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چکیده
این مقاله به ارزیابی نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیشبینی میزان وابستگی به
اینترنت میپردازد .برای این منظور ،در میان دانشجویان دانشکدههای علوم رفتاری و فنی مهندسی دانشگاه
تهران به عنوان واحد تحلیل این مطالعه ،به شیوهی تصادفی خوشهای نمونهگیری انجام شد 838 .نفر (213
پسر و  183دختر) جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای وابستگی به اینترنت دیویس ( ،)2331خودکارآمدی
تحصیلی اون و فرانمن ( )1388و اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ( )1388استفاده شد .یافتههای
توصیفی نشان می دهند که اولویتهای جستجوی اینترنتی دانشجویان به ترتیب چککردن پست
الکترونیک ،رفتن به شبکههای اجتماعی و ذخیره اطالعات ،استفاده از سایتهای خبری و رسانهای ،چت-
کردن و موزیک ،بازیهای اینترنتی ،بدون هدف پرسهزدن و سرزدن به سایتهای غیر متعارف بود .آزمون
همبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری در انجام تکالیف و اهمالکاری در آمادهکردن مقالههای پایان ترم
با وابستگی به اینترنت رابطه مثبت و معنیدار و با خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی و معنیداری دارند.
اهمالکاری در آماده کردن امتحان با وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی همبستگی نداشت .اما بین
وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی رابطه همبستگی منفی مشاهده شد .آزمون رگرسیون گامبهگام
نیز نشان داد ،خودکارآمدی تحصیلی در پیشبینی میزان وابستگی به اینترنت نقش اصلی را دارد و در گام
دوم اهمالکاری در انجام تکالیف توانست نقش معنیداری ایفا میکند .براساس یافتهها ،دانشجویان پسر در
مقایسه با دانشجویان دختر وابستگی بیشتری به اینترنت گزارش کردند .میتوان نتیجه گرفت که وابستگی
به اینترنت پدیدهای شایع در بین دانشجویان است و پیشنهاد میشود برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان برنامههای همکاری جمعی ارائه شود.
کلیدواژهها :وابستگی به اینترنت ،اهمالکاری تحصیلی ،آماده کردن مقالههای پایان ترم ،آماده کردن
امتحان ،خودکارآمدی تحصیلی
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مقدمه
عدم استفاده صحیح از اینترنت و جستجوهای کنجکاوانه دانشجویان به صورت بیهدف و بی برنامه ،نه
تنها آنها را از رسالت اصلی اینترنت در دانشگاه دور میسازد ،بلکه به دلیل ایجاد نوعی وابستگی به اینترنت و
صرف بیشترین زمان اوقات فراغت دانشجویان ،میتواند تاثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته
باشد .امروزه در دولتهای الکترونیک ،مردم به سختی میتوانند بدون کامپیوتر و اینترنت زندگی کنند.
پژوهشها نشان داده است که میزان گرایش جوانان به استفاده از اینترنت 55درصد است (جاللی ،آقابابایی و
باقری .)1985 ،همچنین بر اساس برآوردها در سال  ،2331حدود یک میلیارد و نیم نفر از اینترنت استفاده
میکردند (درگاهی .)1981 ،استفاده از اینترنت در دانشگاهها و محیطهای آموزشی سبب شده تا دانشگاهها
و موسسات پژوهشی در ایجاد زیرساخت های اطالع رسانی و ایجاد شبکه جهانی در ایران و جهان پیشگام
باشند (گرگی .)1985 ،با همهی محاسنی که استفاده از اینترنت برای زندگی امروزی بشر دارد ،ولی این
فناوری جدید ارتباطی ،همچون یک شمشیر دولبه میتواند ،زیانها و مشکالت فراوانی را بهویژه برای نسل
جوان و دانشجوی کشور به همراه داشته باشد .رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به
همراه دارد ،باعث شده که از آن ،بهعنوان اعتیادی که سرآمد همه اعتیادهای رفتاری است ،یاد شود
(حمیدیان .)1985،اختالل اعتیاد به اینترنت پدیدهای بین رشتهای است که علوم مختلف پزشکی ،رایانهای،
جامعه شناسی ،حقوق ،اخالق و روان شناسی ،ابعاد مختلفی از این پدیده را ارزیابی کردهاند (معیدفر و
همکاران .)1985 ،در حیطهی روانشناسی ،مفهوم اعتیاد و وابستگی به اینترنت برای تبیین استفاده غیرقابل
کنترل و مضر از اینترنت به کار رفته است (سالی .)2331 ،در سالهای اخیر تعداد افرادی که از پدیدهی
استفاده مسأله ساز از اینترنت رنج میبرند ،خیلی بیشتر شده است (سنلدوراک و دوراک .)2311 ،استفاده
اعتیادگونه از اینترنت با اصطالحاتی مانند استفاده مشکلساز از اینترنت ،اعتیاد به اینترنت ،وابستگی به
اینترنت و استفاده آسیبشناختی از اینترنت در مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته است (چائو و همکاران،
 .)2311بیرد و ولف ( )2331استفاده مشکلساز از اینترنت را بهعنوان استفاده از اینترنت تا حدی که باعث
ایجاد مشکالت روانشناختی ،اجتماعی ،تحصیلی یا شغلی در زندگی فرد شود ،میدانند.
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یانگ ( )1333معتقد است که اعتیاد به اینترنت گسترهی وسیعی از رفتارها و مشکالت کنترل تکانه را
در بر میگیرد .با وجود اینکه اعتیاد و وابستگی به اینترنت ،بهعنوان یک آسیب جدی ،پژوهشهای زیادی را
به خود اختصاص داده است ،لیکن تعریف مشخص و استانداردی از آن وجود ندارد .گلدبرگ ( )1335اولین
فردی بود که اصطالح اعتیاد به اینترنت را به کار برد .وی در اصل به اثرات منفی استفاده گسترده از
اینترنت در زندگی روزمره اشاره کرده و معتقد است که اعتیاد به اینترنت مانند سوء مصرف مواد و اعتیاد
دارویی میتواند بار جسمانی و هیجانی داشته باشد .سوول ،شل و کلین ( )2339براساس دیدگاه یانگ ،پنج
طبقهبندی از انواع اعتیاد به اینترنت ارائه میکنند .اعتیاد جنسی سایبری ،اعتیاد به روابط سایبری،
اجبارهای شبکهای ،بارگذاری مفرط اطالعات ،اعتیاد به بازیهای کامپیوتری .استفاده مسأله ساز از اینترنت
در ادبیات پژوهشی دارای نشانگان شناختی و رفتاری است (سنولدوراک و دوراک .)2311 ،دیدگاه
شناختی رفتاری ،به تبیین رشد و تداوم استفاده مسألهساز از اینترنت میپردازد .براساس این دیدگاه،
شناخت و تفکرات ناسازگار در مورد "خود" مانند سبکهای نشخوار شناختی ،خودتردیدی ،خودکارآمدی
پایین و خود ارزیابی منفی (دیویس ،)2331 ،حرمت خود (کیم و دیویس 2333 ،و سنولدوراک و دوراک،
 ،2311نیلز و همکاران ،)2333 ،احساس تنهایی و افسردگی (نیلز و همکاران ،)2333 ،عدم رضایت از
زندگی (سنولدوراک و دوراک ،2311 ،چائو و همکاران ،)2311 ،تفکرات وسواس گونه ،در مورد اینترنت
(یانگ ،)1333 ،اشتغال به استفاده از اینترنت (چوو )2331 ،و احساس گناه در مورد استفاده از اینترنت
(کاپالن )2333 ،با وابستگی مسألهساز نسبت به اینترنت ارتباط دارند .افزون بر مؤلفه شناختی ،مؤلفه
رفتاری مانند رفتارهای ناسالم (یانگ ،)1333 ،ناتوانی در برقراری ارتباط متقابل با اجتماع ،خانواد و محیط
کار (کاپالن ،)2333 ،مهارت و سازگاری اجتماعی پایین (اینگلبرگ و سوبرگ ،)2338 ،کاهش عملکرد
شغلی (هاف )1331 ،و افت تحصیلی (مورفی 1331 ،و سامسون )2335 ،نیز با استفاده مسألهساز از اینترنت
مرتبط است.
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موفقیت و پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه از اهمیت باالیی برخوردار است .چون هدف
کسب مدرک در این مقطع دستیابی به شغل و وارد شدن به یک حرفه است .همچنین باور به قابلیتها و
ظرفیتهای خود برای کنترل موقعیتها و شروع یا انجام تکالیف و مقاله به این دلیل که در این مقطع،
کانون اصلی پژوهش است ،اهمیت خاص خود را دارد .گاهی مشاهده میشود که دانشجویان توانایی انجام
تکالیف و پروژهها را در خود نمیبینند یا به دالیل گوناگون ،انجام پروژهها و تکالیف را به تعویق میاندازند.
افزون بر این ،در دسترس بودن اینترنت در واحدهای خوابگاهی و آموزشگاهی موجب شده که بیشتر
دانشجویان ،زمان خود را به آن اختصاص دهند و انجام تکالیف را به تعویق اندازند .در پژوهش حاضر ،نقش
خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در میزان وابستگی به اینترنت مورد مطالعه قرار میگیرد .با
توجه به اینکه "خود" و مشتقات آن ،مانند خودکارآمدی بهعنوان مؤلفههای شناختی نقش مهمی را در
وابستگی به اینترنت دارند ،خودکارآمدی تحصیلی نوعی از خودکارآمدی است که دربرگیرنده توانایی افراد
برای رسیدن به موفقیت در حیطه خاص و پیگیری آموزشی است (ویگفیلد و اکلز )2333 ،و اشاره به توانایی
و باور فراگیر نسبت به خود ،جهت انجام موفقیت آمیز تکالیف درسی دارد (زیمرمن .)1335 ،لین و
همکاران ( )2338در پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدی نقش مهمی در پرهیز از رفتار اعتیادگونه دارد.
دانشجویانی که از خودکارآمدی پرهیز از رفتارهای اعتیادگونه باالتری برخوردارند ،وابستگی آن ها به اینترنت
کمتر است .دیویس ( )2331در پژوهش خود دریافت که احساس خودآگاهی ،خودارزشی پایین ،حرمتخود
پایین ،خودکارآمدی پایین و خودارزیابی پایین از علل وابستگی مشکلساز به اینترنت هستند .اسکندر و
آکین ( )2313در پژوهش خود که با عنوان خودکارآمدی اجتماعی ،منبع کنترل تحصیلی و اعتیاد به
اینترنت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی اجتماعی و منبع کنترل درونی رابطه منفی با
اعتیاد به اینترنت دارند .افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند و خودکارآمدی اجتماعی آنها در سطح پایینی
است ،وابستگی باالیی به اینترنت دارند .در پژوهشی که اوداکی ( )2311با هدف دستیابی به نقش
خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی وابستگی به اینترنت انجام داد ،دریافت که خودکارآمدی تحصیلی نقش
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برجستهای در تبیین وابستگی به اینترنت دارد .دانشجویانی که از خودکارآمدی تحصیلی پایینی برخوردارند،
بیشتر به اینترنت وابستگی پیدا میکنند.
بدیهی است که در محیط دانشگاهی دسترسی به اینترنت ،آسانتر و سریعتر است و این مسأله احتمال
پیامدهای منفی را برای دانشجویان افزایش میدهد .آن الین بودن مداوم در فضای اینترنت بدون آگاه بودن
از گذشت زمان ،یا به عبارتی دیگر ،وابستگی به اینترنت ،باعث میشود که وقت زیادی از دانشجویان گرفته
شود و فرصت انجام تکالیف تحصیلی را پیدا نکنند .این پدیده با اصطالح اهمالکاری تحصیلی توصیف می-
شود .اهمالکاری ،تمایل به تعلل در شروع و انجام کارهای مهم (لی )1388 ،و به تعویق انداختن عمدی
انجام یک عمل با علم به پیامدهای منفی آن است (استیل .)2335،اهمالکاری تحصیلی ،متداولترین نوع
اهمالکاری در بین دانشجویان است .این نوع اهمالکاری در آمادهسازی خود برای امتحان ،انجام تکالیف و
حضور در جلسات و انجام تکالیف عمومیت دارد (لی.)1388 ،
در زمینه تفاوتهای جنسیتی در میزان وابستگی به اینترنت ،نتایج پژوهش های انجام شده با هم ناهمخوان
هستند .فورتسون و همکاران ( )2335و یانگ ( )1338احتمال وابسته شدن زنان و مردان به اینترنت را
برابر میدانند .نیه و اربرینگ ( )2333در پژوهش خود دریافتند که احتمال وابسته شدن زنان به اینترنت در
مقایسه با مردان بیشتر است و پژوهشگران دیگری مانند معیدفر و همکاران ( )1988و امیدی ( )1983در
پژوهش خود نشان دادند که تمایل پسران به اینترنت شدیدتر از تمایل دختران است.
بدین ترتیب فرض ما این است  :دانشجویانی که وابستگی باالیی به اینترنت دارند جدا از اینکه مشکالتی در
زمینه عملکرد تحصیلی پیدا میکنند ،بلکه باورهای آنها در مورد خودکارآمدی تحصیلی نیز آسیب میبیند و
رفتار اهمالکاری آنان نیز به احتمال زیاد افزایش مییابد .پژوهشگران با جستجو در فضای پژوهشی تنها یک
پژوهش (اوداکی )2311 ،یافتند که رابطه اهمالکاری تحصیلی و وابستگی به اینترنت را مطالعه کرده بود.
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نتایج این پژوهش بین متغیر اهمالکاری تحصیلی و وابستگی به اینترنت رابطه معنی داری نشان نداد .ولی با
در نظر گرفتن این مسأله که وابستگی به اینترنت تاثیر منفی بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی دارد (یانگ،
 ،)2338میخواهیم بدانیم که آیا وابستگی به اینترنت با خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی ارتباط
دارد؟ افزون بر این ،هر چند که پژوهشها نشان دادهاند ،وابستگی به اینترنت اثرات منفی زیادی به بار می-
آورد ،با این وجود هنوز در جوامعی مانند ایران ،میزان مطالعات چشمگیر در مورد عوارض آن ،کمتر است .از
آنجا که وابستگی به اینترنت در بین گروه سنی  11 - 28ساله بسیار چشمگیر است (اوزتورک )2335 ،و نیز
ترکیب جمعیتی ایران ،جوان به شمار میرود و قشر دانشجو هم در این سن واقع هستند ،تحلیل شیوع
پدیده وابستگی به اینترنت ،عوارض آن و شناسایی نقش عوامل مؤثر در آن ،ضمن روشن شدن ابعاد این
مسأله ،میتواند گامی موثر در جهت پیشگیری از اثرات وابستگی به اینترنت و ترویج استفاده صحیح و
مناسب از اینترنت محسوب شود .مقایسه میان دو جنس از نظر وابستگی به اینترنت نیز از دیگر اهداف
پژوهش حاضر است .بر این اساس هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به پرسشهای زیر است :
-1

میزان شیوع وابستگی به اینترنت بر اساس مقیاس وابستگی به اینترنت دیویس ( )2331در بین

دانشجویان چگونه است؟
-2

اولویت های هدف از جستجوی اینترنت در بین دانشجویان کدامند؟

-9

آیا بین وابستگی به اینترنت ،خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد؟

-8

سهم خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی وابستگی به اینترنت چقدر

است؟
-5

آیا بین دانشجویان دختر و پسر ،از نظر وابستگی به اینترنت تفاوت وجود دارد؟
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روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل همه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی ارشد شاغل به
تحصیل در پردیس علوم رفتاری ،و فنی و مهندسی دانشگاه تهران در سال  1933-31بود .مشارکت
کنندگان این پژوهش شامل  838دانشجو (  213دختر و  183پسر) در مقطع کارشناسی ارشد بودند .روش
انتخاب مشارکت کنندگان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود.
ابزار سنجش
الف) مقیاس وابستگی به اینترنت:
این مقیاس را دیویس ( )2331ساخته است و دربرگیرندهی  23گویه است .گویههای این پرسشنامه در
یک مقیاس پنج درجه ای از ( 1به هیچ وجه) تا ( 5خیلی زیاد) نمرهگذاری میشود .پرسشنامهی مذکور
دارای مقیاس فاصله ای است و نمرهی فرد را در سه سطح؛ زیر ( 93عدم وابستگی به اینترنت) 93 ،تا 13
(احتمال وابستگی یا وابستگی خفیف) و باالتر از ( 13دارای اختالل وابستگی به اینترنت) اندازه میگیرد.
کرامتی مقدم ( )1988و افقهی ( )1985در پژوهش خود جهت اطمینان از ویژگی روایی پرسشنامه وابستگی
به اینترنت ،روایی صوری آن را مورد آزمون قرار دادهاند .همچنین برای سنجش پایایی آن از شیوه آلفای
کرونباخ استفاده کردهاند و ضریب آلفای پرسشنامه وابستگی به اینترنت دیویس ( )2331را به ترتیب برابر با
 ./33و  3/83گزارش کردهاند.
ب) خودکارآمدی تحصیلی:
برای سنجش میزان خودکارآمدی از پرسشنامه اون و فرانمن ( )1388استفاده شد .این پرسشنامه به منظور
اندازهگیری باورهای خودکارآمدی دانشجویان تهیه شده و شامل  99سوال است و بر اساس طیف  5درجهای
لیکرت پاسخ داده میشود .بهمنظور پاسخگویی به سواالت ،دانشجویان باید به یکی از گزینهها که براساس
پیوستار اعتماد باال تا پایین برای انجام کارهای مورد نظر در پرسشنامه در نظر گرفته شده ،بپردازند.
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اون و فرانمن ( )1388به منظور قابلیت اعتماد این پرسشنامه آن را روی  88دانشجو اجرا کردند و قابلیت
اعتماد این پرسشنامه را با انجام روش بازآزمایی به فاصله  8هفته 3/33 ،گزارش کردند (به نقل از تریواتان،
 .)2332در پژوهش فرزاد و همکاران ( )1988ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور  3/31به دست آمد.
در اعتباریابی مقدماتی فرم فارسی پرسشنامه ،خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان در بین جامعه نمونه ،نتایج
تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که سواالت پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان حول یک عامل
قرار دارند.
ج) اهمالکاری تحصیلی:
برای سنجش اهمالکاری تحصیلی دانشجویان از مقیاس ارزیابی اهمالکاری سولومون و راث بلوم ()1388
استفاده شد .این مقیاس دارای  25گویه است که سه مؤلفه؛ آماده کردن تکلیف ،آمادگی برای امتحان و
آماده کردن مقالههای پایان ترم را ارزیابی میکند .در مقابل هر گویه ،طیف پنج درجهای از "هرگز "(نمره-
ی  )1تا "همیشه" (نمرهی  )5قرار دارد .پایایی مقیاس اهمالکاری تحصیلی از طریق آلفای کرونباخ در
مطالعه سولومون ( ،)1338برای کل مقیاس  ،3/53آمادگی برای امتحان  ،3/85آمادگی برای تکالیف  3/81و
آمادگی برای مقاالت پایان ترم  3/83به دست آمد .در مورد روایی نیز با استفاده از روایی همسانی درونی،
ضریب  3/88به دست آمده است (جوکار و دالورپور .)1981 ،در پژوهش جوکار و دالورپور ( )1981نیز
پایایی مقیاس ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  3/31به دست آمد و روایی آن از طریق تحلیل عاملی
به روش مؤلفههای اصلی ،بیانگر وجود یک عاملی کلی بود.
پس از انتخاب نمونه ،ابزارهای فوق در محل کالس بین دانشجویان توزیع شد و پس از تکمیل ،با استفاده
از نرم افزار اسپیاساس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .روش آماری پژوهش شامل شاخصهای
توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و شاخصهای استنباطی ( همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون
چندگانه و  tتست برای دو گروه مستقل) بود.
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یافته ها
برای پاسخگویی به سؤال اول ،شیوع و فراوانی انواع وابستگی به اینترنت در بین دانشجویان مورد ارزیابی
قرار گرفت .نتایج نشان میدهند که  199نفر ( حدود  92درصد) از دانشجویان نمره زیر  93در پرسشنامه
وابستگی به اینترنت گرفتهاند که بر اساس نرم پرسشنامه در طبقه افراد عادی و بدون وابستگی قرار می-
گیرند 253 .نفر (حدود  11درصد) نیز در پرسشنامه مذکور ،نمره بین  93تا  13گرفتهاند ،و بر اساس نرم
پرسشنامه دیویس ،احتمال وابستگی به اینترنت این افراد زیاد است و در نهایت  25نفر (حدود  1درصد) از
شرکت کنندگان نیز نمره باالی  13گرفتند که نشاندهنده اختالل وابستگی به اینترنت است (جدول .)1
جدول شماره ( :)1توزیع فراوانی افراد نمونه براساس نوع وابستگی به اینترنت
نوع وابستگی به اینترنت

میانگین نمرات

درصد

فراوانی

عادی (عدم وابستگی به اینترنت)

زیر 93

199

92/1

احتمال وابسته شدن به اینترنت

بین  93تا 13

253

11/9

اختالل وابستگی به اینترنت

باالتر از 13

25

1/1

838

133

کل

در مقام پاسخگویی به سؤال دوم ،نتایج جدول توزیع فراوانی زیر نشان میدهد که از بین  838نفر ،تعداد
 225نفر (حدود  55درصد) هدف از جستجوی اینترنتی را چک کردن پست الکترونیک ،رفتن به شبکههای
اجتماعی و ذخیره اطالعات؛ تعداد  183نفر (حدود  91درصد) ،استفاده از سایتهای خبری و رسانهای ،چت
کردن و موزیک ،و در نهایت  98نفر (حدود  8درصد) هدف از جستجوی اینترنتی را بازیهای اینترنتی،
بدون هدف پرسه زدن و سرزدن به سایتهای مستهجن گزارش کردهاند (جدول .)2
جدول شماره ( : )2اولویت هدف از جستجوی اینترنتی
اولویت
1

جهت گیری هدفی جستجوی اینترنتی
چک کردن پست الکترونیک ،رفتن به شبکه های اجتماعی و
ذخیره اطالعات

فراوانی
225

درصد
55/1

11
عنوان :نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

2
9

استفاده از سایت های خبری و رسانه ای ،چت کردن و موزیک

183

91/5

98

8/8

بازی های اینترنتی ،بدون هدف پرسه زدن و سرزدن به سایت
های مستهجن

هدف سؤال سوم پژوهش در رابطه با همبستگی بین وابستگی به اینترنت ،خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد
اهمالکاری تحصیلی بود .بدین منظور از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .همان گونه که در
جدول  9ماتریس همبستگی مالحظه میشود ،اهمالکاری در آماده کردن تکلیف و اهمالکاری در انجام
مقالههای پایان ترم با وابستگی به اینترنت ،رابطه مثبت و معنیداری دارند .ولی در زمینه رابطه بعد
اهمالکاری در آماده کردن امتحان و وابستگی به اینترنت ،نتایج آزمون ضریب همبستگی حاکی از وجود
رابطه مثبت و غیرمعنی دار است .در زمینه همبستگی بین خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری ،نتایج
نشان میدهد که اهمالکاری در انجام تکالیف و اهمالکاری در انجام مقالههای پایان ترم با خودکارآمدی
تحصیلی همبستگی منفی و معنیدار دارند .در حالیکه اهمالکاری در آماده کردن امتحان ،رابطه معنی
داری با خودکارآمدی تحصیلی ندارد .در نهایت بین وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی ،نتایج،
رابطه منفی و معنی داری نشان میدهند (جدول .)9
جدول شماره ( : )9ضریب همبستگی خودکارآمدی تحصیلی ،ابعاد اهمالکاری تحصیلی و وابستگی به
اینترنت
متغیرهای پژوهش

1

1

اهمالکاری در آماده کردن تکلیف

1

2

اهمالکاری در آماده کردن امتحان

./89

9

اهمالکاری در آماده کردن مقاله
پایان ترم

8

خودکارآمدی تحصیلی

5

وابستگی به اینترنت

9

2

**

1

**

./98

**

./18

**

-./38

**

./332

-./23
./21

p>3/31

**

5

8

1
**

-./23

**

./11

1
**

-./28

1
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در مورد سؤال چهارم که هدف آن تعیین سهم خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در
پیش بینی وابستگی به اینترنت بود ،از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .با توجه به ضریب تعیین،
خودکارآمدی تحصیلی  8درصد از تغییرات وابستگی به اینترنت را تبیین میکند که این میزان با ورود متغیر
اهمالکاری در انجام تکالیف به  13درصد افزایش پیدا کرده و با آلفای ثابت  3/31معنادار است .شاخص Fبه
دست آمده در مدل اول معنادار است .یعنی خودکارآمدی تحصیلی میتواند وابستگی به اینترنت را پیش-
بینی کند و در مدل دوم خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری در انجام تکالیف توانستند در سطح آلفای
 3/31وابستگی به اینترنت را پیشبینی کنند .با توجه به مقدار ضرایب میتوان گفت که  13درصد از
واریانس متغیر مالک (وابستگی به اینترنت) در کل نمونه از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای پیش بین
خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری در انجام تکالیف تعیین میشود (جدول .)8
جدول شماره ( :)8رگرسیون گام به گام وابستگی به اینترنت بر خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری
تحصیلی
متغیر شاخص منابع
گام

تغییر
 1خودکارآمدی

رگرسیون

تحصیلی

باقیمانده

 2خودکارآمدی

رگرسیون

تحصیلی

باقیمانده

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

ضریب بتا

ضریب

شاخص F

تعیین
-./28

1228/1

1

1228/1

52281/1

831

155/3

5528/8

2

9818/8

-./29

53591/3

835

158/1

./18

./8

./13

معنی
داری

98/3

22/1

اهمالکاری در
انجام تکالیف

سؤال پنجم در رابطه با مقایسه دو جنس از نظر وابستگی به اینترنت بود .بدین منظور از آزمون  tبرای
دو گروه مستقل استفاده شد .نتایج نشان میدهد که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ میزان وابستگی

./33

./33
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به اینترنت ،تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به شاخصهای توصیفی میانگین نمرات دانشجویان پسر
باالتر است (جدول .)5
جدول شماره ( :)5شاخصهای توصیفی وابستگی به اینترنت به تفکیک جنسیت و آزمون  tمستقل
شاخص

جنس

میانگین

تعداد

متغیر

انحراف

T

معیار

وابستگی به

دختر

213

85/8

19/8

اینترنت

پسر

183

83/2

8/1

درجه
آزادی

1/3

831

معنی
داری
./38

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیشبینی
وابستگی به اینترنت در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بود .در این راستا ،سؤالهایی
طرح شد که در ادامه به تبیین آنها میپردازیم.
در تبیین سؤال اول ،یافتههای حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهند که  199نفر (حدود  92درصد) از
دانشجویان از لحاظ میزان وابستگی به اینترنت در طبقه افراد عادی و بدون وابستگی قرار دارند .تعداد 253
نفر (حدود  11درصد) وابستگی خفیف دارند و احتمال وابستگی به اینترنت این افراد زیاد است .در نهایت
 25نفر (حدود  1درصد) از شرکت کنندگان نیز دچار اختالل وابستگی به اینترنت هستند .در زمینه شیوع
اعتیاد به اینترنت در جوامع گوناگون ،آمار متعددی وجود دارد .روبرتز و همکاران ( )2335دریافتند که از
هر  8کاربر آمریکایی ،یک نفر به اینترنت معتاد است و از هر  11آمریکایی ،یک نفر اعتیاد خود را پنهان
میکند .آنها همچنین دریافتند که تعدادی از کاربران بدون آنکه هدف و کار مشخصی داشته باشند در
اینترنت سرگردان میشوند .مطالعات انجام شده در ایران نیز تا حدی نتایج متفاوتی به دست داده است.
محمد بیگی ( )1983در پژوهش خود نشان داده که وابستگی به اینترنت در جمعیتهای مختلف در
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محدوده  1/5تا  25درصد است .شیوع این اختالل در ایران از  13/5درصد استفاده کنندگان از کافی نت تا
 93درصد در افراد  15تا  93ساله شهر تهران متفاوت بوده است .در پژوهش علوی و همکاران ()1983
میانگین نسبت معتادان به ازای هر  53میلیون نفر استفاده کنندهی عادی ،حدود  2تا  5میلیون نفر برآورد
شده است .میزان  5تا  13درصد از استفاده کنندگان اینترنت به شکل اعتیادگونه از آن استفاده میکنند.
نتایج پژوهش حاضر نیز نشان میدهد که حدود  1درصد از کاربران ،وابستگی شدید به اینترنت دارند و می
توان گفت که شباهت نزدیکی با یافته پژوهش مورد اشاره دارد.
یکی دیگر از سؤالهای پژوهش ،تعیین اولویتهای هدف از جستجوی اینترنتی دانشجویان بود .یافتهها
نشان دادند که سه اولویت اول دانشجویان به ترتیب چک کردن پست الکترونیک ،رفتن به شبکههای
اجتماعی و ذخیره اطالعات؛ سه اولویت بعدی ،استفاده از سایتهای خبری و رسانهای ،چت کردن و موزیک
و سرانجام سه اولویت آخر آنها بازیهای اینترنتی ،بدون هدف پرسه زدن و سر زدن به سایتهای مستهجن
بود .یانگ ( )1338بر آن است که معتادین شدید به اینترنت اغلب با اتصال به اینترنت از فیلم ،موسیقی،
کارتون ،بازیهای رایانهای ،سایتهای اجتماعی و گفتگوی اینترنتی استفاده میکنند .حال آنکه کاربران
طبیعی در موقع اتصال به اینترنت از اخبار ،رویدادها ،خرید ،رزرو کردن و سایتهای آموزشی و دانشگاهی
بهره میبرند .امیدی ( )1983در پژوهش خود نشان داد که میانگین ساعات استفاده از اینترنت برای
کاربران  15:18ساعت در هفته است که میانگین آن  2:25ساعت در روز میباشد .چت کردن و استفادهی
علمی و آموزشی و چک کردن پست الکترونیکی به ترتیب دارای بیشترین تعداد کاربر بودند .محمد بیگی و
همکاران ( )1988در پژوهش خود نشان دادهاند که وابستگی به اینترنت در بین دانشجویانی ایجاد میشود
که در خوابگاه و یا منزل به رایانه شخصی دسترسی دارند و از پست الکترونیکی و تاالر گفتگو بیشتر استفاده
میکنند .براساس پژوهش آنها  88/8درصد ( 238نفر) هدف از جستجوی اینترنتی را جستجوی مقاالت،
 13درصد ( 88نفر) سرگرمی 3/1 ،درصد ( 82نفر) چک کردن پست الکترونیک 1/5 ،درصد ( 28نفر) آگاهی
از اخبار سیاسی ،ورزشی ،فرهنگی و  5/2درصد ( 28نفر) دوست یابی ذکر کردهاند.
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با مقایسه نتایج مطالعات گفته شده در مییابیم که تقریبا چک کردن پست الکترونیک ،گفتگوی
اینترنتی ،استفاده اطالعاتی ،سیاسی و  ...جزء اولویت های اصلی کاربران اینترنتی است و به نظر میرسد این
نوع اولویتها در بین دانشجویان ایرانی و بهویژه دانشجویان دانشگاه تهران فراگیرتر است.
از دیگر نتایج پژوهش ،رابطه بین ابعاد اهمالکاری تحصیلی با وابستگی به اینترنت بود .براساس یافتهها از
بین ابعاد اهمالکاری تحصیلی ،دو بعد اهمالکاری در انجام تکالیف درسی و مقاالت پایان ترم ،رابطه مثبت و
معنیداری با میزان وابستگی به اینترنت نشان دادند .ولی اهمالکاری در آماده کردن امتحان ،رابطه معنی
داری با وابستگی به اینترنت نداشت .پژوهش مشابهی را اوداکی ( )2311در کشور ترکیه انجام داده بود .وی
در ارزیابی رابطه اهمالکاری تحصیلی با وابستگی به اینترنت ،همبستگی معنیداری پیدا نکرد .اما پژوهش
حاضر نشان داد که بین اهمالکاری تحصیلی و وابستگی به اینترنت ،رابطه مثبت وجود دارد که با نتایج
پژوهش اوداکی ناهمخوان است .در تبیین رابطه اهمالکاری تحصیلی با وابستگی به اینترنت میتوان به نقش
عدم مدیریت زمان در هر دو متغیر اشاره کرد .بر اساس پیشینه نظری ،اهمالکاری یک خصلت و ویژگی
شخصیتی است که فرد اهمالکار توانایی مدیریت زمان را ندارد (فراری و جانسون.)1335 ،
میلگرام و همکاران ( )1335نیز بیان می کنند که دانشجویانی که مدیریت زمان بدی دارند یا به عبارت
بهتر ،وقت شناس نیستند ،اهمالکاری بیشتری را نشان میدهند .فاروغ سیرین ( )2311رفتار اهمالکاری
عمومی را بهعنوان مشکالتی در انجام با تاخیر وظایف به علت ناتوانی در سازماندهی زمان بهطور موثر
توصیف کرده است .به نظر میرسد افراد وابسته به اینترنت نیز در مدیریت زمان مشکل داشته باشند .چون
با اختصاص بیشتر زمان خود به فضای اینترنت ،دیگر وقت کافی برای انجام فعالیتهای درسی ،کاری،
ورزشی و حتی خواب ندارند .کندی و سوزا ( )1338بر این باورند که وابستگی دانشجویان به اینترنت با
پیامدهای منفی زیادی همراه است .از جمله پیامدهای منفی آن در زمینه تحصیل؛ شکست در درس،
مشروط بودن ،کمبود انگیزه برای تحصیل ،اختصاص وقت کم و کم توجهی به درس ،از دست دادن عالقه به
شرکت در درس قابل اشاره هستند .محمد بیگی و همکاران ( )1988در پژوهش خود نشان دادند که
وابستگی به اینترنت با تعداد واحدهای افتاده ،تعداد واحدهای گذرانده شده ،افت معدل کل در ترمهای اخیر،
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ترم تحصیلی و مشروطی در طول دوره تحصیل ارتباط معنیداری دارد .بهطوری که در کل ،سبب افت
وضعیت تحصیلی دانشجویان میشود .یانگ باور دارد که زمان ،تنها عامل تعیینکننده در تعریف اعتیاد به
اینترنت نیست .بهطور کل وابستگان بین  83تا  83درصد از وقت خود را با جلساتی که ممکن است هر
کدام حتی تا  23ساعت به طول بکشد ،صرف میکنند و این کار موجب ایجاد اختالالتی در میزان و زمان
خواب کاربر میشود .این اختالل ،خستگی بیش از اندازه در بدن ایجاد میکند که کارکرد درسی و شغلی را
تحت تاثیر قرار میدهد (به نقل از جهانگیر .)1989 ،ارمان ( ،2339به نقل از ویزشفر )1988،معتقد است،
وابستگی به اینترنت باعث نادیده گرفتن روابط خانوادگی ،از هم گسیختگی روابط اجتماعی ،افت تحصیلی،
مشکالت شغلی و صرف مخارج باال جهت استفاده از اینترنت میشود .یانگ ( )1331خاطرنشان میسازد که
وابستگی به اینترنت ،گسستها و انقطاعهای شدیدی در زندگی تحصیلی ،اجتماعی ،مالی و شغلی مشارکت
کنندگان ایجاد کرده است .بهطوری که  58درصد از دانش آموزان و دانشجویان ،کاهش چشمگیری در
میزان مطالعه ،افت نمرات درسی ،غیبت در کالسها ،مشروط شدن و مانند آن دارند (به نقل از امیدوار و
صارمی.)1981 ،
همان طور که نتایج پژوهشهای نامبرده نشان دادند ،وابستگی به اینترنت همراه با افت تحصیلی ،غیبت
تحصیلی ،کاهش زمان مطالعه و مشروط شدن است که این پیامدهای منفی میتوانند ارتباط نزدیکی با
اهمالکاری تحصیلی داشته باشند.
در ارتباط با رابطه خودکارآمدی تحصیلی با ابعاد اهمالکاری ،یافتههای حاصل از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با اهمالکاری در انجام تکالیف درسی و آماده کردن مقالههای
پایان ترم ،همبستگی منفی و معنیداری دارد ولی بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری در آماده کردن
امتحان ،رابطه معنیداری مشاهده نشد .یافتههای پژوهشی زیادی در ادبیات موضوع وجود دارند با این
تاکید که اگر اعتقاد و باورهای دانشجویان در مورد توانایی دستیابی به اهداف کاهش یابد ،تمایل آنها به
اهمالکاری افزایش مییابد .در این رابطه میتوان به نتایج پژوهشهای افرت و همکاران ( ،)1383کالیسن و
همکاران ( ،)2313سیرویس ( ،)2339تاکمن ( ،)1331یائو ( ،)2333مارتین و همکاران ( )1331و چاری و
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دهقانی ( )1985اشاره کرد .این پژوهشگران به رابطه خودکارآمدی عمومی با اهمالکاری تحصیلی اشاره
کردهاند .در حالیکه پژوهشگران دیگری رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی را مورد
مطالعه قرار دادهاند .برای نمونه هن و گوروشیت ( )2312نشان دادهاند که اهمالکاری با سطوح پایین
خودکارآمدی تحصیلی و یادگیری خود تنظیم شده مرتبط و با سطوح باالتر استرس ،اضطراب و بیماری
همراه است .اوداکی ( )2311در پژوهش خود نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری
تحصیلی ،همبستگی منفی و معنیداری وجود دارد .ولترز ( )2339در پژوهش خود دریافت که اهمالکاری
دانشآموزان با خودکارآمدی تحصیلی و استفادهی آنها از راهبردهای فراشناختی رابطه دارد .دانش آموزانی
که خودکارآمدی ادراک شدهی باالتری داشتند و از راهبردهای شناختی و فراشناختی استفاده میکردند،
اهمالکاری تحصیلی کمتری نشان می دادند .بنابراین میتوان گفت که نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه
منفی اهمالکاری در انجام تکالیف درسی و مقالههای پایان ترم با نتایج این پژوهشها همخوان است.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که بین بعد اهمالکاری در آماده کردن امتحان و خودکارآمدی
تحصیلی رابطه معنیداری مشاهده نشده است .میتوان دلیل آن را در وضعیت آزمونهای دانشگاهی
دانست .بر اساس تجربه در مییابیم که اغلب دانشجویان دانشگاه ها ،بهویژه دانشجویان مقطع کارشناسی
ارشد ،در طول ترم خود را برای امتحانات میان ترم و پایان ترم آماده نمیکنند و در ایام فرجهها و شبهای
قبل از امتحان این آمادگی را به دست میآورند .این مسأله در مورد اکثر دانشجویان صادق است و میتوان
گفت که ارتباطی با خودکارآمدی تحصیلی آنها ندارد .همچنین ،از آنجا که دانشجویان مقطع کارشناسی
ارشد همواره و پیاپی با امتحانات دورههای مختلف تحصیلی مانند امتحانات دوران تحصیلی قبل از دانشگاه،
آزمون کنکور کارشناسی ،امتحانات دوره کارشناسی و آزمون کارشناسی ارشد درگیر بودهاند و اغلب این
آزمونها را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند ،در زمینه اطمینان به موفقیت در امتحانات به خودباوری رسیده-
اند و در این زمینه به تواناییهای خود اطمینان دارند که نقش امتحان و آمادگی برای آن نمیتواند نقشی در
خودکارآمدی تحصیلی آنها داشته باشد .در حالیکه قضیه تکالیف تحصیلی و مقالههای پایان ترم متفاوت از
امتحان است .زیرا در دوره کارشناسی ارشد نقش پروژهها ،سمینارها ،مقالهها و پایان نامه بسیار حائز اهمیت
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است .از آنجا که دانشجو در این دوره برای اولین بار است که با این نوع تکالیف برخورد میکند و نقش
برجسته آنها را در مییابد ،هنوز در مورد توانایی و قابلیتهای خود برای انجام این تکالیف ،اطمینان کافی
ندارد .فردی که نسبت به تواناییهای خود اطمینان الزم نداشته باشد ،جرأتورزی الزم برای شروع و یا
رویارویی با این نوع تکالیف را در خود نمی بیند و مرتب انجام آنها را به تعویق میاندازد.
در زمینه رابطه خودکارآمدی تحصیلی با وابستگی به اینترنت ،یافتهها نشان دادند دانشجویانی که از
خودکارآمدی ضعیفی برخوردارند ،احتمال بیشتری دارد که به اینترنت وابستگی پیدا کنند .در این راستا،
نتایج پژوهش-ها نشان داده است که ضعف در احساس خود و مشتقات آن ،نقش مهمی در احتمال وابسته
شدن به اینترنت دارد .برای نمونه دیویس ( )2331باور دارد که ضعف در احساس خودآگاهی ،خودارزشی،
حرمت خود ،خودکارآمدی و خودارزیابی از علل وابستگی مشکلساز به اینترنت هستند .در مطالعه قجر
( )1985که روی  2333نفر از دانشآموزان دبیرستانهای تهران انجام شده است ،مشخص شد که افت
تحصیلی و خودپنداره پایین ،با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیمی دارند .سبز پیشخوانی ( )1981باور دارد
که افرادی بیشتر به اینترنت وابسته میشوند که دچار فقدان حرمت خود ،احساس بیلیاقتی ،ترس از مطرود
شدن از جانب دیگران باشند .اسکندر و آکین ( )2313در پژوهش خود دریافت ،افرادی که منبع کنترل
بیرونی دارند و خودکارآمدی اجتماعی آنها در سطح پایینی است ،وابستگی باالیی به اینترنت دارند .اوداکی
( )2311با هدف دستیابی به نقش خودکارآمدی تحصیلی در پیشبینی وابستگی به اینترنت مطالعهای انجام
داد و دریافت که خودکارآمدی تحصیلی نقش برجستهای در تبیین وابستگی به اینترنت دارد .دانشجویانی
که از خودکارآمدی تحصیلی پایینی برخوردارند ،بیشتر به اینترنت وابستگی پیدا میکنند .نتایج پژوهش
حاضر نیز نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با میزان وابستگی به اینترنت ،همبستگی معکوس و معنی
داری دارد و میتوان گفت که با نتایج پژوهشهای باال همخوان است.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام ،طی گامهای متوالی نشان داد که در گام اول خودکارآمدی
تحصیلی و در گام دوم اهمالکاری در انجام تکالیف توانستهاند نقش نیرومندی در پیشبینی وابستگی به
اینترنت ایفا کنند و اهمالکاری در آماده کردن امتحان و اهمالکاری در آماده کردن مقالههای پایان ترم
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نتوانستهاند بهعنوان متغیرهای پیشبین عمل کنند .بر اساس پژوهشهای انجام شده ،عدم اطمینان نسبت
به توانایی های خود نقش مهمی در وابستگی به اینترنت دارد .دیویس ( )2331خودکارآمدی را از علل
وابستگی مشکلساز به اینترنت میداند .سبز پیشخوانی ( )1981باور دارد که ،افرادی بیشتر به اینترنت
وابسته میشوند که دچار فقدان حرمت خود ،احساس بیلیاقتی ،ترس از مطرود شدن از جانب دیگران
باشند .اسکندر و آکین ( )2313دریافتند افرادی که خودکارآمدی اجتماعی آنها در سطح پایینی است،
وابستگی باالیی به اینترنت دارند .اوداکی ( )2311دریافت که خودکارآمدی تحصیلی نقش برجستهای در
تبیین وابستگی به اینترنت دارد .پژوهش حاضر نیز نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش اصلی را در
تبیین وابستگی به اینترنت دارد که در این زمینه با نتایج پژوهش اوداکی ( )2311همخوان است .پس از
خودکارآمدی تحصیلی ،اهمالکاری در انجام تکالیف درسی توانست بهعنوان متغیر پیشبین برای وابستگی به
اینترنت عمل کند ولی هر چند که اهمالکاری در آماده کردن مقالههای پایان ترم رابطه معنیداری با
وابستگی به اینترنت دارد ،نتوانسته نقش پیشبین داشته باشد .علت آن ،میتواند همبستگی درونی نیرومند
و واریانس مشترکی باشد که بین اهمالکاری در انجام تکالیف و اهمالکاری در آماده کردن مقالههای پایان
ترم وجود دارد .این موضوع در تحلیل رگرسیون آشکار نشده و اهمالکاری در انجام تکالیف برجستگی
بیشتری داشته است .همانطور که پیشتر اشاره شد ،در پژوهش اوداکی ( )2311اهمالکاری تحصیلی
نتوانسته نقش پیش بین برای وابستگی به اینترنت داشته باشد که در این زمینه با نتایج پژوهش حاضر
ناهمخوان است.
با توجه به آنکه در زمان انجام این مطالعه حدود  9سال بود که محیط خوابگاهی و آموزشی دانشگاه
تهران متصل به اینترنت پرسرعت و دائمی شده بود ،به نظر میرسد که جذابیت و در دسترس بودن
همیشگی آن ،زندگی دانشجویان بسیاری را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای منفی آن در کنار پیامدهای
مثبت را افزایش داده است .این پیامدهای منفی ،تحصیل ،کار ،خواب ،تعامالت و غیره را تحت تاثیر قرار
داده است .اختصاص وقت زیاد به گشت و گذار در سایت های مختلف اینترنتی باعث میشود تا زمانی برای
انجام تکالیف درسی و دانشگاهی باقی نماند و تکالیف درسی روی هم انباشته شوند.
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نتایج حاصل از آزمون تی مستقل در دو گروه دانشجویان دختر و پسر نشان داد که میانگین نمره
دختران در وابستگی به اینترنت بهصورت معنیداری پایینتر از نمره پسران است .نتایج پژوهشهای انجام
شده در مورد تفاوتهای جنسیتی در میزان وابستگی به اینترنت با هم ناهمخوان هستند .فورتسون و
همکاران ( )2335در پژوهش خود نشان دادند که بین زنان و مردان در وابستگی به اینترنت تفاوت معنی-
داری وجود ندارد .یانگ ( )1338احتمال وابسته شدن زنان و مردان به اینترنت را برابر میداند .لیکن نوع
عالیق اینترنتی آنها متفاوت است .مردان از طریق اطالعات ،بازیهای تعاملی و یا تهاجمآمیز و گفتگوهای
صریح جنسی و روابط جنسی مجازی جویای موقعیت و تسلط هستند ،اما زنان اتاقهای گپ اینترنتی را
همچون وسیلهای برای گسترش دوستیهای حمایتگرایانه ،یافتن روابط عاطفی یا شکایت از همسرانشان
مییابند .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای معیدفر و همکاران ( )1988و امیدی ( )1983همخوان است که
تمایل پسران به اینترنت شدیدتر از تمایل دختران است.
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