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 محمد رضا بهبودی
 فاطمه بهزادی راد

 چكيده

اما  ؛ها برای همگان استامروزه اینترنت یک عامل کلیدی برای انجام کارها در بیشتر حوزه
شود. اکنون به دلیل حضور  جدی یمشکالتایجاد ممکن است افزایش استفاده از آن باعث 

نیاز به مکان  و شوند میهای همراهی که به اینترنت وصل ها و تلفنهای شخصی، تبلترایانه
در حال  مهم مربوط به فناوری اطالعات، اعتیاد به اینترنت خاصی ندارند، یکی از مسائل

 ی رابطهپیشرفت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و نیز سنجش 
آماری  ی جامعهپیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان انجام شده است.  آن با

نفر از دانشجویان بودند که با استفاده  033نمونه  ی اندازهدانشجویان دانشگاه و  ی شامل کلیه
و  SPSS آماری افزار نرماز  ها داده وتحلیل تجزیه. برای شداز فرمول کوکران محاسبه 

مستقل و کای دو استفاده شد. نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت   Tهای آزمون
دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از  ی استفادهمنفی وجود دارد و همچنین  ی رابطهلی تحصی

نشان داد که اعتیاد به اینترنت با باال رفتن مقاطع  ها یافتهدانشجویان دختر است. عالوه بر این 
 .یابد میتحصیلی افزایش 

 گاه هرمزگان.: اعتیاد به اینترنت، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان، دانشکليدی واژگان
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 قدمهم

در دوران حاضر،  که چندان دارد. انکاری غیرقابلرشد روزافزون اینترنت فواید و اهمیت 
، توسعه و ریزی برنامهنقش محوری اینترنت چنان اساسی است که بدون آن امکان 

 پذیر امکانهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در جهان آینده در زمینه وری بهره
اکثر نیازهای  ای چندرسانه فنّاوریقوی و  ای رسانه عنوان به اینترنت نخواهد بود.

موجب کشش افراد برای تأمین نیازهایشان  مسئلهو همین  کند میبنیادین بشر را تأمین 
به این محیط  ها آنبه دنیای مجازی است. تا حدی که این وابستگی تبدیل به اعتیاد 

 (.8011 ،)فرشباف شود می

ارتباطی  های فناوریمعضالت مهم زندگی در کنار  اجتماعی و های دغدغهما یکی از ا
است. این امر  ها آنافراطی به  های وابستگییا  ها فناوریاز  استفادهجدید، اعتیاد به 

به استفاده و نیز  مند عالقهافراد  بر شمار روز روزبهاینترنت که  ی زمینهدر  خصوص به
تلفن همراه  های شبکهدر  مخصوصاًبه دلیل کاربردهای فراوان آن از آن  کننده استفاده
 .شود میافزوده 

مردم به اینترنت شاهد نوعی وابستگی در نوجوانان و  ی گستردهبا دسترسی  زمان هم
جوانان در جهان مجازی  ویژه بهکه روابط افراد  حال درعینطرفی  از جوانان هستیم.

)سامسون و کین شود  میبط آنان در جهان واقعی کاسته ، در مقابل از روایابد میافزایش 
ع گوناگون آمار متعددی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در جوام ی زمینه در .(5332

 ی کننده استفادهمیلیون  23میانگین نسبت معتادان به ازای هر  طور به ولی وجود دارد
درصد از  83تا  2گفت  توان می یعنی ؛میلیون برآورد شده است 2تا  5عادی حدود 

علوی و رضاپور ) کنند میاز آن استفاده  ای گونهاینترنت به شکل اعتیاد  کنندگان استفاده
8011). 

، تحت تأثیر عوامل دهد میروان شناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان 
 درواقعاز عوامل شخصیتی  منظور .است: محیطی، عاطفی و شخصیتی مانندبسیاری 

فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها  تواند میشخصیتی است که  های ویژگیان هم
شخصیتی متفاوت دست به  های ویژگیممکن است فرد دیگری با  که درصورتی. کند

عواملی است که قادر است  ترین مهمعوامل شخصیتی از  بنابراین چنین رفتارهایی نزند،
مختلف کمک شایان  های موقعیتدر رفتاری در انسان  های پیچیدگیدر شناخت 

 کند.توجهی 
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مثل تغییر دادن سبک  ؛با توجه به پیامدهایی که اعتیاد به اینترنت برای فرد معتاد دارد
کار  ی درنتیجهخود  سالمت به توجهی بیصرف زمان بیشتر در اینترنت  منظور بهزندگی 

وقت بیشتر در اینترنت، صرف  منظور بهمهم زندگی  های فعالیتبا اینترنت، اجتناب از 
کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و دوستان، مشکالت مالی، مشکالت 

قشر عظیمی از جامعه را  ازآنجاکه( و 8111تحصیلی و مشکالت جسمانی )یانگ 
. شوند میکه از مشتریان اصلی اینترنت محسوب  دهند میجوانان تشکیل 

 ترین اساسیجوامع بشری است و یکی از  ی نبهجا همه ی توسعهکلید  وپرورش آموزش
 ازآنجاکهو  داند میو مولد  یافته توسعهخود را تربیت انسانی  های مأموریتوظایف و 

اعتیاد به اینترنت در سایر کشورهای جهان صورت گرفته  ی حوزهمطالعات فراوانی در 
 منظور به، اما اند کردهاست و عوامل بسیاری را نیز در ظهور این اختالل شناسایی 

فرهنگی و اجتماعی  های تفاوتمبتنی بر پژوهش در هر جامعه توجه به  ریزی برنامه
بنابراین به دلیل  ؛ضروری است لذا پژوهش حاضر به این مهم کمک خواهد کرد

اهمیت و کاربرد فراوان اینترنت در آموزش و در بین دانشجویان این تحقیق به بررسی 
. لذا هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه بین اعتیاد پردازد می این مهم در دانشگاه

 به اینترنت و پیشرفت تحصیلی است.

 تحقيق ی پيشينهمبانی نظری و 

 اما شد؛معرفی  (8111) 1اعتیاد به اینترنت اصطالحی است که اولین بار توسط یانگ
شناسان در اخیر، هنوز در بین روان  های سالمطالعات گسترده در  رغم علی تاکنون
یک  عالوه بهاین اختالل توافق حاصل نشده است.  گیری اندازهتعریف و  ی زمینه
جامع که بتواند تعیین کند که چگونه این اختالل به بهداشت روانی یا اجتماعی  ی نظریه

 عنوان بهاعتیاد به اینترنت  طورکلی به (.8018 وجود ندارد )احمدی، کند میارتباط پیدا 
، اجتماعی، درسی و یا شناختی روانمشکالت  تواند میاز اینترنت که  نوعی استفاده

نوعی اعتیاد  عنوان بهاختالل  این .شود میشغلی در زندگی فرد ایجاد کند تعریف 
فرد نه به ماده مخدر بلکه به احساسی که در هنگام  که شود میرفتاری در نظر گرفته 

از دیدگاه یانگ  .(8010 ،پارسائیان) شود میمعتاد  آورد میاستفاده از اینترنت به دست 
استفاده از اینترنت است که موجب  انطباقی غیر( اعتیاد به اینترنت الگوی 8111)

                                                                                                                            
1.Yang 
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 .شود میبالینی  از نظر فراوانتخریب یا ناراحتی 
آنالین و  های بازیاینترنتی ) های بازی: ازجملهاعتیاد به اینترنت انواع گوناگون دارد 

اجتماعی، چت و  های شبکهاینترنتی )بودن در  های ارتباطبه  اعتیاد قمار آنالین(،
پورنوگرافی )در این حالت فرد مدام در اینترنت به دنبال  های استفادهتاالرهای گفتگو(، 

 ی شیفتهاطالعات )در این نوع اعتیاد، فرد  آوری جمعتحریکات جنسی است(، اعتیاد به 
 . (8018بازرگان )(شود میغنای اطالعات وب 

 هایی نشانه. کند میافراد جدا  ی بقیهدارد که فرد معتاد را از  هایی نشانهاعتیاد به اینترنت 
تکراری  تالش فزاینده، صورت بهذهنی به اینترنت، استفاده از اینترنت  بستگی دل مانند

 خستگی؛ احساس از کامپیوتر، ازحد بیش ی استفادهو ناموفق برای کاهش و یا ترک 
کاهش استفاده از اینترنت، از دست دادن  های زمانو عصبانیت در  افسردگی ؛قراری بی

 . روابط مهم شغلی و تحصیلی، دروغ گفتن به اعضای خانواده و...
تحصیلی را مقدار  پیشرفت است. شده  ارائهبرای پیشرفت تحصیلی تعاریف مختلفی 
، شود میمختلف درسی سنجیده  های آزمونیادگیری آموزشگاهی فرد که از طریق 

پیشرفت تحصیلی به موفقیت فراگیران در امور تحصیلی  طورکلی به. کنند میتعریف 
در تعریفی دیگر  .(8013فوالدی، )باشد  سنجش قابل ها آزموناشاره دارد که بر اساس 

منظور از پیشرفت تحصیلی یادگیری مجموعه مطالبی است که تحت عنوان درس یا 
. میزان دسترسی به این انتظارات شود میدر طی یک سال به فراگیران ارائه مواد درسی 

آن را  توان می که شود میمشخص  برگزارشدهاز نمره اکتسابی فراگیران در امتحانات 
 ( .8013پیشرفت تحصیلی نامید )وجدان پرست، 

. بدون تردید پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی از اهمیت واالیی برخوردار است
تا عواملی که عملکرد یادگیرندگان را  اند کردهتالش  روانشناسیژوهشگران آموزشی و پ

( 8111)8که در این میان موهن و گوالتی کنند، شناسایی دهند میبهبود و ارتقا 
را در  یو عوامل اند دادهپیشرفت تحصیلی انجام  کنندگان تعیینفرا تحلیلی بر  ای مطالعه

: هوش، محیط خانوادگی، تحصیالت اند ازند که عبارتدان میپیشرفت تحصیلی مؤثر 
و  گرایی درونبین والدین، انگیزش متغیرهای شخصیتی از قبیل  ی رابطهوالدین، 

 ، ادراک خود و سازگاری.پریشی روان، گرایی برون
 ها دانشگاهعوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان  توان میدر یک رویکرد جامع  

بر پیشرفت  مؤثر: عوامل 8شماره  نمودار عامل زیر بررسی کرد.را در قالب چند 
 .دهدرا نشان می (8111موهن، گوالتی، )
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که از اینترنت زیاد استفاده  آموزانی دانشدرصد از  23مطالعات یانگ نشان داد که 
 .اند داشتهو مطالعه و توجه کمتری به درس در کالس  تر ضعیف، نمرات کنند می

درصد  23که  دهداعتیاد به اینترنت در محیط شغلی هم نشان می ی زمینهدر  مطالعات
،  1روبرت)کاری است های غیر استفادهکاری مرتبط به  های محیطاز مصارف اینترنت در 

افراد  کهنفر از دانشجویان یونان انجام شد نشان داد  2521که در بین  ای مطالعه (.8111
گفتگو و  های اتاقو بیشتر به  اند شدهتحصیلی  معتاد به اینترنت دچار افت عملکرد

تحقیقات نشان داد که مردان با احتمال بیشتری نسبت به زنان  این .پرداختند میوبالگ 
 (.5383، 2فرانکو) دارندبه اینترنت اعتیاد 

در مورد اعتیاد به اینترنت، این اعتیاد را در  نظران صاحبتحقیقات گروهی از  ی نتیجه
ترتیبی اعتیاد در بین  روند  یکن سراسر کشور بررسی کرده و به بین دانشجویا

دانشجویان دست یافتند که در ابتدای این روند آمریکا و آفریقای جنوبی و بعد از آن 
 .(8ناکس ،زاونن یانگ،) دارندجنوبی، تایوان، نروژ، انگلستان، ایتالیا و چین قرار   کره

                                                                                                                            
1. Robert 
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کاربران وابسته به اینترنت بودند که  گویان پاسخدرصد از  13نتایج یک مطالعه  طبق
 سازد می خاطرنشان یانگ را از خود بروز دادند. توجهی قابل معتادانهرفتار  های انگاره

شدیدی در زندگی تحصیلی، اجتماعی،  های انقطاعو  ها گسستکه وابستگی به اینترنت 
تحقیقی دیگر با  در (.8،8111ایجاد کرده است )یانگ کنندگان مشارکتمالی و شغلی 

شخصیتی نوجوانان، به این  های ویژگیو  نفس اعتماد به اعتیاد به اینترنت در  اثرعنوان 
اجتماعی  های تماسنتیجه رسیدند که نوجوانان معتاد به استفاده از اینترنت از 

اعتماد به و  کنند میاز اینترنت برای فرار از واقعیت استفاده  ها آن، کنند می گیری کناره
 (.8111، 5کرات و دیگران) دارندپایینی  نفس 

پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیده بود که اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان شایع 
 ی رشتهاست و میزان وابستگی آن در بین دختران و پسران و همچنین با توجه به 

 اثروان )پژوهشی با عن در (.5385و همکاران، زاده حسنمتفاوت است ) شان یلیتحص
اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه  ی سرمایهفناوری جدید اطالعات و ارتباطات بر 

میان میزان استفاده از  حاکی از این است که آمده دست بهنتایج  (عالمه طباطبایی
 ی رابطهاجتماعی دانشجویان  ی سرمایهجدید ارتباطات و اطالعات و  های فناوری

 .استدر سطح پایینی  آمده دست  به همبستگیکه  هرچند مستقیمی وجود دارد.
 (.8011،پناهی)

که اعتیاد پسران به اینترنت بیشتر از دختران است،  اند رسیدهاکثر تحقیقات به این نتیجه 
این دلیل  شناسی روانجنسیتی باشد که جا دارد محققان  های ویژگیدلیل این امر شاید 

 را پیگیری کنند.

و  شود میپیگیری  ها رسانهو از طریق  شود میمخدر در جامعه نهی اعتیاد به مواد 
 و کنترل کنند. دارند نگهدور  اعتیادهافرزندان خود را از این  کنند میسعی  ها خانواده

از نهادها توجه خاصی به اعتیاد اینترنتی که حتی  کدام هیچدر حالی است که  این
ر با جسم افراد در ارتباط است و اینترنت با . مواد مخدکنند نمی ،رسد میبه نظر  تر مهم

ناشی  های آسیب ازآنجاکهمشخص است اما  کامالًافکار و روان افراد، اهمیت موضوع 
قرار  نهادها مورد توجه، شود مینشان داده  درازمدت تقریباً درزمانیاز اینترنت 

 .گیرد نمی

                                                                                                                            
1. Franko 
2.Yang, Zawnen,Naks 
4.Yang 
5. Kerat at all 
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 از: اند عبارتدارند  که برای این تحقیق وجود هایی فرضیهبا توجه به موارد فوق 
 بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد. .8
تفاوت معناداری در میزان اعتیاد به اینترنت با توجه به جنسیت دانشجویان وجود  .5

 دارد.
تفاوت معناداری در میزان اعتیاد به اینترنت با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی  .0

 رد.دانشجویان وجود دا
 های دانشکدهتفاوت معناداری در میزان اعتیاد به اینترنت با توجه به دانشجویان  .4

 مختلف وجود دارد.

 روش تحقيق

ماه  1مقطعی در  صورت بهپیمایشی است که  –روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی 
دانشجویان  ی کلیهآماری پژوهش شامل  ی جامعه انجام گرفته است. 8015دوم سال 

. این پژوهش با استفاده از روش استنفر است،  0211دانشگاه هرمزگان که 
به پرسشنامه، تمامی  دهندگان پاسختصادفی و توزیع پرسشنامه انجام شد.  گیری نمونه

و سایت  تئاتر آمفی، حیاط، ها کالستصادفی در  صورت بهدانشجویانی بودند که 
با توجه به فرمول کوکران  توزیع قابل های نامهپرسش تعداد دانشگاه حضور داشتند.

پرسشنامه  502پرسشنامه توزیع شد و  033این فرمول تعداد با توجه به محاسبه شد که 
 شد. آوری جمع

 سؤاالتقرار گرفت، شامل چند بخش بود، قسمت اول،  مورداستفادهکه  ای پرسشنامه
ساخته بود و مربوط به  دوم پرسشنامه محقق قسمت مربوط به جمعیت شناختی بود.

دسترسی به اینترنت و مشکالت مربوط به آن  ی نحوهدانشجویان،  ی استفاده های زمینه
 لیکرتیانگ بود که با طیف  سؤالی 53استاندارد  ی پرسشنامه و قسمت سوم شد می

که این پرسشنامه از  اند دادهپیشین نشان  های پژوهش. گرفت میقرار  مورد بررسی
 13و در کره  درصد 12کرونباخ در سوئد  آلفای اعتبار و روایی باالیی برخوردار است.

 .شدمحاسبه  درصد
از جداول آمار  هایی نمونهانجام شد و  SPSS افزار نرمتوصیف و تحلیل با استفاده از 

د به اینترنت، میزان تحقیق متغیر مربوط به اعتیا های آزمون در زیر است. قرار بهتوصیفی 

جداول  .استپیشرفت تحصیلی، حدود معدل متغیر مربوط به  استفاده از اینترنت و
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 .دهند میاطالعات توصیفی تحقیق حاضر را نشان  0تا  8 ی شماره

 ها برحسب جنسيت توزیع فراوانی و درصد آزمودنی .3جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی جنسيت

 0181 15 مرد

 1885 844 زن
 

 ها برحسب مقاطع تحصيلی توزیع فراوانی و درصد آزمودنی .5جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی مقطع
 2081 852 کارشناسی

 0181 15 کارشناسی ارشد
 481 88 دکتری

 ها برحسب دانشكده توزیع فراوانی و درصد آزمودنی .9جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی درصد
 1 81 کشاورزی

 24 851 علوم انسانی
 8282 45 فنی و مهندسی

 8081 00 علوم پایه
 282 80 علوم و فنون دریایی

 تحقيق: های یافته

اول  ی فرضیهاول تأیید شد. بر اساس  ی فرضیه دهد مینشان  4که جدول شماره  طور همان
 ی دهنده نشانهمبستگی بین استفاده از اینترنت و پیشرفت تحصیلی منفی بوده و  ی رابطه

 .یابد میاین است که با افزایش استفاده از اینترنت میزان پیشرفت تحصیلی کاهش 

 ی اول، همبستگی بين استفاده از اینترنت و پيشرفت تحصيلی آزمون فرضيه .6جدول 

Model R R 
square 

Adjusted R 
square 

Std. Error of the 
estimate 

1 .12 .00 .004 2.00678 
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دوم نیز تأیید  ی فرضیهدید  توان می 2که در جدول شماره  شده انجامآزمون  اساس بر
جدول نشان  نتایج و مستقل سنجیده شد Tدوم با استفاده از آزمون  ی فرضیهشد. 

 پسران از اینترنت بیشتر از دختران است ی استفادهمیانگین  که دهد می

 پسران و دختران از اینترنتی  ی دوم، ميانگين استفاده فرضيه آزمون .2جدول 

 ميانگين تعداد جنسيت سؤال
انحراف 

 معيار
خطای 
 ميانگين

طور متوسط چند ساعت از  در هفته به
 کنید؟ اینترنت استفاده می

 مرد
 زن

18 
840 


 


 


 

 
سوم  ی فرضیههم سوم تأیید شد.  ی فرضیه دهد مینشان  1که جدول شماره  طور همان

-Pearson Chiبا استفاده از آزمون کای دو سنجیده شد. با توجه به اینکه میزان 

Square  است بنابراین بین دو متغیر رابطه وجود دارد و بررسی نتایج 32کمتر از /
که با افزایش مقطع تحصیلی میزان استفاده از  دهد میجداول در این آزمون نشان 

 .یابد مینت نیز افزایش اینتر

 ی سوم، مقطع تحصيلی ميزان استفاده از اینترنت فرضيه آزمون .4جدول 

Asymp. Sig. (2- sided) DF Value  

.000 

.000 

.002 

12 
12 
1 

35.707  
40.384 
9.801 
 
229 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 

 
چهارم رد  ی فرضیه 2در جدول شماره  شده دادهماری نشان آنتیجه آزمون  اساس بر

شد. این فرضیه نیز از روش آزمون کای دو انجام شد و نتایج نشان داد که بین 
 معناداری وجود ندارد. ی رابطهمختلف و اعتیاد به اینترنت  های دانشکده

 تلف و اعتياد به اینترنتهای مخ ی چهارم رابطه بين دانشكده فرضيه . 7جدول 

Asymp. Sig. (2- sided) DF Value  

.378 

.279 

.062 

24 
24 
1 

25.524 
27.522 
3.493 
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 ها پيشنهاد، بحث و گيری نتيجه

اسی اس های از دغدغهاثرات جانبی فناوری اطالعات و ارتباطات ازجمله اینترنت یکی 
اعتیاد به  اثرقرار بگیرید. این مطالعه  موردتوجهن باید هست که در کنار مزایای زیاد آ

 بین داد نشان قرار داد. نتایج موردبررسیتحصیلی دانشجویان را  اینترنت بر پیشرفت
 این امر در بین و دارد وجود منفی ی رابطه تحصیلی یشرفتپ و اینترنت به اعتیاد

 که داد نشان ها یافته این بر عالوه. است دختر دانشجویان از بیشتر پسر دانشجویان
 .یابد می افزایش تحصیلی مقاطع رفتن باال با اینترنت به اعتیاد

در  نوعی به ها آناین مطالعه با برخی از مطالعات پیشین همسو و با برخی از  های یافته 
( انجام داد به نتایجی مشابه 8018) زاده حسنکه  ای مطالعه مثال عنوان بهتضاد هست. 

دوم که اعتیاد به اینترنت را با جنسیت  ی فرضیهفرضیه اول رسیده بود.  در تحقیق ما
دانشجویان پسر از اینترنت بیشتر از  ی استفادهنیز تأیید شد و نشان داد که  سنجید می
 زاده حسن(، 8011این نتیجه مشابه نظرات زکریایی ) که ؛نشجویان دختر استدا
( است که نشان داده بود 8018( و مخالف نظر احمدی )8011( و هادی پور )8018)

دانشجویان دختر از اینترنت بیشتر از پسران است یا نظر روحانی  ی استفادهمیزان 
اده از اینترنت و جنسیت وجود ندارد. ( که نشان داد تفاوت معناداری بین استف8013)

بر دختران نسبت به پسران باشد. در این  ها خانوادهدلیل این امر شاید نظارت بیشتر 
سوم نیز تأیید شد و نشان داد که بین استفاده از اینترنت و مقطع  ی فرضیهمطالعه 

تحصیلی  با باالتر رفتن مقطع تحصیلی رابطه وجود دارد و با توجه به جداول آماری
ارتباط  آخر رد شد و نشان داد که ی فرضیهاما  یابد؛ میاعتیاد به اینترنت نیز افزایش 

 مختلف وجود ندارد. های دانشکدهمعناداری بین اعتیاد به اینترنت و 
با توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت باعث مشکالت جدی روحی روانی و جسمانی 

 سازان آیندهدر بین دانشجویان که  مخصوصاًآن،  از ازاندازه بیش ی استفاده، شود می
. با توجه به اینکه با رساند میکشور هستند عالوه بر خود فرد به جامعه نیز آسیب 

یکی از  مطمئناً، یابد میافزایش مقاطع تحصیلی میزان استفاده از اینترنت نیز افزایش 
 های سایتمقاطع باالتر از اینترنت جهت تحقیق و جستجو در  ی استفادهدالیل اصلی 

کتابخانه را  های کتابکه تعداد  شود می. به مسئولین دانشگاه پیشنهاد استعلمی 
بیشتر  ها سایتجستجو در  جای بهکنند تا دانشجویان  روز بهرا  ها کتابافزایش دهند و 

ین دانشگاه این است که سایت های پیشنهاد دوم به مسئول و ؛استفاده کنند ها کتاباز 
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 موردنظرالتین علمی را نیز خریداری نمایند تا دانشجویان در زمان کمتری به مطالب 
 بین درمیزان استفاده از اینترنت را  توان میخود دست یابند. با این دو روش 

. اعتیاد به شود میدانشجویان کاهش داد که این خود باعث سالمت افراد و جامعه 

دانشجویان از  اغلب .دارد بیشتری های بررسیترنت موضوعی جدید است که نیاز به این
و این جستجوی زیاد  کنند میاینترنت برای جستجو در سایت های علمی استفاده 

. متأسفانه این کنند میباعث اعتیاد به اینترنت شده است اما هدفی را دنبال  هرچند
با  خصوصاً در حال شیوع است. شدت هبموضوع در بین نوجوانان و کودکان نیز 

همراهی که به  های تلفنها و شخصی و تبلت های رایانهو حضور  فنّاوریافزایش 
 رسان پیاماجتماعی موبایلی و یا  های شبکهو نیز گسترش  شوند میاینترنت وصل 

 شرایط برای اعتیاد به اینترنت گسترش یافته است.
اجتماعی و سایت  های شبکهحبت از اینترنت و ص دورافتادهاکنون حتی در روستاهای 

عوامل زندگی  ترین حیاتیبیان کرد که یکی از  توان میهای علمی است. بدون شک 
 توان میاستفاده از این عامل حیاتی را ممنوع کرد اما  توان نمیبشر اینترنت است. 

و مدارس  ها رسانهفرهنگ درست استفاده کردن از آن را یاد گرفت و به کار برد. 
آموزشی باید به این امر مهم توجه کرده و فرهنگ درست  های پایگاه ترین مهم عنوان به

 شود مینیز پیشنهاد  ها دانشگاهاستفاده از اینترنت را از کودکی به افراد بیاموزند. در 
درست استفاده از اینترنت نیز بپردازد و  سازی فرهنگواحد فناوری اطالعات به 

 سازد. آگاهاز عواقب اعتیاد به اینترنت دانشجویان را 
اعتیاد  شود میتی پیشنهاد موردبررسی زیاد هست به محققان آدر این حوزه موضوعات 

 صورت به یا موبایلی را رسان پیاماجتماعی  های شبکه مخصوصاًاجتماعی  های شبکهبه 
. استاصلی اعتیاد این امر  های علتجداگانه بررسی نمایند زیرا در حال حاضر یکی از 

روانی و جسمانی معتادان به اینترنت نیز بررسی شود  آثار شود میعالوه بر این پیشنهاد 
بررسی اعتیاد به اینترنت در سایر  تواند میو راهی برای درمان ارائه گردد. نتیجه جالب 

ی و علمی در بین وجود امکانات تفریح ای رابطههم باشد تا تعیین شود آیا  ها دانشگاه
بین  ی رابطهمناطق مختلف کشور و اعتیاد به اینترنت وجود دارد یا خیر. همچنین 

و میزان اعتیاد به اینترنت دانشجویان بررسی شود تا نشان  ها دانشگاهسایت های علمی 
در کاهش صرف زمان دانشجویان در  تأثیریدهد دسترسی به سایت های علمی 

 تحقیقات تمامی مانند تحقیق که این کردیان باید عنوان در پااینترنت دارد یا خیر. 
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 محدودیت زمان و منابع، به توجه با. است نبوده مشکالت و ها محدودیت از خالی
 .دهند قرار موردبررسی بطورکامل را مسئله این ابعاد نتوانستند محققان
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 منابع

(. بررسی میزان شیوع اعتیاد به 8018احمدی، هدی؛ سادات زاده، فاطمه؛ بیگی، مهدیه )
جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشگاه عالمه  های ویژگیآن با  ی رابطهاینترنت و 
 81-04، 52تربیتی، شماره  شناسی روانطباطبایی، 

، یشناس رواندر دانشجویان، هویت  های یتوضع(. اعتیاد به اینترنت و 8013باقری، حمید )
 81-54، 52رشد مشاور مدرسه، شماره 

شخصیتی دانشجویان  های ویژگیبین اعتیاد به اینترنت و  ی رابطه(. 8018بهشتیان، محمد )
 21-8،11دولتی تهران، جامعه پژوهی فرهنگی، شماره  های دانشگاه

 اجتماعی، ی سرمایهجدید اطالعات و ارتباطات بر  های فناوری تأثیر (.8011پناهی، حسین )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه پایان
هوش هیجانی  ی یهپااعتیاد به اینترنت بر  بینی یشپ(. 8013جعفری، نسیم؛ فاتحی زاده، مریم )

، شناسی کاربردی درروان، دانش و پژوهش یشناس رواندر دانشجویان دانشگاه اصفهان، 
 21-42،11 ی شماره

اطالعات و ارتباطات در  فناوری(. آسیب ناشی از کاربرد 8011، رمضان )زاده حسن
 21-18، 8 ی شمارهدانشجویان، فصلنامه اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 

(. رابطه اعتیاد به 8018، رمضان؛ بیدختی، عاطفه؛ رضایی، عباس؛ رهایی، فاطمه )زاده حسن
فناوری اطالعات و  شخصیتی فراگیران، های ویژگیپیشرفت تحصیلی و اینترنت با 

 12-831، 1ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شماره 
(. اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در 8011درگاهی، حسین؛ رضوی، سید منصور )

 512-525، 0 ی شمارهپایش، سال ششم،  ی فصلنامهغرب تهران،  5ساکنان منطقه 
و کتابداری، کتاب  یرسان اطالع(. اعتیاد به اینترنت و اثرات ناشی از آن، 8015رسولی، محمد )

 13-12،12جدید، شماره  ی دورهماه علوم اجتماعی، سال هفدهم، 
 ی یزهباانگآن  ی رابطه(. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت و 8013روحانی، فضیله؛ تاری، سعیده )
علوم تربیتی، فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،  تحصیلی و رشد اجتماعی،

 81-1،04 ی شمارهسال دوم، 
 های یپت(. ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب در 8018سپهریان، فیروزه؛ جوکار، لیال )

 ی شمارهعلوم شناختی و رفتاری،  های پژوهشتربیتی،  علوم ،Dو  A, Bشخصتی نوع 
0،03-82 

آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ،  یسنج روان های یژگیو(. 8011)علوی، سلمان؛ اسالمی، مهدی 
 810-813، 80 ی شماره، علوم رفتاری، یشناس روان
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(. اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان 8013عزت، فرشته؛ خاکپور، نعیمه ) میرزائیات، بهرام؛ با
عات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره فناوری اطال و تأثیر آن بر سالمت روان،

 848-815اول،
(. بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط 8015) محمدعلینوروزی، کیان؛ حسینی، 

آموزش پرستاری دوره  علوم پزشکی شهر تهران. های دانشگاهبا آن در دانشجویان پرستاری 
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