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 چکيده
تحقيق حاضر سعي به بررسي رابطه ي اعتياد به اينترنت با هوش هيجاني و هوش معنوي 

دانش آموزان دختر دارد ، جامعه آماري مورد نظر كليه ي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 

ونه آماري نفر را به عنوان نم 061شهرستان بوكان مي باشد از بين جامعه آماري مورد نظر 

انتخاب نموده ايم. ابزارهاي سنجش عبارت اند از: پرسشنامه اعتياد به اينترنت و هوش هيجاني 

ومعنوي و آزمون هوش هيجاني پترايدز ـ فارنهايم وبراي گردآوري اطالعات در مورد هوش 

معنوي از پرسشنامه كينگ وبراي سنجش اعتياد به اينترنت از پرسشنامه يانگ استفاده شده 

است. داده هاي گردآوري شده به روش هاي آماري توصيفي و استنباطي رگرسيون تجزيه و 

مي باشد كه در تجزيه و تحليل  بخشي  spssتحليل گرديدوابزار ديگر مورد استفاده؛ نرم افزار 

ديگراز داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد.ماحصل تحقيق را مي توان اينگونه بيان نمود كه 

 اد به اينترنت با هوش هيجاني و معنوي رابطه ي معنادار و همبستگي وجود دارد.بين اعتي

اعتياد به اينترنت ، شهرستان بوكان ، مقطع متوسطه ، هوش  : يديکل واژگان

 معنوي ، هوش هيجاني

. 
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 ژاله جمالي

 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه پيام نور ؛ ايران
 

 نام نويسنده مسئول:
 ژاله جمالي

بررسي  رابطه ي اعتياد به اينترنت با هوش هيجاني و هوش معنوي 

 دانش آموزان دختر

 ه موردي :دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بوکان()مطالع
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 مقدمه
تواند ينترنت است. استفاده از اينترنت حتي ميشان از اآموزاني جوامع نحوه استفاده دانشهاي مشترک والدين در همهيکي از نگراني

هاي علمي در ايران مورد بررسي قرار آثار و پيامدهاي منفي بر رفتارهاي جوانان و نوجوانان داشته باشد، اما اين تأثيرها نيز به درستي و با روش

 نگرفته است.

تر استفاده اعي مرتبط است. بر عکس كاربراني كه از اينترنت كمدهد كه استفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتمتحقيقات نشان مي

 تري دارند.شان ارتباط بيشاي با مادر و دوستانكنند، به طور قابل مالحظهمي

هاي روههاي گوناگون اينترنت در بين گي اينترنت و تفاوت در جنبهگير استفاده از اينترنت غيرقابل كتمان است. رشد گستردهرشد چشم

گران تعابير مختلفي را از جمله اعتياد اينترنتي، وابستگي هاي اخير بوده است. امروزه پژوهششناختي، موضوع جالب توجه پژوهشجمعيت

برند و مطالعات شناسي كاربرد اينترنت، اختالل اعتياد اينترنت به كار ميساز اينترنت، آسيباينترنت، اعتياد تکنولوژيکي، كاربرد مشکل

 (.4112اي در اين زمينه درحال انجام است )يانگ، گسترده

هاي منفي نيز وجود دارد. هاي آموزشي، ارايه خدمات ارتباطي و... جنبهرغم امتيازات مثبت اينترنت از قبيل جنبهاز طرفي علي

رسي به چنين مطالبي گيرند. دستهاي اينترنتي قرار آموزان ممکن است در معرض مطالب و تصاوير خشن و غيرمجاز موجود در پايگاهدانش

يابي مورد توجه متخصصان بوده است و كارشناسان نسبت به صدمات جبران ممکن است كامالً تصادفي يا عمدي باشد. هر دو طريق دست

هاي ت، اعتياد، رفتاررسد به ويژه ايجاد مسايلي مانند انحراف جنسي، خشونها به كودكان و نوجوانان ميگونه برنامهناپذيري كه از طريق اين

آموزان بيش از (. دانش0834اند )شاملو،ي جرم و جنايت درطيف وسيع، مکررا هشدار دادهضداجتماعي، سست شدن مباني خانواده، اشاعه

 هاي ناشي از كاربرد نادرست اينترنت قرار دارند.ديگران در معرض آسيب

ادرست  خطر اعتياد را به همراه دارد، در بين كاربرانش اينترنت جوانان بيشترين اينترنت ابزاري بي ضرر است ،اما استفاده بيش از حدون

ن ياستفاده را از آن دارند.نتايج پژوهش هاي انجام شده  در اياالت متحده نشان مي دهد كه استفاده جوانان بيش از هر گروه سني ديگري از ا

ز افزون و گسترده افراد از اينترنت ،شاهدنوع جديد از اعتياد،يعني ؛ اعتياد اينترنتي (.همزمان با دسترسي رو4111ابزار بيشتراست )بولن و هاره،

هستيم كه موضوع روبه رشد عصر اطالعات است .همانند تمامي انواع ديگراعتياد،اعتياد به اينترنت با عاليمي همراه است همچون، اضطراب، 

يري،اختالل عاطفي وازهم گسيختگي روابط اجتماعي. ازطرفي، در عين حال كه افسردگي، كج خلقي، بي قراري، تفکرهاي وسواسي، كناره گ

ال حتمروابط افراد)به ويژه كودكان و نوجوانان(درجهان مجازي افزايش مي يابد،در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعيت كاسته مي شود وا

تحقيق سعي براين شده است به سوال اصلي يعني بررسي رابطه ي اعتياد  (.حال در اين4112افت عملکرد آموزشي آنان نيز مي رود)سامسون،

 به اينترنت با هوش معنوي و هوش هيجاني دانش آموزان دختر دبيرستان شهرستان بوكان پرداخته شود.   

 

 پيشينه پژوهش 
(در پژوهشي با عنوان وابستگي 0831ران)تعدادي پژوهش در باره اعتيادبه اينترنت انجام شده است ؛به عنوان نمونه حکيم زاده و همکا

 هبه اينترنت و افسردگي در دانشجويان ساكن در مجتمع كوي خوابگاههاي دانشگاه تهران دريافتند كه بين وابستگي به اينترنت وافسردگي رابط

دانشجويان سيستان و بلوچستان به  ( درپژوهشي باعنوان ارتباط سالمت روان بااعتياد به اينترنت0831ي معنا داري وجود دارد.ناستي زاده)

اين نتيجه رسيد كه سالمت عمومي كاربران معتاد به اينترنت)خصوصا در در زير مقياس هاي اضطراب و افسردگي ( نسبت به كاربران عادي 

اده وزمان وع استفدر معرض خطرات بيشتري بوداثر اينترنت بر افسردگي واضطراب چه در زمينه ي افزايشي و كاهشي آن بستگي شديد به ن

( به مقايسه ي ويژگي هاي روان شناختي ، شخصيتي و اجتماعي 4112( وين و همکاران )4112اختصاص داده شده به آن داشت.كائو وهمکاران)

فسردگي، ادانشجوياني كه استفاده مفرط از اينترنت داشتند،در مقابل ساير دانشجويان پرداختند.نتايج پژوهش هاي آن ها نشان داد كه ميزان 

اضطراب ،افکار خودكشي ،پيش فعالي،هراس،ترس اجتماعي،پرخاشگري و خشونت ورفتارهاي ضداجتماعي در دانشجوياني كه به اعتياد  اينترنت 

( نشان داد كه ميزان افسردگي ،ترس و ميزان هوش و 4112( وين و همکاران)4116مبتالبودند ازسايرين بيشتر بود.نتايج كيم و همکاران )

( در تحقيق خود تاثير اعتياد به اينترنت را در اعتماد به نفس و 4116ان در دانشجوياني كه به اينترنت اعتياد دارند ، بيشتر است.كرات)هيج

ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان بررسي كردوبه اين نتيجه رسيدكه نوجوانان كه معتاد به اينترنت از تماس هاي اجتماعي كناره گيري مي 

ترنت براي فرار از واقعيت استفاده مي كنند واعتماد به نفس پاييني دارند، به عبارت ديگر،مي توان از نتيجه ي اين تحقيق استنباط كنند،از اين

 كردكه افراد معتاد به اينترنت در مديريت هيجان هاي خود و مديريت رابطه مشکل دارند     

                                                        

http://www.psyj.ir/


 31 -401، ص  4931، تابستان  41شناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره فصلنامه روان
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
(نشان دادندنوجواناني كه استفاده زيادي از اينترنت مي كردندارتباط و تماسشان با والدينشان كاهش يافته 4111سندرز و همکاران)

بودوازنظر اجتماعي گوشه گير وكناره گيرشده بودند؛همچنان آنان به اين نتيجه مهم رسيدندكه استفاده افراطي از اينترنت موجب كاهش 

ي تماس هاي اجتماعي ،تنهايي و افسردگي مي شود.مي توان به ايين نتيجه رسيد كه اين افراد در در مولفه ي خود مديريتي حمايت اجتماع

 مشکل دارند.                              

 

 فرضيات تحقيق 

 ني داري وجود نداردعتياد به اينترنت و هوش هيجاني در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان بوكان ارتباط معابين  .0

بين اعتياد به اينترنت و مولفه هاي هوش هيجاني)خوشبيني، خود آگاهي، درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان هاي خود و ديگران  .4

 و  مهارت هاي اجتماعي( در دانش آموزان ارتباط معني داري وجود ندارد.

 معني داري وجود ندارد. بين اعتياد به اينترنت و هوش معنوي در دانش آموزان ارتباط .8

 

 اهداف تحقيق 
 ( بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با هوش منطقي وهوش هيجاني دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان بوكان                          0

                     (بررسي تاثيرات منفي اعتياد به اينترنت در بين دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان بوكان      4

 ( بررسي تاثيرات اعتياد به اينترنت با پرخاشگري دانش آموزان و ارتباط آن با كاهش هوش هيجاني و منطقي8

 

 روش تحقيق 
گرد آوري اطالعات مورد نياز تحقيق يکي از مراحل اساسي آن است. مرحله گردآوري اطالعات آغاز فرايندي است كه طي آن محقق 

داني و كتابخانه اي را گردآوري، طبقه بندي و سپس به تجزيه و تحليل مي پردازد و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي يافته هاي مي

قرار مي دهد و در نهايت حکم صادر مي كند و پاسخ مساله تحقيق را به اتکاي آنها مي يابد.  در تحقيق حاضر براي گردآوري مباني نظري 

ورد استفاده قرار گرفته است كه در آن با توجه به گردآوري و جمع آوري داده ها وگردآوري اسناد به اين مرحله پرداخته روش كتابخانه اي م

مي شود و براي سنجش ميزان تاثير اعتياد به اينترنت بر روي هوش هيجاني و معنوي با روش ميداني و تهيه ي پرسشنامه وتوزيع آن به صورت 

ي پرداخته مي شود. ابزارهاي سنجش عبارت اند از: پرسشنامه اعتياد به اينترنت و هوش هيجاني ومعنوي  و آزمون تصادفي بين جامعه آمار

هوش هيجاني پترايدز ـ فارنهايم وبراي گردآوري اطالعات در مورد هوش معنوي از پرسشنامه كينگ وبراي سنجش اعتياد به اينترنت از 

هاي گردآوري شده به روش هاي آماري توصيفي و استنباطي رگرسيون تجزيه و تحليل گرديدوابزار  پرسشنامه يانگ استفاده شده است. داده

 مي باشد كه در تجزيه و تحليل  بخشي ديگراز داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد. spssديگر مورد استفاده؛ نرم افزار 

 

 مباني نظري

 ماهيت و تعريف اعتيادبه اينترنت 
زون اينترنت فوايد و اهميت غير قابل انکاري دارد . چندان كه در دوران حاضر، نقش محوري اينترنت چنان اساسي بي شک رشد روز اف

است كه بدون آن امکان برنامه ريزي، توسعه و بهره وري در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي در جهان آينده امکان پذير 

ه اي قوي و تکنولوژي چند رسانه اي، اكثر نيازهاي بنيادين بشر را تأمين مي كند و همين مسأله موجب نخواهد بود. اينترنت به عنوان رسان

 كشش افراد براي تأمين نيازهايشان به دنياي مجازي است. تا حدي كه اين وابستگي تبديل به اعتياد آن ها به اين محيط مي شود و نبايد از

زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي غافل ماند. البته سخن گفتن ازآسيب هاي اينترنت به معناي نفي اين پيامدهاي ناگوار و مخرب آن به ويژه در 

 پديده و نگاه منفي بدان نيست. بلکه واقعيت اين است كه اينترنت داراي كاركردهاي مثبت و منفي مي باشد. اينترنت از فن آوري هايي نيست

اي است كه به انتخاب خود همان طور كه هست، مي توان از آن استفاده كرد و يا به طور كلي  كه بي چون و چرا تحميل شده باشد بلکه رسانه

 از آن چشم پوشيد. اينترنت به مثابه يک تيغ دو لبه است كه با آموزش صحيح و فرهنگ سازي مي توان، استفاده هاي فراواني از آن نمود. در

لي و عدم وجود فرهنگ كاربري، هويت اجتماعي و فردي انسان به وسيله آن از بين مي غير اين صورت با استفاده نامناسب، آموزش غير اصو

 .رود

هم زمان با دسترسي گسترده افراد به اينترنت، شاهد نوع جديدي از اعتياد، يعني؛ اعتياد اينترنتي هستيم كه مسأله خاص عصر اطالعات 

نت است كه منجر به آسيب هاي اجتماعي، روان شناختي تحصيلي و شغلي مي شود. است. اعتياد اينترنتي، بهره گيري مفرط از فن آوري اينتر

همانند انواع ديگر اعتياد، اعتياد به اينترنت  .اعتياد اينترنتي به گستره وسيعي از مشکالت رفتاري و كنترل انگيزه استفاده از اينترنت اشاره دارد
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قراري، افکار وسواسي يا خيال بافي راجع به اينترنت همراه است. از طرفي در عين  نيز با عاليمي هم چون اضطراب، افسردگي،كج خلقي، بي

سته مي حال كه روابط اين افراد به ويژه كودكان و نوجوانان در جهان مجازي افزايش مي يابد، در مقابل، از دامنه روابط آنان در جهان واقعي كا

 حصيلي نيز وجود دارد.شود. ضمن آن كه احتمال لطمه ديدن عملکردآموزشي و ت

از جمله پيامدهايي كه اعتياد به اينترنت براي فرد معتاد به آن دارد، مثل تغيير دادن سبک زندگي به منظور صرف زمان بيش تر در 

ترنت، ناينترنت، بي توجهي به سالمت خود در نتيجه كار با اينترنت، اجتناب از فعاليت هاي مهم زندگي به منظور صرف وقت بيش تر در اي

 .كاهش روابط اجتماعي، ناديده گرفتن خانواده و دوستان، مشکالت مالي ناشي از هزينه هاي بهره گيري از اينترنت، مشکالت تحصيلي است

 

 آسيب هاي اعتياد به اينترنت در دانش آموزان 
د نيز تأثير كند. ويژگي شخصيتي افراه مياعتياد به اينترنت نوعي وابستگي رفتاري است كه شخص براي مقابله با مشکالت از آن استفاد

 به آنچه  باشد.فراواني بر استفاده از اينترنت دارد. اين آسيب همراه با صدمات جسمي، روحي، مالي، خانوادگي و اجتماعي و شغلي همراه مي

  .شوددهد يا به احساسي كه در هنگام انجام آن دارد معتاد ميدر رايانه انجام مي

شان را حل كنند و از اين راه، نيازهاي وجوهاي اينترنتي، مسائل، مشکالت و نيازهاي ارضا نشدهكنند از راه جستي ميبسياري سع - 

  .شان را برآورده كنندرواني و اجتماعي

  .اعتياد به اينترنت در دانش آموزان  شيوع بيشتري دارد. اين آسيب بين دانش آموزان پسر، بيشتر از دختر است - 

هاي اعتياد به اينترنت عبارتند احساس اضطراب يا افسردگي يا مانند آن زماني كه فرد در تماس با اينترنت نيست. هزينه يژگيو - 

، حوصله در برابر اعتياد به اينترنتروزافزون براي ورود به اينترنت، عادت كردن به اثراتِ در اينترنت بودن، افراد خجالتي، افسرده، تنها و بي

  .انديافته ذير هستند به ويژه افرادي كه از يک اعتياد ديگر بهبودپآسيب

بر اساس تحقيقات انجام شده از سوي انجمن روانپزشکي امريکا، هفت مالک براي تشخيص اعتياد به اينترنت وجود دارد كه اگر هر  - 

ها عبارتند از تحمل، عالئم ترک، زمان استفاده از مالکشود. اين كدام از اينها در مدت دو ماه در شخص بروز كند، شخص معتاد محسوب مي

اينترنت بيش از آنچه فرد قصدش را داشته طول بکشد، تمايل مداوم براي كنترل رفتار، صرف وقت بسيار براي امور مرتبط با اينترنت، كاهش 

 هاي مختلف ميزان اعتياد به اينترنت در بين شخصيت  - .هاي اجتماعي، شغلي و تفريحي و تداوم استفاده با وجود آگاهي از آثار منفيفعاليت

دارند، بيشترين اعتياد به اينترنت را دارا « خور رنجورروان»در بين دانش آموزان افرادي كه شخصيت  باشد كهدانش آموزان متفاوت مي

هايي كه افراد ويژگي .ثباتي عاطفيس كالفگي و بيهاي متمايز اين افراد عبارت است از ترس، غم، خشم، احساس گناه، احساباشند. ويژگيمي

شود تا در صورت وابستگي به اينترنت نتوانند با مشکالت درگير شوند و جهت خودشان را تغيير دهند و در دارند باعث مي« خورنجورروان»

  .كنندنتيجه به اينترنت اعتياد پيدا مي

اطالع هستند و به دليل استفاده بيش از اندازه و شوند از عواقب آن بينترنت ميافراد باز و گشوده كه از روي كنجکاوي جذب اي - 

  .شوندنداشتن دانش كافي در مورد نحوه استفاده از آن معتاد مي

 متمايز هايشوند. ويژگيهايشان كمتر دچار اعتياد به اينترنت ميدانش آموزاني  كه شخصيت موافق و خوشايند دارند به علت ويژگي - 

هاي مثبت اجتماعي و اين افراد عبارت است از نوع دوستي، تواضع، سادگي، آمادگي براي دفاع از حق فردي، اعتماد، پيشروي به سمت جنبه

  .سالمت رواني بيشتر

د توانايي كنترل راهاي متمايز اين افكنند. ويژگيهايي كه دارند كمتر به اينترنت اعتياد پيدا ميشناس نيز به خاطر ويژگيپسران وظيفه -

 .باشدشناس و قابل اعتماد بودن ميوقت  ريزي، نمره باال در زمينه درس و دانشگاه،تمايالت، داشتن برنامه

 

 داليل گرايش به اينترنت افراد علي الخصوص دانش آموزان 
توجه  اند، ولى بايدسان با ديگران ذكر كردهدر برخي تحقيقات، افراد علل گرايش به اينترنت را، احساس راحتى با آن و برقرارى روابط آ

 هاي بيهوده، داراى عواقب و پيامدهاى منفى بسيارى است.داشت كه صرف وقت زياد و سرگرمى با فعاليت

توان به اين موضوع پي برد كه علت دقيق رابطه ميان اين متغيرهاي باليني با اعتياد همچنين با بررسي مطالعات قبلي صورت گرفته مي

شناختي فرد را براي ابتال به اعتياد به اينترنت مستعد كند يا شايد اين ه اينترنت هنوز مشخص نشده است، ممکن است اين مشکالت روانب

شوند، پيامدهاي منفي حاصل از آن مانند افسردگي، اضطراب اختالالت ناشي از اعتياد به اينترنت باشد، يعني افرادي كه به اينترنت معتاد مي

 هاي بيشتري دارد.ره را تجربه كنند و اين موضوع نياز به مطالعات و بررسيو غي
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هاي هاي شخصيتي باشند. ويژگيتواند در وابستگي به اينترنت نقش داشته باشد ويژگيرسد كه يکي از عواملي كه ميبه نظر مي

دهي به شيوه هاي باثبات و بادوام پاسخها گرايشكنند. آنموقعيت ديگر چندان تغيير نمي شخصيتي، صفات پايداري هستند كه از موقعيتي به

وانند فرد را تها ميهاي مختلف باشند، اين ويژگيبيني كننده رفتار فرد در موقعيتتوانند، پيشباشند و ميهاي مختلف مييکسان به محرک

 پذير سازند.در برابر برخي اختالالت آسيب

ري براي گريز از مشکالت، كاهش احساس نااميدي، اضطراب و افسردگي يا صرف وقت زياد در اينترنت عنوان ابزااستفاده از اينترنت به

ه اي از معتادين بمنظور رسيدن به امور خيالي و رؤيايي كه در زندگي واقعي ممکن نيست، توسط عدهبا هدف خاص يافتن دوستان مجازي به

نگ در پژوهش خود، نشان داد افراد معتاد به اينترنت افرادي كمرو، خجالتي و تنها هستند اينترنت عاملي براي وابستگي به اينترنت است. كي

( منطقي و همکارانش در مطالعه خود دريافتند كه بين خألهاي عاطفي در محيط خانواده و 4100باشند )كينگ، كه دچار افسردگي نيز مي

ط عاطفي خانواده، روابط مثبت و مؤثر اولياء با فرزندان، داشتن سنگ صبوري ها رابطه وجود دارد به طوري كه غناي محيگرايش به چت روم

هاي وجوي عاطفه توسط وي در محيطدر خانه، درک شدن و فهميده شدن جوان در منزل و نظاير آن، مانع خأل عاطفي جوان و درنتيجه جست

پزشکي با اعتياد به اينترنت در به بررسي ارتباط عالئم روان( در مطالعه علوي و همکاران كه 4101شود )منطقي، مجازي از جمله چت مي

شکي پزشده بود، نتايج حاكي از آن است كه همبستگي مثبت و معناداري بين اختالالت روانهاي شهر اصفهان پرداختهدانشجويان دانشگاه

پريشي و سه شاخص ويا، فوبيا و رواننظير افسردگي، اضطراب، خودبيمارانگاري، وسواس، حساسيت بين فردي، پرخاشگري، پاران

GSI,PSDI,PST ،(.4101با اعتياد به اينترنت وجود دارد )علوي 

ي شناختهاي روانداند: نشانهشناختي داراي دو دسته عالئم و نشانه ميعنوان يک مشکل روان( اعتياد به اينترنت را به0111اورزاک )

ني در توقف آن، احساس تهي بودن، افسردگي و بدخلقي در مواقع عدم استفاده و مشکل در )احساس خوب هنگام استفاده از اينترنت، ناتوا

ها( عاليتفمدرسه يا كار، صرف كردن وقت بيشتر و بيشتر با رايانه، غيبت از خانواده و دوستان و دروغ گفتن به كارفرما يا افراد خانواده در مورد 

نظمي در غذا خوردن و درد و اختالل در خواب، بيچشم، سردردهاي ميگرني، پشتهاي جسماني )سندرم عصبي دست، خشکي و نشانه

 هاي غذايي و توجه نکردن به بهداشت شخصي(.نظر كردن از بعضي وعدهصرف

. لفظ ودشاعتياد اينترنتي رفتاري وسواسي يا آرزوي برقراري پيوند يا حتي نمودي از انتقال يا بازتاب روابط و يا رفع نياز قلمداد مي

كننده اعتيادهاي سنتي همچون اعتياد به الکل، نيکوتين، مواد مخدر و قمار است، اما اعتياد از طريق اينترنت با وجه اعتياد، بيشتر تداعي

ت. سهاي شخصي و افزايش اتصال به اينترنت در خانه و محل كار، منجر به ظهور اعتياد آنالين شده ارو شده است. گسترش رايانهجديدي روبه

عتاد را از نترنت، فرد مشود. همچون ديگر اعتيادها، اعتياد به ايهاي گپ، آنالين و خريدهاي اينترنتي مياعتياد به اينترنت شامل اعتياد به اتاق

تواند موجب تخريب سالمت، روابط، احساسات هاي اينترنت ميسازد. اعتيادهاي رفتاري، همچون اعتياد به شبکهخانواده و اطرافيانش منزوي مي

اراي دوره تحمل و ترک مشابهي رسد كه استفاده اعتيادي از اينترنت، همانند ديگر انواع اعتياد، دو در نهايت روح و روان فرد گردند. به نظر مي

 است.

 مي توان علل جذب و گرايش دانش آموزان به اينترنت را مي توان به شرح زير بيان كرد:

  : قابليت هاي جذاب اينترنت : ويژگي هاي جذاب اينترنت براي دانش آموزان عبارتند از -0

  . ر يک مکان منحصر به فرد را در اختيار كاربران قرار مي دهدالف ( وب سايت ها : كه مجموعه اي از اطالعات ، سرگرمي و تعامل د

ب ( موتور هاي جست و جو : موتور هاي جست و جو از منابع وب اند كه مي توانم از آن ها براي جست و جو درباره تمامي مسائل و 

  . موضوعات مورد نظر استفاده كرد

ند  دانش آموزان مکالمه هاي آني داشته باشند . اتاق هاي گفت و گو ، معموال ج ( گپ خانه ها : سايت هاي خاصي اند كه اجازه مي ده

 . بر حسب موضوع يا هدف گفت و گو كننده تقسيم شده اند

 د ( ارسال پيام هاي آني : نرم افزار هايي كه به طور عمده دانش آموزان و نوجوانان آن را براي ارسال پيام هاي آني به كساني كه داراي

 . م افزارند ، استفاده مي كنندهمان نر

 ه ( صفحه هاي اطالعات : نرم افزاري است كه اجازه مي دهد دانش آموزان سوال ها و اطالعات خود را با موضوع هاي خاص ارسال كنند

.  
  . يافت كردو ( پست الکترونيکي : نرم افزاري است كه توسط آن مي توان پيغام هاي خود را به نشاني هاي مشخص فرستاد و يا در

ز ( وب الگ ها : وب سايت خاصي است كه فرد مي تواند افکار ، احساسات و كارهاي خود را در آن به رشته تحرير درآورد و از آن نگه 

 داري كند.

ي ت ورزشپر كردن اوقات فراغت : يکي از علل مصرف باالي اينترنت در ميان دانش آموزان، پر كردن اوقات فراغت است ؛ زيرا امکانا -4 

انه و اد در خيا تفريحي به اندازه كافي در اختيار آنان قرار ندارد . اكثر خانواده ها نيز از اين امر استقبال مي كنند كه دانش آموزان و ساير افر
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مخرب  آثار منفي و در كنار آن ها با يک كامپيوتر و اشغال خط تلفن سرگرم باشند ، غافل از اين كه در صورت استفاده نامناسب از اينترنت ،

 . . آن به مراتب بيش تر از بسياري از سرگرمي هاي ديگر است

فرار از خود و ناكامي هاي زندگي : اينترنت براي بسياري از دانش آموزان پناه گاهي است كه از مشکالت ، دردها و رنج هاي خود  -8 

 آن نگاه مي كنند.به آن روي مي آورند و به عنوان يک مامن و ابزار سرگرم كننده به 

عدم شکل گيري هويت مطلوب در دانش آموزان ، وجود شکاف هاي اجتماعي ، شکاف بين نسل ها و نيز از هم پاشيدگي تعامالت -2 

 بين والدين و فرزندان ، از ديگر علل گرايش  دانش آموزان به استفاده از اينترنت مي تواند باشد.

 

 در دانش آموزان پيامدهاي ناشي از اعتياد به اينترنت
از بين رفتن قبح روابط غير اخالقي در بين دانش آموزان . زيرا وقتي آن ها در اينترنت شاهد روابط صريح جنسي باشند و قبح  .0

چنين روابطي از بين برود ، سطوح نازل تر اين روابط را مهم تلقي نمي كنند و نسبت به آن ها بي تفاوت مي شوند يا اين كه ممکن 

 غير اخالقي و انحرافات جنسي را به راحتي انجام دهند و در اثر تکرار ، ديگر آن ها قبيح و زشت ندانند. است اعمال

 . به وجود آمدن روحيه خشونت گرايي در اثر تماشاي فيلم هاي خشن و تقليد از هنر پيشه هاي اين قبيل فيلم ها 

ق اينترنت ، ارزش يا ارزش هايي از فرهنگ هاي ديگر وارد فرهنگ ترويج فرهنگ غربي و عناصر فرهنگي نادرست در جامعه . از طري .4

 . جامعه ما مي شود كه با ساير عناصر فرهنگي ما سنخيتي ندارد و نوعي جا به جايي فرهنگي صورت مي گيرد

 . تغيير و دگرگوني ارزش ها و هنجار هاي جامعه .8

 . جايگزيني تفکرات مادي و دنيا گرايي به جاي معنويات و اخالق .2

 بروز عوارض روحي و رواني ناشي از تماشاي عکس هاي مبتذل و مستهجن ، مانند احساس گناه ، اضطراب ، رفتار هاي وسواسي و .2

. . .  
 افزايش كجروي ها و انحرافات اجتماعي .6

 

 يافته هاي تحقيق 
 پژوهش نتايج توصيفي

ت و در ادامه نيز به نتايج مربوط به نگرش و وضعيت در اين قسمت توضيحاتي در مورد مشخصات عمومي پاسخگويان ارائه شده اس

 پاسخگويان در ارتباط با هريک از مفاهيم و گويه هاي تحقيق پرداخته خواهد شد.

 

 متغيرسن 

جدول زير براساس توزيع فراواني پاسخگويان  بر حسب سن تنظيم گرديده است، همانطور كه مشخص مي باشد بيشترين فراواني مربوط 

درصد، 0/86سال با 02درصد،  6/43سال با 02درصد مي باشد و ساير سنين به ترتيب از بيشتر به كمتر شامل 2/81سال يا 06ي به مقطع سن

 درصد مي باشد. 2/4سال با 01درصد و  3/00سال با 03

 (: سن آزمودني ها1جدول)

 درصد فراواني سن 

 0/46 24 سال11

 2/81 21 سال11

 6/43 26 سال11

 3/00 01 سال11

 2/4 2 سال  باالتر11

 %011 061 جمع
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 (:  سن آزمودني ها1شکل )

 تحصيالت
جدول زير براساس توزيع فراواني پاسخگويان  بر حسب تحصيالت تنظيم گرديده است، همانطور كه مشخص مي باشد بيشترين فراواني 

درصد، اول دبيرستان با 6/43ب شامل سوم دبيرستان با درصد است و ساير مقاطع به ترتي2/81مربوط به مقطع تحصيلي دوم دبيرستان با 

 درصدمي باشد.8/02درصد و پيش دانشگاهي با  0/46

 (: تحصيالت آزمودني ها2جدول)
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 تحصيالت آزمودني ها  (:3شکل)

 ميزان استفاده از اينترنت
درصد از اينترنت استفاده مي 0/22ساعت در روز با 01تا6همانطور كه در جدول زير مشخص است اكثريت پاسخگويان مورد مطالعه 

رصد، و كمتر از يک ساعت د4/42ساعت در روز با 01درصد، باالي 42ساعت در روز با 2تا4كنند و بقيه ساعت هاي استفاده به ترتيب شامل 

 درصد مي باشد. 1/1در روز با 

 ميزان استفاده از اينترنت (:4جدول)

 درصد فراواني ميزان استفاده از اينترنت

 1/1 06 كمتر از يک ساعت در روز

 82 82 ساعت در روز2تا4

 0/22 20 ساعت در روز01تا6

 4/42 81 ساعت در روز01باالي 

 % 011 061 جمع
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 (:  ميزان استفاده از اينترنت1شکل)

 

 آزمون فرضيات پژوهش

عتياد به اينترنت و هوش هيجاني در دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان بوكان ارتباط معني داري وجود ابين فرضيه ي اول:  -

 ندارد.

 (: ارتباط بين اعتياد به اينترنت و هوش هيجاني1جدول)

 

جدول فوق ارتباط بين اعتياد به اينترنت و هوش هيجاني را نشان مي دهد. طبق نتايج آزمون اسپيرمن  بين  ارتباط معکوس و معني 

ان منطقه مورد مطالعه  افزايش مي يابد هوش هيجاني در آن ها ( وجود دارد.يعني هرچه اعتياد به اينترنت در دانش آموز >p 12/1داري )

 كاهش مي يابد. لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تاييد مي گردد.

جدول زير نتايج حاصل از پيش بيني متغير اعتياد به اينترنت از روي متغيرهوش هيجاني بااستفاده از  رگرسيون ساده را نشان مي دهد 

مي باشد و چون اين رقم منفي است بيانگر رابطه معکوس ميان  = r -246/1تياد به اينترنت و هوش هيجاني كه ضريب همبستگي بين اع

 اعتياد به اينترنت  با هوش هيجاني است. يعني اعتياد به اينترنت زماني كه هوش هيجاني پايين باشد، افزايش مي يابد. 

 جاني بر اعتياد به اينترنت(: مشخص کننده هاي تحليل رگرسيوني تاثير هوش هي1جدول)
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کمتر از یک ساعت در 
روز

ساعت در روز5تا2 ساعت در روز10تا6 ساعت در روز10باالی 

 اعتياد به اينترنت آماره متغير

 وش هيجانيه

 -246/1 ضريب همبستگي اسپيرمن

 110/1 سطح معناداري

 061 تعداد

 مدل رگرسيوني
ضريب 

 (r) همبستگي  
R2 R2 تعديل شده 

Durbin 

Watson 
F 

سطح معني 

 داري

 111/1 402/024 002/0 281/1 280/1 -246/1 هوش هيجاني
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 (: ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و اعتياد به اينترنت1جدول )

 

 

121/0-r = 

 

 

 (: تاثير رگرسيوني متغير هوش هيجاني بر اعتياد به اينترنت4شکل)

 

 نهايتاً مي توان معادله رگرسيوني زير را براي پيش بيني ميزان اعتياد به اينترنت بر حسب هوش هيجاني تنظيم كرد :

 

               
 

 

است. همچنين به ازاي يک 402/0معادله رگرسيوني نشان مي دهد كه در صورت كنترل متغير هوش هيجاني،  نمره اعتياد به اينترنت 

 واحد  در اعتياد به اينترنت افزايش به وجود مي آيد . -246/1واحد كاهش در هوش هيجاني 

)خوشبيني، خود آگاهي، درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان هاي خود ه هاي هوش هيجانيبين اعتياد به اينترنت و مولففرضيه دوم:  -

 در دانش آموزان ارتباط معني داري وجود ندارد. و ديگران و  مهارت هاي اجتماعي(

 (: ارتباط بين اعتياد به اينترنت و مولفه هاي هوش هيجاني1جدول)

 

جدول فوق ارتباط بين اعتياد به اينترنت و مولفه هاي هوش هيجاني )خوشبيني، خود آگاهي، درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان 

(  وجود  >p 12/1اسپيرمن  ارتباط معکوس و معني داري)هاي خود و ديگران و  مهارت هاي اجتماعي(را نشان مي دهد. طبق نتايج آزمون 

دارد.يعني هرچه خوشبيني، خود آگاهي، درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان هاي خود و ديگران و  مهارت هاي اجتماعي در دانش آموزان 

 رض پژوهش تاييد مي گردد.منطقه مود مطالعه كاهش مي يابد بر اعتياد به اينترنت افزوده مي شود. لذا فرض صفر رد و ف

 

 غيرمت ضريب بتا Bضريب  مقدار تي سطح معني داري

 ضريب ثابت - 402/0 820/2 000/0

 هوش هيجاني -246/1 463/1 206/3 000/0

 اعتياد به اينترنت آماره متغير

 

 خوشبيني

 -22/1 ضريب همبستگي اسپيرمن

 111/1 سطح معناداري

 061 تعداد

 

 خود آگاهي

 -38/1 ضريب همبستگي اسپيرمن

 110/1 سطح معناداري

 061 تعداد

 درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان هاي خود و ديگران

 -20/1 ضريب همبستگي اسپيرمن

 111/1 سطح معناداري

 061 تعداد

 

 اجتماعي مهارت هاي

 -21/1 ضريب همبستگي اسپيرمن

 111/1 سطح معناداري

 061 تعداد

 = اعتياد به اينترنت402/0( +  -246/1هوش هيجاني )

 

 

 

 اد به اينترنتاعتي هوش هيجاني
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 (: پيش بيني اعتياد به اينترنت از روي ابعاد هوش هيجاني با استفاده از رگرسيون چندگانه1جدول)

 

براي بررسي پيش بيني متغير اعتياد به اينترنت از روي ابعاد هوش هيجاني از رگرسيون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. همانطور 

هاي (. براي توضيح تک تک خرده مقياس=P 12/1باشد )براي معادله رگرسيون معنادار مي =402/024Fجدول  فرض قبل مالحظه شد كه در 

براي مولفه عوامل خوشبيني، خود آگاهي، درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان هاي خود و ديگران ومهارت هاي  tپيش بين كننده، ارزش

در درجه اول اهميت از نظر پيش بيني اعتياد به اينترنت قرار دارد و بعد از آن  846/1وامل خودآگاهي با ضريب بتا اجتماعي معنادار بود.  ع

( و مهارت هاي اجتماعي )با 043/1( ، خوشبيني)با ضريب بتا 406/1درک، ارزيابي و مهار عواطف و هيجان هاي خود و ديگران)با ضريب بتا 

 ( قرار دارند.004/1ضريب بتا 

 بين اعتياد به اينترنت و هوش معنوي در دانش آموزان ارتباط معني داري وجود ندارد. فرضيه سوم:

 (: ارتباط بين اعتياد به اينترنت و هوش معنوي10جدول)

 

را نشان مي دهد. طبق نتايج آزمون اسپيرمن بين  ارتباط اعتياد به اينترنت و عتياد به اينترنت و هوش معنوي ارتباط بين جدول فوق ا

 ( وجود دارد.  لذا فرض صفر رد و فرض پژوهش تاييد مي گردد. >p 12/1هوش معنوي مثبت و معني داري)

استفاده از  رگرسيون ساده را نشان مي دهد  نت از روي متغير هوش معنوي باجدول زير نتايج حاصل از پيش بيني متغير اعتياد به اينتر

مي باشد و چون اين رقم مثبت است بيانگر رابطه مسقيم ميان اعتياد  = r 828/1كه ضريب همبستگي بين اعتياد به اينترنت و هوش معنوي 

 820/1معنوي باال باشد، افزايش مي يابد. با توجه به مقدار ضريب تعيين به اينترنت  با هوش معنوي است. يعني اعتياد به اينترنت زماني كه هوش

=4R  درصد از  تغييرات اعتياد به اينترنت  توسط هوش منطقي قابل تبيين است. در ضمن با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون 0/82حدود

 فرض استقالل خطاها تاييد مي شود.

 رسيوني تاثير هوش هيجاني بر اعتياد به اينترنت(: مشخص کننده هاي تحليل رگ11جدول)

                                                

 

 

 

 

 متغير ضريب بتا Bضريب  مقدار تي سطح معني داري

 ضريب ثابت - 868/0 206/6 000/0

 خوشبيني 043/1 001/1 126/4 002/0

 د آگاهيخو 846/1 428/1 241/8 000/0

000/0 024/8 028/1 406/1 
درک، ارزيابي و مهار عواطف و 

 هيجان هاي خود و ديگران

 مهارت هاي اجتماعي 004/1 121/1 300/0 001/0

 اعتياد به اينترنت آماره متغير

 هوش معنوي

 828/1 ضريب همبستگي اسپيرمن

 111/1 سطح معناداري

 061 تعداد

مدل 

 رگرسيوني

ضريب 

 (r) همبستگي  
R2 

R2  تعديل

 شده
Durbin Watson F 

سطح معني 

 داري

 111/1 221/022 28/0 881/1 880/1 828/1 هوش هيجاني
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 همبستگي بين هوش هيجاني و اعتياد به اينترنت(: ضريب 12جدول)

 
 

 

 

 (: تاثير رگرسيوني متغير هوش منطقي بر اعتياد به اينترنت1شکل)

 

است. همچنين به ازاي يک 402/0ر صورت كنترل متغير هوش هيجاني،  نمره اعتياد به اينترنت معادله رگرسيوني نشان مي دهد كه د

 واحد  در اعتياد به اينترنت افزايش به وجود مي آيد . 828/1واحد كاهش در هوش منطقي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغير ضريب بتا Bضريب  مقدار تي سطح معني داري

 ضريب ثابت - 83/0 222/2 000/0

 هوش هيجاني 828/1 822/1 202/6 000/0

 اعتیاد به اینترنت هوش معنوي
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 نتيجه گيري
، خصوصا دانش آموزان دختر كه عالوه بر تاثيرات دانش آموزان به عنوان سرمايه هاي هر كشور نقش بسزايي در آينده كشور ايفا مي كنند

 هشغلي درآينده كشور نقش مادر شدن را نيز در آينده به عهده خواهند داشت اما همواره خطراتي افراد را در سنين دانش آموزي به دليل تجرب

تلف تهديد مي كند، يکي از اين خطرات  هوش كم آن ها در زندگي و يا حضور در محفل دوستان و برخورد با افراد با ساليق و تربيت هاي مخ

 هيجاني افراد است كه اگر اين هوش در افراد پايين باشد سمت بروز مشکالتي براي فرد مي گردد زيرا اين افراد در مواقع گوناگون توانايي

با هوش هيجاني پايين ممکن است با عادات كنترل هيجانات خود را ندارند و از آنجا كه هيجانات نهايتا عملکرد فرد را تعيين مي كنند افراد 

واگر اين هوش هيجاني كم با عادتهاي نامناسب همانند اعتياد به اينترنت متحد شوند موجب رخ دادن بحران رفتاري نامناسب عادت كنند

زمينه ي ارتباط هوش  فجيعي مي گرددو مي توان با افزايش هوش هيجاني دانش آموزان از رخ دادن فجايع گوناگون جلوگيري نماييم.در

آنچه افراد با هوش معنوي را معتاد به اينترنت مي كند شايد كمي متفاوت تر از اعتياد افراد منطقي و اعتياد به اينترنت نيز مي توان گفت كه ؛ 

يده ، و كارهاي پيچبا هوش هيجاني پايين به اينترنت باشد دليل آن اين است كه افراد با هوش معنوي باال بيشتر در جستجوي حل مسائل

هستند و دليل اينکه هوش باالي معنوي آنان منجر به افزايش احتمال اعتياد به اينترنت مي شود اين است كه آن ها در جستجو و كشف 

نترنت اين ز ايناشناخته ها در اينترنت تمايل زيادي دارند و دوست دارند از اينترنت براي رفع نيازها و عاليقشان استفاده كنند شايد استفاده ا

لذا مي توان با سازمان دادن به تفکرات و اعمال افراد با هوش معنوي باال مي توان از آنها و دسته افراد مفيدتر از ساير معتادان به اينترنت باشد

وش توان گفت بين ه افکارشان در زمينه هاي مثبت و بهينه استفاده نماييم تا منجر به راهها و افعال نابودكننده نشود .پس بطور كلي مي

هيجاني و هوش معنوي با اعتياد به اينترنت در بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بوكان رابطه معناداري وجوددارد ودر جهت 

 مديريت روابط آنها ارائه راهکارهاي الزم و ضروري مي باشد.

 

 پيشنهادات : 

لي تست هوش هيجاني را از تمامي دانش آموزان مدرسه به عمل آورند و طي پيشنهاد مي شود مشاوران مدارس در ابتداي سال تحصي -

 آن دانش آموزان باهوش هيجاني پايين را شناسايي كنند.

 مديريت و شناخت افزايش به كمک و شخصيتي مثبت هاي جنبه تقويت و خطر معرض در دانش آموزان شناسايي با پيشنهاد مي شود  -

برداشت براي اين منظور مي توان با برگزاري  مؤثر گامي شناختي روان رشد به رو اختالل اين كاهش رد نوجوانان و جوانان در هيجان

 جلسات هماهنگي با والدين اين دانش آموزان مستعد و بحث و تبادل نظر راهکارهاي تقويت هوش هيجاني را به والدين آموزش داد.

سب با برگزاري جشن ها و يا ايراد سخنراني ها مضرات استفاده زياد و پيشنهاد مي شود بخش فرهنگي مدارس در فواصل زماني منا -

 ديا اعتياد به اينترنت را به دانش آموزان گوشزد نمايد و به آن ها در مورد عالئم اعتياد به اينترنت اطالعات دهد زيرا شايد شخصي ندان

يد بر آموزش هايي جهت افزايش هوش هيجاني دانش آموزان كه به اينترنت اعتياد پيدا كرده است، ضمنا در اين جلسات بايد با تاك

  بايد راهکارهايي جهت ترک اعتياد به اينترنت توسط متخصصين اين امر به دانش آموزان داده شود.

 پيشنهاد مي شود مدارس با گرفتن تست هوش معنوي از دانش آموزان خود و شناسايي افراد با هوش معنوي باال -
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 راجعممنابع و 

 .سروش انتشارات اينترنت، به اعتياد .( 1380 ) .مهرداد بخت، فيروز  [0]

(.آزمون هاي روان شناختي : ارزش هاي شخصيت و سالمت 0833فتحي آشتياني،علي و داستاني ،محبوبه) [4]

 روان،تهران،بعثت

اميدوار احمد علي ، صارمي علي اكبر ـ اعتياد به اينترنت ـ جلد اول ـ چاپ اول ـ انتشارات تمرين ـ سال چاپ : پاييز  [8]

0830   

 68-22(،0)00(،بررسي ارتباط سالمت عمومي با اعتياد به اينترنت،مجله طبيب شرق،0831ناسني زاده،ناصر) [2]

(وابستگي به اينترنت و افسردگي 0831اكبري،زهرا)حکيم زاده،رضوان،نورالهي،سعيد،زاده غالم،زهرا و  [2]

 2دانشجويان،فصلنامه سالمت روان،

( ، استفاده از اينترنت و پيلمدهاي رواني و اجتماعي آن ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه 0832رضواني، كامبيز ) [6]
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