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چكیده

این پژوهش با هدف مقایسه هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتشناختی در دانشآموزان
معتاد و غیرمعتاد به اینترنت انجام شد .مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی مقایسهای بود .جامعه
پژوهش دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهرستان بابل در سال تحصیلی  1397-98بودند .بر اساس فرمول کوکران حجم
نمونه  374نفر برآورد که این تعداد با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
شامل پرسشنامههای اعتیاد به اینترنت (یانگ ،)1998 ،هوش هیجانی (برادبری و گریوز ،)2004 ،هوش اجتماعی (سیلورا و
همکاران ،)2001 ،اضطراب تحصیلی (فیلیپس )1979 ،و باورهای معرفتشناختی (شومر )1993 ،بود .برای تحلیل دادهها
از روش تحلیل واریانس چندمتغیری با کمک نرمافزار  SPSS-20استفاده شد .یافتهها نشان داد که دانشآموزان معتاد و
غیرمعتاد به اینترنت از نظر هر چهار متغیر هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتشناختی تفاوت
معناداری داشتند ( .)P>0/05به عبارت دیگر ،دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت
از نظر هوش هیجانی ،هوش اجتماعی و باورهای معرفتشناختی در سطح پایینتر و از نظر اضطراب تحصیلی در سطح
باالتری قرار داشتند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانشآموزان غیرمعتاد
به اینترنت از نظر هر چهار متغیر هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتشناختی در وضعیت
نامناسبتری بودند .بنابراین ،ضروری است تا متخصصان تعلیموتربیت ،روانشناسان و مشاوران مدارس برای دانشآموزان
و خانوادههای آنان دورهها و کارگاههای آموزشی جهت شناخت پدیده اعتیاد به اینترنت و عواقب آن برگزار نمایند و از
این طریق میزان اعتیاد به اینترنت آنها را کاهش دهند.
واژه های کلیدی :هوش هیجانی ،هوش اجتماعی ،اضطراب تحصیلی ،باورهای معرفتشناختی ،اعتیاد به اینترنت
 .1دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
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مقدمه
اینترن��ت بهعن��وان یکی از کارآمدترین رس��انههای جهانی برای برقراری ارتب��اط و تعامل بینالمللی
نق��ش تعیین کنندهای در انتقال اطالعات و فرهنگ دارد (چن ،تس��ای و وو .)2014 ،1امروزه جوانان و
نوجوانان بیش��ترین سهم را در اس��تفاده از این رسانه دارند و اینترنت بر آنها تاثیر مثبت و منفی زیاد و
قابل تأملی دارد (اناند ،جین ،پرابهو ،توماس ،بهات ،پراثیوشا و همکاران .)2018 ،2یکی از آثار آن اعتیاد
به اینترنت 3است که دارای تحمل ،سندرم ترک و عدم کنترل در استفادههای تکانهای است (پان ،چیو
و لین .)2020 ،4اعتیاد به اینترنت دارای پیامدهای تحصیلی و روانش��ناختی زیادی میباشد که یکی از
این پیامدها تاثیر بر هوش هیجانی 5است (پنگ ،لی ،لی ،جیا ،وانگ و سان .)2019 ،6هوش هیجانی به
تفاوتهای افراد در ادراک ،پردازش ،تنظیم و بکارگیری اطالعات هیجانی اشاره دارد و شامل چهار مولفه
خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط میباش��د (کایا ،س��نیووا و بودور.)2018 ،7
ای��ن هوش باع��ث بهبود جریان زندگی میش��ود و در محیطهای اجتماعی باع��ث ایجاد روابط عاطفی
معنادار میگردد و ضمن هماهنگکردن عواطف کارکنان در محیطهای کاری زمینه تبادل احساس��ات
مثبت بین آنها را تسهیل میکند (کرکماز ،کلز ،کازگان ،بایکارا ،گوروک ،دمیر و اتماکا .)2020 ،8پیامد
دیگر اعتیاد به اینترنت تاثیر بر هوش اجتماعی 9است (هسیه ،وی ،هوا ،شن ،فنگ و هوآنگ.)2018 ،10
هوش اجتماعی به معنای درک و مدیریت دیگران جهت تعامل و ایجاد روابط انس��انی اس��ت .به عبارت
دیگر ،این هوش به توانایی درک دیگران ،عمل و رفتار هوش��مندانه در روابط با دیگران و بکارگیری آن
در تعامالت اجتماعی س��ازگار اش��اره دارد (الفلین و باری .)2016 ،11افراد دارای هوش اجتماعی باال به
راحت��ی میتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند ،احس��اسها و واکنشهای آنان را درک نمایند ،دیگران
را مدیری��ت و رهبری کنند و به مش��اجراتی که میتواند پیامدهای ناگوار داش��ته باش��د ،خاتمه دهند
(مکدونالد و پیرسون.)2019 ،12
یکی دیگر از پیامدهای اعتیاد به اینترنت ،اضطراب تحصیلی 13اس��ت (لی ،لو ،ژنگ ،جین ،می ،ژی و
همکاران )2019 ،14که س�لامت روان دانشآموزان را تهدید کرده و بر کارآمدی ،شکوفایی استعدادها
و ش��کلگیری ش��خصیت و هویت اجتماعی آنها تاثیر منفی میگذارد (رویک و رینگیس��ن.)2017 ،15
اضطراب تحصیلی نوعی اضطراب و هراس اجتماعی خاص اس��ت که ش��خص را درباره تواناییهای خود
1. Chen, Tsai & Wu
2. Anand, Jain, Prabhu, Thomas, Bhat, Prathyusha & et al
3. internet addiction
4. Pan, Chiu & Lin
5. emotional intelligence
6. Peng, Li, Li, Jia, Wang & Sun
7. Kaya, Senyuva & Bodur
8. Korkmaz, Keles, Kazgan, Baykara, Gurok, Demir & Atmaca
9. social intelligence
10. Hsieh, Wei, Hwa, Shen, Feng & Huang
11. Loflin & Barry
12. McDonald & Pearson
13. academic anxiety
14. Li, Luo, Zheng, Jin, Mei, Xie & et al
15. Roick & Ringeisen
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دچ��ار ش��ک و تردید ک��رده و توانایی مقابل��ه وی را در موقعیتهایی مانند امتح��ان و تحصیل کاهش
میده��د (س��پریادی .)2020 ،1اضطراب تحصیلی با رقابت دانشآموزان با همکالس��یها ،ارزیابی منفی
نس��بت به همکالس��یها ،نحوه کار معلم ،وضعیت درس��ی نامناس��ب و نگرانی نس��بت به آینده ارتباط
دارد (پی��زی و کرام��ر .)2019 ،2عالوه بر آنها ،اعتیاد به اینترنت بر باورهای معرفتش��ناختی 3نیز تاثیر
میگذارد (یولیش��ن ،کهلر و گائو )2015 ،4و این س��ازه نیز بر روی فرایندهای ش��ناختی و فراشناختی،
عملکرد ،احساس شایستگی ،عالقه به مدرسه ،خودکنترلی ،راهبردهای یادگیری ،پشتکار ،اعتمادبهنفس
و موفقیت تاثیر مثبت دارد (زنوفونتوس .)2018 ،5باورهای معرفتش��ناختی به معنای عقاید شخص در
مورد دانش و نحوه کس��ب آن اس��ت که نقش مهمی در پردازش اطالعات ،روشهای یادگیری ،تفکر و
مهارت حل مساله دارد (استوئل ،الگتنبرگ ،وانسینک ،هیوجگن ،ونباکستل و دری.)2017 ،6
با اینکه پژوهشهایی ویژگیهای روانشناختی و تحصیلی معتادان و غیرمعتادان به اینترنت را مقایسه
کردند ،اما کمتر به مقایس��ه هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتش��ناختی
پرداخته ش��ده اس��ت .برای مثال نتایج پژوهش صفارینیا ،عباس��پور و دهستانی ( )1394نشان داد که
میزان هوش اجتماعی و شخصیت جامعهپسند در دانشجویان غیرمعتاد به اینترنت بیشتر از دانشجویان
معتاد به اینترنت بود .فتحی ،س��هرابی و س��عیدیان ( )1392ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که
میزان روانرنجورخویی و هویتهای هنجاری و سردرگم -اجتنابی دانشجویان معتاد به اینترنت بیشتر از
دانش��جویان غیرمعتاد و میزان برونگرایی ،سازشپذیری و وظیفهشناسی و هویت اطالعاتی دانشجویان
معتاد به اینترنت کمتر از دانش��جویان غیرمعتاد بود .در پژوهش��ی دیگر خیری ،عبداللهی و ش��اهقلیان
( )1392گزارش کردند که در س��بک دلبس��تگی ایمن ،هوش هیجانی و عزت نفس نمرات گروه معتاد
کمتر از گروه غیرمعتاد و در س��بکهای دلبس��تگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا نمراه گروه معتاد بیشتر
از گروه غیرمعتاد بود .نتایج پژوهش نریمانی ،حبیبی و رجبی ( )1390نش��ان داد که هوش هیجانی و
کیفیت زندگی (و همه مولفههای آن شامل عملکرد فیزیکی ،نقش فیزیکی ،درد بدنی ،سالمت عمومی،
س��رزندگی ،عملکرد اجتماعی ،نقش هیجانی و س�لامت روانی) مردان معتاد پایینتر از مردان غیرمعتاد
بود .در پژوهشی دیگر کان و دمیتروویکز )2010( 7گزارش کردند که میزان هوش هیجانی در معتادان
از جمله معتادان به اینترنت بیش��تر از غیرمعتادان بود .همچنین ،نتایج پژوهش فرشی رومیانی و ترابی
نیکجه ( )1397نشان داد که میزان استرس و اضطراب کاربران معتاد به اینترنت از کاربران عادی بیشتر
اس��ت .طیوری ،میری ،بهش��تی ،یاری ،خدابخشی و عنانی سراب ( )1394ضمن پژوهشی به این نتیجه
رس��یدند که میزان اضطراب ،استرس و افس��ردگی دانشآموزان معتاد به اینترنت بیشتر از دانشآموزان
غیرمعت��اد بود .در پژوهش��ی دیگر س��یکیا ،داس ،بارمن و بهارالی )2019( 8گ��زارش کردند که میزان
افس��ردگی ،اضطراب و اس��ترس در نوجوانان معتاد به اینترنت باال بود .عالوه بر آن ،معنویپور ()1391
1. Sepriadi
2. Pizzie & Kraemer
3. epistemological beliefs
4. Ulyshen, Koehler & Gao
5. Xenofontos
6. Stoel, Logtenberg, Wansink, Huijgen, VanBoxtel & Drie
7. Kun & Demetrovics
8. Saikia, Das, Barman & Bharali
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ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رس��ید که در باورهای معرفتشناسی بین دانشجویان بر اساس جنسیت،
رش��ته و مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود داش��ت .در پژوهشی دیگر یولیشن و همکاران ()2015
گزارش کردند که بین باورهای معرفتشناختی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود داشت.
تکنولوژیه��ای نوی��ن ارتباطی که امکان ارتباط همزمان و نامحدود اف��راد را فارغ از تعلق مکانی فراهم
س��اخته ،جهان جدیدی را بهعنوان جهان مجازی ایجاد کرده و اینترنت از دس��تاوردهای اخیر بشر است
که یکی از قابل دس��ترسترین رسانهها در جهان و از پیشرفتهترین تکنولوژیهای نوین ارتباطی است که
دسترس��ی به انواع متنوعی از منابع اطالعاتی را فراهم آورده و بس��یار جذاب اس��ت (طیوری و همکاران،
 .)1394ای��ن تن��وع و جذابی��ت گاهی باعث اعتیاد به اینترنت میش��ود که آث��ار و پیامدهای تحصیلی و
روانش��ناختی مخربی دارد و آمار اعتیاد به اینترنت بس��یار باال و در حال افزایش است .با توجه به این آثار
و از آنجایی که دانشآموزان نوجوان امروز ،آیندهس��ازان جامعه هس��تند ،پس ضروری است تا ویژگیهای
تحصیلی و غیرتحصیلی دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد بررسی و مقایسه و بر اساس آنها راهکارهایی جهت
بهب��ود ویژگیه��ای مختلف ارائه داد .در نتیجه ،این پژوهش با هدف مقایس��ه هوش هیجانی و اجتماعی،
اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتشناختی در دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت انجام شد.
روش پژوهش
مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا علی مقایسهای بود .جامعه پژوهش دانشآموزان
دوره دوم متوس��طه شهرستان بابل در س��ال تحصیلی  1397-98به تعداد  15300نفر بودند .بر اساس
فرمول کوکران حجم نمونه  374نفر برآورد که این تعداد با روش نمونهگیری خوش��های چندمرحلهای
انتخاب ش��دند .در این روش نمونهگیری ابتدا از میان مدارس شهرس��تان بابل تعدادی مدرسه به روش
تصادفی انتخاب و سپس از هر مدرسه تعداد سه کالس در پایههای مختلف به روش تصادفی انتخاب و
همه دانشآموزان آن کالسها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای انجام این پژوهش ،پژوهشگران پس از
هماهنگی با اداره آموزشوپرورش شهرستان بابل و مدیران مدارس منتخب تعداد  800پرسشنامه اعتیاد
به اینترنت بین مدارس پخش کردند و از میان آنها تعداد  187دانشآموز معتاد به اینترنت (کسب نمره
 70و باالتر در پرسش��نامه اعتیاد به اینترنت یان��گ) و تعداد  187دانشآموز غیرمعتاد به اینترنت برای
مقایسه با دانشآموزان معتاد به اینترنت بهعنوان نمونه انتخاب شدند .هر دو گروه معتاد و غیرمعتاد به
اینترنت به ابزارهای زیر پاسخ دادند.
2
الف) .پرسش�نامه اعتیاد به اینترنت :1این پرسش��نامه را یانگ ( )1998با  20گویه س��اخت .گویهها با
اس��تفاده از مقیاس ش��ش درجهای لیکرت از صفر (هرگز) تا پنج (همیشه) نمرهگذاری میشود و دامنه
نم��رات بی��ن صفر تا  100اس��ت که نمره صفر تا  39نش��اندهنده کاربر معمولی 40 ،ت��ا  69اعتباد به
اینترنت خفیف و  70تا  100اعتیاد به اینترنت ش��دید میباش��د .یانگ ( )1998پایایی ابزار را با روش
آلفای کرونباخ  0/92بدست آورد .کافینیا و فرهادی ( )1399پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ 0/91
گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/88بدست آمد.
ب) .پرسشنامه هوش هیجانی :3این پرسشنامه را برادبری و گریوز )2004( 4با  28گویه ساختند .گویهها
1. internet addiction questionnaire
2. Young
3. emotional intelligence questionnaire
4. Bradberry & Graves
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با استفاده از مقیاس شش درجهای لیکرت از یک (هرگز) تا شش (همیشه) نمرهگذاری میشود و دامنه
نمرات بین  28تا  168اس��ت و نمره باالتر نش��اندهنده هوش هیجانی بیشتر میباشد .برادبری و گریوز
( )2004روای��ی س��ازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایای��ی آن را با روش آلفای کرونباخ 0/88
بدس��ت آوردند (به نقل از قریش��یراد .)2013 ،قادری و شمسی ( )1394روایی محتوایی ابزار را با نظر
 10نفر از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و جیرفت تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 0/84گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/86بدست آمد.
ج) .پرسش�نامه هوش اجتماعی :1این پرسش��نامه را سیلورا ،مارتینوس��ن و داهل )2001( 2با  21گویه
س��اختند .گویهها با اس��تفاده از مقیاس هفت درج��های لیکرت از یک (کامال مخالف��م) تا هفت (کامال
موافق��م) نمرهگذاری میش��ود و دامنه نمرات بین  21تا  147اس��ت و نمره باالتر نش��اندهنده هوش
اجتماعی بیش��تر میباش��د .سیلورا و همکاران ( )2001روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و
پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/83بدس��ت آوردن��د .طایفه مهدیخان ،احدی ،دلخواه ،بهرامی و
باقری ( )1397پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/77گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با روش
آلفای کرونباخ  0/80بدست آمد.
4
3
د) .پرسش�نامه اضطراب تحصیلی  :این پرسش��نامه را فیلیپس ( )1979با  26گویه ساخت .گویهها به
صورت دو گزینهای صفر (خیر) و یک (بله) نمرهگذاری میش��ود و دامنه نمرات بین صفر تا  26اس��ت
و نمره باالتر نش��اندهنده اضطراب تحصیلی بیش��تر میباشد .فیلیپس ( )1979روایی همگرای آن را با
پرسش��نامه اضطراب کتل  0/94و پایایی آن را با روش کودرریچاردسون  0/98بدست آورد (به نقل از
اصغری شربیانی و عطادخت .)1396 ،یوسفلو و زارعی ( )1396روایی محتوایی ابزار را با نظر متخصصان
تایی��د و پایای��ی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/82گزارش کردند .در این پژوهش پایایی با روش آلفای
کرونباخ  0/85بدست آمد.
6
5
هـ) .پرسشنامه باورهای معرفتشناختی  :این پرسشنامه را شومر ( )1993با  63گویه ساخت .گویهها
با اس��تفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت از یک (کام�لا مخالفم) تا چهار (کامال موافقم) نمرهگذاری
میش��ود و دامنه نمرات بین  63تا  252است و نمره باالتر نشاندهنده باورهای معرفتشناختی بیشتر
میباش��د .ش��ومر ( )1993روایی س��ازه ابزار را با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی آن را با روش آلفای
کرونباخ  0/74بدست آورد .کیان و قادری ( )1398روایی صوری و محتوایی ابزار را با نظر استادان علوم
تربیتی دانش��گاه یزد تایید و پایایی آن را با روش آلف��ای کرونباخ  0/82گزارش کردند .در این پژوهش
پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/79بدست آمد.
دادهه��ا پس از جمعآوری با پرسش��نامههای فوق و ورود به نرمافزار  SPSS-20در س��طح معناداری
 0/05با روش تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

1. social intelligence questionnaire
2. Silvera, Martinussen & Dahl
3. academic anxiety questionnaire
4. Philips
5. epistemological beliefs questionnaire
6. Schommer
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يافتههای پژوهش
ش��رکتکنندگان  374دانشآموز بودند که تعداد  206نفر آنها پسر ( )55/08%و  168نفر آنها دختر
( )44/80%بود .نتایج شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب
تحصیلی و باورهای معرفتشناختی در دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در جدول  1ارائه شد.
جدول  .1نتایج شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت
دانشآموزان معتاد به اینترنت

متغیرها /گروهها

دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

هوش هیجانی

79/46

7/39

93/38

9/25

هوش اجتماعی

76/19

8/12

85/24

9/12

اضطراب تحصیلی

15/02

2/36

10/38

2/02

باورهای معرفتشناختی

104/35

11/28

122/66

15/36

با توجه به نتایج جدول  ،1میزان هوش هیجانی و اجتماعی و باورهای معرفتش��ناختی دانشآموزان
معتاد به اینترنت پایینتر و میزان اضطراب تحصیلی آنها باالتر از دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت بود.
نتایج بررس��ی پیشفرضهای نرمالیتی ،برابری واریانسه��ا و برابری ماتریس کوواریانسها برای تحلیل
واریانس چندمتغیری در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2بررسی پیشفرضهای تحلیل واریانس چندمتغیری
متغیرها /آزمونها

نرمالیتی (شاپیرو-ویلک)

ام.باکس

لون
معناداری

آماره

معناداری

آماره

هوش هیجانی

1/35

0/146

0/281

0/174

هوش اجتماعی

1/17

0/183

0/325

0/184

اضطراب تحصیلی

1/45

0/137

0/239

0/155

باورهای معرفتشناختی

1/52

0/134

0/276

0/162

آماره

2/95

معناداری

0/274

با توجه به نتایج جدول  ،2فرض نرمالیتی برای هر چهار متغیر بر اساس مقادیر آزمون شاپیرو -ویلک،
ف��رض برابری واریانسها ب��رای هر چهار متغیر بر اس��اس مقادیر آزمون لون و ف��رض برابری ماتریس
کوواریانسه��ا بر اس��اس مقادی��ر آزمون ام.باکس تایید ش��د ( .)P<0/05نتایج آزم��ون المیدا ویلکز از
مجموعه آزمونهای چندمتغیری برای بررسی تفاوت در متغیرهای هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب
تحصیلی و باورهای معرفتشناختی بین دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در جدول  3ارائه شد.
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جدول  .3نتایج آزمون چندمتغیری
منبع

آماره

مقدار F

معناداری

مجذور اتا

توان آماری

گروه

0/738

23/190

0/001

0/390

1/000

با توجه به نتایج جدول  ،3بین دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت حداقل در یکی از متغیرهای
هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتش��ناختی تفاوت معناداری وجود داشت
( .)P>0/001نتای��ج تحلیل واریانس چندمتغیری برای بررس��ی تف��اوت در هر یک از متغیرهای هوش
هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتش��ناختی بین دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد
به اینترنت در جدول  4ارائه شد.
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری
متغیرها

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

معناداری

مجذور اتا توان آماری

هوش هیجانی

61/523

1

61/523

25/327

0/001

0/329

1/000

هوش اجتماعی

74/361

1

74/361

28/369

0/001

0/415

1/000

اضطراب تحصیلی

59/203

1

59/203

24/569

0/002

0/294

1/000

باورهای معرفتشناختی

54/258

1

54/258

23/120

0/005

0/276

1/000

ب��ا توج��ه به نتایج جدول  ،4بین دانشآم��وزان معتاد و غیرمعتاد به اینترن��ت از نظر هر چهار متغیر
هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتش��ناختی تفاوت معناداری وجود داشت
( .)P>0/001ب��ا توج��ه به مقدار میانگینها ،دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایس��ه با دانشآموزان
غیرمعتاد به اینترنت از نظر هوش هیجانی ،هوش اجتماعی و باورهای معرفتشناختی در سطح پایینتر
و از نظر اضطراب تحصیلی در سطح باالتری بودند.
بحث و نتیجهگیری
اینترنت از دس��تاوردهای اخیر بش��ر است که یکی از قابل دسترسترین رس��انهها در جهان میباشد
که زمینه به انواع متنوعی از منابع اطالعاتی را فراهم آورده و بس��یار جذاب اس��ت .این جذابیت گاهی
باعث اعتیاد به اینترنت میش��ود که آثار و پیامدهای تحصیلی و روانش��ناختی مخربی دارد .در نتیجه،
این پژوهش با هدف مقایس��ه هوش هیجانی و اجتماعی ،اضطراب تحصیلی و باورهای معرفتش��ناختی
در دانشآموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت انجام شد.
نتایج نش��ان داد که دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایس��ه با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت از
نظر هوش هیجانی و اجتماعی در س��طح پایینتر و نامطلوبتری بودند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
صفارینی��ا و هم��کاران ( ،)1394فتحی و هم��کاران ( ،)1392خیری و هم��کاران ( ،)1392نریمانی و

مجله روان شناسی اجتماعی

20

همکاران ( )1390و کان و دمیتروویکز ( )2010همسو بود .دانشآموزان معتاد به اینترنت معموال وقت
و فرص��ت زی��ادی از خود را به اینترنت و گردش در دنیای متن��وع و جذاب اینترنت اختصاص میدهند
و این امر موجب میش��ود که آنان در معرض بس��یاری از خطرات اینترنت از جمله دیدن وبسایتهای
خش��ونتآمیز مثل کش��تی کج و مبارزات داخل قفس ،بازیهای خش��ن و قماربازیهای اینترنتی قرار
گیرند و به همین دلیل از برقراری روابط اجتماعی با دیگران از جمله اعضای خانواده و همس��االن دور
میش��وند .در نتیجه این افراد هم تمایل کمتری برای تعامل مس��تقیم و چهرهبهچهره با دیگران حتی
اعضای خانواده و همس��االن دارند و هم در این زمینه توانایی اندکی دارند .پس ،آنها نمره پایینتری در
روابط با دیگران کسب میکنند و از آنجایی که هوش هیجانی و اجتماعی در رابطه با دیگران معنا پیدا
میکند ،لذا دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت از نظر هوش
هیجانی و اجتماعی در وضعیت نامطلوبتر و پایینتری قرار دارند.
نتایج دیگر نشان داد که دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت
از نظر اضطراب تحصیلی در س��طح باالتر و نامطلوبتری بودند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای فرش��ی
رومیانی و ترابی نیکجه ( ،)1397طیوری و همکاران ( )1394و س��یکیا و همکاران ( )2019همسو بود.
دانشآموزان معتاد به اینترنت معموال خود را مش��غول بازیهای اینترنتی آنالین و مش��اهده فیلمهای
جنگی و خش��ن میکنند که هر دو مورد اضطرابزا هس��تند .انجام بازیهای اینترنتی به دلیل رقابتی
بودن و تالش افراد جهت جلو زدن از دیگران و مشاهده فیلمهای جنگی و خشن هم به صورت مستقیم
و هم به صورت غیرمستقیم (از دست دادن دوستان قدیمی به خاطر کاهش زمینههای مشترک یا افت
تحصیلی و از دست دادن همکالسیها) باعث افزایش اضطراب میشوند .عالوه بر آن ،دانشآموزان معتاد
ب��ه اینترن��ت فرصت زیادی را صرف اینترنت میکنند و معموال مش��کالتی در زمینه خواب دارند و غالبا
تکالیف درس��ی خود را به طور مناس��بی انجام نمیدهند و زمان اندکی را ب��ه تکالیف و مطالعه مطالب
درس��ی اختصاص میدهند .در نتیجه ،هم تاثیر مستقیم بازی و مشاهده فیلمهای جنگی و خشن و هم
افت تحصیلی بخاطر مطالعه اندک مطالب درس��ی باعث میش��ود که دانشآموزان معتاد به اینترنت در
مقایسه با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت با استرس و اضطراب بیشتری مواجه شوند.
دیگر نتایج نشان داد که دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایسه با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت
از نظر باورهای معرفتشناختی در سطح پایینتر و نامطلوبتری بودند .این نتیجه با نتایج پژوهشهای
معنویپور ( )1391و یولیشن و همکاران ( )2015همسو بود .دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایسه
با دانشآموزان غیرمعتاد به اینترنت برای درس و مطالعه اهمیت کمتری قائل هس��تند و برای اکثر آنها
درس در اولوی��ت اول ق��رار ندارد و اولویت آنان انجام بازیهای اینترنت��ی آنالین و تالش برای رقابت با
سایر همبازیهای همجنس و غیرهمجنس از سراسر دنیا و قهرمانی است .در نتیجه ،آنان زمان اندکی را
به یادگیری مطالب درسی اختصاص میدهند و برای بهبود راهبردها و مهارتهای یادگیری خود تالش
نمیکنند .از آنجایی که باورهای معرفتش��ناختی به معنای عقاید شخص در مورد دانش و نحوه کسب
آن اس��ت ،لذا دانشآموزان معتاد به اینترنت در مقایس��ه با دانشآموزان غیرمعناد به اینترنت در سطح
پایینتر و نامطلوبتری قرار دارند.
ای��ن پژوه��ش مقطع��ی از نوع علی مقایس��های بود ،عدم بررس��ی نتایج به تفکیک جنس��یت و همه
محدودیته��ای ای��ن روش پژوهش��ی را دارد .محدودی��ت دیگر اس��تفاده از ابزارهای خودگزارش��ی و
محدودش��دن جامعه پژوهش دانشآموزان دوره دوم متوس��طه شهرس��تان بابل بود .انجام پژوهشهای
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طولی درباره اعتیاد به اینترنت و بررس��ی ویژگیهای آنان در آینده ،اس��تفاده از ابزارهایی چون مشاهده
مس��تقیم و مصاحبه و انجام این پژوهش بر روی دانشآموزان س��ایر شهرها و حتی به تفکیک جنسیت
میتوانند پیش��نهادهای مناسبی باشند .بنابراین ،ضروری است تا متخصصان تعلیموتربیت ،روانشناسان
و مش��اوران مدارس برای دانشآموزان و خانوادههای آنان دورهها و کارگاههای آموزش��ی جهت شناخت
پدیده اعتیاد به اینترنت و عواقب آن برگزار نمایند و از این طریق میزان اعتیاد به اینترنت آنها را کاهش
دهند .پیش��نهاد دیگر اینکه خانوادهها و مدارس اقداماتی در نظر گیرند تا دانشآموزان کمتر در معرض
آسیبهای ناشی از اینترنت و اعتیاد به آن قرار گیرند .برای این منظور شرکت در گروهها و انجمنهای
مختلف در مدرسه و محله و غنیسازی اوقات فراغت آنان میتواند مفید و موثر واقع شود.
منابع
اصغری ش��ربیانی ،عب��اس و عطادخت ،اکب��ر .)1396( .تاثیر آموزش خودگوییه��ای مثبت در کاهش
اضط��راب امتحان دانشآموزان ابتدایی مبتال به نارس��اخوانی .فصلنامه س�لامت روان کودک،)4(4 ،
.33-24
خیری ،طوبی؛ عبداللهی ،محمدحس��ین و ش��اهقلیان ،مهناز .)1392( .مقایس��ه هوش هیجانی ،سبک
دلبستگی و عزت نفس در افراد معتاد و غیرمعتاد .مجله روانشناسی سالمت.81-69 ،)7(2 ،
صفارینیا ،مجید؛ عباس��پور ،پرستو و دهس��تانی ،مهدی .)1394( .مقایسه هوش اجتماعی و شخصیت
جامعهپس��ند در دانش��جویان علوم پزش��کی با و بدون اعتیاد به اینترنت .مجله اصول بهداشت روانی،
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