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چکید�ه
هد ف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد  به اینترنت و پیشرفت تحصیلی 
با جنسیت و مقطع تحصیلی د انشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد  د انشکد ه 
مد یریت و حسابد اری د انشگاه عالمه طباطبایی د ر سال تحصیلی 91 - 90 است.

رفتاري  حوزه هاي  د ر  موجود   اد بیات  بررسي  با  پرسش،  این  به  پاسخ  براي 
و رسانه ها، سه فرضیه د ر قالب بررسي رابطه پیشرفت تحصیلي با اعتیاد  به 
اینترنت، جنس و مقطع تحصیلي د انشجویان تد وین گرد ید . پژوهش حاضر از 
نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری آن کلیه د انشجویان کارشناسی 
و کارشناسی ارشد  د انشکد ه مد یریت و حسابد اری د انشگاه عالمه طباطبایی که 
تعد اد  آن 3600 نفر است، را تشکیل مي د هد . همچنین حجم نمونه بر اساس 
جد ول مورگان 368 نفر است و روش نمونه گیری از نوع تصاد فی سیستماتیک 
است. روش گرد آوری اطالعات از طریق مطالعات نظری و مید انی است، و ابزار 
سنجش پژوهش با استفاد ه از تست اعتیاد  اینترنتي یونگ و پرسشنامه محقق 
ساخته، رابطه اعتیاد  کلیه د انشجویان جامعه آماري را با اند ازه سازمان آموزشي، 
جنس و مقطع تحصیلي آن ها آزمون مي کند . نتایج تحقیق نشان مي د هد  که بین 
اعتیاد  به اینترنت و جنسیت رابطه معناد اری وجود  ند ارد ، اما بین اعتیاد  به اینترنت 

و مقطع تحصیلی رابطه مثبت معناد اری وجود  د ارد .
واژگان�کلیدی

اعتیاد  به اینترنت، پیشرفت تحصیلي، د انشجویان.
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مقد مه
حوزه های  همه  به  رسانه ها  که  واقعیت  این 
زند گی نفوذ می کنند  و د ید گاه ها و برد اشت های 
ما از جهان به طور قابل مالحظه ای تحت تأثیر 
واقعیتی است که رسانه ها آن را می سازند ، این 
د ید گاه را مطرح می کند  که رسانه های جمعی 
از جمله قد رتمند ترین عوامل تحول د ر مرد م 
جامعه اند  )ریکمامیر2001،1، به نقل از حسن 
زاد ه، 1382: 48(. از طرفی باید  اذعان کرد  که 
زند گی  و  جامعه  الزم  جز  جمعی  رسانه های 
فرد ی ما هستند  و نمی توان حضور و نفوذ آن ها 
را ناد ید ه گرفت. این نفوذ د ر نهایت وابستگی به 
رسانه ها د ر د و بعد  فرد ی و اجتماعی را به د نبال 
 .)19  :1383 ود نیس2،  )د فلور  است  د اشته 
بنابراین با توجه به تأثیرات عمیق و غیر قابل 
ابعاد  روانی، جسمی،  انکار رسانه ها بر تمامی 
اجتماعی و فرهنگی و اقتصاد ی انسان ها بررسی 
تأثیرات رسانه ای د ر سال های اخیر مورد  توجه 
پژوهشگران قرار گرفته است. ترد ید ی نیست با 
ظهور اینترنت به عنوان فناوری نوین ارتباطی 
بررسی تأثیرات رسانه ای پیچید ه تر شد ه است؛ 
بود ن شکل  د یجیتالی  د لیل  به  اینترنت  زیرا 
ارتباط و عرضه حوزه های نامحد ود  کاربرد  به 
افراد  خود  د نیایی مستقل را شکل د اد ه است 
و اکثر کسانی که د ر این د نیا زند گی می کنند ، 
اطالعات  یافتن  کنجکاو  که  هستند   جوانانی 
)عطاران،  هستند   زمینه ها  همه  د ر  جد ید  
د ر  شد ه  انجام  تحقیقات  نتایج   .)86  :1383
ایاالت متحد ه نیز نشانگر آن است که استفاد ه 
از اینترنت د ر میان جوانان بیش از هر گروه 

سنی د یگر است )بولن و هیر3، 2000: 5(.
د رباره  که  متعد د ی  پژوهش های  طی  امروزه 
تأثیرات اینترنت بر سالمت روانی و مهارت های 
رفتار  است. محققان  اجتماعی صورت گرفته 
بیمارگونه یا اعتیاد  اینترنتی را مطرح کرد ه اند  
است  اینترنت  از  افراطی  استفاد ه  نتیجه  که 

1. Rikmayer

2.	Defleur	and	Dennis	

3. Bullen and Harre

)مهد ی زاد گان، 1383: 131(. پژوهشگران به 
این نتیجه رسید ه اند  که حد ود  5 تا 10 د رصد  از 
کاربران، مبتال به این اختالل هستند ، اختاللی 
که با عالئمی نظیر کم خوابی، به خطر افتاد ن 
موقعیت شغلی و د گرگونی د ر روابط خانواد گی 
 :2002 )فریز،  می شود   مشخص  اجتماعی  و 

.)68
آموزش نیز به عنوان یک مقوله اجتماعی از 
نفوذ رسانه ها و تأثیرات ناشی از آن به خصوص 
منظر  از  رسانه ها  نیست.  مستثنی  اینترنت 
آموزش نظام های نماد ین هستند ، که مد رسان 
استفاد ه  آن  از  د انش  ارائه  برای  فراگیران  و 
ابزاری  نیز  آموزشی  فناوری های  و  می کنند  
هستند  که به افراد  این امکان را می د هند  تا 
د انش خود  را با یکد یگر شریک شوند . د ر واقع 
رسانه ها به عنوان ابزارهای نوین آموزشی مورد  
توجه قرار گرفته اند  و از آن ها به عنوان مکمل 
شد ه  یاد   گروهی  و  انفراد ی  یاد گیری  فرایند  
که  مقوله ای   .)107  :1384 )بیابانگرد ،  است 
از آن به عنوان آموزش رسانه ای یاد  می شود  
)مایرز4، 1986، به نقل از اربیلی، 1380: 98(. 
د ر حال حاضر استفاد ه از اینترنت نیز یکی از 
مهم  ابزاری  و  مد رن  د نیای  آشکار  جلوه های 

برای آموزش نسل نو به شمار می آید .
د ر خصوص میزان و نوع استفاد ه از اینترنت و 
تأثیرات آن بر روند  آموزش تحقیقات چند ی 
د ر د اخل و خارج کشور صورت گرفته است. 
مسئله  این  بیانگر  پژوهش ها  این  از  برخی 
هستند  که میزان استفاد ه از اینترنت با افزایش 
همچنین  می یابد .  افزایش  تحصیالت  میزان 
د اد ه  نشان  تحقیقات  از  د یگری  گروه  نتایج 
است، استفاد ه د انشجویان از امکانات اینترنتی 
می تواند  تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی آنان 
بگذارد . از طرفی نتایج برخی از پژوهش های 
انجام گرفته خارج از کشور، حاکی از آن است 
از  مفرط  استفاد ه  نتیجه  د ر  د انشجویان  که 
اینترنت د چار مشکل تحصیلی شد ه اند . بنابراین 

4. Maierz
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با توجه به تأثیرات غیر قابل انکار رسانه ها بر 
تمام ابعاد  فرد ی و اجتماعی و با د ر نظر گرفتن 
گروه های  مهم ترین  از  یکی  که  مسئله  این 
تأثیرپذیر و مخاطبین انواع پیام های رسانه ای 
د انشجویان هستند  و نقش حیاتی و کلید ی 
توجه  ایفا می کنند ،  توسعه کشور  و  د ر رشد  
و بررسی تأثیر رسانه ها بر آموزش و پیشرفت 
د انشجویان،  یعنی  سنی  گروه  این  تحصیلی 
د ر  تأمل  قابل  مسائل  اساسی ترین  از  یکی 
پاسخ  نیز  پژوهش  این  مسئله  است.  جامعه 
منطقی و مناسبی برای این پرسش است که 
»چه رابطه ای بین اعتیاد  به اینترنت با پیشرفت 

تحصیلی د انشجویان وجود  د ارد ؟«
از آنجا که تاکنون تحقیق مشابه ای )به ویژه 
د ر مورد  اینترنت و اعتیاد  اینترنتی( د ر آموزش 
عالی کشور صورت نگرفته است، بد یهی است 
که انجام چنین پژوهشی و به کارگیری نتایج 
آن می تواند  د ر برنامه ریزی نهاد های آموزشی 

کشور مثمرثمر واقع گرد د . 
مبانی نظری تحقیق 

از  بیشتر  د رک  برای  جمعی:  ارتباط  وسایل 
ارائه  نیز  ارتباط  از  ابتد ا تعریفی  باید   رسانه ها 
د هیم: ارتباط فرایند ی است د وطرفه که طی 
نظریات،  افکار،  تباد ل  به  نفر  چند   یا  د و  آن 
طریق  از  و  می پرد ازند   حقایق  و  احساسات 
برای  معنایش  که  پیام هایی  برد ن  کار  به 
آن ها یکسان است، به انجام این امر مباد رت 
می کنند . لذا هرگونه انتقال پیام بین فرستند ه 
از یک طرف و گیرند ه از طرف د یگر، ارتباط 
محسوب می شود  )صبری، 1378: 13(. مفهوم 
وسیله ارتباطی1 )جمع آن، رسانه2(، کلمه ای 
است التین و معنی آن به طور کلی جریان 
انتقال از طریق وسایل ارتباطی است. کمیته 
جلسه  د ر  فرانسه  فنی  اصطالحات  بررسی 
بیست و چهار نوامبر 1971، از میان تعاریفی 
که فرهنگ های تخصصی ارائه کرد ه اند ، تعریف 

زیر را می پذیرد :

1. medium

2. media

و  است  ارتباطی  وسایل  از  عبارت  رسانه 
رسانه  و  د ربرمی گیرد   را  زیاد ی  حامل های 
ارتباطی  وسیله  آن  از  است  عبارت  جمعی3 
که مورد  توجه جماعت کثیری است )کازنو4، 
جمعی  رسانه  تعریف  بنابراین   .)13  :1364
آن نوع ارتباطی را مشخص می کند  که هد ف 
آن تماس با یک مخاطب معین یا یک گروه 
و کار د ارد   با جمع سر  بلکه  نیست،  کوچک 
چند وجهی  رسانه های  تعریف،  این  همچنین 
نیز  را  اطالعات  فناوری  از  حاصل  جد ید   یا 

د ربرمی گیرد  )همان: 5 (.
اساس  بر  را  رسانه ها  کوایل5«  مک  »د نیس 
ویژگی تأثیرگذاری پیام روی مخاطب به الف( 
لیزری  لوح های  )راد یو،  شنید اری  رسانه های 
د ید اری  رسانه های  ب(  کاست(؛  نوار  و  صد ا 
رسانه های  ج(  همایش(؛  نمایش،  )منبر، 
و  فصل نامه  روزنامه،  مجله،  )کتاب،  نوشتاری 
شنید اری  و  د ید اری  رسانه های  د (  ماهنامه؛ 
رایانه(  انواع  و  سینما  ماهواره،  )تلویزیون، 
تقسیم کرد ه است. وی د رباره مورد  آخر متذکر 
که  جا  آن  از  رسانه ها  نوع  این  د ر  می شود ، 
هم گوش و هم چشم به کار می افتد ، میزان 
نفوذپذیری و تأثیرات به مراتب بهتر و بیشتر 
از سایر رسانه ها است )مک کوایل و د نیس6، 

.)102 :1382
پژوهشگران ارتباطی همچون السول7 )1984( 
)هد ف  اصلی  کارکرد  های   )1960( رایت8  و 
بر  »نظارت  را  جمعی  رسانه های  تأثیرات(  یا 
د ر  اجتماعی  همبستگی  »ایجاد   محیط«، 
واکنش به محیط«، »انتقال میراث فرهنگی« 
و»تفریح و سرگرمی« و»کارکرد  بسیج رسانه ها« 
برشمرد ه اند . این ها به ترتیب به تأمین اطالعات، 
ارائه نظر و تفسیر برای کمک به معنی د ار شد ن 

3. Mass  media

4. Kazeno

5 Denis McQuai

6. Mccuail and Dennis

7. Lasoul

8. Right
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بیان  جمعی،  وفاق  ایجاد   و  اطالعات  اجزای 
ارزش های فرهنگی و نماد هایی که برای هویت 
و استمرار جامعه اساسی هستند ، استراحت و 
کاستن از تنش و تأمین منافع ملی برمی گرد ند  
)مک کوایل و د نیس، 1382: 108(. به طور 
کلی کارکرد  های اول و پنجم به د گرگونی و 
کارکرد های د وم، سوم و چهارم به پاید اری و 

وحد ت مربوط می شود  )همان: 112(.
و  بزرگ  شبکه  از  اینترنت  کلمة  اینترنت: 
اینترنت  شبکه  است.  شد ه  گرفته  وسیع1 
است،  تلفنی  شبکه  یا  پستی  شبکه  شبیه 
ولی تفاوت آن د ر سرعت عمل و پیچید گی 
آن است. د ر واقع اینترنت یک سیستم عظیم 
و جهانی متشکل از انسان، اطالعات و رایانه 
اینترنتي  رسانه   .)47  :1384 )عباد ی،  است 
نسبت به سایر رسانه ها د اراي مزایاي گوناگوني 
هست، ولي مهم ترین این مزایا د و طرفه بود ن 
تلویزیون  همچون  رسانه هایي  د ر  است.  آن 
به  یک طرفه  صورت  به  اطالعات  روزنامه،  و 
مخاطب عرضه مي شود  و هیچ گونه بازخورد ي 
از آمار مخاطبین یا نظرات ایشان وجود  ند ارد ، 
حال آن که د ر اینترنت ارتباط د وطرفه بود ه 
و به صورت هوشمند  برقرار مي گرد د  )همان: 
48(. به طور خالصه اینترنت د ارای 5 ویژگی 

مهم است: 
چند  رسانه ای2: چند  رسانه ای مجموعه ای از . 1

نظام های ارتباطی تعاملی رایانه ای است که 
به خلق، انتقال و بازیابی شبکه های متنی، 
می پرد ازد   اطالعات  شنید اری  و  گرافیکی 

)عطاران، 1383: 32(.
حرکت . 2 معنای  به  متن  فوق  متن3:  فوق 

و  خطی  محد ود یت های  ــد ون  ب محیط 
توالی های این محیط است.

بایگانی بود ن4: امکان د سترسی به اطالعات . 3
مختلف، جست و جوی آن ها و مقایسه و 

1 .internetworking

2 .Multi media

3 .Hyper textual

4 .Archival

سازماند هی اطالعات.
مجازی بود ن5: د ر اینترنت فرد  با واقعیت های . 4

مجازی سر و کار د ارد  و د ر چنین فضایی 
تجربه  بی واسطه  اد راک  با  را  کاربر، جهان 

می کند . 
تعاملی بود ن6: اینترنت زمینه ارتباط متقابل . 5

را  فعالیت ها  و  سازمان ها  افراد ،  تعاملی  و 
فراهم می کند  )عباد ی، 1384: 52(.

اعتیاد  اینترنتی: استفاد ه از اینترنت یکی از 
مهم  ابزاری  و  مد رن  د نیای  آشکار  جلوه های 
برای آموزش نسل نو به شمار می آید  )بیگز7، 
2000: 1(. همزمان با د سترسی گسترد ه افراد  
به اینترنت، شاهد  نوع جد ید ی از اعتیاد  یعنی 
»اعتیاد  اینترنتی8« نیز هستیم که مسئله خاص 
عصر اطالعات است. همانند  تمامی انواع د یگر 
اعتیاد ، اعتیاد  به اینترنت نیز با عالئمی همراه 
است. همچون اضطراب، افسرد گی، کج خلقی، 
بی قراری، تفکرهای وسواسی یا خیال بافی راجع 
به اینترنت. به هر حال پد ید ه اعتیاد  اینترنتی 
به  روزانه مرد م  افزایش د سترسی  با  همزمان 
منابع آنالین شایع تر می شود . وب، اطالع د هند ه 
مفید  و د ارای منابع غنی و سرگرم کنند ه است 
)فریز9، 2002: 1(. از طرفی د ر عین حال که 
)به ویژه نوجوانان و جوانان(  افراد   این  روابط 
مقابل  د ر  می یابد ،  افزایش  مجازی  جهان  د ر 
از د امنه روابط آن ها د ر جهان واقعی کاسته 
د ید ن  لطمه  احتمال  که  آن  ضمن  می شود . 
و  )سامسون  د ارد   وجود   نیز  آموزش  عملکرد  

کین10، 2005: 2(. 
اعتیاد  اینترنتی چند ین گونه د ارد  که 5 نوع آن 

شایع ترین است:
اعتیاد  به سایبر سکس: د ر این نوع اعتیاد ، . 1

مشاهد ه،  به  شد ید ی  تمایل  معتاد   افراد  
د ریافت و حتی تجارت موارد  محرک جنسی 

5 .Virtual collage

6 .Interactional

7 .Bigs

8 .Internet Addiction

9 .Ferris

10.Samson and Keen
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و صحبت د ر این رابطه د ر اتاق های گفت 
د یگران،  و  )معید فر  د ارند   خاصی  گوی  و 

.)27 :1384
اعتیاد  از نوع روابط سایبر: افراد ی که د چار . 2

اعتیاد  به گپ زد ن و گفت و گوی اینترنتی 
می شوند ، به طور معمول بیش از حد  د رگیر 
روابط اینترنتی هستند  و احتمال این که به 
مسائل غیر اخالقی نیز آلود ه شوند  باال است 

)یاست1، 2001(.
اعتیاد  به خرید ، تجارت و مزاید ه: این اعتیاد  . 3

د ربرگیرند ه مقوله وسیعی از رفتارهایی مانند  
یا  خرید   اینترنتی،  قمار  به  مفرط  عالقه 

معامله سهام است )یاست، 2001(.
از . 4 بیش  ذخیره  و  جو  و  جست  به  اعتیاد  

اند ازه اطالعات: افراد  زمان بیشتری را جهت 
جمع آوری و سازماند هی د اد ه هایشان صرف 
بهره وری  کاهش  و  افراط گری  می کنند . 
است  اعتیاد   نوع  این  پیامد های  از  کاری 

)همان: 28(.
واقع . 5 د ر  مورد   این  کامپیوتر:  به  اعتیاد  

انجام وسواس گونه بازی های کامپیوتری یا 
است. )همان:  علوم کامپیوتر  برنامه نویسی 

.)28
مقد ار  به  به طور کلی  پیشرفت تحصیلی: 
یاد گیری آموزشگاهی فرد  به صورتی که توسط 
آزمون های مختلف د رسی سنجید ه می شود ، 
کوپر   .)112  :1380 )سیف،  می شود   گفته 
معتقد  است که عوامل مختلف و متعد د ی د ر 
که  د ارند ،  تأثیر  فراگیران  تحصیلی  پیشرفت 
د ر سه د سته کلی تقسیم می شوند  )عباد ی، 

.)72 :1384
این مورد  . 1 به نظام آموزشی:  عوامل مربوط 

روش هــای  و  سیستم ها  مؤثر  عوامل  بر 
آموزشی بر یاد گیری اشاره د ارد  که تعد اد ی 
از این عوامل عبارت هستند  از: 1.تکنولوژی 
آموزشی؛ 2. روش حل مسئله؛ 3. روش های 
تشویق و تنبیه؛ 4. آموزش از طریق روش 
سنتی  آموزش   .5 )مشارکتی(؛  همیاری 

1 .Yacet

تد ریس  الگوی   .6 سخنرانی(؛  )روش 
بد یعه پرد ازی؛ 7. ارائه یک بازخورد  به فراگیر 
آموزش  روش   .8 آموزشی؛  ارزشیابی  د ر 
روانی–  جو   .9 استقرایی؛  تفکر  بر  مبتنی 
اجتماعی کالس؛ 10. رضایت شغلی؛ 11. 
مد یریت  مد رس؛ 12. سبک های  جنسیت 

)همان: 74(.
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مربوط به . 2

بر پیشرفت  این مورد  عوامل مؤثر  فراگیر: 
می پرد ازد   فراگیر  به  مربوط  تحصیلی 
همچون: 1. انگیزه یاد گیری؛ 2. رقابت فرد ی 
و گروهی؛ 3. شیوه های مطالعه؛ 4. تجارب 
تحصیلی؛ 5. خود پند اره تحصیلی؛ 6. عزت 
نفس؛ 7. هوش؛ 8. توانمند ی حرکتی2؛ 9. 

آماد گی جسمانی )عباد ی، 1384: 43(.
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مربوط به . 3

خانواد ه: به طور کلی می توان گفت جو عاطفی 
برخورد   ارتباط و طرز  نحوه  یعنی  خانواد ه 
)شریعتمد اری،  هم  با  خانواد ه  یک  افراد  
اقتصاد ی  پایگاه اجتماعی–  1367: 95( و 
اقتصاد ی،  ویژگی های  یعنی  خــانــواد ه 
تحصیلی و حرفه ای آن ها بر رشد  کود کان 
اثر می گذارد  و هم د ر کالس د رس و هم 
خارج از کالس د انش آموزان را تحت تأثیر 

قرار می د هد  )بیابانگرد ، 1384: 112(.
الگوی مفهومی تحقیق: با عنایت به مبانی . 4

نظری و مفاهیم مطروحه د ر این پژوهش 
به منظور تبیین بهتر موضوع مد ل 1 توسط 
محقق به عنوان مد ل مفهومی این تحقیق 

ارائه می گرد د .

نمود ار 1. الگوی مفهومی تحقیق

2 .motorability
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متغیر کنترل: جنس، 
مقطع تحصیلی و ...

متغیر وابسته: 
پیشرفت تحصیلی

متغیر مستقل: اعتیاد 
به اینترنت
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د ر این مد ل اعتیاد  به اینترنت متغیر مستقل، 
پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته و سن، جنس، 
مقطع تحصیلی، رشته و سال تحصیلی د انشجو 
به عنوان متغیرهای کنترل د ر نظر گرفته شد ه 
اساس  بر  نیز  تحقیق  این  فرضیه های  است. 
روابط بین متغیرهای تحقیق عبارت هستند  از:

با جنس . 1 د انشجویان  اینترنتی  اعتیاد   بین 
معنی د اری  رابطه  آن ها  تحصیلی  مقطع  و 

وجود  د ارد .
اینترنتی . 2 اعتیاد   با  بین پیشرفت تحصیلی 

د انشجویان، رابطه معنی د اری وجود  د ارد .
بین پیشرفت تحصیلی د انشجویان با جنس . 3

و مقطع تحصیلی آن ها، رابطه معنی د اری 
وجود  د ارد .

بررسی  به  توجه  با  همچنین متذکر می شود  
نقاد انه سوابق مبانی نظری د ر خصوص اینترنت 
بررسی  با  همچنین  و  تحصیلی  پیشرفت  و 
تحقیقات د اخلی و خارجی )اعم از پایان نامه و 
مقاله علمی- پژوهشی و پروژه( نظریه وابستگی 
به عنوان مبنای نظری تحقیق استنباط شد ه 
است، زیرا اوال بر روابط سه گانه جامعه، رسانه 
تعیین کنند ه  عواملی  عنوان  به  مخاطب  و 
د وما  د ارد ،  تأکید   رسانه ای  وابستگی های  د ر 
این نظریه همه نظریه های رسانه ای را شامل 
می شود  و سوما با توجه به موضوع تحقیق، د ر 
کل، اعتیاد  یک نوع وابسته شد ن به چیزی و 
تکرار آن عاد ت است که باز این نظریه را از همه 
نظریه های مرتبط به موضوع متمایز می کند  و 
تحقیق  این  د ر  وابستگی«  »نظریه  بنابراین 

برگزید ه شد ه است. 
روش تحقیق

این پژوهش، از نوع کاربرد ی و روش تحقیق از 
نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 
کارشناسی  و  کارشناسی  د انشجویان  کلیه  را 
ارشد  د انشکد ه مد یریت و حسابد اری د انشگاه 
نفر   3600 آن  تعد اد   که  طباطبایی  عالمه 
بر  نمونه  حجم  می د هند .  تشکیل  هستند ، 
جد ول  به  مراجعه  و  فرمول  محاسبه  اساس 

کرجسی و مورگان 368 نفر برآورد  شد . روش 
نمونه گیری از نوع تصاد فی سیستماتیک است.

مطالعات  طریق  از  اطالعات  گرد آوری  روش 
ابزار  و  است  مید انی  مطالعات  و  کتابخانه ای 
سنجش پژوهش، پرسشنامه ای است که شامل 
شامل  تخصصی،  سؤاالت  و  عمومی  سؤاالت 
اعتیاد  به اینترنت و پیشرفت تحصیلی است. 
تحصیلی  وضعیت  یا  پیشرفت  برای سنجش 
تحصیلی  ترم  آخرین  معد ل  از  د انشجویان 
استفاد ه شد ه است و با سؤال د ر مورد  مد ت 
زمان مطالعه مطالب د رسی و همچنین عوامل 
این  د انشجویان،  تحصیلی  پیشرفت  د ر  مؤثر 
به  اعتیاد   سنجش  برای  می سنجد .  را  متغیر 
اینترنت از مقیاس یانگ استفاد ه شد ه است. 
گزینه های  با  سؤال هایی  شامل  ابــزار  این 
د ر  اصال  و  کم  خیلی  کم،  زیاد ،  زیاد ،  خیلی 
مورد  مد ت زمان د سترسی به اینترنت، محل 
و میزان استفاد ه از اینترنت د ر هفته، اهد اف 
مختلف استفاد ه از کامپیوتر و اینترنت چون 
بازی های کامپیوتری، گوش د اد ن به موسیقی، 
پست الکترونیکی، چت کرد ن، به د ست آورد ن 
اخبار و اطالعات، تماشای فیلم، جست و جو 
د ر سایت های پورنوگرافی، استفاد ه از وبالگ، 
سرگرمی،  و  تفریحی  سایت های  از  استفاد ه 
خرید  از اینترنت، کار و تجارت و جست و جو 
برای انجام تحقیق د ر مورد  موضوع ها و تکالیف 
د رسی و علمی است. د ر نهایت نیز اعتیاد  به 

اینترنت را می سنجد  )جد ول 1(.
د ر رابطه با شواهد  روایی و پایایی ابزار تحقیق 
د ر  خبرگان  و  اساتید   با  مشاوره  به  توجه  با 
خصوص پرسشنامه و نحوه استخراج سؤاالت 
از شاخص های مربوط به متغیرهای پژوهش 
بررسی  پرسشنامه  د ر  آن ها  تنظیم  نحوه  و 
تأیید   مورد   خبرگان  نظر  از  آن  روایی  و  شد  
علمی  پرسشنامه  عبارتی  به  که  گرفت،  قرار 
و قابل اجرا است. از نظر پایایی ابزار پژوهش 
د انشجویان  از  نفر   20 بین  پرسشنامه  ابتد ا 
ارشد   کارشناسی  و  د رصد (   40( کارشناسی 
و ضریب همبستگی  توزیع شد   د رصد (   60(
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معیار  که  کرونباخ(  )آلفاي  سؤاالت  د رونی 

پایایي است، محاسبه گرد ید . مقد ار  سنجش 

آلفا پرسشنامه تحقیق برابر با 0/83 به د ست 

آمد  که نشانگر پایایي باالي پرسشنامه است. 

جد ول 1. سؤاالت متناظر با متغیرها و ابعاد  و 

شاخص های آن با توجه به فرضیه های تحقیق

شاخص هاابعاد متغیرها

د انشجو

جنس
مرد  
زن

مقطع 
تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد 

پیشرفت 
تحصیلی

میزان 
تالش 

د انشجو 
د ر کسب 
بهترین 

نمره

مد ت زمان مطالعه د رسی

نمره کل معد ل ترم آخر
انگیزش پیشرفت )یاد گیری، 

رقابت، روش مطالعه(
پیش زمینه فرد ی )تجارب 

تحصیلی، خود پند اری تحصیلی، 
عزت نفس، هوش(

خانواد ه )جو عاطفی، پایگاه 
اجتماعی- اقتصاد ی خانواد ه(
توانمند ی جسمی و روانی

اعتیاد  به 
اینترنت

میزان 
عالقه به 
استفاد ه از 

اینترنت

مد ت زمان استفاد ه از اینترنت

میزان استفاد ه از اینترنت د ر هفته
محل د سترسی به اینترنت
اهد اف استفاد ه از اینترنت

احساسات روحی و روانی د ر 
استفاد ه از اینترنت

مشکالت و پیامد های استفاد ه از 
اینترنت

تجزیه و تحلیل د اد ه ها 
تجزیه و تحلیل د اد ه های این پژوهش با توصیف 
نمونه ها شروع  فرد ي  براي مشخصات  د اد ه ها 
شد ه است، این شاخص ها توزیع آماري را نشان 
مي د هد . عالوه بر این از نمود ارهاي پراکنش و 
میانگین معد ل  براي  اطمینان  فواصل  نمود ار 
است.  شد ه  استفاد ه  نیز  تحصیلی  پیشرفت 
سپس با استفاد ه از آزمون کلموگروف اسمیرنف، 
نرمال بود ن متغیرها بررسي شد ه است و با توجه 
به این مسئله و همچنین مقیاس اند ازه گیري از 
آزمون هاي پارامتریک و ناپارامتریک انجام شد ه 

است )سنجری، 1388: 173(.
تحلیل  از  استفاد ه  با  بخش  اصلي ترین  د ر 
مستقل  نمونه  د و  براي   t آزمون  همبستگي، 
و تحلیل واریانس براي بررسي تغییرات بین 
متغیرها به کار گرفته شد ه است. استنباط د ر 
مورد  آزمون فرض ها بر اساس سطح معناد اري 
حاصل از آزمون است، بد ین گونه که هرگاه 
باشد    0/05 از  کمتر  معناد اري  سطح  مقد ار 
اگر کمتر  و  د ر سطح 95 د رصد   فرض صفر 
از 0/1 باشد  د ر سطح اطمینان 90 د رصد  رد  
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آزمون لوین برای آزمون t برای برابری میانگین ها
برابری واریانس ها

اختالف 
t.SigFد رجه آزاد یSig. )د وطرفه(میانگین ها

.04412

.04412

 .511

.492

218

188,180

.658

.689
.1042,665

فرض برابری واریانس ها اعتیاد  به اینترنت 
فرض نابرابری واریانس ها

جد ول 2. آزمون همساني واریانس و برابري میانگین اعتیاد  به اینترنت د ر مرد ان و زنان
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مي شود  و د ر غیر این صورت فرض صفر رد  
نمي گرد د . محاسبات نیز با استفاد ه از نرم افزار 
SPSS 18 انجام گرفت و د ر نهایت موارد  زیر به 

عنوان یافته های تحقیق استخراج گرد ید .
اثر متغیرهای مختلف مثل  پژوهش،  این  د ر 
جنسیت یا مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی 
متغیرهای  بر  را  اینترنت  از  استفاد ه  میزان  و 
و  اینترنت  به  اعتیاد   یعنی  پژوهش  اصلی 
گرد ید .  آزمون  و  بررسی  تحصیلی  پیشرفت 
خروجی ها نشان می د هد  که بر اساس اطالعات 
نمونه، تفاوت معنی د اری بین میانگین اعتیاد  
به اینترنت د ر بین زنان و مرد ان وجود  ند ارد ، 
به  اعتیاد   میزان  د ر  اثری  جنسیت  بنابراین 

اینترنت ند ارد  )جد ول 2(.
اما میزان اعتیاد  به اینترنت د ر د و مقطع تحصیلی 
کارشناسی و کارشناسی ارشد  تفاوت معنی د ار 
د ارند ، نتایج نشان می د هد  که اعتیاد  به اینترنت 
د ر د انشجویان کارشناسی ارشد  بیشتر است، که 
شاید  ناشی از لزوم استفاد ه بیشتر د انشجویان 

کارشناسی ارشد  از اینترنت باشد  )جد ول 3(.
پیشرفت  میانگین  برای  پژوهش  یافته های 
معنی د اری  تفاوت  جنسیت  نظر  از  تحصیلی 
را نشان نمی د هد ، اما از نظر مقطع تحصیلی 
که  می د هد   نشان  و  است  معنی د ار  تفاوت 
انگیزه پیشرفت تحصیلی د ر بین د انشجویان 

کارشناسی ارشد  بیشتر است )جد ول 4 و 5(.

جد ول 3. آزمون همساني واریانس و برابري میانگین اعتیاد  به اینترنت و د و مقطع تحصیلی

آزمون لوین برای آزمون t برای برابری میانگین ها
برابری واریانس ها

t.SigFد رجه آزاد یSig. )د وطرفه(اختالف میانگین ها

-.23828

-.23828

.000

.000

219

216,626

-3 .820

-3 .823
.548.361

فرض برابری واریانس ها اعتیاد  به 
اینترنت 

فرض نابرابری واریانس ها

جد ول 4. آزمون همساني واریانس و برابري میانگین پیشرفت تحصیلی و جنسیت

آزمون لوین برای آزمون t برای برابری میانگین ها
برابری واریانس ها

t.SigFد رجه آزاد یSig. )د وطرفه(اختالف میانگین ها

-.07121

-.07121

 .287

.293

218

159,6

-1 .066

-1 .056
.796.067

فرض برابری واریانس ها پیشرفت 
تحصیلی 

فرض نابرابری واریانس ها

جد ول 5. آزمون همساني واریانس و برابري میانگین پیشرفت تحصیلی د ر مقاطع تحصیلی

آزمون لوین برای آزمون t برای برابری میانگین ها
برابری واریانس ها

t.SigFد رجه آزاد یSig. )د وطرفه(اختالف میانگین ها

-.13780 

-.13780 

.031

.032

219

212,070

-2 .168

-2 .160
 .506.444

فرض برابری میانگین ها پیشرفت 
تحصیلی

فرض نابرابری میانگین ها
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نکته جالب د ر این پژوهش این است که نتایج 
نشان می د هد  که میزان اعتیاد  به اینترنت د ر 
تفاوت  حسابد اری  و  مد یریت  رشته  د و  بین 
اینترنت  به  اعتیاد   میزان  یعنی  د ارد ،  معناد ار 
د ر بین د انشجویان مد یریت بیشتر است که 
می توان گفت که د انشجویان رشته مد یریت 
نسبت به حسابد اری نیاز بیشتری به تحقیقات 

د ارند  )جد ول6(.

جد ول7. همبستگی های بین میزان مطالعه روزانه 
با اعتیاد  به اینترنت و پیشرفت تحصیلی

میزان مطالعه روزانه
پیشرفت تحصیلیاعتیاد  به اینترنت

- .039
 .561
221

 .270
 .000
221

همبستگی پیرسون
Sig )2 طرفه(

تعد اد 

همچنین یافته های جد اول نشان می د هد  که 
رابطه معناد ار بین میزان مطالعه و اعتیاد  به 
اینترنت وجود  ند ارد  اما رابطه مثبت و معنی د ار 
بین میزان مطالعه روزانه و پیشرفت تحصیلی 

را نشان می د هد  )جد ول 7(.

جد ول 8. همبستگی های بین معد ل آخرین ترم 
تحصیلی با اعتیاد  به اینترنت و پیشرفت تحصیلی

معد ل آخرین ترم تحصیلی
پیشرفت تحصیلیاعتیاد  به اینترنت

- .078
 .251
216

 .169
 .013
216

همبستگی پیرسون
Sig )2 طرفه(

تعد اد 

آخرترم  معد ل  به  ارتباطی  اینترنت  به  اعتیاد  
تحصیلی ند ارد ، اما بین معد ل و پیشرفت تحصیلی 

رابطه مثبت و معناد ار وجود  د ارد  )جد ول 8(.
مشاهد ه ها نشان می د هد  که رابطه بین استفاد ه 
از اینترنت و اعتیاد  به آن قویا مثبت و معنی د ار 
است و رابطه بین میزان استفاد ه از اینترنت و 
پیشرفت تحصیلی معنی د ار نیست )جد ول 9(.

جد ول9. همبستگی های بین میزان استفاد ه از 
اینترنت با اعتیاد  به اینترنت و پیشرفت تحصیلی

میزان استفاد ه از اینترنت
پیشرفت تحصیلیاعتیاد  به اینترنت

 .558
 .000
221

 .093
 .170
221

همبستگی پیرسون
Sig )2 طرفه(

تعد اد 

جد ول 10. همبستگی های بین اعتیاد  به اینترنت و 
پیشرفت تحصیلی با یکد یگر

                       پیشرفت تحصیلياعتیاد  به اینترنت

.125

.063
221

1

221

همبستگی پیرسون         
پیشرفت تحصیلي

Sig )2 طرفه(
تعد اد             

1

221

.125

.063
221

همبستگی پیرسون          
اعتیاد  به اینترنت
Sig )2 طرفه(

تعد اد 

از د یگر یافته هایی که می توان به آن اشاره کرد : 
رابطه بین خود  متغیرها با هم د یگر است، که 
بین میزان اعتیاد  به اینترنت- پیشرفت تحصیلی 
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جد ول6. آزمون همساني واریانس و برابري میانگین اعتیاد  به اینترنت د ر د و رشته تحصیلی 

آزمون لوین برای آزمون t برای برابری میانگین ها
برابری واریانس ها

t.SigFد رجه آزاد یSig. )د وطرفه(اختالف میانگین ها

.21267

.21267

.019

.025

219

41,6

2 .357

2 .318
.447  .580

فرض برابری واریانس ها اعتیاد  به 
اینترنت 

فرض نابرابری واریانس ها
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رابطه مثبت و معنی د ار وجود  د ارد  )جد ول 10(.
نتیجه گیری

بین  رابطه  بررسی  پژوهش،  این  اصلی  هد ف 
اعتیاد  به اینترنت، و پیشرفت تحصیلی از طریق 
پاسخگویی به این سؤال است که: چه رابطه ای 
تحصیلی  پیشرفت  با  اینترنت  به  اعتیاد   بین 
ارشد   کارشناسی  و  کارشناسی  د انشجویان 
د انشکد ه مد یریت و حسابد اری د انشگاه عالمه 

طباطبایی، رابطه وجود  د ارد ؟
پس از بررسی اد بیات تحقیق و بررسی مبانی 
نظری مختلف و پیشینه تحقیق معلوم شد : 
از  یکی  عنوان  به  همواره  تحصیلی  پیشرفت 
و  عالی  آموزش  مؤسسات  مهم  متغیرهای 
د انشگاه ها مورد  توجه محققان و پژوهشگران 
این  د ر  زیاد ی  بسیار  تحقیقات  و  گرفته  قرار 
زمینه انجام شد ه است. تحقیقات نشان می د هد  
که وجود  پیشرفت تحصیلی د ر بین د انشجویان 
باعث افزایش انگیزش آنان د ر امر یاد گیری و 
رقابت تحصیلی، کاهش غیبت آن ها د ر حضور 
کالسی و کاهش ترک تحصیل و ... می شود  
)رمضانی، 1381: 57(. عوامل بسیار زیاد ی بر 
ایجاد  پیشرفت تحصیلی د ر د انشگاه مؤثر است، 
با این حال همواره محققین به د نبال شناسایی 
این  جمله  از  هستند ،  جد ید   متغیرهای 
اینترنت،  به  اعتیاد   متغیرهای جد ید  می توان 
جنسیت و مقطع تحصیلی را نام برد . اگر چه 
تحقیقات زیاد ی د ر زمینه تأثیر این متغیر ها بر 
پیشرفت تحصیلی انجام نشد ه است، اما تجزیه 
نمونه  از  شد ه  جمع آوری  د اد ه های  تحلیل  و 
آماری این تحقیق حاکی از وجود  رابطه مثبت 
بین متغیرهای اعتیاد  به اینترنت با پیشرفت 
تحصیلی است. یعنی با تجزیه و تحلیل د اد ه ها 

فرضیه های پژوهش این گونه تفسیر می شود .
بر  مبنی  تحقیق  این  اول  فرضیه  بررسی  د ر 
اعتیاد   بین  معنی د ار  و  مثبت  رابطه  وجود  
مقطع  و  جنس  با  د انشجویان  اینترنت  به 
تحصیلی، مالحظه شد  بین اعتیاد  به اینترنت 
و جنسیت رابطه معناد اری وجود  ند اشت، اما 
بین اعتیاد  به اینترنت و مقطع تحصیلی رابطه 

این  بنابراین  است؛  موجود   معناد اری  مثبت 
رابطه را می توان این گونه تبیین کرد  که به 
نظر می رسد  جنسیت نتوانسته این بخش از 
اعتیاد  به اینترنت را به خوبی تبیین نماید . اما 
میزان اعتیاد  به اینترنت د ر د و مقطع تحصیلی 
کارشناسی و کارشناسی ارشد  تفاوت معنی د ار 
د ارند ، بنابراین اعتیاد  به اینترنت د ر د انشجویان 
کارشناسی ارشد  بیشتر است که شاید  ناشی 
از لزوم استفاد ه بیشتر د انشجویان کارشناسی 
ارشد  از اینترنت برای انجام تحقیقات علمی- 
پژوهشی د ر تهیه پایان نامه ها و مقاالت باشد . 
د ر گذشته تحقیقی که د قیقا به بررسی رابطه 
اعتیاد   و  تحصیلی  مقطع  و  جنسیت  بین 

اینترنتی بپرد ازد ، وجود  ند اشته است. 
رابطه  بر وجود   بررسی فرضیه د وم مبنی  د ر 
مثبت و معناد ار بین پیشرفت تحصیلی با اعتیاد  
اینترنتی د انشجویان، مالحظه شد  رابطه مثبت 
اعتیاد   و  پیشرفت تحصیلی  بین  معناد اری  و 
همبستگی  میزان  و  د ارد   وجود   اینترنت  به 
 90 سطح  د ر  متغیر  د و  این  برای  پیرسون 
د رصد  اطمینان معناد ار و د ر حد  قابل قبول 
بود ه است به طوری که با افزایش سطح اعتیاد  
تحصیلی  پیشرفت  پاسخگویان،  اینترنت  به 
آنان، افزایش یافته است که علت آن را می توان 
به این صورت تبیین نمود : اگرچه وابستگی و 
استفاد ه بیش از حد  از اینترنت هم باعث اتالف 
وقت و کمبود  زمان برای مطالعه می شود  و هم 
ایجاد  اضطراب و احساس تنهایی  با  می تواند  
و اختالل د ر کارکرد  اجتماعی و نیز تغییر و 
کاهش ساعت خواب و استراحت شاغلین به 
تحصیل، باعث افت تحصیلی و کاهش بازد هی 
آنان گرد د ، اما د ر مورد  تأثیرات مثبت اینترنت 
و فناوری د ر صورتی صحیح به نظر می رسد  
که به منظور کسب اطالعات و از نظر زمانی به 
طور محد ود  مورد  استفاد ه قرار گیرند . این یافته 
با نتایج پژوهش های علی پور )1379(، تولی 
بیالو و کاچاال  )1997(، وی برگ )2002( و 
انجام  قبال  که   )1386( رضاییان  و   )2000(
شد ه و چنین رابطه ای بین اعتیاد  به اینترنت و 
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پیشرفت تحصیلی را تأیید  می نماید ، همخوانی 
د ارد .

د ر بررسی فرضیه سوم مبنی بر وجود  رابطه 
تحصیلی  پیشرفت  بین  معناد ار  و  مثبت 
د انشجویان با جنس و مقطع تحصیلی آن ها، 
مالحظه شد  بین پیشرفت تحصیلی و جنسیت 
بین  اما  ند ارد ،  وجود   معناد اری  مثبت  رابطه 
رابطه  تحصیلی  مقطع  و  تحصیلی  پیشرفت 
این حال  با  است،  معناد اری موجود   و  مثبت 
کرد   تبیین  گونه  این  می توان  را  فوق  رابطه 
که تحقیقاتی د ر زمینه پیشرفت تحصیلی و 
جنسیت صورت گرفته است، که نشان می د هد  
تفاوت مرد   باعث  آنچه  آموزشی  از لحاظ  که 
تا  د ارد   فرهنگی  بیشتر ریشه  و زن می شود ، 
زیست شناختی. د ر واقع کلیشه های جنسیتی 
و قالب های تحمیلی است که می تواند  اعتماد  
به نفس و انگیزه پیشرفت را د ر آنان تغییر د هد . 
امروزه با پیشرفت های گوناگون علمی و تغییر 
د ید گاه نسبت به موفقیت و حضور برابر زنان و 
مرد ان د ر عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، 
اقتصاد ی، صنعتی و ... این د ید گاه های سنتی 
و  علمی  پیشرفت های  زمینه  و  یافته  تغییر 
اجتماعی زنان و مرد ان به طور یکسان فراهم 

می شود .
این یافته با نتایج پژوهش های هافمن )1972(، 
به نقل از بال، )1373( و توکلی )1385( که 
قبال انجام شد ه و چنین رابطه ای بین پیشرفت 
می نماید ،  تأیید   را  جنسیت  و  تحصیلی 

همخوانی د ارد .
میزان  که  است  آن  نشان د هند ه  د یگر  یافته 
تحصیلی  مقطع  و  تحصیلی  پیشرفت 
پاسخ د هند گان رابطه مثبت و معناد اری وجود  
د ارد ، که می توان گفت پیشرفت تحصیلی د ر 
معناد اری  صورت  به  ارشد   کارشناسی  بین 
رفتن  باال  با  زیرا  است؛  کارشناسی  از  بیشتر 
تحصیالت،  و  معلومات  سطح  افزایش  سن، 
د ر  بیشتر  پژوهشی  و  علمی  تحقیقات  انجام 
مقطع کارشناسی ارشد  و افزایش آگاهی افراد  
تحصیلکرد ه نسبت به مقاطع قبل شان، زمینه 

پیشرفت های علمی و پژوهشی و تحصیلی برای 
آنان روز به روز مهیا می گرد د .

حسینی  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این 
زارع   ،)1373( بلوطی  پیر  قاسمی   ،)1381(
)1373( و د ارابی )1380( که قبال انجام شد ه و 
چنین رابطه ای بین پیشرفت تحصیلی و مقطع 

تحصیلی را تأیید  می نماید ، همخوانی د ارد .
اما پژوهش حاضر با محد ود یت هایی نیز مواجه 
گرد ید ، از جمله می توان به زیاد  بود ن تعد اد  
سؤاالت پرسشنامه و تمایل اند ک د انشجویان 
به سؤاالت  د اد ن صحیح  پاسخ  و  پذیرش  د ر 
پرسشنامه و احتمال سوگیری پاسخ گویان، که 
می تواند  باعث کاهش اعتبار نتایج شود ، اشاره 
جوانان  روی  حاضر  پژوهش  همچنین  کرد . 
شاغل به تحصیل انجام شد ه است و یافته های 
این پژوهش احتماال قابل تعمیم به سایر اقشار 

جامعه نیستند . 
سرانجام با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش 
د ر جامعه آماری مورد  مطالعه، پیشنهاد هایی 
پیشنهاد هایی  نیز  و  آیند ه  پژوهش های  برای 

کاربرد ی به شرح زیر ارائه می گرد د :
با توجه به توان آموزشی رسانه ها به ویژه . 1

به  با  آن،  تأثیرگذاری  قد رت  و  اینترنت 
یاد گیری  و  تلفیقی  نظریه های  بستن  کار 
از  رسانه ای،  آموزش  د ر  آن  از  استفاد ه  و 
اینترنت می توان برای نیل به اهد اف آموزشی 

بهره برد .
پیشنهاد  می گرد د  جهت کاهش اثرات منفی . 2

رسید ن  و  اینترنت  خصوص  به  رسانه ها، 
سواد   بینانه  واقع  و  منطقی  د ید گاهی  به 
رسانه ای به اقشار جوان و د ر حال تحصیل، 

آموزش د اد ه شود .
توصیه می گرد د  برای بهره گیری از جنبه ها . 3

و اثرات مثبت آموزشی و اجتماعی استفاد ه 
از اینترنت، د ر مراکز آموزشی و نیز از طریق 
رسانه ها، تد ابیری جهت استفاد ه تخصصی و 
آموزشی از اینترنت و آموزش زبان انگلیسی 
از  این که فقط  تا به جای  اند یشید ه شود  
الکترونیکی  پست  و  کرد ن(  )چت  گفتگو 
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و  تخصصی  استفاد ه های  به  کنند   استفاد ه 
مثمرثمر بپرد ازند ، مانند  استفاد ه از مقاالت 
و  علمی  سایت های  به  د سترسی  یا  اصلی 

آموزشی و برقراری ارتباط با آن ها و ...
د ر . 4 پیشگیری  جهت  می گرد د   پیشنهاد  

د انشگاه ها و رسانه ها د ر مورد  اعتیاد  اینترنتی 
آموزش و آگاهی د اد ه شود  تا افراد  مراقب 

استفاد ه خود  و د یگران از اینترنت باشند .
پیشنهاد هایی برای تحقیقات آیند ه

این پژوهش برای گروه های سنی د یگر مثال . 1
نیز  و  راهنمایی  و  د انش آموزان د بیرستانی 
سایر اقشار جامعه انجام شود  و به این ترتیب 

مقایسه ای بین نتایج انجام شود .
این پژوهش با توجه به فرهنگ های د یگر . 2

جوامع انجام گیرد  تا به این ترتیب ارزیابی 
بین نتایج انجام شود .
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