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Abstract 
Introduction: The key role of motivation in learning is undeniable.The academic achievement of medical students is 
related to the health of the community; therefore, reduction or increase in motivation and factors affecting it will have 
great impact on the individual and the health of the community. Social networks and the Internet are factors that 
influence the students' academic progress and motivation. The purpose of this study was to investigate the relationship 
between internet addiction and social network with academic achievement in medical students of Bojnurd University. 
Methods: In this descriptive-analytical study 300 students from Bojnurd University of Medical Sciences during years 
2016 and 2017 were selected with Stratified Random Sampling and entered in the study. The data were collected and 
analyzed by the demographic questionnaire, Yang's internet addiction inventory, and Inventory of School Motivation 
(ISM). Data were entered in the SPSS-16 software and were analysed using independent t-test and Pearson’s 
correlation. P values of < 0.05 were considered statistically significant. 
Results: Entertainment was reported due to the use of social networks in 162 (54%) of the sampled individuals. Social 
network users had the following prevalences: 273 (91%) Telegrams, 17 (5.7%) Instagrams, one (0.3%) Lines, one 
(0.3%) Viber, four (1.3%) Beetalk, and four (1.3%) Facebook. Internet addiction scores, time spent using social 
networks during the day, and academic motivation score were, respectively, 16.93 ± 44.53, 2.59 ± 4.58, and 25.63 ± 
146.78. There was a meaningful inverted and weak correlation between academic achievement and rate of using social 
networks (P = 0.001, r = -0.245). There was a meaningful inverted and very weak correlation between academic 
achievement and internet addiction (P = 0.001, r = -0.197). 
Conclusions: Considering that medical science students are responsible for the critical task of patient care and 
community health, the issue of their training, especially in the field of culture using social networks and the duration 
of using the Internet has special sensitivity. Therefore, considering the students' ability to use the Internet, the use of 
distance education in their education is recommended. 
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 چکیده

اهش و با سالمت جامعه ارتباط دارد لذا ک یعلوم پزشک انیدانشجو یلیتحص شرفتیاست. پ ریانکار ناپذ یریادگیدر  زشیانگ یدینقش کل مقدمه:

ذار گ ریاز عوامل تأث نترنتیو ا یاجتماع یهابر خود فرد و سالمت جامعه خواهد داشت. شبکه یادیز راتیو عوامل مؤثر برآن، تاث زهیانگ شیافزا ای

 زشیو انگ ترنتنیو ا یاجتماع یهااستفاده از شبکه زانیم نیرابطه ب نیی. پژوهش حاضر با هدف تعباشدیم انیدانشجو یلیتحص زهیو انگ شرفتیپدر 

 بجنورد انجام شد. یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو نیدر ب یلیتحص

 ،یاطبقه یتصادف یریبه صورت نمونه گ 1335بجنورد در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدانشجو 322 یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

 زشیانگ اسیو مق Yang نترنتیبه ا ادیاعت کیاطالعات دموگراف یهابا پرسشنامه یانتخاب و وارد مطالعه شدند. اطالعات به صورت خود گزارش

 بیمستقل و ضر یو با آزمون ت 12نسخه  SPSSبا نرم افزار  زی. آنالدیگرد ی( جمع آورInventory of School Motivation-ISM) یلیتحص

 ( انجام شد.P < 25/2) یدار یدر سطح معن رسونیپ یهمبستگ

 :ها عبارت بودند ازاجتماعی را سرگرمی گزارش کردند. کاربران شبکه یهادانشجو دلیل استفاده از شبکه 126(%54)در مطالعه حاضر،  ها:یافته

نمره اعتیاد به اینترنت،  یهانیانگیفیس بوک. م 4(%3/1بیتالک، ) 4(%3/1وایبر، ) 1(%3/2الین، ) 1(%5/2اینستاگرام، ) 11(%1/5تلگرام، ) 613(31%)

( 15/142 ± 23/65( و )55/4 ± 53/6(، )53/44 ± 33/12اجتماعی در طول روز و نمره انگیزش تحصیلی به ترتیب ) یهازمان استفاده از شبکه

ین انگیزش تحصیلی همبستگی معکوس و ضعیف و ب( r ،221/2  =P=  -645/2) بودند. بین انگیزش تحصیلی و استفاده روزانه از فضای مجازی با

 همبستگی معکوس و بسیار ضعیفی وجود داشت. (r ،221/2  =P=  -131/2)و اعتیاد به اینترنت با 

 تیبجامعه خواهند بود، مساله تر یو سالمت مارانیدرمان و نجات ب ریخط فهیعهده دار وظ یعلوم پزشک انیدانشجو نکهیبه ا تیبا عنا نتیجه گیری:

برخوردار است. لذا با  یاژهیو تیاز حساس نترتیو مدت زمان استفاده از ا یاجتماع یهافرهنگ استفاده از شبکه نهیها خصوصاً در زمو آموزش آن

 .شودیم هیآموزش از راه دور در آموزش آنان توص یریبه کارگ نترنتیدر استفاده از ا انیدانشجو یتوانمند بهتوجه 

 دانشجو زش،یانگ نترنت،یا ،یاجتماع یهاشبکه ها:یدواژهکل
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مقدمه

اهمیت انگیزش درتعلیم و تربیت انکار ناپذیر بوده و تحقیقات چند دهه 

اخیر در حوزه اموزشی نیز بر این نکته تاکید دارند که انگیزش یکی از 

. پیشرفت (1) باشدیعوامل مهم و دائمی در بهبود عملکرد دانشجویان م

تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ،به رغم استعداد ذاتی و دستاوردهای 

مل قرار دارد، عواتحصیلی قابل توجه ،تحت الشعاع انگیزش تحصیلی 

انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی نقش مهمی دارند و از ان جا که پیشرفت 

تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با سالمت جامعه ارتباط دارد لذا 

 تواندیکاهش انگیزه و به دنبال آن کاهش پیشرفت در این دانشجویان م

 .(6) سبب تاثیرات زیاد و مخربی بر خود فرد و سالمت جامعه گردد

تحرک الزم را برای به پایان رساندن موفقیت  ،وجود انگیزش پیشرفت

ف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی آمیز تحصیل، رسیدن به هد

، تا بتوانند موفقیت الزم را در سازدیدر کار را برای دانشجویان فراهم م

چهار  ریانگیزش تحت تأث .(3) امر یادگیری و تحصیل کسب نمایند

بیرونی(، )حالت و وضعیت درونی(،  یهاعامل یعنی، )محیط و محرک

)هدف رفتار، منظور و گرایش( و )ابزار دستیابی به هدف( قرار دارد، که 

 باشندیبیرونی م یهاان جز عوامل و محرک یاهفضای مجازی و مشغله

اجتماعی در دانشگاه  یهانخستین بار بحث شبکه 1322. در سال (6)

انفجار  6226ایلی نیوز در ایالت متحده امریکا مطرح شد و بعد از سال 

اجتماعی باعث تحول عظیم در این  یهاشبکه یهاتیتجارت در وب سا

صد از کاربران اینترنتی در 32، قریب به 6212. در سال (4) عرصه شد

. در بین آنها داشتند 63تا  15وشبکه های اجتماعی  در جهان سنین 

درصد آنها دارای مدرک دیپلم  54درصد دارای مدرک دانشگاهی و  12

 ها عضو هستند بدینتعداد ایرانیانی که در این شبکه. (5) یا کمتر بودند

وی میلیون نفر، 5و نیم میلیون نفر، فیس بوک  3: وایبرباشدیصورت م

و نیم میلیون نفر، 3میلیون نفر، واتس اپ 4چت تا قبل از فیلتر شدن 

سال 65-34این افراد در رده سنی %51میلیون نفر،که 3اینستاگرام 

همانند یک تیغ دو لبه است که فرهنگ سازی و اینترنت  .(2) هستند

استفاده درست از آن سب رشد و پیشرفت خواهد شد در غیر اینصورت 

 ریبا استفاده نادرست و غیر اصولی هویت کاربر و انگیزهای وی تحت تأث

قرار خواهند گرفت. همزمان با گسترش علم و فن آوری هر روزه به 

به طوری که در چند سال اخیر  شودیتعداد کاربران اینترنت افزوده م

پدیده اعتیاد به اینترنت مطرح شده است. اعتیاد به اینترنت بهره گیری 

مفرط از فن آوری اینترنت که منجر به آسیب اجتماعی، روانشناختی و 

. اعتیاد اینترنتی به گسسته وسیعی از مشکالت رفتاری شودیشغلی م

انجمن روانشناسان امریکا . (1) و کنترل انگیزه از اینترنت اشاره دارد

الگوی اعتیاد به اینترنت که منجر به اختالل عملکردی و حاالت 

معیار از معیارهای زیر را  در  3را داشتن حداقل  شودیناخوشایند م

تحمل،  -1. این معیارها عبارتند از: کندیطول دوره دو ماهه معرفی م

زمان استفاده بیش از آنچه فرد در ابتدا قصد دارد،  -3عالیم ترک،  -6

صرف وقت قابل  -5تمایل مداوم برای کنترل رفتار  -4به طول انجامد، 

اجتماعی،  یهاتیکاهش فعال -2تبط با اینترنت، توجه برای امور مر

تداوم استفاده با وجود  -1شغلی و تفریحی در استفاده از اینترنت، 

 (6212و همکاران ) Komleh مطالعه (5) آگاهی از آثار منفی آن

مشخص ساخت که بین اعتیاد به اینترنت و انگیزش تحصیلی ارتباط 

منفی و معنا دار وجود دارد و اعتیاد به اینرنت در کاهش انگیزش 

بر اساس مطالعه  (3) تحصیلی فراگیران مؤثر بوده است

Hassanzadehd ( بین اعتیاد به اینترنت با 6216و همکاران )

پیشرفت تحصیلی  همبستگی معنا داری وجود داشت به طوری که 

لی پیشرفت تحصی بردندیفراگیرانی که از اعتیاد به اینترنت رنج م

و همکاران  Ganji بر اساس نتایج مطالعه (5) کمتری را گزارش نمودند

بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق تحصیلی رابطه معنی دار منفی  (6212)

گزارش شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اعتیاد به اینترنت 

 به طور منفی اشتیاق تحصیلی فراگیران را پیش بینی نماید تواندیم

(12). 

Kandemir (6214 معتقد است تعلل ورزی تحصیلی به دنبال اعتیاد )

به اینترنت ایجاد خواهد شد. که منجر به افت تحصیلی و کاهش انگیزه 

ده گرایش کننپیشرفت خواهد بود. اعتیاد به اینترنت را عامل پیش بینی 

 (11) تعلل ورزی و ضعف در عملکرد تحصیلی معرفی نمود یبه رفتارها

 Tella (6221)البته در این میان مطالعات متضادی نیز وجود دارد، 

ت با ایجاد سؤاالت جدیدی که در ذهن معتقد است، استفاده از اینترن

موجب درونی شدن انگیزش یادگیری  کندیدانشجویان کاربر ایجاد م

 . مطالعه (16) کندیدانشجویان شده و آنها را به یادگیری بهتر ترغیب م

Chen وY-c (6223)  نشان داد استفاده از اینترنت برای جست و

اما ممکن  دهدیجوی اطالعات، عملکرد تحصیلی فراگیران را ارتقاء م

 و Peng . مطالعه(13) است به ارتباطات اجتماعی آسیب وارد سازد

Chen (6225 نشان داد )کنندیکاربرانی که از اینترنت زیاد استفاده م 

در مقایسه با کاربران  با استفاده متوسط و کم دارای رضایت یادگیری 

. (14) باال، نمرات تحصیلی باالتر و ارتباط بهتر با کارکنان ادارای هستند

ن است  کبا توجه به اهمیت انگیزش پیشرفت تحصیلی و اثراتی که مم

اجتماعی بر آن داشته باشد  و همچنین  یهااینترنت و استفاده از شبکه

با توجه به نتایج ضدو نقیض در این زمینه ، این مطالعه باهدف تعیین 

 یهابررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و میزان استفاده از شبکه

رد واجتماعی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بجن

 انجام شد.

 روش کار

تحلیلی تمام دانشجویان مشغول –جامعه پژوهش این مطالعه توصیفی 

به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در نیمسال دوم تحصیلی 

نفر بودند. حجم نمونه با توجه به جدول  1113( به تعداد 1335-1332)

نظر گرفته شد. روش نمونه گیری ،به  نفر در 322 (15) گرجی مورگان

 Stratified Random) یاصورت نمونه گیری تصادفی طبقه

Sampling) حاصلضرب درصد تعداد . سهم هر دانشکده بر اساس بود

دانشجویان هر دانشکده )پزشکی، پرستاری، دندان پزشکی و بهداشت( 

 54 در حجم نمونه مشخص گردید به این ترتیب برای دانشکده پزشکی

نفر  15نفر و برای بهداشت  61نفر، دندان پزشکی  114نفر، پرستاری 

معیارهای ورود به مطالعه شامل: دانشجویان در زمان  تعیین گردید.

 تحصیلی ترمکیها مشغول به تحصیل باشند و حداقل جمع آوری داده

مهمان بودن دانشجو در  معیارهای خروج شامل: را گذرانده باشند.

و تکمیل ناقص  ترمکیوم پزشکی بجنورد صرفاً برای دانشگاه عل

اطالعات به صورت خود گزارشی از طریق سه  ها بود.پرسشنامه
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 اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامهپرسشنامه اطالعات دموگرافیک، 

 ISM: Inventory of Schoolحصیلی )ت مقیاس انگیزش

Motivation.ت دموگرافیک پرسشنامه اطالعا در ( جمع آوری گردید

نظیر سن، جنس، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، میزان  ییهایژگیو

 یهاتیاجتماعی و دالیل استفاده از سا یهاساعات استفاده از شبکه

شامل  Yangمختلف در روز بررسی شد. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 

تایی  5 یاسؤال بر اساس مقیاس رتبه 62گویه است و باید به  62

لیکرت از هرگز )صفر( تا همیشه )پنج( پاسخ داده شود. بر اساس نمره 

(، 62 -43کسب شده افراد در سه طبقه عدم اعتیاد به اینترنت )نمره 

 -122( و اعتیاد به اینترنت )52 -13در معرض اعتیاد به اینترنت )نمره 

(، اعتبار درونی 1335و همکاران ) Yang. رندیگی( قرار م52

( گزارش کردند و اعتبار به روش بازآزمایی %36سشنامه را باالتر از )پر

 نسخه فارسی این مقیاس در ایران. (12)نیز معنی دار گزارش شده است

 ، همسانی درونی(r=  56/2)با روایی محتوایی و همگرا ، بازآزمایی 

(55/2  =α)  و فردو زوج (16/2  =r) مورد استفاده  محاسبه شده است و

 43( شامل ISMمقیاس انگیزش تحصیلی). (11) قرار گرفته است

که عبارتند از: توانایی،  سنجدیهدف سطح باالتر را م 4سؤال  است که 

هدف سطح  4عملکرد،هدف اجتماعی و هدف بیرونی. هر یک از این 

که  عبارتند از : گرایش به  شوندیباالتر به دو هدف جزئی تقسیم م

گویه(،  1و تالش تحصیلی گویه  4توانایی )عالقه به تکلیف 

گویه(، هدف اجتماعی  2گویه و قدرت اجتماعی  2عملکرد)رقابت جویی 

گویه(، هدف بیرونی )تشویق  5گویه و نوع دوستی 3)وابستگی اجتماعی 

گویه(. نمره گذاری مقیاس انگیزش تحصیلی در قالب  1گویه و جایزه  5

= کاماًل موافقم(  5کاماًل مخالفم تا  = 1لیکرت ) یامقیاس پنج درجه

اخذ  دتوانیکه فرد م یا. در این پرسشنامه باالترین نمرهردیگیصورت م

 615. کسب نمره نزدیک به باشدیم 43نمره  نیترنییو پا 615کند 

نشان دهنده آنست که فرد دارای انگیزش تحصیلی باال و کسب نمره 

حصیل تنشانگر آنست که وی انگیزش پایینی نسبت به  43نزدیک به 

روایی سازه مقیاس انگیزش ( 6211) و همکاران Li .(13, 15) دارد

تحصیلی را با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرار داده و آن را 

، عامل 55/2ا برای عامل تکلیف رکردند. ضریب آلفای کرونباخ  دییتأ

، وابستگی اجتماعی 13/2ی ، شهرت طلب13/2، رقابت 23/2تالش 

 گزارش نمودند 21/2و جایزه  11/2، تشویق 55/2، نوع دوستی 25/2

(13) .Barzgar ( پایایی نسخه اصالح شده این 6214و همکاران )

و روایی محتوایی آن را در حد مطلوب گزارش  51/2پرسشنامه  را 

بدست  13/2. در طرح پایلوت مطالعه حاضر آلفای کرونباخ (62) نمودند

 CVR، هاتمیکه در هر دو پرسشنامه تمامی آ باشدیآمد. الزم به ذکر م

 S-CVI/Aveبرای هر آیتم و همچنین  CVIداشتند.  26/2باالتر از 

درصد بدست آمد. از آمار توصیفی برای اطالعات  32بیشتر از 

ها شامل آزمون تی مستقل و دموگرافیکی استفاده شد. سایر آزمون

ماری با استفاده از نـرم آ یزهایضریب همبستگی پیرسون بودند. آنال

و با استفاده از تستهای آزمون تی مستقل و ضریب  SPSS16افزار 

جهت رعایت همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. 

مسائل اخالقی ضمن اطمینان دادن به محرمانه ماندن اطالعات فردی 

به دانشجویان، پرسشنامه توسط محقق به صورت جمع ایفا، بدن ذکر 

. ددگریسم و شماره دانشجویی در بین آنها توزیع و سپس جمع آوری ما

( در دانشگاه علوم پزشکی 35/پ/364ضمناً مطالعه حاضر با کد اخالق )

 بجنورد تصویب شده است.

 هایافته

 Kolmogorov–Smirnovآنالیز آماری برای نرمالیتی با استفاده 

 ها باال بودن دادهانجام شد. و برای تمامی متغیرهای کمی فرض نرم

(25/2 < P )( 3/21پذیرفته شد. در مطالعه حاضر%)دختر،  154

ساکن خوابگاه بودند. میانگین  124(%1/34مجرد و ) 653(3/52%)

تمایل داشتند  153(%23( بود. )53/66±  23/6سنی شرکت کنندگان )

عدم اعتیاد  131(%1/25مجازی باشند. ) یهااوقات فراغت را در شبکه

اعتیاد  14(%1/4در معرض اعتیاد به اینترنت، ) 53(%1/63به اینترنت، )

اجتماعی را  یهادلیل استفاده از شبکه 126(%54به اینترنت داشتند. )

 613(%31) :ها عبارت بودند ازسرگرمی گزارش کردند. کاربران شبکه

 4(%3/1، )بریوا 1(%3/2، )نیال 1(%3/2، )نستاگرامیا 11(%1/5تلگرام، )

 33/12)میانگین نمره اعتیاد به اینترنت فیس بوک.  4(%3/1، )تالکیب

اجتماعی در طول روز  یها، میانگین زمان استفاده از شبکه(±53/44 

( 15/142±  23/65) انگیزش تحصیلیمیانگین نمره  ( و±55/4  53/6)

هش حاضر میانگین نمره انجام بود. در دانشجویان شرکت کننده در پژو

±  55/5(، میانگین تالش )43/12±  41/4( )43/12±  41/4) فیتکال

 61/5) ی(، میانگین شهرت طلب61±  32/5(، میانگین رقابت )54/63

(، میانگین نوع 13/12±  15/6(، میانگین وابستگی اجتماعی )±13/11 

(، و 35/11±  63/4(، میانگین تشویق )32/11±  15/3دوستی )

در مطالعه حاضر میانگین نمره  ( بود.61/61±  35/5) زهیمیانگین جا

 36/11( و در دختران )66/42±  63/12اعتیاد به اینترنت در پسران )

( 42/145±  63/31(، میانگین انگیزش تحصیلی در پسران )±14/43 

 یها(، میانگین استفاده از شبکه25/141±  35/61و در دختران )

( بود. 44/4±  53/6( و در دختران )24/5±  55/6ی در پسران )اجتماع

 یلیانگیزش تحصنمره آزمون تی مستقل بر اساس جنسیت برای 

(541/2  =P( اعتیاد به اینترنت ،)656/2  =Pو میزان استف )ده از ا

 .، برای هیچ کدام معنا دار نبود( بودP=  653/2اجتماعی ) یهاشبکه

 ( نشان داده شده است.1رسون در )جدول نتایج آزمون همبستگی پی

(، بین نمره اعتیاد به اینترنت و استفاده روزانه از 1بر اساس )جدول 

همبستگی مستقیم و باال،  (r ،221/2  =P=  153/2) فضای مجازی با

=  -645/2) بین انگیزش تحصیلی و استفاده روزانه از فضای مجازی با

r ،221/2  =P) معکوس و ضعیف و بین انگیزش تحصیلی و  یهمبستگ

همبستگی معکوس و  (r ،221/2  =P=  -131/2)اعتیاد به اینترنت با 

( بین معدل کل دانشجو 6)جدول بسیار ضعیفی وجود داشت. بر اساس 

، همبستگی مستقیم و (r ،221/2  =P=  644/2)و انگیزش تحصیلی با 

، r=  565/2)حصیلی با روزانه و انگیزش ت ضعیف، بین میزان مطالعه

221/2  =P)  همبستگی مستقیم و در حد متوسط و بین میزان مطالعه

همبستگی مستقیم اما  (r ،221/2  =P=  135/2)روزانه و معدل کل با 

 بسیار پایین وجود داشت.
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 مطالعه یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر :1جدول 
فضای استفاده روزانه از 

 مجازی

نمره اعتیاد به 

 اینترنت

انجام 

 تکالیف

شهرت  رقابت تالش

 طلبی

وابستگی 

 اجتماعی

نوع 

 دوستی

نمره کل انگیزش  جایزه تشویق

 تحصیلی

 استفاده روزانه از فضای مجازی

1           

           

 نمره اعتیاد به اینترنت

153/2 1          

221/2           

 انجام تکالیف

632/2- 121/2- 1         

221/2 224/2          

 تالش

15/2- 15/2- 546/2 1        

221/2 226/2 221/2         

 رقابت

114/2- 141/2- 522/2 511/2 1       

223/2 211/2 221/2 221/2        

 شهرت طلبی

121/2- 112/2 654/2- 252/2 365/2 1      

251/2 255/2 222/2 125/2 221/2       

 وابستگی اجتماعی

131/2- 231/2- 534/2 425/2 345/2 245/2 1     

263/2 111/2 221/2 221/2 221/2 433/2-      

 نوع دوستی

114/2- 112/2- 356/2 351/2 611/2 222/2 213/2 1    

243/2 244/2 221/2 221/2 221/2 635/2 221/2     

 تشویق

132/2- 125/2- 552/2 353/2 553/2 126/2 425/2 425/2 1   

221/2 224/2 221/2 221/2 221/2 225/2 221/2 221/2    

 جایزه

112/2- 253/2- 463/2 412/2 552/2 652/2 522/2 315/2 541/2 1  

226/2 15/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2   

 نمره کل انگیزش تحصیلی

64/2- 131/2- 256/2 146/2 5/2 346/2 23/2 556/2 155/2 152/2 1 

221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2 221/2  

 

 مطالعه یرهایماتریس همبستگی متغ: 2جدول 

 میزان مطالعه روزانه معدل کل تحصیلیانگیزش  اجتماعی یهامیزان استفاده روزانه از شبکه اعتیاد به اینترنت

 اعتیاد به اینترنت

1     

     

 اجتماعی یهامیزان استفاده روزانه از شبکه

153/2** 1    

221/2     

 تحصیلیانگیزش 

131/2-** 645/2-** 1   

221/2 221/2    

 معدل کل

255/2- 211/2- 634/2** 1  

315/2 553/2 221/2   

 میزان مطالعه روزانه

121/2- 123/2- 565/2** 135/2* 1 

224/2 255/2 221/2 213/2  

 باشدیمعنی دار م 25/2همبستگی در سطح  *
باشدیمعنی دار م 21/2همبستگی در سطح  **
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بحث

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و استفاده از 

مجازی با انگیزش تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بجنورد  یهاشبکه

بود که نتایج نشان دهنده ارتباط معکوس، معنی دار و ضعیف بین اعتیاد 

به اینترنت و انگیزش تحصیلی بود. همچنین ارتباط بین استفاده روزانه 

مجازی با انگیزش تحصیلی نیز معکوس، معنی دار و ضعیف  یهااز شبکه

 Tari (6211،) Hassanzadehd و Rouhaniعات در مطال بود.

 Kandemirو  (6212و همکاران ) Komleh(، 6216وهمکاران )

بین اعتیاد به اینترنت و انگیزش تحصیلی ارتباط معکوس و  (6214)

. در مطالعه حاضر اگر چه این (11, 3-1) معنا داری گزارش شده است

ارتباط معکوس و معنی دار است اما میزان آن ضعیف بدست آمده است 

یکی از  عدم تصمیم گیری قطعی در این زمینه را عدم  توانیکه م

کالسی  از  یهاتیتفکیک شدن ساعاتی که دانشجویان برای فعال

ی که صرفاً جهت مواردی غیر از آن از ساعات کنندیاینترنت استفاده م

 نندکیاز قبیل: بازی، سرگرمی، ساخت و انتشار صفحات وب استفاده م

در نوع ابزار مورد بررسی دانست. شاید بتوان گفت دانشجویانی که 

انگیزش تحصیلی بیشتری دارند، جهت انجام بهتر تکالیف و وظایف، 

( که 6212) Torresالعه نیاز به استفاده بیشتری از اینترنت دارند. مط

دانشجو  4231استفاده از اینترنت بر وضعیت تحصیلی  ریبه بررسی تأث

پرداخته است، نشان داد که افرادی که از  Ecuadorاز  پنج دانشگاه 

اینترنت جهت تعامالت علمی با اساتید و همساالن خود استفاده 

ادی که ر، بیشترین موفقیت و  بیشترین پیشرفت تحصیلی و افکنندیم

بیشتر دنبال دانلود موارد صوتی و تصویری هستند کمترین موفقیت و 

  Suhail. در این راستا نتایج(61) کنندیپیشرفت تحصیلی را کسب م

( نشان داد ، دانشجویانی که استفاده بیشتری از 6222) Bargeesو 

و  دیداری یهایتحصیلی، حافظه، توانمند یهااینترنت داشتند، مهارت

( 1333ان و نامی )نتایج مطالعه مهاجر .(66) شنیداری بیشتری داشتند

فناوری اطالعات و ارتباطات و عملکرد  یهانشان داد، بین برخی از مؤلفه

تحصیلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. بین استفاده از نرم افزار 

واژه پردازی، ارائه مطالب، صفحات گسترده تحت وب، سایر نرم افزارها، 

یداری و شنیداری در پست الکترونیکی، جست و جو در وب و ارتباط د

وب با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما میان 

ها و نرم افزار طراحی، ساخت و انتشار صفحات استفاده از پایگاه داده

بر اساس  .(63) وجود ندارد یاوب در اینترنت با عملکرد تحصیلی، رابطه

( یادگیری الکترونیکی و تحت وب 1336) یلیمطالعه رحیمی اسماع

نقش مهمی در انگیزش پیشرفت دانشجویان دارد. نتایج مطالعه آنها 

، آموزش با 55/3نشان داد که توانمندسازی دانشجویان با میانگین 

، تغییر در محتوای آموزش با 25/3، وسایل و امکانات 22/3میانگین 

در  53/3ایش آگاهی دانشجویان با میانگین و افز 55/3میانگین 

پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان معنا دار بوده است 

ه الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی مؤثر بود یهایریادگیو معتقدند که 

( در تحقیقی با 6225)  DahmaniوYoussef . به عالوه (64) است

فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی  ریعنوان تأث

دانشجویان، بیان کردند که استفاده دانشجویان از کامپیوتر و اینترنت 

. (65) ان خواهد شدباعث یادگیری بهتر آنان و باال رفتن نمره درسی آن

( نیز 6212) Gamboa و Kilicman (6212) یهاهمچنین پژوهش

رنت وفناوری اطالعات و ارتباطات از نشان داده است که استفاده از اینت

. در (61, 62) عوامل مؤثر بر یادگیری بهتر و پیشرفت تحصیلی است

لعه حاضر بین معدل با میزان استفاده از اینترنت و یا حالی که در مطا

بین میزان مطالعه روزانه و استفاده از اینترنت رابطه معنا داری وجود 

نداشت. شاید این عدم ارتباط در مطالعه حاضر به علت تفاوت در نوع 

ها باشد. مطالعه حاضر معدل را یک متغیر وابسته ارزیابی نهایی دانشگاه

استفاده  ریته است در حالی که مطالعات قبلی به بررسی تأثدر نظر گرف

از فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت بر روی یک درس خاص تمرکز 

 اند.داشته

ابراهیم آبادی در مطالعه خود بین استفاده افراطی از اینترنت و کاهش  

انگیزش پیشرفت تحصیلی ارتباط معنادری را گزارش نمود و بیان داشت 

استفاده افراطی از اینترنت با یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه 

در مطالعه حاضر با وجود استفاده باالی اینترنت در  .(65)معکوس دارد

 1/4بین دانشجویان علوم پزشکی بجنورد تعداد اندکی از دانشجویان )

شتند و درصد باالیی از آنها استفاده افراطی درصد( اعتیاد به اینترنت دا

ی، به واسطه استفاده افراط رسدیاند. به نظر ماز اینترنت را گزارش نکرده

 یاهنادرست و صرفًا برای سرگرمی از اینترنت امکان مطالعه و فرصت

آموزشی که دانشجویان بایستی برای تکالیف اختصاص دهند کاهش 

اجتماعی  یهازمان بیشتری در شبکه . دانشجویانی که مدتابدییم

ر علمی غی یهاتیهستند و یا  استفاده بیش از حد از اینترنت  برای فعال

دارند  ممکن است در مدیریت زمان با مشکل مواجه شوند، یا به عبارت 

بهتر، وقت شناس نباشند، این افراد زمان زیادی را اختصاص به فضای 

درسی ، کاری،  یهاتینجام فعالو وقت کافی برای ا دهندیمجازی م

ورزش و حتی خواب ندارند و وابستگی آنها به اینترنت با پیامدهای 

منفی در زمینه تحصیل ، شکست در درس، مشروط بودن، کمبود انگیزه 

. (63) تحصیلی اختصاص زمان کمتر به مطالعه همراه خواهد بود

نشان دهنده هدف مند نبودن باشد.  تواندیعملکرد تحصیلی پایین  م

. وقتی شودینداشتن هدف باعث افزایش اوقات فراغت دانشجویان م

پر کردن این اوقات حضور  یهانهی، یکی از گز شودیاوقات فراغت زیاد م

 و ردیگیاجتماعی است که اکثراً حالت افراطی به خود م یهادر شبکه

حت عملکرد تحصیلی را ت تاًیانگیزش پیشرفت تحصیلی و نها تواندیم

( بر روی 6215) Toramanو  Türelنتایج مطالعه  .(32) دهد ریتأث

طور  هدانشجو در ترکیه نشان داد که استفاده بیشتر از اینترنت ب 1236

تحصیلی، کاهش درپیشرفت  یهازهیمعنی داری منجر به کاهش انگ

و این کاهش در دانشجویان پسر  شودیتحصیلی و نمرات دانشجویان م

نسبت به دانشجویان دختر قابل توجه است. به اعتقاد آنها افزایش 

، بر روند مطالعه سیستماتیک و تواندیساعات استفاده از اینترنت م

شده اختالل ایجاد سازد و احتماالً پیش بینی کننده، ایجاد برنامه ریزی 

. در (31) ضعف احتمالی در فرآیندهای آموزشی دانشجویان خواهد بود

در  اینترنت مطالعه حاضر میزان استفاده روزانه از اینترنت و اعتیاد به

و  Türelپسران بیشتر از دختران بود ولی به لحاظ آماری معنا نبود. 

Toraman در دانشجویان دختر یک مکانیسم خود دارندیاذعان م ،

نسبت به دانشجویان پسر وجود دارد که باعث تفاوت  یتریکنترلی قو

 Torres. به اعتقاد (31) شودیدر تمایل به استفاده مداوم از اینترنت م

جانبی ناشی از وابستگی به حضور  در فضاهای  یهازهی( انگ6212)
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آموزشی و داشتن هدف  و نوع   یهایزیها و برنامه رمجازی فرصت

ی خصوصاً بر . با توجه به نوع هدف نوع سرگرمکندیهدف را تهدید م

. همچنین معتقد است دختران  تمایل کندیاساس جنسیت تغییر م

کمتری به استفاده از فناوری برای سرگرمی دارند، با اینکه شاید نتوان 

آمار دقیقی جهت مقایسه میزان دانلود در دختران و پسران گزارش 

جهت سرگرمی به  دهندینمود،  اما به طور کلی  دختران ترجیج م

در حالی  .آنالین توجه داشته باشند یهایدانلود بپردازند تا اینکه به باز

آنالین دارند و این خود باعث افزایش  یهایکه پسران تمایل به باز

آنالین  یهای. پیوستگی در استفاده از بازشودیوابستگی به اینترنت م

 کاهدیتماتیک مبه همان نسبت از پیوستگی در مطالعه منظم و سیس

 .(61) دهدیقرار م ریو پیشرفت تحصیلی و موفقیت را تحت تأث

در مطالعه حاضر رابطه بین انگیزش تحصیلی با معدل کل مستقیم و  

ین انگیزش تحصیلی و میزان مطالعه روزانه مستقیم و ضعیف، رابطه ب

متوسط و رابطه بین معدل کل و میزان مطالعه روزانه مستقیم و بسیار 

فراگیرانی که انگیزش نشان داد  Tari و Rouhaniضعیف بود. مطالعه 

تحصیلی باالتری داشتند از سطح نمرات باالتر و موفقیت آموزشی 

 یها. به نظرمی رسد به کارگیری از شبکه(1)باالتری برخوردار بودند

فرصتی برای بهبود فرایند تدریس و یادگیری  تواندیاجتماعی مجازی م

اجتماعی مجراهای اطالع یابی را در جهت آموزش،  یهاهباشد، شبک

بدون صرف وقت و هزینه  توانندی. افراد مسازندیمتنوع و گسترده م

جهت رفت و آمد برای حضور در محیط اموزشی با متخصصان و 

مختلف در تعامل باشند و اطالعات و دانش مورد  یهاپژوهشگران رشته

بدست اورند واین شرایط به خصوص  و به سهولت ترعینیاز خود را سر

رات اث تواندیبرای دانشجویان در صورتی که برنامه ریزی شده باشد م

موثری بر انگیزش پیشرفت تحصیلی داشته باشد. با پیشرفت تکنولوژی 

و ورود آن به عرصه آموزش، تغییرات شتابان در عرصه آموزش و پرورش 

کل گرفته است. برای اینکه رخ داده است و رقابت جهانی بر این پایه ش

ها دور نمانند نیاز است به مؤسسات آموزش عالی در ایران از این رقابت

به تاثیرات مثبت و منفی استفاده از اینترنت و یا فضای  یتریطور جد

ها با برگزاری کارگاها دانشگاه گرددیمجازی پرداخته شود. پیشنهاد م

د مثبت و منفی ونش است های مختلف در خصوص تحلیل ابعا

مثبت آن در امر آموزش و ارتقای  یهامجازی اقدام و از جنبه یهاشبکه

یادگیری دانشجویان بهره گیرند. از نتایج حاصل از مطالعه حاضر 

دیگر نیز استنباط نمود، شاید نظام آموزشی ایران  یابه گونه توانیم

و یا  ها در شرایط مناسبی برای اجرای آموزش تحت وبدر دانشگاه

آموزش از راه دور باشد. استفاده از آموزش از راه دور نیاز به پیش 

و بستری قوی برای رسیدن به اهداف آموزشی دارد و با توجه  هانهیزم

به آشنایی و استفاده اکثر دانشجویان از اینترنت اکنون این شرایط فراهم 

به  را برای یانتایج چنین مطالعاتی نگاه تازه رودیشده است. انتظار م

مطالعه حاضر، محدود به  نوین آموزش فراهم نماید. یهاکارگیری روش

یم ، بنابراین در تعمباشدیدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد م

ها و مراکز آموزش عالی و همچنین به سایر نتایج آن به سایر دانشگاه

جی اقشار باید احتیاط کرد. نتایج مطالعه حاضر محدود به خود سن

خود سنج در  یهااسیدانشجویان علوم پزشکی است، به کارگیری مق

تا حد زیادی نتایج مطالعه را تحت تأثر عالیق و  تواندیمطالعه حاضر م

فردی شرکت کنندگان قرار دهد. مطالعه حاضر به صورت  یهابرداشت

مقطعی بوده است و برای بررسی دقیق رابطه بین اعتیاد به اینترنت و 

 یاز است.و طولی ن ترقیانگیزش پیشرفت تحصیلی مطالعات بیشتر، دق

 نتیجه گیری

اده از گفت استف توانیبا توجه به نقش اعتیاد در انگیزش تحصیلی م

وجود مزایای مختلف، اگر مدیریت شده نباشد منجر به بروز  اینترنت با

پیامدهای منفی و افت تحصیلی خواهد شد. از سویی دیگر دانشجویان 

علوم پزشکی عهده دار وظیفه خطیر درمان و نجات بیماران و سالمتی 

ها خصوصاً در زمینه جامعه خواهند بود، لذا مساله تربیت و آموزش آن

اجتماعی و مدت زمان استفاده از اینترنت  یهاشبکهفرهنگ استفاده از 

، هر فرد متناسب با رسدیبه نظر مبرخوردار است.  یاژهیاز حساسیت و

فرهنگی خود و بر اساس نیازهای –اوضاع و شرایط اجتماعی 

ظام ن یهااستی. با توجه به سکندیاز اینترت بهره برداری م اشیآموزش

ها اینترنت به صورت رایگان وبا دانشگاه آموزش عالی در ایران در اکثر

میزان محدود و بر اساس سنجش نیاز دانشجویان در اختیارشان قرار 

 ود.آنها ش یسبب رشد و خالقیت و بروز استعدادها تواندیکه م ردیگیم

 سپاسگزاری

نویسندگان از کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد 

معنوی این مطالعه و همچنین از دانشجویان  به دلیل حمایت مالی و

نی ها تشکر و قدرداشرکت کننده به دلیل تکمیل صادقانه پرسشنامه

مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی  ندینمایم

پژوهش و کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته اخالق پزشکی دانشگاه 

کد اخالق شماره و به  63/4/1335 علوم پزشکی بجنورد مورخ

 .باشدیم 35/پ/364

 تأییدیه اخالقی

به افراد شرکت کننده در پژوهش در مورد محرمانه بودن نتایج 

ها اطمینان داده شده است.پرسشنامه
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