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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 رابطه اعتياد به فضاي مجازي با عملكرد تحصيلي در دختران دبيرستاني

 
 ∗ فردزهرا شايسته

  **كنش دكتر ابوالقاسم خوش
 *** دكتر سعيد قنبري

  

 

 را  افراد، به ويژه جوانان و نوجوانان       روزانه  زندگي  از  بزرگي  بخش  فضاي مجازي و اينترنت،     امروزه:    مقدمه و هدف  
 اعتياد به فضاي    نهزمي  تواند  از آن مي    افراطي  ياستفاده  آن،  مفيد  كاركردهاي  كنار  در  كه البته   كندمي  اشغال

اين   نوجوانان  در  اينترنتي  اعتياد  شيوع  درمورد  نگران كننده  موضوعات  اما يكي از مهمترين   .  نمايد  فراهم  مجازي را 
 .گرددآموزان مي تر، باعث تداخل در عملكردهاي علمي و تحصيلي دانش          است كه اينترنت با ايجاد فضايي جذاب       

 در عملكرد تحصيلي دختران دبيرستاني انجام       فضاي مجازي قش اعتياد به     حاضر با هدف تعيين ن     پژوهشنابراين  ب
 . گرفت

 منطقهبين مدارس    از   اي تصادفي گيري خوشه ي به روش نمونه   دختر دبيرستان آموز  دانش  300بدين منظور،     :روش
هاي سشنامهپر ها از آوري داده براي جمع و  اي بود   مقايسه-روش پژوهش، از نوع علي     .   تهران انتخاب شدند    شش
 .استفاده شد   ")1382درتاج،  )  (EPT  (تحصيلي  عملكرد  آزمون"   و ")  1998،  يانگ(  )IAT( وابستگي به اينترنت  "

 .انجام پذيرفتLSD تحليل آماري اين پژوهش نيز با استفاده از تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تعقيبي 

 نشان  لكرد تحصيلي در سطوح مختلف  وابستگي به اينترنت         عمهاي   مؤلفه نتايج پژوهش در مورد مقايسه     :نتايج
ريزي، فقدان كنترل پيامد و  تأثيرات هيجاني، برنامه  ،  هاي خودكارآمدي در مؤلفه   α=  05/0در سطح   F دادكه مقدار   

ذكر هاي  انگيزش معنادار است، بنابراين ميزان اعتياد به اينترنت در ميزان عملكرد تحصيلي افراد نمونه، در مؤلفه                 
ريزي و  هاي خودكارآمدي، برنامه   نشان داد كه در مؤلفه     LSD  همچنين نتايج آزمون تعقيبي   .  شده تĤثيرگذار است  

ها انگيزش، افرادي كه وابستگي پايين تري نسبت به اينترنت دارند، از عملكرد تحصيلي بهتري در اين زمينه                       
 پيامد نيز نمرات افراد با ميزان وابستگي باال به اينترنت           هاي تأثيرات هيجاني و فقدان كنترل     برخوردارند و در مؤلفه   

 .باشدبيشتر از گروه با وابستگي پايين به اينترنت مي

،  است ي عملكرد تحصيلي   اعتياد به فضاي مجازي در حيطه        آثار نامطلوب و تهديدكننده    اين پژوهش مؤيد  :  بحث
ردن استفاده از فضاي مجازي، همچنين اوقات          بنابراين مقتضي است مسؤالن آموزشي در راستاي هدفمندترك          

 .هاي الزم را اعمال نمايندموثر، سياست گذاري آموزشي هايبرنامه آموزان و تدوينفراغت دانش

 .فضاي مجازي، اعتياد به اينترنت، عملكرد تحصيلي، دختران دبيرستاني :هاكليدواژه
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