
 

* Corresponding author: Samira Tavakoli, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University of 
Rasht branch, Rasht, Iran. E-mail: samiratavakoli.65@gmail.com 

Journal of Education Strategies in 

Medical Sciences 

No 47, Volume 11, Issue 01  

Surveying the Relationship between Psychological Capital and Academic 

Resiliency with Internet Addiction of Students 

Binazir Ganji 1, Samira Tavakoli 2,* 
 
1 Department of Computer & Information Technology, Payame Noor University, Tehran, Iran 
2 Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Rasht branch, Rasht, Iran 

Research Article              DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.13 

Received: 07 Apr 2017 

Accepted: 24 May 2017 

Keywords: 

Internet Addiction 

Psychological Capital 

Academic Resiliency 

Students 

© 2018 Baqiatallah 
University of Medical 
Sciences 

Abstract 

Introduction: Psychological capital and academic resiliency as important positive 

psychological constructs can have a role in explaining addictive behaviors. The aim of present 

research was surveying the relationship between psychological capital and academic 

resiliency with internet addiction of students. 

Methods: The research method is descriptive-correlational. In this study 200 Students of 

Shahre-Kord Payame Noor University in the academic years of 2014-2015 were selected by 

random clustering sampling method and responded to Internet addiction, academic resiliency 

and psychological capital questionnaires. The gathered data were analyzed by Pearson 

correlation coefficient and stepwise regression analysis. 

Results: results showed that there exist a negative and significant relations between 

psychological capital (self-Efficacy, resiliency, optimism, hope) and academic resiliency with 

internet addiction (P < 0.01). The results of regression analysis showed that psychological 

academic and academic resiliency could predict 27 percent of variance of internet addiction 

in students (P < 0.01). 

Conclusions: The results highlight the importance of psychological capital and academic 

resiliency as positive psychology constructs in explaining Internet addiction of students and 

have important implications as regards the necessary steps to prevent Internet addiction in 

students. 
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مقدمه

امروزه دسترسی به اینترنت گسترش یافته است و به عنوان ابزاری مفید 

اما در صورتی که از اینترنت به صورت  .[1] شودیدر نظر گرفته م

 سالمت فردی تواندیافراطی، وسواسی و خارج از کنترل استفاده شود م

اعتیاد به  .[3, 2]و عملکرد تحصیلی دانشجویان را با تهدید مواجه کند 

استفاده از اینترنت تعریف شده است به شکل سوء مدیریت در اینترنت 

 یهاو در گروه [4]انجامد که به مشکالت روحی، اجتماعی و شغلی می

به طور  .[5]های مختلف همچون دانشجویان دانشگاه شیوع یافته است 

درصد از دانشجویان  25دهد که حدوداً مثال نتایج یک بررسی نشان می

 .[4] برندیدانشگاه از اعتیاد متوسط و یا شدید به اینترنت رنج م

همچنین مطالعه پیشینه پژوهش بیانگر آن است که اعتیاد به اینترنت 

سالمت فردی و عملکرد تحصیلی دانشجویان را با تهدید جدی  تواندیم

مواجه سازد، به طوری که دانشجویانی که از اعتیاد به اینترنت رنج 

همچون افسردگی و  اختالالت خلقی، میزان بیشتری از برندیم

اختالالت اضطراب همچون اضطراب اجتماعی و اضطراب تعمیم یافته 

 وندشیو به احتمال بیشتری دچار افت تحصیلی م کنندیرا گزارش م

درباره علل گرایش به رفتارهای اعتیادی همچون اعتیاد به  .[6, 3]

مختلف پزشکی، روانشناسی، علوم  یهااینترنت صاحب نظران در رشته

روانشناسی  یهاسازه .[7]اند اجتماعی و کامپیوتر دالیلی را مطرح کرده

 که شوندیمثبت همچون سرمایه روانشناختی جزو منابعی محسوب م

در تبیین و فهم بهتر رفتارهای اعتیادی و پرخطر نقش داشته  توانندیم

ها باشد. روانشناسی مثبت بر خصوصیات مثبت و نقاط قوت انسان

. سرمایه روانشناختی نیز مفهومی جدید محسوب [8] کندیرکز متم

شده و برگرفته از رفتار سازمانی  معرفی Luthansکه توسط  شودیم

افرادی که از سرمایه روانشناختی برخوردارند، به  .[9]مثبت گرا است 

ر د توانندیخود برای انجام درست تکالیف اعتقاد دارند و م یهاییتوانا

شرایط سخت و دشوار از خود انعطاف پذیری نشان دهند )خودکارآمدی 

و  دهندیخود اسناد م یهاتالش و تاب آوری(، اتفاقات مثبت را به

انتظار وقوع اتفاقات مثبت در آینده را داشته باشند )خوش بینی و 

نقش سازنده در افزایش  هایژگیامیدواری(، که هر کدام از این و

 .[11]داشته باشد  تواندیمختلف م یهاتیتوانمندی جمع

برخورداری دانشجویان از سرمایه روانشناختی نیز با پیامدهای مثبت  

پژوهشی اشاره کرد که نشان  یهاافتهیبه  توانیم دییهمراه است، در تأ

بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و معنادار داد 

 25به طور منفی و معنادار  توانندیوجود دارد و سرمایه روانشناختی م

درصد از واریانس فرسودگی تحصیلی در دانشجویان را پیش بینی نماید 

مایه روانشناختی نقش نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که سر .[11]

 18/11/1396 تاریخ دریافت:

 13/13/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 اینترنت به اعتیاد

 روانشناختی سرمایه

 تحصیلی آوری تاب

 دانشجو

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  تیادیاع رفتارهای تبیین در مثبت روانشناختی مهم هایسازه عنوان به تحصیلی آوری تاب و روانشناختی سرمایه :مقدمه

  به اداعتی با تحصیلی آوری تاب و روانشناختی سرمایه رابطه بررسی حاضر پژوهش از هدف. باشند داشته نقش توانندمی

 .بود دانشجویان اینترنت

  شهرکرد نور پیام دانشگاه دانشجویان از نفر 211 حاضر پژوهش در. است همبستگی -توصیفی پژوهش روش: کار روش

  به اعتیاد هایپرسشنامه به و شدند انتخاب ایخوشه تصادفی گیری نمونه شیوه به 1394 -1395 تحصیلی سال در

  گیهمبست ضریب از استفاده با شده آوری جمع هایداده. دادند پاسخ روانشناختی سرمایه و تحصیلی آوری تاب اینترنت،

 .شدند تحلیل گام به گام رگرسیون و پیرسون

(  دواریامی اندیشی، مثبت آوری، تاب خودکارآمدی،) روانشناختی سرمایه بین که است آن از حاکی تحقیق نتایج ها:یافته

  داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج(. P < 11/1) دارد وجود معنادار و منفی رابطه اینترنت به اعتیاد با تحصیلی آوری تاب و

  پیش را دانشجویان در اینترنت به اعتیاد واریانس از درصد 27 توانندمی تحصیلی آوری تاب و روانشناختی سرمایه که

 (.P < 11/1) نماید بینی

  در بتمث روانشناسی هایسازه عنوان به تحصیلی آوری تاب و روانشناختی سرمایه اهمیت نشانگر نتایج نتیجه گیری:

  اینترنت هب اعتیاد از پیشگیری منظور به الزم اقدامات زمینه در مهمی تلویحات و است دانشجویان اینترنت به اعتیاد تبیین

 .دارد دانشجویان در
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مثبت و معنادار در تبیین سالمت روان دانشجویان دارد و از آسیب 

پذیری آنان در برابر رویدادهای منفی زندگی روزمره به طور معناداری 

 ییها، یکی دیگر از سازهعالوه بر سرمایه روانشناختی .[12] کاهدیم

که به تازگی در ادبیات روانشناسی مثبت مطرح شده، تاب آوری 

تاب آوری که به عنوان یک مهارت فردی محسوب تحصیلی است. 

به توانمندی فرد برای حفظ حالت تعادل پس از مواجه با عوامل  شودیم

عوامل استرس زا در هر  .[13]استرس زا و نامطلوب تعریف شده است 

شکل خاصی به خود بگیرد و با پیامدهای  تواندیاز زندگی م یادوره

یک پژوهش نشان داد که  یهاافتهی .[14]منفی برای فرد همراه باشد 

بین عوامل استرس زای دانشجویی و تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و عوامل استرس زای دانشجویی 

مرتبط با شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی و محیط 

تغییرات فرسودگی تحصیلی و تعلل ورزی در  ندتوانیخوابگاه م

بنابراین عوامل استرس زای  .[15] کنندیدانشجویان را پیش بینی م

 روانی و یهایو بروز آشفتگ دانشجویی نقش مهمی در زمینه تشدید

تاب آوری از سوی دیگر  .[14]مشکالت تحصیلی در دانشجویان دارند 

که فرد توانمندی الزم برای مقابله  باشدیتحصیلی به این معنی م

سازنده با عوامل استرس زا در جهت رسیدن به اهداف و موفقیت 

تحصیلی را داشته باشد. بنابراین تاب آوری تحصیلی یکی از عوامل مهم 

با توجه بنابراین  .[[16] شودیدر تبیین پیشرفت تحصیلی محسوب م

لکرد بر سالمت فردی و عم تواندیبه اینکه استفاده اعتیادی از اینترنت م

منفی و قابل توجه داشته باشد، شناسایی  ریتحصیلی دانشجویان تأث

کاربردی در سطح  یهامؤثر بر آن ضرورت دارد تا برنامهعوامل 

ها به منظور کاهش اعتیاد به اینترنت طراحی گردد. هدف از دانشگاه

پژوهش حاضر نیز بررسی ارتباط بین دو سازه مهم روانشناسی مثبت 

یعنی سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی در تبیین اعتیاد به 

 اینترنت دانشجویان است.

 راک روش

همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر  -روش پژوهش توصیفی

شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال 

دانشجو  211. در پژوهش حاضر تعداد باشدیم 1394-1395تحصیلی 

که شرایط ورود به پژوهش را دارا بودند )داوطلب شرکت در پژوهش 

مزمن جسمانی یا  یهایماریعدم ابتال به یکی از ببودن، مجرد بودن، 

تخاب ان یااختالالت روانشناختی( به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه

 به روش یهادر پژوهشتحقیق پاسخ دادند.  یهاشدند و به پرسشنامه

، [17]نفر اعالم شده است  51همبستگی، حداقل تعداد نمونه حدوداً 

اما در پژوهش حاضر به منظور افزایش اعتبار بیرونی و از بین بردن اثر 

دانشجو انتخاب شدند. شیوه  211ریزش نمونه گیری، تعداد نمونه 

تحصیلی  یهاانتخاب نمونه به این ترتیب بود که هر یک از رشته

عمران، مهندسی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، مهندسی )

( گروه آموزشی فنی مهندسی دانشگاه پیام مکانیک و مهندسی صنایع

نور شهر کرد، به صورت یک خوشه در نظر گرفته شدند، در مرحله بعد 

تحصیلی به شیوه تصادفی انتخاب  یهاچند کالس از هر یک از رشته

شدند و پژوهشگر با مراجعه به کالس و ارائه توضیحات الزم به 

همچنین به صورت نحقیق را توزیع کرد.  یهایان، پرسشنامهدانشجو

کامالً محرمانه خواهد  شانیهاشفاهی به آنها اطمینان داده شد که پاسخ

ماند، بدین ترتیب افراد شرکت کننده با رضایت آگاهانه در پژوهش 

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

استفاده شده است. این پرسشنامه  Yangاینترنت پرسشنامه اعتیاد به 

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

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

است و نمره بیشتر نشانگر مشکالت و وابستگی بیشتر در  111صفر تا 

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

این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در جمعیت آماری 

در پژوهش  .[18]محاسبه شده است  84/1دانشجویان کارشناسی 

 71/1حاضر پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

گیری منظور اندازههمچنین در پژوهش حاضر به گزارش شده است.

 Luthansشناختی شناختی از پرسشنامه سرمایه روانسرمایه روان

سؤال و چهار خرده مقیاس به  24استفاده شد. این پرسشنامه شامل 

بینی و امید است. آزمودنی به آوری، خوشهای خودکارآمدی، تابنام

ای لیکرت )از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( درجه 6هر سؤال در مقیاس 

دهد. نمره باالتر در این پرسشنامه نمایانگر سرمایه پاسخ می

یک بررسی نشان داد که پایایی  یهاافتهیتی بیشتر است. شناخروان

این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در جمعیت آماری 

در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه  .[19]است  85/1دانشجویان 

همچنین  گزارش شده است. 75/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

در پژوهش حاضر برای سنجش تاب آوری تحصیلی از پرسشنامه تاب 

 2114در سال  Samuelsآوری تحصیلی استفاده شده است که توسط 

به چاپ  2119ساخته شده است، سپس با گسترش مطالعه در سال 

سؤال است که از شرکت  41رسید. نسخه نهایی این پرسشنامه شامل 

تا میزان تاب آوری تحصیلی خود را بر روی  شودیکنندگان خواسته م

( تا کامالً موافقم 1از کامالً مخالفم )بیکرت  یایک مقیاس پنج درجه

 29یک پژوهش در ایران نشان داد که  یهاافتهیرجه بندی کنند. ( د5)

روانسنجی مطلوب برخوردار است و  یهایژگیسؤال این پرسشنامه از و

ارتباطی، جهت گیری آینده و مسئله محور و  یهاسه مؤلفه مهارت

کل  نمره توانیکه با جمع این سه مؤلفه م ردیگیمثبت نگر را اندازه م

تاب آوری تحصیلی را به دست آورد. همچنین پایایی این پرسشنامه نیز 

با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ در جمعیت آماری دانشجویان 

در پژوهش حاضر نیز پایایی  .[16]گزارش شده است  76/1و  62/1بین 

گزارش شده  85/1این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

و با  SPSS-18گردآوری شده به وسیله نرم افزار  یهااست. داده

استفاده از آمار توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی 

رگرسیون به شیوه گام به گام  ون و تحلیلیعنی ضریب همبستگی پیرس

(stepwise در سطح معناداری )تجزیه و تحلیل شدند. 11/1 

 هاافتهی

با میانگین سنی پسر(  89دختر و  111دانشجو ) 211در پژوهش حاضر 

 31/7، شرکت کردند. میانگین متغیر اعتیاد به اینترنت 11/23 ± 11/2

به دست آمد. همچنین میانگین متغیر سرمایه روانشناختی  68/22 ±

 ± 96/11و میانگین متغیر تاب آوری تحصیلی  61/81 ± 46/13

به دست آمد. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از  13/83

، 1 جدولضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج در 

شده است.بیان 
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 ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق: 1جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 . اعتیاد به اینترنت1

     1 -21/1** . تاب آوری تحصیلی2

    1 71/1** -48/1** . سرمایه روانشناختی3

   1 88/1** 53/1** -35/1** . خودکارآمدی4

  1 79/1** 85/1** 65/1** -27/1** آوری. تاب 5

 1 47/1** 61/1** 74/1** 45/1** -36/1** . خوش بینی6

 71/1** 73/1** 83/1** 89/1** 61/1** -27/1** . امیدواری7

 

 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام: 2جدول 

 R R2 F Sig متغیرهای پیش بین

 111/1 36/62 24/1 48/1 سرمایه روانشناختی گام اول

 111/1 54/37 27/1 52/1 تاب آوری تحصیلی گام دوم

 

که بین سرمایه  دهدینتایج ماتریس همبستگی پیرسون نشان م

روانشناختی و ابعاد آن یعنی خودکارآمدی، تاب آوری، خوش بینی و 

-35/1، -48/1امید با اعتیاد به اینترنت به ترتیب با ضریب همبستگی 

ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین  -27/1و  -36/1، -27/1، 

ن تاب آوری تحصیلی و اعتیاد به ، نشانگر آن است که بی1جدول نتایج 

ارتباط منفی و معنادار وجود دارد.  -21/1اینترنت با ضریب همبستگی 

که با افزایش سرمایه روانشناختی و تاب آوری  دهدینشان م هاافتهیاین 

تحصیلی، میزان اعتیاد به اینترنت نیز به طور معناداری کاهش پیدا 

 P < 11/1ین ضرایب در سطح . الزم به ذکر است که تمامی اکندیم

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام را نشان  2جدول معنادار هستند. 

 .دهدیم

جدول فوق، سرمایه روانشناختی همبستگی باال و  یهاافتهیبا توجه به 

 36/62مشاهده شده  fمعناداری با اعتیاد به اینترنت دارد و با میزان 

 24/1درصد ) 24 تواندیشود و به تنهایی مل وارد مدل میدر مرحله او

 =r2 .از واریانس اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیش بینی کند )

مشاهده شده  fهمچنین در مرحله بعد تاب آوری تحصیلی با میزان 

درصد  27و میزان قدرت پیش بینی به  شودیوارد معادله م 54/37

 یرهای(. این بدین معنی است که متغr2=  27/1افزایش پیدا کرد )

پیش بین یعنی سرمایه رونشناختی و تاب آوری تحصیلی در دو مرحله 

درصد از واریانس متغیر مالک یعنی  27 توانندیو به صورت مشترک م

پیش  111/1در سطح معناداری اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را 

 بینی نمایند.

 بحث

پژوهش حاضر نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و  یهاافتهی

آن یعنی خودکارآمدی، تاب آوری، خوش بینی و امیدواری  یهامؤلفه

با اعتیاد به اینترنت ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج 

نهایی به ت تواندیتحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه روانشناختی م

اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیش بینی  درصد از تغییرات 24

نماید. این نتایج بیانگر آن است که با افزایش سرمایه روانشناختی در 

دانشجویان از میزان اعتیاد به اینترنت در آنان به طور معنادار کاسته 

 .[23-21]انجام شده مطابقت دارد  یهاکه با سایر پژوهش شودیم

اند که بین سرمایه روانشناختی و همچنین مطالعات مشابه نشان داده

ط به اعتیاد ارتبا کاهش عالئم روانشناختی و به تبع آن کاهش گرایش

پژوهش حاضر همسویی  یهاافتهیمعنادار وجود دارد که به نوعی با 

این طور استدالل کرد  توانیم هاافتهیدر تببین این  .[25, 24]دارد 

انشناختی که توسط لوتانز و همکاران مطرح شده است، سرمایه رو

 ندکیدانشجویان را واجد افکار، احساسات و رفتارهای سازنده و مثبت م

در نتیجه  .[26]کاهد یم یاو از آسیب پذیری آنان به طور قابل مالحظه

دانشجویان از ابزار و امکانات موجود همچون اینترنت استفاده سازنده 

و به احتمال کمتری درگیر استفاده افراطی و غیرمناسب از  کنندیم

به عبارت دیگر یکی از عواملی که در  .[23-21]شوند یاینترنت م

افزایش گرایش به رفتارهای اعتیادی همچون اعتیاد به اینترنت در 

و  هاتیدانشجویان مؤثر است، عدم برخورداری دانشجویان از ظرف

روانشناختی الزم است. زندگی روزمره سرشار از  یهامهارت

است که دانشجویان باید با آن به صورت سازنده مقابله  ییهاتیموقع

الزم، زمینه  یهاو مهارت هاتیکنند، در صورت عدم برخورداری از ظرف

برای شکل گیری و تداوم رفتارهای بی حاصل همچون رفتارهای 

ناکارآمد محسوب  یاهای مقابلهاعتیادی که به نوعی جزو راهبرد

که  شودیاما امیدواری در دانشجویان باعث م. شودی، فراهم مشودیم

 برای مسیرهای جایگزین یافتن در باالیی توانایی موانع، با هنگام مواجه

 افزایش باعث نیز خوش بینی داشته باشند و خود اهداف به رسیدن

. خودکارآمدی نیز شوندیم شانیهاتیموفق از مثبت اسنادهای ایجاد

نترل ها و کبرای غلبه بر چالش شیهاییشامل باورهای مثبت فرد از توانا

 رلکنتبنابراین این خصوصیات مثبت و  .[21]است  هاتیبیشتر بر موقع

میشودکه در درجه اول به  باعث رویدادهای زندگی بر افراد این باالی

ناکارآمد همچون رفتارهای  یادنبال استفاده از راهبردهای مقابله

 کنترل بیشتری اینترنت از استفاده هنگام اعتیادی نباشند و در ثانی

آن که جزو ابزارهای الزم و ضروری  از استفاده در صرف شده زمان بر

 یهاافتهیباشند. همچنین  داشته ،شوندیدر دنیای امروزه محسوب م

پژوهش حاضر نشان داد که بین تاب آوری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت 

ارتباط منفی و معنادار وجود دارد و با ورود تاب آوری تحصیلی به معادله 

درصد  27رگرسیونی میزان پیش بینی کنندگی اعتیاد به اینترنت به 

افزایش پیدا کرد. با توجه به اینکه تاب آوری تحصیلی مفهومی جدید 
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 کمی نیز در یها، پژوهششودیادبیات روانشناسی مثبت محسوب م در

این مورد انجام شده است و امکان مقایسه مستقیم این یافته از پژوهش 

مشابه، همسو با  یهاحاضر با سایر مطالعات میسر نگردید. اما پژوهش

اند که بین تاب آوری و اعتیاد به اینترنت پژوهش حاضر نشان داده

 .[23-21]ی و معنادار وجود دارد ارتباط منف

ا و هزندگی دانشجویی همراه با برخی تنش گفت توانیدر تفسیر م

بهزیستی ذهنی دانشجویان را تهدید کند و  تواندیمسائلی است که م

الزم دچار  یهاو مهارت هایژگیدانشجویانی که به دلیل فقدان و

ناکارآمد  یامقابله یهادرماندگی شوند اقدام به استفاده از روش

 آنجا از .[27]تا به نوعی از شر عوامل استرس زا خالص شوند  کنندیم

 و طرح استرس زا عوامل مواجهه با هنگام در باال یتاب آور با افراد که

 مسائل به انعطاف پذیری خالقانه و طرز به و دارند برنامه ریزی

 سراغ به کمتر استرس زا عوامل مواجهه با هنگام در بنابراین ،نگرندیم

 شکل به اینترنت از و روندیم از اینترنت اعتیادی و افراطی استفاده

کنند  استفاده تعیین شده به اهداف دستیابی جهت در و شده حساب

بنابراین دانشجویانی که از تاب آوری تحصیلی باالتری  .[21]

شرایط استرس آور را تحمل کنند، در برابر  توانندیبرخوردارند، بهتر م

رویدادهای استرس آور انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند، علی 

رغم شرایط دشوار به صورت هدفمند به زندگی خود ادامه دهند و در 

نهایت بتوانند به اهدافشان در زندگی به خصوص اهداف تحصیلی نائل 

یک پژوهش اشاره کرد که نشان  یهاافتهیبه  توانیم دییشوند. در تأ

داد بین تاب آوری تحصیلی و موفقیت تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار 

در نتیجه تاب آوری تحصیلی از طریق افزایش  .[28]وجود دارد 

توانمندی دانشجویان برای مقابله مؤثر با عوامل استرس زا و بهبود 

ز ا عملکرد تحصیلی با کاهش آسیب پذیری در برابر تنش همراه است و

بروز و تدام رفتارهای افراطی و خارج از کنترل همچون اعتیاد به 

پژوهش حاضر در جامعه آماری دانشجویان پیام نور  .کاهدیاینترنت م

ژوهش پ یهاافتهیدانشگاه شهرکرد صورت گرفته است و باید در تعمیم 

 پژوهش یهاافتهیحاضر به سایر جوامع آماری احتیاط کرد. با توجه به 

آموزشی مبتنی بر ارتقاء  یهاها، دورهدر دانشگاه شودیحاضر توصیه م

تاب آوری تحصیلی برگزار  یهاسرمایه روانشناختی و یادگیری مهارت

شود تا از آسیب پذیری دانشجویان در برابر عوامل استرس زا کاسته 

 همچون اعتیاد به اینترنت پیشگیری شود. ییهابیشود و از آس

 گیرینتیجه 

 روانشناسی مثبت یهاپژوهش حاضر نشانگر آن است که سازه یهاافتهی

رت به صو توانندییعنی سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی م

منفی و معنادار در تبیین اعتیاد به اینترنت در دانشجویان نقش داشته 

باشند. سرمایه روانشناختی و تاب آوری تحصیلی از طریف افزایش 

 یاسازنده یهاو مهارت هایژگیروانشناختی افراد را واجد و یاهتیظرف

تا بتوانند به شیوه کارآمدتری در زندگی روزمره با عوامل استرس  کندیم

زا مقابله کنند و به احتمال کمتری درگیر رفتارهای بی حاصل و افراطی 

 همچون اعتیاد به اینترنت شوند.

 سپاسگزاری

 .رددگیر پژوهش حاضر تشکر و قدردانی ماز دانشجویان شرکت کننده د

 تاییده اخالقی

 الزم از دانشگاه پیام نور اخذ شده است. یمجوزها

 تعارض منافع

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

 منابع مالی
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