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پژوهش حاضر ،با هدف بررسي رابطه استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي دانشجويان با توجه بهه نشهش
واسطهاي استرس ادراک شده ،انجام شده است .اين پژوهش توصيفي از نهو همبسهتيي اسهت .جامعهه ممهاري
پژوهش شامل کليه دانشجويان مشطع کارشناسي دانشياه کاشهان در سهات تحصهيلي  4951-59بهود .تعهداد 822
دانشجو ( 842دختر و  07پسر) با روش نمونهگيري چندمرحلهاي طبشهاي (متناسه بها جنسهيت) انتخها شهدند.
براي جمعموري اطالعات از پرسشنامههاي اعتياد به اينترنت يانگ و استرس ادراک شده کوهن و همکاران ،و
معدت دانشجويان به عنوان مالک عملکرد تحصيلي استفاده شد .دادهها با استفاده از مزمون همبستيي پيرسهون و
تحليل رگرسيون سلسه مراتبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد که استفاده از اينترنت با عملکرد
تحصيلي همبستيي منفي معناداري داشته و به طور معکوس من را پيشبيني مينمايد .همچنين ،نتهايج رگرسهيون
سلسه مراتبي نشان دهنهده نشهش واسهطه اي اسهترس ادراک شهده در رابطهه ميهان اسهتفاده از اينترنهت و عملکهرد
تحصيلي بود .نتايج تلويحاً نشان داد که استفاده مفرط از اينترنت نهه تناها عواقه سهود باداشهتي مسهتشيم ،بلکهه
اثرات منفي غيرمستشيم از طريق استرس ادارک شده بر عملکرد تحصيلي جوانان دارد .ايهن يافتهههها بهه درک و
بينش باتر مربيان و متخصصان سالمت و سياستگذاران از تأثيرات استفاده مفرط و مسي زا از اينترنت در ميهان
دانشجويان و تدوين مداخله مناس کمک ميکند.
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مقدمه

اينترنت از پيشرفتهترين دستاورد هاي اخيهر بشهر اسهت کهه شهبکه گسهترده و بهيحهد و حصهري از
پيوندهاي متعدد را دربرميگيرد .تاريخ ظاور اينترنت به اواخر دههه  4597و اوايهل دههه  4507بهاز
ميگردد .اينترنت به واسطه کارميي فراوان و جذابيتهاي منحصر بهه فهرد ،مخاطبهان زيهادي را بهه
خود اختصاص داده است ( .)Biggs, 2000دسترسي به اينترنت تا سات  8775اندک بهود؛ امها ،ههم
اکنون به سرعت در حات افزايش است ( )Findahl, 2011و افراد  49تا  89ساله شايعترين کاربران
اينترنههت هسههتند ( .)Findahl, 2010ميههزان اطالعههات موجههود در اينترنههت در حههات حاضههر از
بزرگترين کتابخانههاي جاان بيشتر است و تناا با يک کليک ميتوان به بزرگترين پاييهاهههاي
اطالعهاتي دسترسهي داشهت ( .)Tao, Demiris, Graves & Sievert, 2003کاربردههاي فهراوان
اينترنت و جذابيتهاي من سب

شده که در ساتهاي اخير پديدهاي با عنهوان «اعتيهاد بهه اينترنهت»4

ظاور کند ( .)Fallah Mehneh, 2007اعتياد به اينترنت يک اصطالح گسترده است که گسترهاي
از انوا رفتارها و مشکالت کنترت تکانه را به وجود ميمورد ( .)Young, 1999مطالعهات گذشهته
عاليم متعدد اعتياد به اينترنت را مانند ساير اشکات اعتياد ،از جمله اعتياد بهه مصهرف مهواد ،اشهت ات
ذهني ،تالش ناموفق در کاهش استفاده از اينترنهت ،احسهاس بهيقهراري بهدون اينترنهت نهاتواني در
متوقف کردن استفاده بيش از حد از اينترنهت و خشهم بهيش از حهد در طهوت محروميهت را معرفهي
کردهاند ).(Young, 2004, Widyanto & Griffiths, 2006, Huang & Leung, 2009
اينترنت به خودي خود ابزاري بيطرف و خنثي است و ماهم نحهوه اسهتفاده افهراد از من اسهت.
اينترنت يک شمشير دو لبه است که استفاده مناس

از من ميتواند مانند يهک عصهاي جهادويي بهه

تسايل روند علمي /تحصيلي کمک کند ،در حالي که استفاده نامناس

از من ميتواند ويرانکننده

باشههد ( .)Gray, 2008همههانگونههه کههه در پههژوهش رنجبههر ،درويههزه و نراقههيزاده (Ranjbar,

) Darvizeh & Naragizadeh, 2011مشهاهده شهد ،اسهتفاده صهحيا از اينترنهت ماننهد اسهتفاده
پژوهشي و مموزشي به بابود عملکرد تحصيلي دانشمموزان منجر مهيشهود و در صهورت اسهتفاده
ناصحيا ،مشکالت زيادي را براي جامعه و افراد من به بار خواهد مورد .استفاده نادرست و بهيش از
حد از اينترنت و جدا شدن از دنياي واقعي فوايد اينترنت را به مسي

تبديل ميکند.

1. Internet addiction
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در مطالعات پيشين مشخص شده که اينترنت پيامدهاي مختلفهي ايجهاد مهيکنهد (Jackson et

) .al., 2006, Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin & Means, 2000از يک طرف ،برخهي از
پژوهشها نشان دادهاند که اينترنت مزاياي مموزشي فوقالعادهاي مانند دسترسي به اطالعات بيشتر،
ماارتهاي باتر هوش بصري ،افزايش ارتباطات معلم و دانشمموز را فهراهم مهيکنهد (Ni, Yan,

) Chen & Liu, 2009, Subrahmanyam, Greenfield, Kraut & Gross, 2001از سهوي
ديير ،اثرات منفي بسياري مانند سپري کردن اکثر سهاعات غيرمدرسهه در اينترنهت ،از دسهت دادن
کالس درس ،به خوا رفتن در مدرسه ،کاهش نمهرات ،از دسهت دادن تعهامالت اجتمهاعي ،جهدا
شدن از دييهر گهروهههاي اجتمهاعي (ماننهد باشهياه ورزشهي) را در پهي دارد & (Kim, LaRose
) .Peng, 2009, Huang & Leung, 2009نتايج پژوهش مورسي و شلبي (Morsy & Shalaby,

) 2012نشان داد ،جواناني که زمان بيشتري را صرف استفاده از فنموري کردنهد ،سهطوح پهايينتهر
پيشرفت تحصيلي را تجربه ميکنند .از منجا که عملکرد تحصيلي در دانشياه ،ذههن انديشهمندان و
پژوهشيران را به خود جل

کرده است و دانشجويان نشش مامي در مينهده کشهور ايفها مهيکننهد،

بررسي عوامل مؤثر با موفشيت تحصيلي منان مسأله پژوهشي قابل مالحظهاي در عرصه پژوهشهاي
مرتبط با مموزش عالي است.
با وجود منکه استفاده مناس

از فنموريهاي ارتباطي و اطالعاتي همچون اينترنهت مهيتوانهد

به موفشيت تحصيلي دانشجويان کمک نمايد ،استفاده مفرط از من ميتواند پيامهدهاي نهامطلوبي بهه
همراه داشته باشد .استفاده روزانه از فنموري ممکن است ،استرس ادراک شده را تحت تهأثير قهرار
دهههد ( .)Thomée, Härenstam & Hagberg, 2011اسههترس در ميههان دانشههجويان دانشههياه
موضو بسياري از تحشيشات در ساتهاي اخير بوده است .نتايج پژوهش گبهر و کومهار & (Gabre

) Kumar, 2012نشان داد که استفاده زياد از فيسبوک با استرس ادراک شده باال همهراه اسهت و
اين استرس ادارک شده عملکرد تحصيلي را تحت تأثير قرار ميدهد .دانشممهوزاني کهه در حهين
درس خواندن از فيسبوک استفاده ميکردند با عملکرد تحصيلي پايينتري روبرو شدند .تحشيشات
متعهدد (Misra, McKean, West & Russo, 2000, Pengilly & Dowd, 2000, Hudd et

) al., 2000, Pritchard & Wilson, 2003نشان داده است که ادراک سطوح بهاالي اسهترس در
دانشجويان منجر به کاهش عملکرد تحصيلي ميشود .ويتمن ( )Whitman, 1985بيان ميکند کهه
استرس بيش از اندازه مي تواند تأثير منفي بر عملکرد تحصيلي و دانشياهي دانشجويان داشته باشهد.
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هاد و همکاران ( )Hudd et al., 2000نشان دادند که زنان دانشجو استرس بيشتري نسبت به مردان
دارند و سطا باالي استرس منفي ادراک شده در منان باعث ايجاد رفتارهاي مختهلکننهده سهالمتي
از قبيل عادات غذايي ضعيف ،عادات خوا مختهل و ورزش کهمتهر مهيشهود و دانشهجوياني کهه
سطوح باالي استرس ادراک شده منفي را تجربه ميکردند ،داراي سالمت کمتر بودند و در طيهف
وسيعي از شاخص هاي زندگي از قبيل معدت دانشياهي ،وزن و سطوح سازگاري ،رضايت کمتري
داشتند .بنابراين ،با توجه به تحشيشات مذکور درباره نشش مخهر اسهتفاده مشهکلسهاز از اينترنهت،
پژوهش حاضر تهالش دارد تها بهه بررسهي رابطهه اسهتفاده مفهرط از اينترنهت بها عملکهرد تحصهيلي
دانشجويان با توجه بهه نشهش واسهطهاي اسهترس ادراک شهده پرداختهه و از ايهن طريهق بهه درک و
شناخت باتر اين موضو کمک نمايد .از اين رو ،پژوهش حاضر در صهدد من اسهت تها عهالوه بهر
بررسي رابطه مستشيم استفاده مسي زا از اينترنت بر عملکرد تحصيلي دانشهجويان بهه بررسهي تهأثير
غيرمستشيم استفاده مفرط و مسي زا از اينترنت بر عملکرد تحصيلي از طريهق اسهترس ادراک شهده
در دانشجويان نيز بپردازد .بنابراين ،فرضيههاي پژوهش به شرح زير است:
 .4استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه دارد.
 .8استرس ادراک شده در رابطه استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي دانشجويان ،نشهش
واسطهاي دارد.
روش

روش تحشيق اين پژوهش ،توصيفي از نو همبستيي است .جامعهه ممهاري پهژوهش حاضهر شهامل
کليه دانشجويان کارشناسي دانشياه کاشان در سات تحصيلي  4951-59بود .به منظور دستيابي بهه
مزمودنيهاي مورد نياز با استفاده از روش نمونهگيري چندمرحلهاي طبشهاي (متناسه

بها جنسهيت)

تعداد  977دانشجوي کارشناسي دانشياه کاشان به صورت تصادفي انتخا شده و بهه پرسهشنامهه
اعتياد به اينترنت يانگ و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و سؤات مربوط بهه معهدت تحصهيلي
خود پاسخ دادند .پس از کنار گذاشتن پرسشنامههاي ناقص تعداد  822پرسشنامه باقي ماند.
ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه در جدوت  4نشان داده شده است.
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جدول  .توزيع فراواني و درصدي نمونه مورد پژوهش بر حسب جنسيت ،وضعيت تأهل ،سن و وضعيت
استفاده از اينترنت

متغير
جنيست
وضعيت تأهل

گروه سني

وضعيت استفاده از
اينترنت

سطوح

فراواني

درصد

دختر

842

09/0

پسر

07

81/9

مجرد

898

54

متأهل

89

5

 87-42سات

492

10/5

 88-87سات

479

99/2

باالتر از  88سات

10

49/9

کاربر معمولي

490

92

کاربر در معرض خطر

448

92/5

کاربر معتاد به اينترنت

5

9/4

همانگونه که جدوت  4نشان ميدهد ،متناس با حجم جامعه 09/0 ،درصد گروه نمونهه را دختهران
و  81/9درصد از منان را دانشجويان پسر تشکيل دادند .ههمچنهين 54 ،درصهد از شهرکتکننهدگان
مجرد و  5درصد متأهل بودند .بيشترين فراواني در گروههاي سني مربوط به سن  42تا  87سات بهود.
به عالوه ،بيشترين فراواني در بين گروه نمونه مورد بررسي از نظر ميزان اسهتفاده از اينترنهت ،متعلهق
به کاربران معمولي با  92درصد و سپس ،کاربران در معرض خطر ابتال به اعتياد به اينترنهت بها 92/5
درصد بود و کهمتهرين فراوانهي را کهاربران معتهاد بهه اينترنهت ( 9/4درصهد) داشهتند .در مجمهو ،
 18درصد از افراد نمونه نمره باالتر از نمره برش  15مشخص شده در مشياس را کس کردهاند.
ابزارهاي گردموري دادهها به شرح زير هستند.
الف .پرسشنامه  02سؤالي اعتیاد به اينترنت يانگ :اين پرسشنامه داراي  87سؤات در طيهف ليکهرت پهنج
درجهاي است .دامنه نمرات اين مشياس بين  7تا  477است که نمهره بيشهتر ،نشهان دهنهده وابسهتيي
بيشتر به اينترنت و شديدتر بودن مشکالتي است که در نتيجه استفاده مفرط از من بهراي شهخص بهه
وجود ممده است .نمره  87تا  15نشان دهنده کاربر معمولي ،نمره  97تا  05نشهان دهنهده کهاربر در
معرض خطر و نمره  27تا  477نشان دهنده کاربر معتهاد بهه اينترنهت مهيباشهد .نشطهه بهرش در ايهن
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مشياس  15تعيين شده است .مورن 4در پژوهشي که براي بررسي پايايي و روايي مزمون يانگ انجام
داد ،بيان کرد که اين مزمون به عنوان ابزاري جات سنجش ،از پايهايي و روايهي بهااليي برخهوردار
اسهت ( .)Shayegh, Azad & Bahrami, 2009بها توجهه بهه مطالعهه مسهعودنيا (Masoudnia,

) 2013در ايران ،پايايي اين پرسشنامهه  7/22بهه دسهت ممهد کهه نشهان دهنهده پايهايي بهاالي ايهن
پرسشنامه است .در پژوهش حاضر ،پايايي اين پرسشنامه بها اسهتفاده از ملفهاي کرونبهاا برابهر بها
 7/51بود.
ب .پرسشنامه استرس ادراک شدده :پرسهشنامهه اسهترس ادراک شهده در سهات  4529توسهط کهوهن،
کمرک و مرملستين ( )Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983تايهه شهد و داراي  9نسهخه
 47 ،1و  41مادهاي است که در پژوهش حاضر از نسخه  41مهادهاي در طيهف ليکهرت  9درجههاي
استفاده شده است .اين مشياس براي سهنجش اسهترس عمهومي ادراک شهده در يهک مهاه گذشهته و
افکار و احساسهات مربهوط بهه حهواد اسهترس زا ،کنتهرت ،غلبهه و کنهار ممهدن بها فشهار روانهي و
استرسهاي تجربه شده به کار ميرود .کمترين امتياز کس

شده در اين مشياس  7و بيشهترين نمهره

 99است و نمره باالتر نشان دهنده استرس درک شده بيشتر است .کوهن و همکاران بهراي محاسهبه
روايي مالک اين مشياس ،ضري
ضري

همبستيي من را با اندازههاي نشانه شهناختي بهين  7/98تها  7/09و

ملفاي کرونباا را براي اين مشياس در سه گروه از مزمهودنيهها (دو گهروه دانشهجو و يهک

گروه نامتجانس ديير) ،بين  7/21تا  7/29محاسبه کهردهانهد .سهپاوند و گيالنهي & (Sepahvand

) Gilani, 2009ضري ملفاي کرونباا را  7/27محاسبه کرده اسهت .در پهژوهش حاضهر ،پايهايي
اين پرسشنامه با استفاده از ضري

همساني دروني (ملفاي کرونباا) برابر با  7/09بود.

شايان ذکر است که عملکرد تحصيلي در اين پژوهش ،بر اساس خودگزارشي دانشجويان از معهدت
ناايي تا نيمسات قبل (نيمسات اوت  )4951-59سنجيده شده است.
دادههاي به دست ممده ،با استفاده از مزمون ضري

همبسهتيي پيرسهون ،تحليهل رگرسهيون سلسهه

مراتبي و از طريق نرمافزار  SPSSو مزمون  Zسوبل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

1. Moren

رابطه استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي … 4 /

يافتهها

فرضیه اول :استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي دانشجويان رابطه دارد.
جدول  .2شاخصهاي توصيفي و ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي پژوهش

ميانگين

انحراف استاندارد

متغير
استفاده از اينترنت

19/12

49/52

استرس ادراک شده

89/02

9/09

پيشرفت تحصيلي

49/90

4/45

9

2

4
**
**

7/99

-7/97

4
**

-7/11
**

P<7/74

4
P<7/79

*

همانگونه که جدوت  8نشان ميدهد ،بين نمره ميزان استفاده از اينترنت و معدت کل تا تهرم گذشهته
(بههه عنههوان شههاخص پيشههرفت تحصههيلي) ،ضههري

همبسههتيي  r=-7/97وجههود دارد کههه در سههطا

 P<7/74معنادار است .اين همبستيي معکوس معنادار از لحاظ مماري به اين معناسهت کهه افهزايش
استفاده مفرط از اينترنت با پيشرفت تحصيلي پهايينتهر همهراه اسهت .ههمچنهين ،بهر اسهاس جهدوت
مذکور ،بين استفاده مفهرط از اينترنهت بها اسهترس ادراک شهده رابطهه مسهتشيم معنهادار **)r=7/99
( P<7/74و نيز بين استرس ادراک شده با پيشهرفت تحصهيلي همبسهتيي معکهوس معنهادار وجهود
(** r=-7/11و )P<7/74دارد.
فرضددیه دو

 :اسههترس ادراک شههده در رابطههه ميههان اسههتفاده مفههرط از اينترنههت و عملکههرد تحصههيلي

دانشجويان ،نشش واسطهاي دارد.
در ادامه ،با استفاده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي ،رابطه مستشيم استفاده از اينترنهت بها عملکهرد
تحصيلي و نشش واسطهاي استرس ادراک شده مورد بررسي قرار گرفته است .ضهراي
مرتبه اوت و دوم و نشش واسطهگري استرس ادراک شده ،در جدوت  9ممده است.

رگرسهيوني
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جدول  .9ضريب رگرسيون سلسله مراتبي عملکرد تحصيلي روي استفاده از اينترنت و استرس ادراک شده

β

مرتبه

متغير پيشبين

B

خطاياستاندارد

مرتبه

ثابت

40/94

7/400

اوت

استفاده از اينترنت

7/799

7/771

ثابت

42/89

7/88

استفاده از اينترنت

-7/780

7/771

-7/95

استرس ادراک شده

-7/799

7/775

-7/94

مرتبه
دوم

-7/97

t

سطح معناداري

50/99

7/777

-5/24

7/777

05/98

7/777

-0/95

7/777

-9/74

7/777

به منظور بررسي نشش واسطهاي استرس ادراک شده در رابطه استفاده مفرط با عملکرد تحصيلي بهر
اساس مراحل قانون ) )Baron & Kenny, 1986عمل شد .ايهن مراحهل عبارتنهد از .4 :رگرسهيون
همزمان عملکرد تحصيلي روي استفاده از اينترنت  .8رگرسيون ههمزمهان عملکهرد تحصهيلي روي
استفاده از اينترنت و استرس ادراک شده و  .9مشايسه مرحله يک و دو .چنانچه ضهراي

رگرسهيون

عملکرد تحصيلي از مرحله يک به دو کاهش يابد ،نشان از نشش واسطهاي استرس ادراک شده بين
مت يرهاي استفاده مفرط از اينترنت و عملکرد تحصيلي است.

همانطور که در جدوت  9ديده ميشود ،با ورود مت ير استرس ادراک شده ،بتهاي مت يهر اسهتفاده از
اينترنت نسبت به مرحلهاي که به تناايي وارد معادله شده بود ،کهاهش يافهت )از  7/97در مرحلهه
اوت به  7/95در مرحله دوم) .اين پديده نشانير نشش واسطهگهري اسهترس ادراک شهده در ارتبهاط
ميان استفاده از اينترنت با عملکرد تحصيلي است .از منجا کهه بها وجهود کهاهش بتها در مرحلهه دوم
همچنان معنادار است؛ بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که استرس ادراک شده در رابطه بين اسهتفاده
از اينترنت با عملکرد تحصيلي نشش واسطهاي جزيي (و نه کامل) دارد.

به منظور محاسبه شدت ضري

غيرمستشيم استفاده از اينترنت با واسهطه اسهترس ادراک شهده روي

عملکرد تحصيلي ،ابتدا ضري

استاندارد استفاده از اينترنهت روي اسهترس ادراک شهده ()β=7/99

در ضري

استاندارد استرس ادراک شده روي عملکرد تحصيلي ( )β=-7/94ضر شهد کهه عهدد

( )β=-7/44به دست ممد .سپس ،براي مزمون معناداري اين ضري

غيرمستشيم از مزمون سوبل 4بها

فرموت ( )z-value = a*b/SQRT(b2*sa2 + a2*sb2استفاده شد .براي محاسبه ممهاره  Zسهوبل و
معناداري من از يهک برنامهه سهاده تحهت و

بهه مدرس http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
1. Sobel test

رابطه استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي … 49/

اسههتفاده شههد .نتههايج نشههان داد کههه ايههن ضههري در سههطا خطههاي کههمتههر از  7/774معنههادار اسههت
( .)β=-7/44 ،Sobel'Z=1/921 ،P=7/774بنابراين ،نشش ميهانجي اسهترس ادراک شهده در رابطهه
استفاده از اينترنهت بها عملکهرد تحصهيلي معنهادار و موجهه اسهت .در جهدوت  ،1اثرههاي مسهتشيم و
غيرمستشيم مت يرهاي پژوهش در مدت رگرسيوني ارايه شده است.
جدول  .5اثرهاي مستقيم ،غيرمستقيم ،از متغيرهاي پژوهش

ضريب استاندارد

مسير

سطح معناداري

رگرسيوني ()β

اثر مستشيم استفاده از اينترنت بر عملکرد تحصيلي

-7/95

7/774

اثر مستشيم استفاده از اينترنت بر استرس ادراک شده

7/99

7/774

اثر مستشيم استرس ادراک شده بر عملکرد تحصيلي

-7/94

7/774

اثر غيرمستشيم استفاده از اينترنت بر عملکرد تحصيلي

-7/44

7/774

اثرکل استفاده از اينترنت بر عملکرد تحصيلي

-7/97

7/774

همانطور که مالحظه ميشود ،مت ير استفاده از اينترنت بر عملکرد تحصيلي داراي يک اثر مسهتشيم
منفي و معنادار و يک اثر غيرمستشيم معنادار از طريهق اسهترس ادراک شهده داشهته اسهت و در کهل
مت ير استفاده از اينترنت با ميانجيگري مت ير استرس ادراک شده توانستهاند  91درصد از واريهانس
عملکرد تحصيلي را در دانشجويان تبيين کنند .به طور خالصه ،مدت رگرسيون نشش واسطه استرس
ادراک شده در رابطه با عملکرد تحصيلي در شکل  4نشان داده شده است.
عملکرد تحصيلي
R2=1/95

β=-1/9

β=-1/93

استرس ادراک شده
R2=1/ 9

استفاده از اينترنت

β=1/94

شکل  .مدل رگرسيون نقش واسطه استرس ادراک شده در رابطه با عملکرد تحصيلي

.
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بحث و نتیجهگیري

هدف پژوهش حاضر ،بررسي رابطه استفاده مسي زا از اينترنت با عملکرد تحصيلي دانشهجويان بها
توجه به نشش واسطهاي استرس ادراک شده بود .از اين رو ،يافتهههاي پهژوهش در دو سهطا تبيهين
ميشوند ،در سطا اوت رابطه مستشيم استفاده مسي زا از اينترنت بها عملکهرد تحصهيلي دانشهجويان
تفسير و در سطا دوم رابطه غيرمستشيم استفاده مسي زا از اينترنت با عملکهرد تحصهيلي بهه واسهطه
استرس ادراک شده مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
در بررسي فرضيه اوت  ،نتايج پژوهش نشان داد کهه بهين اسهتفاده مفهرط از اينترنهت بها پيشهرفت
تحصيلي رابطه معکوس معناداري وجود دارد و هر چهه اسهتفاده از اينترنهت افهزايش يابهد پيشهرفت
تحصيلي کاهش مييابد .اين يافته با نتهايج پهژوهشههاي رنجبهر ،درويهزه و نراقهيزاده (Ranjbar,

) Darvizeh & Naragizadeh, 2011و ساچيترا ( )Sachithra, 2016همخوان اسهت .گرينفيلهد
) (Greenfield, 2000نيز معتشد است که استفاده بيش از حد از اينترنت براي نوجوانان ايهن خطهر
بالشوه را دارد که کار با اينترنت جاييزين تمام فعاليتههاي روزمهره مناها از جملهه درس خوانهدن،
زمان انجام دادن تکاليف و زمان استراحت مناا شود و امکان افت تحصيلي و مموزشي را به وجهود
ميمورد .مطالعات پيشين نشان داده است که مشدار زمان صرف شده در اينترنت توسط افراد جهوان
به طور قابل توجاي باعث حواسپرتي در انجام وظهايف علمهي (Levine, Waite & Bowman,
) ،2007کمبهود خهودتنظيمي ( )Lazarus, 1966و در نتيجهه ،عملکهرد ضهعيف مدرسهه (Clark,

) Frith & Demi, 2004مهيشهود .نتهايج پهژوهش ههاوي ( )Hawi, 2012کهه بها ههدف بررسهي
استفاده از اينترنت در بين جوانهان لبنهاني صهورت گرفهت ،نشهان داد کهه  18درصهد از کهل نمونهه
مشکالت قابهل تهوجاي داشهتند و بهه جهاي اسهتفاده از اينترنهت بهه عنهوان يهک ابهزار اطالعهاتي و
پژوهشي ،بيشتر از من به عنوان سرگرمي استفاده ميکردند که باعهث بهروز مشهکالت تحصهيلي در
مناا شد .دانشجويان تايواني به واسطه استفاده بيش از حد از اينترنهت بها مشهکالت تحصهيلي ماننهد
ترک تحصيل و يا از دست دادن عالقه به يادگيري روبرو شدند ( .)Chou & Hsiao, 2000عالوه
بر اين ،مطالعه لئونهگ و لهي ( )Leung & Lee, 2012ارتبهاط بهين بهازيههاي مناليهن و پيشهرفت
تحصيلي در بين نوجوانان و دانشجويان را بررسي کرده و نشان دادند کهه بازيکنهان معتهاد بهه بهازي
منالين نمرات مدرسه پايينتري نسبت به ساير همساالن خود دارند.
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بررسي فرضيه دوم پژوهش حاکي از وجود همبستيي مثبت و معناداري بين استفاده مسي زا از
اينترنت و استرس ادراک شده بود ،به اين معنا که افهزايش اسهتفاده از اينترنهت بها افهزايش اسهترس
ادراک شده همراه است .پژوهش هاي محدودي رابطه اعتياد به اينترنهت و اسهترس ادراک شهده را
مورد بررسهي قهرار دادهانهد .پهژوهش نهي ،ههيالييس و اربرينهگ (Nie, Hillygus & Erbring,

) 2012نشان داد که استفاده مفرط از اينترنت باعث ميشود که افهراد زمهان بها ارزشهي کهه صهرف
خانواده و دوستان خود ميکنند را به محافل اجتماعي کوچکتهر اختصهاص دهنهد کهه بها سهطوح
باالتري از تناايي و استرس همراه است .از منجها کهه اسهتفاده بهيش از حهد از اينترنهت بها برخهي از
مت ير ههاي ناسهازگار اجتمهاعي و روانهي ماننهد کهاهش ميهزان محافهل اجتمهاعي ،تناهايي & (Yao

) ،Zhong, 2014کاهش اعتماد به نفس و رضايت از زنهدگي ( ،)Anwar, 2015هيجهان خهواهي
) (Dalbudak et al., 2015و عملکرد پايين خانواده ( )Gunuc & Dogan, 2013همهراه اسهت،
اعتياد به اينترنت ميتواند باعهث افهزايش اسهترس شهود .ههمچنهين ،نتهايج پهژوهش سهنيوي و راد
) (Sanghvi & Rai, 2015نشان داد که بين اعتياد به اينترنت کم و متوسط با استرس ادراک شهده
رابطه وجود ندارد و در صورتي استرس ادراک شده با اعتياد به اينترنت در ارتباط است کهه اعتيهاد
به اينترنت در سطا بااليي باشد.
همانگونه که تحليل دادهها نشهان داد ،اسهترس ادراک شهده در رابطهه ميهان اسهتفاده مفهرط از
اينترنت و عملکرد تحصيلي دانشجويان ،نشش واسهطهاي جزيهي دارد .بهه ايهن معنهي کهه بها وجهود
مت يرهاي ميانجيگر ديير ،بخشي (و نه همه) تأثير استفاده مفرط از اينترنت بر عملکرد تحصهيلي از
طريق استرس ادراک شده صورت ميگيهرد .بهه عبهارت دييهر ،اسهتفاده مفهرط از اينترنهت باعهث
استرس شده و استرس ناشي از استفاده مفرط از اينترنت به نوبه خود باعث افهت عملکهرد تحصهيلي
مهيگهردد .همهانگونهه کهه پهژوهشههاي شهکري و همکهاران ( ،)Shokri et al., 2007طاله و
ضهيادالرحمن ( ،)Talib & Zia-ur-Rehman, 2012پتيهت و دبهار (،)Pettit & DeBarr, 2011
گبرو کومهار ( )Gabre & Kumar, 2012و امانوئهل ،ايهدوم و سهولومون (Emmanuel, Adom

نشان ميدهد ،استرس به عنوان يک عامل تأثيرگذار اصلي بر عملکرد تحصيلي شناخته شده اسهت.
کاپالن و سادوک ( )Kaplan & Sadock, 1988اظاار داشتند که اگهر چهه يهک سهطا باينهه از
اسهترس مههيتوانههد توانهايي يههادگيري را افههزايش دههد ،ولههي نههيامهي و واينيههومکي & (Niemi

) Vainiomäki, 1999استدالت کردند که استرس بيش از حهد مهيتوانهد باعهث بهه وجهود ممهدن
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مشکالت سالمت جسمي و رواني شده و پيشرفت تحصهيلي دانشهجويان را تحهت تهأثير قهرار دههد
( .)Hofer, 2007 Was, Woltz & Drew, 2006دانشمموزاني که مشکالت رواني و جسمي را
تجربه کردهاند ،در معرض خطر بيشتري براي عملکرد تحصيلي ضعيف هستند و در نتيجهه افهزايش
استرس تحصيلي و تداوم يک چرخه از استرس و مشابله ناسازگار ،سالمت مناا را به خطر مياندازد
( .)Haines, Norris, & Kashy, 1996دانشجوياني که سطوح باالي استرس ادراک شهده منفهي
را تجربه کردند از سالمت کمتري برخوردار بودند و از معدت دانشياهي و سهطا سهازگاري خهود
ناراضي بودند (.)Hudd et al., 2000
تحشيشات اخير نشان داده که استفاده از رسانه ،اغل اوقات با ديير اهداف روزمهره زنهدگي در
تناقض است ( .)Hofmann, Vohs & Baumeister, 2012در يک مطالعهه نظرسهنجي بهين 910
نوجوان اياالت متحده ممريکا که توسط جئونگ و فيشبين ( )Jeong & Fishbein, 2007انجهام
شد ،تعداد قابل توجاي از شرکتکنندکان گزارش دادند که مکرراً طهي انجهام تکهاليف درسهي از
اينترنت استفاده ميکنند و يا با دوستان خود در تعامل هستند .کشمکش ميهان اههداف و احساسهات
خودمگاه منفي موج مي شود که کنترت خود به علهت اسهتفاده از رسهانه بها شکسهت مواجهه شهود
( )Reinecke, Hartmann & Eden, 2014که اين مکانيسم به درک ارتباط بين استفاده مفرط و
مسي زا از اينترنت و افزايش استرس کمهک مهيکنهد .بنهابراين ،اسهتفاده از فهنموري اطالعهات و
ارتباطات خصوصي به ويژه ارسات و دريافت ايميل ،پيامهاي رسانههاي اجتماعي با افزايش اسهترس
ادارک شده در ارتباط است ( )Reinecke et al., 2016که اين استرس منجر به کهاهش عملکهرد
تحصيلي ميشود .در واقع ،تحشيشات مربوط به اعتياد به اينترنت نشان ميدهند که اسهتفاده مسهي زا
از اينترنت ميتواند يک استراتژي ناکارممهد مشابلهه بها اسهترس و نااميهدي باشهد (Li, Zhang, Li,

) Zhen & Wang, 2010و عوارض نامطلو اعتياد به اينترنت روي ابعاد مختلف سالمتي به ويهژه
سالمت رواني ميتواند منجر به مشکالت تحصيلي گردد (.)Turi et al., 2015
با توجه به نتايج پژوهش حاضر توصيه ميشود:
 سياستگذاريهاي مموزشي و فرهنيي مناس

بهراي ههدايت دانشهجويان بهه سهمت اسهتفاده

صحيا از اينترنت و بارهمندي از جنبههاي مثبت من در محيطهاي مموزشي انجام شود.
 مگاهي کافي از تأثيرات منفي استفاده بيش از حد از اينترنت به خانوادههها و دانشهجويان داده
شود.

رابطه استفاده مفرط از اينترنت با عملکرد تحصيلي … 44/

 مداخلههاي الزم به منظور کمک به دانشجويان براي کنترت ميزان استفاده از اينترنهت طراحهي
شوند.
 مراکز مشاوره دانشجويي ،برنامه هاي مموزشي الزم بهراي مهديريت اسهترس ناشهي از کهاربرد
مفرط از فنموريهاي ارتباطي مانند اينترنت را برنامهريزي و اجرا نمايند.
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