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Objective Nursing students deal with psychological stress due to exposure to the hospital atmosphere
and contact with patients; hence, they are more prone to harms. It is necessary to investigate their
academic and mental health problems, including addiction to Internet, and its relationship with their
academic procrastination. Therefore, the present study aims to determine the role of Internet addiction
in predicting the academic procrastination in nursing students.
Methods This descriptive cross-sectional study was conducted in 2018 on 392 nursing students at
Shahrekord University of Medical Sciences who were selected by quota sampling method. A demographic
information form, Young's Internet Addiction Test (IAT), and Solomon and Rothblum's academic procrastination questionnaire were used to collect data. Data were analyzed in SPSS v. 16 software using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, and percentage) and analytical tests (t-test, analysis
of variance, regression analysis, Pearson correlation test).
Results Pearson correlation test results showed a positive and significant relationship between Internet
addiction and academic procrastination (P<0.05). Regression analysis results showed that all dimensions
of IAT (adjusted R2= 0.186) significantly predicted academic procrastination. The non-standardized beta
value showed that the shares of low time control/management and salience/neglect of social life in predicting academic procrastination were 2.14 and 2.018, respectively. The mean scores of IAT and academic
procrastination were reported 20.69±2.81 and 64.4±2.48, respectively.
Conclusion Considering the roles of poor time management and neglect of social life in predicting the
nursing students' academic procrastination, their importance should be emphasized to the parents and
students. Screening students for academic problems and procrastination and identifying the related factors as well as increasing students' awareness and skills to manage time and improve social relations
should be considered.
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he Internet, as one of the emerging aspects of modern technology in the contemporary world, plays a significant role
in changing the lifestyle of people. The
use of the Internet and the prevalence of
Internet addiction among students are increasing which
can affect their academic activities. The presence of
the Internet in schools and dormitories makes students
spend more time on the Internet and less time on their
homework. This increases the possibility of negative
consequences, one of which is academic procrastination. Medical students are at risk of mental health problems due to dealing with patients in the hospital and are
more vulnerable. Therefore, it is necessary to investigate
their academic and mental health problems, including
Internet addiction and its relationship with academic
procrastination. The relationship between academic procrastination and Internet addiction has been investigated
more among school students. The different educational
conditions of medical students and their level of education compared to school students suggest the need to investigate this relationship among this group of students.
Considering the increase of college students’ use of the
Internet and social media, as well as the easier access
to the Internet in universities, the contribution of Internet addiction to the academic procrastination of medical students should be investigated so that appropriate
strategies can be used to improve their academic performance. Therefore, the present study aims to determine
the predictive role of Internet addiction in academic procrastination of nursing students.

Methods

[ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.4 ]

This is a descriptive cross-sectional study. The study
population consists of all students of Nursing Faculty
(Nursing, midwifery, operating room, emergency medicine) in Shahrekord University of Medical Sciences
in 2018. Using the sample size formula and considering the minimum sample size for regression studies,
410 students were selected by non-random proportional
sampling method. The inclusion criteria were being student in nursing faculty and no employment in the health
centers and other organizations. The data collection tool
was a three-part questionnaire; the first part surveys demographic information including age, gender, field of
study, semester, educational level, and marital status; the
second part was Solomon & Rothblum’s Procrastination
Assessment Scale-Students (PASS), and the third part
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was Young’s Internet Addiction Inventory (IAI). Data
were analyzed in SPSS v. 16 software using descriptive
statistics (mean, standard deviation) and statistical tests
(t-test, one-way analysis of variance, Pearson correlation test, linear regression). The significance was set at
0.05. Kolmogorov-Smirnov test was used to check the
normality of data distribution whose results showed that
the data distribution was normal (P>0.05).

Results
The mean age of the students was 20.82±1.83 years,
mostly ranged from 18 to 32 years. Most of them were female, studying in nursing. The mean scores of PASS and
IAI were 64.2±4.48 and 20.69±2.81, respectively, indicating a moderate level. Pearson’s correlation test results
showed a positive and significant relationship between
academic procrastination and Internet addiction (r=0.44,
P<0.001). The relationship between demographic variables and the variables of academic procrastination and
internet addiction was not significant (P>0.05).
Linear regression analysis was used to predict academic procrastination based on internet addiction. Both
dimensions of Internet addiction together could predict
18% of changes in academic procrastination (adjusted
R2=0.186). The unstandardized beta value showed that
the predicting power of “loss of control/time management” was 2.14 and the predicting power of “craving /
social problems” was 2.018. The standardized beta value showed that an increase of one unit in the standard
deviations of loss of control/time management and craving /social problems, can cause a standard deviation of
0.56 and 0.46 in academic procrastination, respectively.

Discussion
Internet addiction is a predictor of academic procrastination in nursing students. Attention should be paid to
the role of loss of time management and social problems
as dimensions of Internet addiction contributing to the
academic procrastination to control and reduce the level
of procrastination in nursing students. Education and
planning should be made by the educational system to
increase students’ skills of time management during the
college period and solve their social and communication problems to reduce their procrastination. Periodic
screening of students in terms of academic procrastination and investigating its causes can be effective in planning and taking appropriate measures. Excessive use of
the Internet without time management not only causes
educational negligence and academic procrastination,
but also reduces communications. Holding educational
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classes for parents in the field of Internet addiction and
its management methods can have an effective role in
reducing nursing students’ academic procrastination.
The results of this research can be used by consultants
and planners in the university. One of the limitations of
the present study was the use of non-random sampling
method. It is recommended that other factors affecting
academic procrastination be investigated using structural equation modeling. Conducting studies in other medical universities are also recommended.
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مقاله پژوهشی
بررسی اثر پیشبینیکننده اعتیاد به اینترنت بر اهمالکاری تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری
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اطالعات مقاله:
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تاریخ پذیرش 20 :فروردین 1401
تاریخ انتشار 12 :فروردین 1401

هدف دانشجویان علومپزشکی با فشار روانی جو بیمارستان و برخورد با مشکالت بیماران نیز روبهرو بوده و بیشتر در معرض آسیب هستند.
بنابراین ضروری است تا مشکالت تحصیلی و سالمت روان ازجمله اعتیاد به اینترنت و ارتباطش با اهمالکاری تحصیلی بررسی شود .بنابراین
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر پیشبینیکننده اعتیاد به اینترنت بر اهمالکاری تحصیلیدانشجویاندانشکده پرستاری انجام شد.

کلیدواژهها:

مدیریت زمان ،روابط
بینفردی ،اختالل اعتیاد
به اینترنت ،اهمالکاری
تحصیلی ،دانشجویان
پرستاری

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

روشها مطالعه توصیفیمقطعی حاضر سال  1398روی  ۳۹۲دانشجوی دانشکده پرستاری (پرستاری ،فوریت پزشکی و اتاق عمل) که به
روش سهمیهای انتخاب شدنددردانشگاه علومپزشکی شهرکرد انجام شد .برای جمعآوریدادهها از پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی،
اعتیاد به اینترنت یانگ و اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم استفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  16و آزمونهای آماری
توصیفی(میانگین و انحراف معیار ،تعداد ودرصد) و تحلیلی(تیتست ،آنالیز واریانس ،رگرسیون ،ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل شد.
یافتهها ضریب همبستگی پیرسون حاکی از ارتباط مثبت و معنیداری بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی بود(.)P>0/05
آزمون رگرسیون نشان داد که همه ابعاد اعتیاد به اینترنت ( R2= 0/۱۸۶تعدیلشده) بهطور معنیداری اهمالکاری تحصیلی راپیشبینی
میکنند .مقدار بتای استانداردنشده نشان داد که سهم کنترل  /مدیریت زمان در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی  ۲/۱4و سهم اشتیاق/
مشکالت اجتماعی در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی  ۲/۰18است .میانگین اعتیاد به اینترنت ( )20/69±2/81و اهمالکاری تحصیلی
( )64/4±2/۴۸گزارش شد.
نتیجهگیری با توجه به نقش پیشبینیکننده ابعاد مدیریت زمان و بهبود روابط اجتماعی بر اهمالکاری تحصیلی دانشجویان باید بر نقش
مدیریت و برنامهریزی سیستم آموزشی در حیطههای مختلف آموزش به والدین و دانشجویان تأکید کرد.

مقدمه

اینترنت بهخودیخود ابزار مفیدی است ،ولی استفاده بیشازحد
و غلط از آن ممکن است خطر اعتیاد به اینترنت را دربر داشته باشد

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.4

اینترنت بهعنوان یکی از ابعاد نوپای فناوری نوین جهان معاصر،
نقش قابلتوجهی در تغییر زندگی افراد یک اجتماع دارد به حدی
که حذف آن از امور زندگی غیرممکن شده است [ .]۱تکنولوژیهای
جدید ارتباطی که امکان حضور همزمان و بدون محدودیت افراد را

جدا از مکان قرارگیری آنها در جهان جدید فراهم کرده است ،باعث
تولد جهان جدیدی به نام جهان مجازی شده است که برخالف جهان
واقعی امکانات بسیاری را درب میگیرد [.]۲

* نویسنده مسئول:
سمیه محمدی
نشانی :شهرکرد ،دانشگاه علومپزشکی شهرکرد ،دانشکده پرستاری ،گروه پرستاری.
تلفن+98 )913( ۹۸۰۳۹۸9 :
پست الکترونیکیs.mohammadi.nfc@gmail.com :
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[ .]۳استفاده از اینترنت و بهدنبال آن میزان شیوع اعتیاد به اینترنت
در دانشآموزان و دانشجویان رو به افزایش است [ .]۴شیوع اعتیاد
به اینترنت در بین دانشجویان دختر  ۵۲/۶و در پسران  ۴۷/۶درصد
برآورد شده است [ .]۵همچنین در برخی از مطالعات شیوع اعتیاد به
اینترنت در بین دانشجویان  ۳۳/۸درصد گزارش شده است [.]۶

اینترنت و رابطه آن با تعللورزی و پرخاشگری در دانشآموزان دختر
و پسر سال اول دبیرستان شهرستان اردبیل را بررسی کردند و نتایج
تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که تعللورزی تحصیلی در
دانشآموزان معتاد به اینترنت و دانشآموزان در معرض اعتیاد به
اینترنت بیشتر از دانشآموزان بدون اعتیاد به اینترنت بوده است [.]16

یکی از اثرات مهم اعتیا د به اینترنت در دانشجویان درزمینه
انجام فعالیتهای تحصیلی آنهاست .وجود اینترنت در آموزشگاهها
و خوابگاههای دانشجویی فرصتی را به وجود میآورد تا دانشجویان
بیشتر وقت خود را به اینترنت اختصاص دهند و انجام تکالیف درسی
را به تأخیر بیندازند و همین امر احتمال پیامدهای منفی را برای
دانشجویان باال میبرد [ .]۷یکی از این پیامدهای منفی ،اهمالکاری
تحصیلی است [ .]۸اهمالکاری تحصیلی به تأخیر انداختن انجام
تکالیف درسی تعریف میشود که شامل حضور مداوم در کالس ،آماده
شدن برای امتحان ،آماده کردن مقاله در طول نیمسالهای تحصیلی و
امور اداری مربوط به مدرسه است [ .]۹اهمالکاری در محصلین باعث
میشود آمادگی برای امتحان به شب پایانی موکول شود و درنتیجه
فرد اضطراب و استرس شدیدی را تجربه میکند .درواقع اهمالگرایی
باعث درجه باالیی از اضطراب و افسردگی در فرد شده که عزت نفس
وی را پایین میآورد [.]۱۰

در تحلیل نتایج مطالعات مذکور باید گفت ارتباط بین اهمالکاری
تحصیلی و اعتیاد به اینترنت بیشتر در بین گروه دانشآموزان بررسی
شده است .با توجه به شرایط متفاوت تحصیلی دانشجویان گروه
پرستاری و همچنین سطح تحصیلی آنها نسبت به دانشآموزان،
بررسی این ارتباط در بین این گروه از دانشجویان الزم است .همچنین
مطالعات صورتگرفته حاکی از شیوع اعتیاد به اینترنتدردانشجویان
است ،ولی نقش پیشبینیکننده این اعتیاد بر اهمالکاری تحصیلی
دانشجویان و خصوصاًدانشجویان پرستاری بررسی نشده است .با توجه
به شیوع استفادهدانشجویان از اینترنت و فضاهای مجازی و همچنین
دسترسی سادهتر به اینترنت در محیطهای دانشگاهی باید با انجام
مطالعاتی سهم اعتیاد به اینترنتدر اهمالکاری تحصیلیدانشجویان
دانشکده پرستاری مشخص شود تا از راهکارهای مناسب جهت
بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان استفاده شود .بنابراین پژوهش
حاضر با هدف تعیین ارتباط اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی
دانشجویان پرستاری انجام شد.

30

این پژوهش از نوع توصیفیمقطعی است که با هدف تعیین اثر
پیشبینیکننده اعتیاد به اینترنت بر اهمالکاری تحصیلیدانشجویان
دانشکده پرستاریدانشگاه علومپزشکی شهرکرددر سال  139۸انجام
شد .جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان دانشکده پرستاری
دانشگاه شهرکرد (پرستاری ،مامایی ،اتاق عمل ،فوریت پزشکی)
بودند که مطابق فرمول حجم نمونه (فرمول شماره  )۱با پارامترهای
 β=۰/20 ،ω=۰/۱۴ ،α=۰/۰۵ ،z 2/α-1= ۱/۹۶، zβ-1=۰/۸۴و بر اساس
مطالعه حمیدی و همکاران ( ]15[ )۲۰۱۵انتخاب شدند .با توجه
به حداقل حجم نمونه برای مطالعات رگرسیون  ۴۱۰نفر از جامعه
آماری بهروش نمونـهگیری غیرتصادفی سهیمهای انتخـاب و وارد
مطالعه شدند.
(z1-α/2+z1-β )2
]+3
(ω)2

=1. [n

ابتدا با مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه و دسترسی به آمار کلی
دانشجویان ،با توجه به تعداددانشجویاندر گروههای مختلفدانشکده
پرستاری (دانشکده شهرکرد و بروجن) برای هر گروه یک سهیمه
انتخاب شد و مطابق با آن نمونهگیری از بین رشتههای مختلف مطابق
حجم نمونه صورت گرفت .معیار ورود افراد به پژوهش شامل اشتغال
فعلی به تحصیل ،تحصیل در دانشکده پرستاری در یکی از رشتههای
موردنظر (پرستاری ،فوریت پزشکی و اتاق عمل) و عدم اشتغال به
خدمت در سیستم بهداشتی و سایر ارگانها بود .سپس با مراجعه به

مصطفی روشنزاده و همکاران .اثر اعتیاد به اینترنت بر تحصیل

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.4

مهمت ()2014در مطالعهاش به بررسی اثر پیشبینیکننده مقابله
با استرس و اعتیاد به اینترنت بر رفتارهای اهمالکاری تحصیلی
دانشآموزان پرداخته و نشان داد که از طریق مقابله با استرس و
اعتیاد به اینترنت ،انگیزه تحصیلی بهطور قابلتوجهی قابل پیشبینی
است [ .]14حمیدی و همکاران ( )2015در تحقیقی تحت عنوان
«بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی در
دانشآموزان متوسطه» نشان دادند که وابستگی به اینترنت میتواند
پیشبینیکننده خوبی برای اهمالکاری تحصیلی باشد [.]15
کیامرثی و آریاپوران ( )2015نیز در مطالعه خود شیوع اعتیاد به

مواد و روشها
] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

دوران دانشجویی برای دانشجویان پرچالش و پرهیجان است که در
ایندوره همهدانشجویان بهویژهدانشجویان علومپزشکی بهدلیل روبهرو
شدن با عوامل استرسزای بیشتر الزم است سازگاری مناسبتری
داشته باشند .پس باید از سالمت روان بیشتری برخوردار باشند تا
در تحصیل و درنهایت در حرفه خود موفقیت روزافزون داشته باشند
[ .]۱۱دانشجویان علومپزشکی عالوه بر مشکالت سایر دانشجویان با
مشکالت ویژه رشته خود مانند فشار روانی جو بیمارستان و برخورد با
مشکالت بیماران نیز روبهرو هستند و بیشتر در معرض خطر آسیب
هستند [ .]۱۲اعتیاد به اینترنت یک پدیده ساده نیست و دارای اجزا و
عوامل مختلف و پیچیده است که ضمن اینکه میتوانند بر آن تأثیر
بگذارند میتوانند فرایند آن را نیز تحت تأثیر قرار داده و روند آن را
کند یا تسریع کنند [ .]13بنابراین شناسایی عوامل زمینهساز و مؤثر
بر اعتیاد به اینترنت خصوصاً در دانشجویان بهعنوان افرادی که باید با
تمرکز بر تحصیل خود برای ایفای نقش مؤثر در حیطههای مختلف
کاری در آینده آماده شوند امری ضروری است.
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دانشکدههای پرستاری دانشگاه و کسب اجازه ،مطابق حجم نمونه،
پرسشنامهها بین دانشجویان توزیع شد و آنها تکمیلشان کردند.
توزیع و جمعآوری کلیه پرسشنامهها را یکی از اعضای تیم تحقیقاتی
و با هماهنگی اساتید دانشکده در حین کالس جهت دسترسی آسان
به آنها انجام داد.
ابزار اندازهگیری پرسشنامه  ۳قسمتی بود که قسمت اول آن مربوط
به اطالعات جمعیتشناختی شامل سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،ترم
تحصیلی ،مقطع تحصیلی و وضعیتی تأهل و قسمت دوم پرسشنامه
اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم و قسمت سوم پرسشنامه
اعتیاد به اینترنت یانگ بود.

جهت بررسی اعتیاد به اینترنت از فرم کوتاهشده پرسشنامه
اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد .پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
را اولین بار یانگ طراحی کرد و دارای 20سؤال است که برای
سنجش میزان و شدت اعتیاد به اینترنت برپایه تجارب بالینی
ساخته شده است [ .]19سپس با توجه به مشکالت روششناختی،
تحلیل عاملی ضعیف و بهروز نبودن گویههای آن ،پاولی کاوزکی و
همکاران در سال  ۲۰۱۳اقدام به ساخت فرم کوتاهشده پرسشنامه
اعتیاد به اینترنت یانگ کردند []2۰

 ۴۱۰پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد .کل مدتزمان
جمعآوری پرسشنامهدو هفته بود .از کل پرسشنامههای توزیعشده،
 ۴0۱پرسشنامه جمعآوری شد .از این میزان نیز  9پرسشنامه
بهدلیل نقص در پاسخگویی از روند مطالعه حذف و درنهایت ۳۹۲
پرسشنامه تحلیل آماری شد .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  16و با استفاده از روشهای آماری توصیفی (میانگین،
انحراف معیار) و تحلیلی (تیتست ،آنالیز واریانس یکطرفه ،ضریب
همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی) در سطح معنیداری 0/05
تجزی هوتحلیل شدند .جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .جهت بررسی تساوی واریانسها
از آزمون لون که بهصورت پیشفرض در آزمونهای تیتست و آنالیز
واریانس یکطرفه وجود دارد استفاده شد .سطح معنیداری در
آزمونها  ۰/۰۵در نظر گرفته شد.

یافتهها
ارزیابی توزیع فراوانی متغیرهای کمی با استفاده از آزمون
کولموگوروف-اسمیرنوف حاکی از توزیع نرمال دادهها بود(.)P>۰/۰۵
از نظر دامنه سنی بیشترین فراوانی مربوط به دامنه سنی  ۱۸تا ۳۲
سال بود و میانگین سن دانشجویان در این مطالعه  ۲۰/۸۲± ۱/۸۳بود.
بیشترین نسبت جنسیتی مربوط به زنان بود .رشته تحصیلیدر چهار
ت پزشکی و مامایی بود که بیشترین
طبقه پرستاری ،اتاق عمل ،فوری 
نسبت مربوط به دانشجویان پرستاری بود .دانشجویان در این مطالعه
در چهار ترم تحصیلی طبقهبندی شدند که بیشترین نسبت را ترم 1
و  5و کمترین نسبت را ترم  3داشت .ویژگیهای جمعیتشناختی
دانشجویان مورد مطالعه در جدول شماره  1گزارش شده است.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.4

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به ترتیب دو عامل فقدان کنترل/
مدیریت زمان ( ۶گویه) و اشتیاق/مشکالت اجتماعی ( ۶گویه) نشان
داد .گزینههای این پرسشنامه بر اساس لیکرت  ۵تایی از بهندرت
نمره  ،)1گاهی اوقات  ،۲اغلب  ،3بیشتر اوقات  ۴و همیشه  ۵بوده و
دامنه نمرات از  ۱۲تا ۶۰نوسان دارد .نمره بین  ۱۲تا  ۲۷به معنای
عدم اعتیاد به اینترنت ،نمره  ۲۸تا  ۴۳در معرض اعتیاد به اینترنت

در روند انجام مطالعه موارد اخالقی مدنظر پژوهشگر قرار گرفت.
این مطالعه منتج از یک طرح تحقیقاتی با کد اخالق IR.SKUMS.
 REC.1397.328از دانشگاه علومپزشکی شهرکرد بود .پس از
کسب مجوزهای الزم جهت انجام مطالعه ،کسب رضایت آگاهانه
کتبی از دانشجویان پرستاران جهت شرکت در مطالعه و تأکید بر
محرمانگی اطالعات و آزاد بودن آنها برای ورود و خروج از مطالعه
مدنظر قرار گرفت.

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-10

برای سنجش اهمالکاری تحصیلی دانشجویان از مقیاس ارزیابی
اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم استفاده شد [ .]17این
مقیاس دارای  27گویه در سه حیطه آماده کردن تکلیف (۱۱
گویه) ،آمادگی برای امتحان ( ۸گویه) و آماده کردن مقالههای
پایان ترم ( ۸گویه) است .گزینههای این پرسشنامه مطابق
لیکرت  5درجهای از هرگز (نمره )1تا همیشه (نمره  )5ارائه
شده است .طیف نمرات بین  27تا 135خواهد بود .نمره  ۲۷تا
 ۶۲/۵اهمالکاری پایین ،نمره  ۶۳تا  ۹۸/۵اهمالکاری متوسط
و نمره  ۹۹تا  ۱۳۵اهمالکاری شدید خواهد بود .پایایی مقیاس
اهمالکاری تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در مطالعه سولومون
و راث بلوم ،برای کل مقیاس  ،0/79برای آمادگی برای امتحان
 ،0/85آمادگی برای تکالیف  0/86و آمادگی برای مقاالت پایان ترم
 0/89به دست آمد .در مورد روایی نیز با استفاده از روایی همسانی
درونی ،ضریب 0/84به دست آمده است [ .]17در پژوهش جوکار و
دالورپور نیز پایایی این مقیاس ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر
با  0/91به دست آمد و روایی آن از طریق تحلیل عاملی به روش
مؤلفههای اصلی ،بیانگر وجود یک عامل کلی بود [ .]18در مطالعه
حاضر نیز آلفای کرونباخ بررسی شد و با توجه به حجم نمونه 30
نفری از دانشجویان موردبررسی این مطالعه  ۰/91محاسبه شد.

و نمره  ۴۴تا  ۶۰نشاندهنده اعتیاد به اینترنت است .پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ مطلوب ( )۰/۸۹گزارش شد .این
پرسشنامه در ایران نیز اعتبارسنجی شده است و آلفای کرونباخ آن
برای زیرمقیاسهای کنترل/مدیریت زمان ( )۰/۸۷و اشتیاق/مشکالت
اجتماعی ( )۰/۸۸و روایی همزمان آن با فرم بلند ابزار اعتیاد به اینترنت
یانگ همبستگی مثبت و معنیداری ( )P>۰/۰۱داشته است [ .]2۱در
مطالعه حاضر نیز آلفای کرونباخ بررسی شد و با توجه به حجم نمونه
 30نفری از دانشجویان موردمطالعه برای اعتیاد به اینترنت ۰/۸۷
محاسبه شد.

میانگین و انحراف معیار نمره اهمالکاری تحصیلی در این مطالعه
در حد متوسط و  ۶۴/۲±۴/۴۸گزارش شد .میانگین نمره اعتیاد به
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اینترنت  ۲۰/۲±۶۹/۸۱و در حد متوسط بود .میانگین و انحراف معیار
ابعاد مختلف این متغیرها در جدول شماره  2ارائه شده است.
آزمون ضریب همبستگی پیرسون در زمینه ارتباط بین متغیرها
حاکی از ارتباط مثبت و معنیداری بین اهمالکاری تحصیلی با
اعتیاد به اینترنت ( )r=0/۴۴ ،P<۰/۰۰۱بود .ارتباط بین متغیرهای
جمعیتشناختی با متغیرهای اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به
اینترنت معنیدار نبود ()P>۰/۰۵
جهت پیشبینی اهمالکاری تحصیلی از طریق اعتیاد به اینترنت،
از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد .از میان ابعاد اعتیاد به اینترنت
هردو بُعد آن میتوانند  ۱۸درصد از تغییرات اهمالکاری تحصیلی
را پیشبینی کنند ( R2=0/1۸۶تعدیلشده) .همانگونه که سطح
معنیداری هریک از متغیرها نشان میدهد ،هردو زیرمقیاس کنترل
 /مدیریت زمان و اشتیاق /مشکالت اجتماعی بهطور معنیداری

اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکنند ( .)P<۰/۰۰۱مقدار
بتای استانداردنشده نشان داد که سهم کنترل  /مدیریت زمان در
پیشبینی اهمالکاری تحصیلی  ۲/۱4و سهم اشتیاق/مشکالت
اجتماعیدر پیشبینی اهمالکاری تحصیلی  ۲/۰18است .مقدار بتای
استانداردشده نشان داد که با افزایش یک واحد در انحراف استاندارد
بُعد کنترل/مدیریت زمان 0/۵6 ،انحراف استاندارد به اهمالکاری
تحصیلی اضافه خواهد شد ( β=0/۵6۲استانداردشده) .با افزایش
یک واحد در انحراف استاندارد در بُعد اشتیاق/مشکالت اجتماعی،
 0/46انحراف استاندارد به اهمالکاری تحصیلی اضافه خواهد شد
( β=0/46۵استاندارد شده) .نتایج در جدول شماره  3بیان شده است.

بحث
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و

جدول  .1مقایسه میانگین نمرات اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت برحسب ویژگیهای جمعیتشناختی در دانشجویان ()n= 392
متغیر

جنسیت

تعداد (درصد)

زن

(۳۴۳ )۸۷/۵

متأهل

(۳۳ )۸/۴۲

۷۶/۷±۴/۴۴
P=0/۲۴۳
)(t=0/23
۴۳/56±11/۸6

۱۹/۴±۳/۷۲
P=0/۳۹۸
)(t=0/67
۳۳/۵±۰۹/۰6

مجرد

(۳۵۹ )۹۱/۵۸

پرستاری

(۱۳۵ )۳۴/۴۴

۶۴/81±10/۰6
P=0/6۱1
)(t=0/41
۴۷/52±7/۱۵

۳۶/48±3/۵6
P=۰/۶۷۴
)(t=0/66
۳۸/۴±۶/6۷

مامایی

(۸۲ )۲۰/۹۱

۴۱/04±7/۴۴

۳۷/46±2/7۷

اتاق عمل

(۱۱۹ )۳۰/۳۶

۶۹/۹±۱۲/۰۴

۳۷/۲±۰۶/7۷

فوریت پزشکی

(۵۶ )۱۴/۲۹

۱

(۱۱۰ )۲۷/۰۵

۸۰/97±8/۵۹
P=۰/۶۹۳
)(F=0/781
۹۰/72±8/۰۴

۲۷/84±1/۱۸
P=0/۰۵۸
)(F=1/143
۲۹/94±1/۰۸

۳

(۸۷ )۲۱/۸

۵۵/87±۷/۰۹

۳۷/67±2/۳۸

۵

(۱۰۲ )۲۸/۶

۷۰/97±۷/۰۹

۲۶/88±3/۱۴

۷

(۹۳ )۲۲/۵۵

۸۰/97±3/۳۹
P=0/6۲۱
)(F=1/23
۸۴/27±6/۳۶

۳۷/14±1/۱۵
P=۰/13۱
)(F=0/11
۴۹/۲±۰۲/۱۸

۶۲/07±۷/۱۵
P=0/۰۲۷
)(F=1/۰۹

۳۸/35±4/۲۸
P=0/6۵۷
)(F=۰/2۶3

سطح معنیداری (آماره آزمون)

رشته تحصیلی

سطح معنیداری (آماره آزمون)

ترم تحصیلی

سطح معنیداری (آماره آزمون)
سطح تحصیالت

لیسانس

(۳۶۲ )۹۲/۳۴

فوق لیسانس

(۳۰ )۷/۶۶
سطح معنیداری (آماره آزمون)
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مرد

(۴۹ )۱۲/۵

۶۰/۱۴±۸/۵6

۲۴/47±۴/۹۲

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.4

اهمالکاری

اعتیاد به اینترنت

سطح معنیداری (آماره آزمون)
وضعیت تأهل

میانگین±انحراف معیار
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جدول .2میانگین و انحراف نمره اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده پرستاری ()n=392
متغیر

ردیف

1

اهمالکاری تحصیلی

2

اعتیاد به اینترنت

میانگین±انحراف معیار

۷۳/۸±۱۵/۴۸
۵۵/۳±۴/۴۱
۶۴/۵±۰۵/۰۵
۶۴/2±4/۴۸
۲۸/۱±14/1۱
۱۳/24±2/09
۲۰/69±2/۸۱

آماده کردن تکلیف
آمادگی برای امتحان
آماده کردن مقالههای پایان ترم
کل
کنترل/مدیریت زمان
اشتیاق/مشکالت اجتماعی
کل

جدول  .۳پیشبینی اهمالکاری تحصیلی از طریق ابعاد اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشکده پرستاری()=n ۲۹۳
متغیرهای پیشبین

 βاستانداردنشده

خطای معیار

 βاستانداردشده

t

P

مقدار ثابت

79/17

۵/۸۷

-

13/47

>0/001

کنترل/مدیریت زمان

۲/۱4

2/011

0/۵6۲

4/21

0/02

اشتیاق/مشکالت اجتماعی

۲/۰18

0/58

0/46۵

7/290

0/0۳

دانشجویی،دسترسی آنها به اینترنت رایگان برای روند تحصیلیشان،
عامل مرتبط و پیشبینیکننده اهمالکاری تحصیلیشان است.
نتایج نشان داد که هر دو بئعد اعتیاد به اینترنت در اهمالکاری
تحصیلی سهمداشتهاند.در این میان بعد مدیریت زمان سهم بیشتری
در پیشبینی اهمالکاری تحصیلی داشته است .این بدان معنی است
که دانشجویانی که به واسطه اعتیاد به اینترنت مدیریت زمان کمتری
داشتند اهمالکاری تحصیلی در آنها بیشتر بوده است .میلگرام و
همکاران ( )2015نیز بیان کردهاند که دانشجویانی که مدیریت زمان
بدی دارند و وقتشناس نیستند اهمالکاری بیشتری را در روند
تحصیلشان نشان میدهند [ .]24استاورپوولوس ( ،)۲۰۱۳رسچکو
( )۲۰۱۶و کیامرثی و آریاپوران ( )۱۳۹۴نیز در مطالع ه خود بیان
کردهاند که اهمالکاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان
قابلپیشبینی است و دانشآموزانی که اعتیاد به اینترنت دارند یک
روند منفی را طی میکنند که وقتی دچار اهمالکاری تحصیلی
میشوند بهطور منفی گرایش آنها به سمت اعتیاد به اینترنت بیشتر
شده و این مدیریت ناموفق زمان بیشتر آنها را دچار افت تحصیلی
میکند [.]8، 16، 25
در تحلیل این نتایج بایستی گفت دانشآموزانی که دچار اعتیاد
به اینترنت هستند قدرت خودتنظیمی در آنها افت کرده و بنابراین
نمیتوانند زمان و همچنین روابط اجتماعیشان را مدیریت کنند
که این خود میتواند تأثیر منفی بر اهمالکاری تحصیلی و عدم
موفقیتشان در روند تحصیلی داشته باشد .همچنین باید گفت
کاهش قدرت مدیریت زمان میتواند بر روابط آنها نیز تأثیر بگذارد.
کاهش روابط اجتماعی و همچنین آموزشی خود بر غیبت آموزشی و
اهمالکاری تحصیلی مؤثر است.

] [ DOI: 10.32598/JMIS.8.1.4

در تحلیل نتایج مذکور باید گفت عوامل مختلفی در اهمالکاری
تحصیلیدانشآموزاندخیل است که شاید بتوان بهعنواندلیل نتایج
مخالف با نتایج مطالعه حاضر به آن اشاره کرد .در این مطالعات بیان
شده است که اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان سنین متوسطه و
دبیرستان نتوانسته است بهطور معنیداری باعث اهمالکاری تحصیلی
آنها شود .در این دانشآموزان عوامل دیگری همانند مسائل مربوط
به بلوغ و همچنین سیستم و رابطه خانوادگی آنها احتماالً نسبت
به اعتیاد به اینترنت اهمیت باالتری در ایجاد اهمالکاری تحصیلی
داشتهاند .همچنین الزم به ذکر است که مطالعه حاضر برخالف
مطالعات دیگر ،در دانشجویانی انجام شده است که در دوران

0/۴۴

0/۱۹۳

0/۱۸۶
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اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری صورت گرفته
است .نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و اهمالکاری تحصیلی
ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .به این معنی که با افزایش اعتیاد
به اینترنت در دانشجویان ،اهمالکاری تحصیلی در آنها افزایش
مییابد .نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان داد که اعتیاد به اینترنت
یک پیشبینیکننده برای اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان است.
مهمت ( )2014در تحقیقی بیان کرد که رفتارهای اهمالکاری
تحصیلی از دانشآموزان از طریق مقابله با استرس و اعتیاد به اینترنت
و انگیزه تحصیلی بهطور قابلتوجهی قابل پیشبینی هستند [.]14
حمیدی و همکاران ( )2015نشان دادند که وابستگی کمتر به
اینترنت خطر اهمالکاری را بیشتر کاهش میدهد [ .]15اوداسی
( )۲۰۱۱اینطور بیان میکند که بین اهمالکاری تحصیلی و اعتیاد
به اینترنت ارتباط معنیداری وجود ندارد .وی اینطور بیان میکند
که اهمالکاری تحصیلی بیشتر تحت تأثیر متغیرهای شخصیتی و
محیطی همانند خانواده است [ .]22عثمان در سال  ۲۰۱۵دریافت که
ارتباط معنیداری بین اعتیاد به اینترنت و نمره پایان ترم دانشآموزان
وجود ندارد [.]23

R

R2

 R2تعدیلشده

در این مطالعه نمره اعتیاد به اینترنت و همچنین اهمالکاری
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بهار  .1401دوره  .8شماره 1

تحصیلی متوسط بود .مطالعات مختلف صورتگرفته بر روی
دانشجویان گروههای مختلف حاکی از سطوح مختلف اعتیاد به
اینترنت در آنها بود .وحیدیفر و همکاران در سال  ۱۳۹۲میزان
اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پرستاری ،پزشکی و دندانپزشکی
بررسی و بیان کردند میزان استفاده دانشجویان از اینترنت و اعتیاد به
آن نرمال بود [ .]15بهشتیان و همکاران ( )۲۰۱۲نیز میزان اعتیاد به
اینترنت را در میان دانشجویان دختر و پسر متوسط گزارش کردند
[ .]۵در مطالعات مختلف دامنه کم تا متوسط برای اعتیاد به اینترنت
و اهمالکاری تحصیلی مطرح شده است ودر مطالعه حاضر نیز میزان
اهمالکاری و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان موردبررسی متوسط
گزارش شد .شرایط متفاوت دامنه نمرات این متغیرها را شاید بتوان
تحت تأثیر شرایط مختلفی ازجمله سن ،جنس ،وضعیت تأهل و
خوابگاهی بودندانشجویاندانست.
در مطالعات مختلف دامنه کم تا متوسط برای اعتیاد به اینترنت و
اهمالکاری تحصیلی مطرح شده بود و در مطالعه حاضر نیز میزان
اهمالکاری و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان موردبررسی متوسط
گزارش شده بود .شرایط متفاوت دامنه نمرات این متغیرها را شاید
بتوان تحت تأثیر شرایط مختلفی ازجمله سن ،جنس ،وضعیت تأهل و
خوابگاهی بودندانشجویاندانست.
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بهطور کلی میتوان گفت که ابعاد اعتیاد به اینترنت یک
پیشبینیکننده برای اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان است.
توجه به نقش و سهم ابعاد مدیریت زمان و مشکالت اجتماعی
بهعنوان ابعاد اعتیاد به اینترنت و سهیم در ایجاد اهمالکاری
تحصیلی باید جهت کنترل و بهبود سطح اهمالکاری در
دانشجویان مورد توجه قرار گیرد .آموزش و برنامهریزی از طریق
سیستم آموزشی جهت افزایش آگاهی و مهارت دانشجویان برای
راهکارها و شیوههای بهبود مدیریت زمان در دوره دانشجویی و
همچنین بهبود مشکالت اجتماعی و ارتباطیدانشجویاندر جهت
بهبود اهمالکاری آنها مدنظر قرار بگیرد .در این راستا باید گفت
غربالگری دورهای دانشجویان از نظر اهمالکاری تحصیلی و بررسی
علل آن میتواند در جهت برنامهریزی و اقدامات مناسب جهت
کاهش علل اهمالکاری دانشجویان مؤثر باشد .مدیریت دسترسی
دانشجویان به اینترنت باید از سوی سیستم آموزشی مورد توجه قرار
بگیرد .دسترسی بیش از اندازه به اینترنت بدون برنامهریزی نهتنها
در غفلت آموزشی و اهمالکاری تحصیلی مؤثر است ،بلکه باعث
کاهش ارتباطات آنها نیز میشود .همچنین برگزاری کالسهای
آموزشی برای والدین در زمینه اعتیاد به اینترنت و شیوههای
مدیریت آن در محیط خانواده میتواند نقش مؤثری در کاهش
اهمالکاری دانشجویان داشته باشد .نتایج این پژوهش را میتوان
در برنامهریزیهای آموزشی با معاونت آموزشی دانشگاه مطرح کرد
و میتواند از سوی مشاوران و برنامهریزان در دانشگاه استفاده شود.

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به روش نمونهگیری
غیرتصادفی اشاره کرد .با توجه به اهمیت اهمالکاری و بررسی عوامل
مؤثر بر آن پیشنهاد میشود سایر عوامل مؤثر بر اهمالکاری نیز از
طریق مطالعات معادالت ساختاری بررسی شود .همچنین انجام سایر
مطالعات در سایر دانشگاهای علومپزشکی و با توجه به تفکیک رشته
نیز پیشنهاد میشود.
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