در

انجام  نظیر یدارای ابعاد رفتاری )آن دسته از رفتارهای جویاندانش

و  عاطفی )احساسات ،تکالیف درسی(موقع و از روی رغبت به

 یگذار( و شناختی )نیرو بت به تحصیلمثبت نس عالیق

که هرکدام به نحوی  هستنددر امر یادگیری(  یشناختروان

نقش اشتیاق [.1]دهندمیعملکرد تحصیلی فرد را تحت تأثیر قرار 

 آن بر نتایج تحصیلی، به یرو تأثتحصیلی در طول دوران تحصیلی 

 شده است.های اخیر تبدیلیک موضوع مهم و موردتوجه در سال

و  باعث بهبود عملکرد تحصیلی اشتیاق تحصیلی کهطوریبه

 

 
 دوماهناهم علمی ژپوهشی

 
 5931تیر   –خرداد  رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
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های مثبت تحصیلی افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت

سالمت روان و  تواند برکه می ازجمله عواملی[.0-00]شودمی

و ارتباطات  یفنّاورباشد،  عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار

یانی که درگیر اعتیاد به دانشجو [.03، 02] هاستطریق آن روزمره از

باشند، به استفاده بیش از حد و بیمارگونه از اینترنت اینترنت می

اخالل در سالمت روان و عملکرد  سازینهزمآورند که روی می

های پژوهشی نشان داد یافته [.04] شودتحصیلی آنان محسوب می

و ویژگی شخصیتی  پیشرفت تحصیلیبا که بین اعتیاد به اینترنت 

فراگیرانی  کهیطوربه. همبستگی معنادار وجود دارد وان رنجوریر

برند، پیشرفت تحصیلی کمتر و یمکه از اعتیاد به اینترنت رنج 

کنند یمویژگی شخصیتی روان رنجوری بیشتری را گزارش 
 بربه اینترنت  یاداعت یرتأث در پژوهشی دیگر که باهدف[.02]

اعتیاد ایج نشان داد که دانشجویان صورت گرفت، نت سالمت روان

نشانگان و مؤلفه آن یعنی  تواند سالمت روانبه اینترنت می

جسمانی، نشانگان اضطراب، نشانگان اختالل کارکرد اجتماعی و 

درواقع اعتیاد به [.03]نمایدرا تهدید  دانشجویان نشانگان افسردگی

تواند بر سالمت که می یفراواناینترنت از طریق تأثیر منفی 

شناختی دانشجویان داشته باشد، بر عملکرد تحصیلی آنان روان

های پژوهشی در همین راستا یافته [.04]گذاردنیز تأثیر منفی می

نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و کاهش پیشرفت تحصیلی 

ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از 

ویان نمرات باالیی در درصد از دانشج 05آن بود که حدود 

عالوه بر کاهش [.05]مقیاس اعتیاد به اینترنت کسب کردند

های پژوهشی دیگر مشخص ساخت که پیشرفت تحصیلی، یافته

بین اعتیاد به اینترنت و انگیزش تحصیلی نیز ارتباط منفی و 

معنادار وجود دارد، این بدین معنی است که اعتیاد به اینترنت در 

ین همچن [.06]لی فراگیران مؤثر استکاهش انگیزش تحصی

افت تحصیلی دانشجویان  بر تأثیرگذار یهاسازهبسیاری از 

همچون تعلل ورزی تحصیلی، از طریق اعتیاد به اینترنت قابل 

بینی است. درواقع دانشجویانی که درگیر اعتیاد به اینترنت پیش

 ورزانِاحتمال بیشتری گرایش به رفتارهای تعلل باشند، بهیم

تحصیلی از  ٔ ینهدرزمدارند و به همین دلیل نیز عملکرد ضعیفی 

 [01]دهندیمخود نشان 

پیامدهای اعتیاد به  ینهزم در باتوجه به پیشینه پژوهش.

ویژه دانشجویان، که اینترنت در ابعاد مختلف زندگی جوانان و به

تحصیلی را به همراه دارد و شناختی و روانپیامدهای منفی 

نقش اعتیاد به  ینهدرزموجه به کمبود پژوهش همچنین با ت

اینترنت بر ابعاد انگیزشی و اشتیاق تحصیلی، این پژوهش درصدد 

که آیا بین اعتیاد به اینترنت و  سؤال استپاسخگویی به این 

 اشتیاق تحصیلی در دانشجویان ارتباط معنادار وجود دارد؟

 هاروش

ی همبستگی است. جامعه آمار -روش پژوهش توصیفی

پژوهش حاضر شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 

باشد. در پژوهش حاضر یم 0383-0384شهرکرد در سال تحصیلی 

ی انتخاب اخوشهیری تصادفی گنمونهدانشجو به شیوه  211تعداد 

 یآورجمعبرای ی تحقیق پاسخ دادند. هاپرسشنامهشدند و به 

اینترنت و مقیاس اشتیاق تحصیلی از پرسشنامه اعتیاد به  هاداده

های به روش همبستگی، حداقل تعداد نمونه پژوهش استفاده شد.در

منظور در پژوهش حاضر به[.00]شده است نفر اعالم 51حدوداً 

گیری، تعداد افزایش اعتبار بیرونی و از بین بردن اثر ریزش نمونه

ترتیب ایندانشجو انتخاب شدند. شیوه انتخاب نمونه به 211نمونه 

مهندسی کامپیوتر و فناوری ی تحصیلی )هارشتهبود که هر یک از 

( اطالعات، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع

صورت یک ، بهشهرکردگروه آموزشی فنی مهندسی دانشگاه پیام نور 

خوشه در نظر گرفته شدند، در مرحله بعد چند کالس از هر یک از 

ه شیوه تصادفی انتخاب شدند و پژوهشگر با تحصیلی ب یهارشته

مراجعه به کالس و ارائه توضیحات الزم به دانشجویان، 

صورت شفاهی به همچنین به تحقیق را توزیع کرد. یهاپرسشنامه

محرمانه خواهد ماند،  کامالً یشانهاپاسخاطمینان داده شد که  هاآن

ر پژوهش شرکت کننده با رضایت آگاهانه دبدین ترتیب افراد شرکت

در پژوهش حاضر برای سنجش اعتیاد به اینترنت، از  کردند.

شده است. این پرسشنامه استفادهYangپرسشنامه اعتیاد به اینترنت 

روی یک  سؤال بر 21گویه است که آن آزمودنی باید به  21شامل 

( پاسخ دهد. دامنه نمرات 5( تا همیشه )1مقیاس لیکرت از هرگز )

است و نمره بیشتر نشانگر مشکالت و وابستگی بیشتر  011 صفرتااز 

در ارتباط با استفاده از اینترنت است. در طی یک بررسی در ایران 

 18/1پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

همچنین در پژوهش حاضر نیز پایایی این  [.08]شده است محاسبه

شده محاسبه 04/1کرونباخ  پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای

و همکاران  Fredericks مقیاس اشتیاق تحصیلی توسط است.

 سه خرد هم گویه است که این گویه ها؛ 04 ساخته شده که دارای

 یریگاندازهشناختی را در میان دانشجویان  عاطفی و قیاس رفتاری،

روی یک مقیاس کند. دانشجویان به گویه های این مقیاس می
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( پاسخ دهند. در طی یک بررسی 5( تا همیشه )0هرگز )لیکرت از 

در ایران، پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای 

همچنین در پژوهش حاضر نیز  [.21]به دست آمد 66/1کرونباخ 

 18/1پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

-SPSS افزارنرم یلهوسهبهای گردآوری شده دادهمحاسبه شده است.

و با استفاده از آمار توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار و آمار  18

در  یونرگرس یلتحلاستنباطی یعنی ضریب همبستگی پیرسون و 

 شدند. وتحلیلیهتجز 110/1سطح معناداری 

 هایافته

 ± 18/0دانشجو با میانگین سنی  211در پژوهش حاضر 

 ± 11/3یانگین متغیر اعتیاد به اینترنت، شرکت کردند. م86/22

به دست آمد. همچنین میانگین متغیر اشتیاق تحصیلی  63/31

ی اشتیاق هامؤلفهبه دست آمد. میانگین  16/41 ± 12/6

، اشتیاق شناختی 10/01 ± 10/2تحصیلی یعنی اشتیاق رفتاری 

شده گزارش 88/05 ± 86/2و اشتیاق عاطفی  ±31/03 65/2

ر بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب منظواست. به

، 0شده است که نتایج در جدول همبستگی پیرسون استفاده

 شده است.بیان

 ( ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق1جدول )

 5 4 3 2 0 متغیرها

     0 . اعتیاد به اینترنت0

    0 -28/1** . اشتیاق تحصیلی2

   0 08/1** -08/1** . اشتیاق شناختی3

  0 58/1** 18/1** -21/1** . اشتیاق رفتاری4

 0 56/1** 10/1** 81/1** -31/1** . اشتیاق عاطفی5

 

دهد که بین نتایج ماتریس همبستگی پیرسون نشان می 

، -28/1اشتیاق تحصیلی و اعتیاد به اینترنت با ضریب همبستگی 

ا افزایش دهد که بارتباط معنادار وجود دارد. این یافته نشان می

ها نیز اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، از اشتیاق تحصیلی آن

شود، و برعکس زمانی که میزان اعتیاد طور معنادار کاسته میبه

به اینترنت در دانشجویان کم باشد، اشتیاق تحصیلی در 

، 0کند. همچنین نتایج جدول دانشجویان نیز افزایش پیدا می

های اشتیاق تحصیلی یعنی اشتیاق فهنشانگر آن است که بین مؤل

شناختی، اشتیاق رفتاری و اشتیاق عاطفی با اعتیاد به اینترنت به 

ارتباط  -31/1و  -21/1، -08/1ترتیب با ضریب همبستگی 

 معنادار وجود دارد.

دیگر با افزایش اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، از عبارتبه

طور معنادار کاسته بهها نیز های اشتیاق تحصیلی آنمؤلفه

شود، و برعکس زمانی که میزان اعتیاد به اینترنت در می

های اشتیاق تحصیلی در دانشجویان کم باشد، میزان مؤلفه

کند. الزم به ذکر است که تمامی دانشجویان نیز افزایش پیدا می

 معنادار هستند. >10/1Pاین ضرایب در سطح 

حصیلی بر اساس اشتیاق ت بینییشمنظور پبههمچنین 

زمان استفاده اعتیاد به اینترنت از تحلیل رگرسیون به شیوه هم

 08/08شده مشاهدهfشد ونشان داد که اشتیاق تحصیلی با میزان 

درصد از واریانس اعتیاد  0 حدوداً تواندیمدرصد  88اطمینان  و با

بینی صورت منفی و معنادار پیشبه اینترنت در دانشجویان را به

 .نماید

  بحث

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و هدف از پژوهش حاضر 

آمده حاصل از دستاشتیاق تحصیلی دانشجویان بود که نتایج به

های پژوهش حاضر نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت با یافته

رفتاری، اشتیاق  های آن یعنی اشتیاقاشتیاق تحصیلی و مؤلفه

داری وجود دارد. منفی و معنیعاطفی رابطه  شناختی و اشتیاق

دیگر نتایج حاصل از پژوهش حاضر مشخص کرد که عبارتبه

کنند و زمان بیشتری صرف اینترنت میدانشجویانی که مدت

نوعی اعتیاد به اینترنت دارند، از اشتیاق تحصیلی کمتری نیز به

های پژوهش حاضر نشان داد که برخوردار هستند. همچنین یافته

از  درصد 0منفی و معنادار  صورتبه تواندیماینترنت  اعتیاد به

بینی نماید. نتایج واریانس اشتیاق تحصیلی در دانشجویان را پیش

ر اینکه استفاده پژوهش حاضر همسو با سایر مطالعات مبنی ب

وار از اینترنت تأثیرات منفی بر بیشتر ابعاد زندگی افراطی و اعتیاد

ها دارد و با کاهش تحصیلی آنویژه عملکرد دانشجویان و به

 [.02، 05، 01]اشتیاق تحصیلی همراه است، مطابقت دارد

 های موجود درزمینه نقش اعتیاد بهباتوجه به پژوهش.

های زندگی دانشجویان، اینترنت بر عملکرد تحصیلی و سایر جنبه

رابطه منفی اعتیاد به اینترنت با اشتیاق تحصیلی دانشجویان را 

تبیین نمود که اعتیاد به اینترنت موجب تحمیل  توانچنین می

شود و موجب کاهش شکست در بیشتر ابعاد زندگی فرد می

ها آنفعالیت از سوی دانشجویان و درنتیجه افت عملکرد تحصیلی 

افت عملکرد تحصیلی به دنبال اعتیاد به اینترنت موجب . شودیم

تنها معدل پایینی داشته باشند، بلکه خواهد شد که دانشجویان نه

را نیز به دنبال خواهد داشت  هاآننارضایتی و فرسودگی تحصیلی 

و درنتیجه با کاهش رضایت از تحصیل و همچنین کاهش نتایج 

های تحصیلی نیز یتعالفتحصیلی، اشتیاق و انگیزه آها برای 
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همچنین اعتیاد به اینترنت و به دنبال آن [.05]کاهش خواهد یافت 

صرف زمان طوالنی در اینترنت موجب خستگی جسمانی و روانی 

شود که درنتیجه باعث صرف زمان کمتری برای دانشجویان می

شود که رسیدگی به امور تحصیلی از سوی دانشجویان می

برای دانشجویان را به دنبال خواهد شکست درزمینه تحصیلی 

 تحصیلی، دنبال کسب نتایج ضعیف درزمینه به داشت. درنتیجه

گیری یابد که موجب شکلها نیز کاهش میاشتیاق تحصیلی آن

صورت که شکست شود. بدینیک چرخه معیوب و منفی می

منجر به کاهش اشتیاق  تحصیلی درنتیجه اعتیاد به اینترنت

تحصیلی به  اشتیاقاز سوی دیگر کاهش  شود وتحصیلی می

ها طور که پژوهشهمان[.02، 05، 01]انجامدمی ترضعیف کسب نتایج

 میان معنادار و مثبت همبستگی این هستند که گرنشانهم 

های درماندگی مؤلفه بااینترنت  از رسانیبآس و زیاد استفاده

 ارتباط دارند افسردگیو  اضطرابهمچون  یشناختروان
در زمینه نقش اشتیاق تحصیلی در پیشرفت همچنین .[02]

دانشجویانی ها نشان دادند که تحصیلی دانشجویان نیز، پژوهش

مقایسه  که از انگیزش تحصیلی و یادگیری باالیی برخوردارند، در

با سایر دانشجویان، نمرات تحصیلی بهتر و موفقیت آموزشی 

اند که اعتیاد نشان داده های سایر مطالعاتیافته [.06] باالیی دارند

به اینترنت نقش مهمی در کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان 

، 06] کاهدها نیز میکند و در نتیجه از اشتیاق تحصیلی آنایفا می

01.] 

پژوهش حاضر در جامعه آماری دانشجویان کارشناسی پیام 

نور شهرکرد صورت گرفته است و باید در تعمیم نتایج پژوهش 

های سایر جوامع آماری احتیاط کرد. با توجه به یافته حاضر به

شود که به منظور افزایش اشتیاق پژوهش حاضر توصیه می

های ها، دورهتحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان، در دانشگاه

ای به منظور کمک به افرادی که از اعتیاد به آموزشی و مشاوره

 یشناختروانت الزم برند برگزار کرد و مداخالاینترنت رنج می

ها ارائه گردد، در نتیجه میزان برای رسیدن به بهبودی برای آن

 کند.اشتیاق تحصیلی دانشجویان افزایش پیدا می

 گیرییجهنت

با توجه به نقش اعتیاد به اینترنت در اشتیاق تحصیلی  

کنار  توان نتیجه گرفت که استفاده از اینترنت دردانشجویان، می

ی و آموزشی مختلفی که دارد، اگر مدیریت نشود و مزایای تحصیل

مفید نخواهد بود  تنهانهصورت افراطی مورد استفاده قرار گیرد به

بلکه با پیامدهای منفی همچون کاهش اشتیاق تحصیلی همراه 

 خواهد بود.

 تقدیر و تشکر

کننده در پژوهش حاضر تشکر و قدردانی از افراد شرکت

 گردد.می

 اخالقی تایید

 جوزهای الزم از دانشگاه پیام نور اخذشده است.م

 منبع مالی

 شده است.با بودجه شخصی نویسندگان این مقاله انجام
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