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Abstract 
Objectives: This research aimed to predict Internet addiction based on academic 

procrastination, loneliness, and time management of students at Qom University in the academic 
year 2020-2021. 

Methods: The research method was a descriptive and correlational survey, and the 

statistical population consisted of all the students of Qom University in the academic year 2020-
2021, which were 10171. According to the table of Morgan and Karjesi, the sample size was 

373 people who were selected by the available sampling method. The research tools include 

four internet addiction questionnaires by Young's Internet Addiction (1988) with 20 questions, 
Solomon and Rothblum Academic Procrastination questionnaire (1989) with 27 questions and 

three subscales, De To Matsu et al.'s Feeling Lonely (2004) with 15 questions and three 

subscales, and time management. Truman and Hartley Time Management (1996) with 14 
questions and 2 subscales. Statistical analysis of data was done with the help of the Pearson 

correlation test and regression analysis with the help of SPSS version 24 software. 
Results: The results of this research showed that the variables of academic procrastination, 

loneliness, and time management were able to predict Internet addiction. The academic 

procrastination variable had a direct and significant relationship with Internet addiction 

(p<0.01). Also, the feeling of loneliness variable has a direct and significant relationship with 
Internet addiction (p<0.01). On the other hand, the time management variable had an inverse 

and significant relationship with Internet addiction (p<0.01). The results of the regression 

analysis showed that time management has more predictive power than the other two variables 
for Internet addiction. The beta coefficient for the academic procrastination variable was 0.148, 

for the feeling of loneliness variable was -0.231, and the time management variable was -0.287. 

Also, among the components of academic procrastination, preparation for the exam, among the 
components of loneliness, feelings of family loneliness, and the components of time 

management, confidence in long-term planning, had more predictive power for Internet 

addiction. 
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Conclusions: The findings of this research determined that with the increase in academic 

procrastination in students, the addiction to the Internet increases. Also, as students feel lonelier, 

their use of the Internet increases. In the meantime, the greater the ability of time management 
in students, the less their addiction to the Internet will be. The obtained results show the 

importance of paying attention to the variables of work-academic procrastination, loneliness and 

time management in relation to the variable of Internet addiction. 

 

Keywords: Internet addiction, Academic procrastination, Feeling lonely, Time 

management, Students, University of Qom. 
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 چکیده

و مدیریت  کاری تحصیلی، احساس تنهایی  بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال هدف این پژوهش پیش هدف:
 بود. 0399-0122زمان در دانشجویان دانشگاه قم در سال تحصیلی 

روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه قم در  روش:
 303سی، بودند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان و کرج 02000دادند که  تشکیل می 0399-0122سال تحصیلی 

گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل چهار پرسشنامه اعتیاد به اینترنت  نفر بود که با روش نمونه
سوال و سه زیرمقیاس، احساس تنهایی  20( با 0989) کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم سوال، اهمال 22( با 0988یانگ )

 2سوال و  01( با 0996و سه زیرمقیاس و مدیریت زمان ترومن و هارتلی )سوال  02( با 2221دی تو ماتسو و همکاران )
افزار  ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با کمک نرم زیرمقیاس بودند. تجزیه و تحلیل آماری داده

spss  انجام شد. 21نسخه 
یلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان قادر به کاری تحص  نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای اهمال ها:  یافته

کاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم و معناداری داشت   بینی اعتیاد به اینترنت بودند. متغیر اهمال پیش
(20/2p<( همچنین متغیر احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت رابطه مستقیم و معناداری دارد .)20/2p<از طرف دیگر .) ،

(. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد >20/2pمتغیر مدیریت زمان با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس و معناداری داشت )
کنندگی بیشتری نسبت به دو متغیر دیگر برای اعتیاد به اینترنت دارد. ضریب بتا برای  بینی که مدیریت زمان قدرت پیش

بود.  -280/2و برای متغیر مدیریت زمان  -230/2یر احساس تنهایی ، برای متغ018/2کاری تحصیلی   متغیر اهمال
های احساس تنهایی، احساس  کاری تحصیلی، آمادگی برای امتحان، از بین مولفه های اهمال همچنین از بین مولفه

                                                           
کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت  بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال پیشنامه کارشناسی ارشد، با عنوان:  پایان پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

 زرین، ارائه شده در دانشگاه قم است. مقدم، استاد راهنما: سهراب عبدی ، دانشجو: فاطمه مصباحگاه قمزمان در دانشجویان دانش

کاری تحصیلی، احساس تنهایی و  بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال (. پیش1041زرین، سهراب ) مقدم، فاطمه؛ عبدی مصباح استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2022.7585.1696. 004-049(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعات گاه قم.مدیریت زمان در دانشجویان دانش

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  10/11/1011تاری    خ پذیرش:  ؛  01/10/1011تاری    خ اصالح:  ؛  11/10/1011 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 
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ندگی بیشتری کن بینی ریزی بلندمدت، قدرت پیش های مدیریت زمان، اطمینان به برنامه تنهایی خانوادگی و از بین مولفه
  برای اعتیاد به اینترنت داشتند.

کاری تحصیلی در دانشجویان، اعتیاد به  های این پژوهش مشخص کرد که با افزایش اهمال  یافته گیری:  نتیجه
یابد. همچنین با زیاد شدن احساس تنهایی در دانشجویان، میزان استفاده آنها از اینترنت افزایش پیدا  اینترنت افزایش می

کند. در این میان هرچقدر توان مدیریت زمان در دانشجویان بیشتر باشد، اعتیاد به اینترنت در آنها نیز به همان میزان  می
کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در  های اهمال یابد. نتایج بدست آمده اهمیت توجه به متغیر کاهش می

 دهد. ن میارتباط با متغیر اعتیاد به اینترنت را نشا
 

 کاری تحصیلی، احساس تنهایی، مدیریت زمان، دانشجویان، دانشگاه قم.   اعتیاد، اینترنت، اهمال ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

ترین دوران حیات آدمی هستند. افراد در  ترین، پرشورترین و حساس نوجوانی و جوانی سازنده
های اطالعات و  ، فناوری2های مجازی شبکه 1این دوره به شدت تحت تاثیر الگوهای اجتماعی،

های مهم در   (. یکی از فناوری0316ارتباطات از قبیل تلفن همراه، اینترنت و ماهواره هستند )زارع، 
ناپذیر در زندگی افراد تبدیل  دنیای پیچیده امروزه، اینترنت است که به یک بخش ضروری و جدایی

آور باشد. استفاده افراطی یا  تواند مفید یا زیان می شده است. اینترنت همانند دیگر وسایل ارتباطی
شود. با توجه به شیوع و شدت  می 3ای به نام اعتیاد به اینترنت  نادرست از اینترنت منجر به پدیده

اند تا متغیرهای موثر بر اعتیاد به اینترنت را  باالی مشکالت اعتیاد به اینترنت، محققان تالش کرده
 (.2100، 4کیم و هیون شناسایی کنند )پارک،

های ایرانی رایانه و اینترنت به عنوان اولین گزینه برای پر کردن اوقات فراغت،  در اکثر خانواده
شود و با در نظر گرفتن   چه در میان کودکان و نوجوانان و چه در میان بزرگساالن در نظر گرفته می

ی آن، ما با رشد فزاینده معضلی به نام زا  ها نسبت به جنبه آسیب توجهی یا کم توجهی خانواده بی
رو هستیم. اعتیاد به اینترنت اصطالحی بود که اولین بار به وسیله  های جدید روبه  اعتیاد به فناوری

توان به عنوان نوعی استفاده از  (، معرفی گردید. به طور کلی اعتیاد به اینترنت را می0116) 5یانگ
ناختی، اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند، ش تواند مشکالت روان اینترنت که می

 (. 0316پور،  تعریف کرد )کاکاوند، نیک اختر و سرداری
موفقیت و پیشرفت تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه از اهمیت باالیی برخوردار است. گاهی 

بینند و یا به دالیل  نمیها را در خود  شود که دانشجویان توانایی انجام تکالیف و پروژه مشاهده می
شوند.  کاری می  اندازند و دچار اهمال ها و تکالیف را به تعویق می گوناگون، انجام پروژه

کاری، تمایل به تعلل در شروع و انجام کارهای مهم و به تعویق انداختن عمدی انجام یک   اهمال
ترین  ، متداول7کاری تحصیلی  (. اهمال2103، 6های منفی آن است )کلینگسیک  عمل با علم به پیامد

                                                           
1. Social patterns 
2. Social networks 
3. Internet addiction 

4  . Park, Kim & Hyun 

5. Young 

6. Klingsieck  

7. Academic Procrastination 
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های اخیر  های مهمی است که در سال  کاری در بین دانشجویان بوده و یکی از بحث نوع اهمال
 (.2104، 1)مولن مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است

 کاری تحصیلی دارند، آمادگی برای امتحان را به شب پایانی موکول کرده  دانشجویانی که اهمال
کاری با درجات باالیی از   کنند. اهمال  و در نتیجه زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه می

گذارد )شهبازیان   اضطراب و افسردگی در دانشجویان همراه است و بر عزت نفس آنها تاثیر می
 (. 0311خونیق، صمیمی و فرید، 

ده است که زندگی انسان امروزه گسترش روزافزون فناوری و شبکه جهانی اینترنت باعث ش
هایی که از اینترنت تاثیر فراوانی   گیری را نسبت به سابق داشته باشد، یکی از حیطه  تغییرات چشم

دسترس بودن  (.2110، 2گرفته، عملکرد تحصیلی در دانشجویان است )کوبی، الوین و باروس
ویان، زمان خود را به اینترنت در واحدهای خوابگاهی و آموزشگاهی موجب شده که بیشتر دانشج

آن اختصاص دهند و انجام تکالیف را به تعویق اندازند؛ بدیهی است که در محیط دانشگاهی 
 تر است و این مسأله احتمال پیامدهای منفی را برای دانشجویان تر و سریع دسترسی به اینترنت، آسان

گاه بو افزایش می دن از گذشت زمان، یا به دهد. آنالین بودن مداوم در فضای اینترنت، بدون آ
شود که وقت زیادی از دانشجویان گرفته شود و  عبارتی دیگر، وابستگی به اینترنت، باعث می

فرصت انجام تکالیف تحصیلی را پیدا نکنند، که این پدیده همان اعتیاد به اینترنت است )شهبازیان 
 (. 0317خونیق، مصرآبادی و فرید، 

یکی دیگر از اثرات منفی استفاده افراطی از اینترنت، احساس  کاری تحصیلی،  بر اهمال عالوه
توان به صورت واکنشی برای فقدان روابط اجتماعی ضروری یا  باشد. تنهایی را می می 3تنهایی

کتاس و  اهانت به روابط اجتماعی و فقدان گرمی و صمیمیت و هیجان ها تعریف کرد )ِاسن، آ
گرایی و   های خاصی همچون درون دهد که ویژگی  می(. نتایج تحقیقات نشان 2103، 4تانسر

پور،  شود )کاکاوند، نیک اختر و سرداری  احساس تنهایی به استفاده بیشتر از اینترنت منجر می
ای نشان داد که مشکالت روانی اجتماعی مانند احساس  ( در مطالعه2110) 5(. دیویس0316

                                                           
1. Mullen 

2. Kubey, Lavin & Barrows 

3. Feeling Lonely 

4. Esen, Aktas & Tuncer 

5. Davis 
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به اینترنت مطرح است. افرادی که احساس تنهایی را تنهایی و افسردگی به عنوان پیشایندهای اعتیاد 
شوند و   های منفی وارد مسیر گفت و شنود می بینی کنند، به دلیل اینکه با انتظارات و پیش تجربه می

های اجتماعی الزم، در برقراری و تداوم رابطه دوستانه نزدیک  همچنین به دلیل فقدان مهارت
ط اجتماعی مضطرب و نسبت به طرد شدن حساس هستند. خورند. این افراد در رواب شکست می

ها، لذت بردن از  های اجتماعی، شرکت در گروه  همچنین در برقراری روابط دوستانه، انجام فعالیت
 (.0311زاده و همکاران،  مهمانی و کنترل محیط با مشکل مواجه هستند )رجب

تر مورد توجه قرار گرفته، عامل زمان  هایی که تاثیر آن بر اعتیاد به اینترنت کم یکی از حوزه
بیشتر افراد  است. باید به مدیریت و استفاده درست از زمان، این منبع ارزشمند توجه زیادی نمود.

های استفاده بهینه از   رود، توجهی ندارند. یکی از راه هایی که هر روز از آنها به هدر می به فرصت
کنید. محاسبه   ر چگونه از وقت خود استفاده میزمان، بررسی این نکته است که در حال حاض

گیرد،   اینکه زمان برای شما چقدر ارزش دارد و چه مقدار از آن به طور موثر مورد استفاده قرار نمی
یک کار بسیار ضروری است. نخستین مانعی که در مسیر موفقیت افراد وجود دارد، نگرش و 

کنند که زمان در اختیار آنها  اغلب افراد تصور میهای نادرست آنها نسبت به زمان است.   باور
ای لغزنده، فّرار،  جا کنند. بدیهی است که زمان پدیده  به  توانند آن را به طور فیزیکی جا نیست و نمی

وزن بوده که باید آن را حس کنید و به  شکل و بی ای بی غیرمحسوس و ناپایدار است. زمان، سرمایه
ضرورت دارد نگرش و برداشت خود را نسبت به زمان تغییر دهیم و بدانیم  رو دام بیندازید. از این

(. از 0312زاده دزفولی،  ای محدود، اما دست یافتنی و مهار کردنی است )تقی که زمان سرمایه
تعاریف مختلفی ارائه شده است، از جمله: روش صحیح استفاده از زمان برای  1مدیریت زمان

تر مدیریت زمان یعنی استفاده درست از   اهداف زندگی. در تعریفی دقیق تر به دسترسی بهتر و سریع
آسایش انسان را تأمین  زمان به نوعی که رفاه جسمی، روحی، اقتصادی، فرهنگی و در یک کالم

تواند منجر  ریزی درست است که خود می نماید. ناتوانی در مدیریت زمان ازجمله علل عدم برنامه
در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت و اعتیاد اینترنتی شود )فرید به صرف بیهوده وقت و 

 (.0316نیا،  احمدی
شوند و نقش بسزایی در   های انسانی کشور محسوب می دانشجویان از ارکان اصلی سرمایه

                                                           
1. Time Management 
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تحول، پیشرفت و تعالی هر کشوری دارند. با توجه به اهمیت نقش دانشجویان در پیشرفت و تعالی 
بیعی است که بررسی عوامل موثر در رشد، ارضای نیازهای روانی و تأمین سالمت جوامع، ط

ای برخوردار باشد. ورود به دانشگاه یک رویداد  شناختی این قشر از اهمیت ویژه جسمانی و روان
رود، که   شمار می مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به

شود با توجه به  بینی می ات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آنها همراه است. پیشاغلب با تغییر
میلیون نفر برسد )بیرامی،  01ها در روز به  افزایش نفوذ اینترنت، تعداد کاربران اینترنت در دانشگاه

 (.0313موحدی و موحدی، 
ار بر آن ضروری به نظر با توجه به فراگیر شدن اعتیاد به اینترنت، بررسی متغیرهای تاثیرگذ

کاری تحصیلی است. در تحقیقی که بر روی دانشجویان   رسد. ازجمله این متغیرها اهمال می
کاری داشتند و   درصد از آنها تمایل باالیی به اهمال 60/1ایرانی انجام گرفت، نتایج نشان داد که 

زیان خونیق، صمیمی و فرید، کاری رابطه معناداری با اضطراب و افسردگی دارد )شهبا  این اهمال
 دهنده اهمیت موضوع و ضرورت توجه به آن در دوره جوانی است. (. این مطلب نشان0311

باشد. یکی از مسائل مهم در روابط اجتماعی،  متغیر مورد بحث دیگر، احساس تنهایی می
دم با این کنند، اما برخی از مر گاهی تنهایی را تجربه می احساس تنهایی است. همه افراد گه

کنند. احساس تنهایی با تهی شدن عاطفی،   ها و گاه تا پایان عمر زندگی می احساس، روزها، سال
ای که نیازهای مربوط  شناختی همراه است، به گونه رفت روان عدم ابراز احساسات بین فردی و پس

بخش باقی  ارضایتو اگر هم تا حدودی برآورده شوند، اساسًا به نحوی ن  به صمیمیت برآورده نشده
 (.0316مانند )بردوده و همکاران،   می

با توجه به پیامدهایی که اعتیاد به اینترنت برای فرد معتاد دارد، مثل تغییر سبک زندگی، به 
توجهی به سالمت خود در نتیجه کار با اینترنت، کاهش  منظور صرف زمان بیشتر در اینترنت، بی

رسد که   اده و دوستان، مشکالت تحصیلی و غیره، به نظر میروابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانو
الزم است مسأله اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تنهایی، خصوصًا در میان قشر جوان دانشجو مورد 

 (.0311زاده و همکاران،  بررسی قرار بگیرد )رجب
واقع نزدیک به یک چهارم  گروه نوجوانان و جوانان باالترین کاربران اینترنت در ایران هستند. در

پزشکان ایران در سال  کاربران اینترنت در ایران، اعتیاد به اینترنت دارند. طبق آمار انجمن روان
درصد رسیده است. عوارض روحی نظیر  33، مبتالیان به اعتیاد اینترنتی در کشورمان به مرز 0314

گری، ترس، ناراحتی و حالی، پرخاش عصبانیت و عدم کنترل اعصاب، خستگی زودرس، بی
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(. بنابراین، 0316نیا،  احساس تنهایی از معضالت مهم اعتیاد به اینترنت است )فرید احمدی
رسد. بدین منظور باید افراد یاد بگیرند زمان خود  پیشگیری از اعتیاد به اینترنت ضروری به نظر می

اینترنت و نهایتًا اعتیاد و  را مدیریت کنند؛ زیرا عدم مدیریت زمان باعث اتالف وقت فراوان در
شود، لذا، در این تحقیق بررسی متغیر مدیریت زمان به عنوان یک عامل   وابستگی به اینترنت می

 کننده اعتیاد به اینترنت در نظر گرفته شد. بینی پیش
توان گفت که استفاده از اینترنت پیامدهای مثبت و   در مجموع با توجه به مطالبی که ذکر شد می

ها و مضراتی که در استفاده زیاد و افراطی از اینترنت   ی با خود به همراه دارد، که به دلیل آسیبمنف
کاری  وجود دارد و همچنین به دلیل اهمیت دوره جوانی، در این پژوهش به بررسی سه متغیر اهمال

اعتیاد به  کننده بینی تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان به عنوان عوامل پیش
 اینترنت پرداخته شد. 

در مورد مطالعات و تحقیقاتی که تاکنون پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، به موارد 
 شود: زیر اشاره می

رابطه ساختاری »ای با عنوان  (، در مطالعه0311پور لفمجانی ) رضائی، گراکوئی و قربان
، نشان «گری مدیریت زمان جوانان با میانجیزای تلفن همراه و احساس تنهایی نو کاربری آسیب

زا از تلفن همراه و احساس تنهایی وجود   دادند که همبستگی مستقیم و معناداری بین استفاده آسیب
زا از تلفن همراه بر مدیریت زمان معنادار بوده و با ورود مدیریت   دارد. اثر مستقیم استفاده آسیب

زا از تلفن همراه بر احساس تنهایی کاسته شده   استفاده آسیبزمان به عنوان میانجی، از شدت اثر 
 است.

مطالعه الگوی ساختاری اعتیاد به »(، با عنوان 0312نژاد و همکاران ) نتایج پژوهش علوی
گری احساس تنهایی   اینترنت براساس صفات ناسازگار شخصیت و نارسایی هیجانی با میانجی

اره اعتیاد به اینترنت و عوامل تاثیرگذار بر آن یعنی صفات ، حاوی تلویحات مهمی درب«دانشجویان
 ناسازگار شخصیت، نارسایی هیجانی و متغیر میانجی احساس تنهایی بود.

رابطه بین احساس تنهایی »(، در تحقیقی با عنوان 0312رضایی کالنتری و افتخاری کنزرکی )
، بیان کردند «اول متوسطه شهر ساری آموزان پسر مقطع و سالمت روان با اعتیاد به اینترنت دانش

آموزان رابطه دارد و اعتیاد به اینترنت،  که احساس تنهایی و سالمت روان، با اعتیاد به اینترنت دانش
 آموزان را تهدید نماید. تواند احساس تنهایی و سالمت روان دانش می

 وسواس و پرخاشگری زمان، مدیریت رابطه»(، با عنوان 0312زاده دزفولی ) نتایج پژوهش تقی
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« اهواز شهرستان دوم متوسطه مقطع پایه سوم آموزاندانش در اینترنت به اعتیاد با عملی -فکری
 به اعتیاد دارد؛ بین وجود معکوسی رابطه زمان، مدیریت با اینترنت به اعتیاد بین که داد نشان

  دارد. وجود رابطه دختر آموزاندانش وسواس و پرخاشگری با اینترنت
کاری   تعیین سهم خشم و اهمال»ای با عنوان  (، در مطالعه0312حاجی محمدی و رضاخانی )

درصد و  01تواند  ، نشان دادند که خشم می«آموزان دختر بینی اعتیاد به اینترنت دانش در پیش
آموز دوره دوم متوسطه شهر دماوند  درصد از اعتیاد به اینترنت را در دختران دانش 21کاری  اهمال

 بینی کند.  پیش
تمایز دانشجویان »(، در تحقیقی با عنوان 0316همچنین شهبازیان و بهادری خسروشاهی )

 کاری  ، دریافتند که اهمال«کاری تحصیلی و دانشجویان عادی براساس اعتیاد به اینترنت  دارای اهمال
ت دانشجویان در نظر تحصیلی و اعتیاد به اینترنت از عوامل مهمی هستند که باید در تعلیم و تربی

 گرفته شوند.
احساس تنهایی، »(، در تحقیقی با عنوان 0316کاظمی سیرکانه، هاشمی و ماشینچی عباسی )

، نشان دادند که افراد تنها، به عنوان روشی برای تعدیل «خودکارآمدی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت
 شوند، در حالی که خودکارآمدی می حاالت منفی مرتبط با احساس تنهایی، به سمت اینترنت کشیده

 شود.   اجتماعی، ایجاد ارتباط اجتماعی را تسهیل نموده و موجب بازداری اعتیاد اینترنتی می
بینی اعتیاد به اینترنت  (، با عنوان پیش0316پور ) اختر و سرداری نتایج پژوهش کاکاوند، نیک

اجتماعی، نشان داد که دو متغیر  براساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس
 بینی متغیر اعتیاد به اینترنت را دارند. احساس تنهایی و هراس اجتماعی توانایی پیش

رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس »(، در تحقیقی با عنوان 0311زاده و همکاران ) رجب
احساس تنهایی و سالمت  ، در بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با«تنهایی و سالمت عمومی

عمومی در دانشجویان نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت با سالمت عمومی و احساس تنهایی و 
احساس تنهایی و سالمت عمومی رابطه وجود دارد. به این معنی که هرچه دانشجویان اعتیاد اینترنت 

 کنند. ساس تنهایی بیشتری میبیشتری داشته باشند، سالمت روان آنها بیشتر در خطر بوده و اح
 از استفاده زانیم نیب رابطه»(، با عنوان 0311پور و اسدزاده ) نتایج پژوهش سلیمانی، سعدی

کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سالمت  با اهمال همراه تلفن یمجاز یاجتماع یها شبکه
کاری و احساس تنهایی   های اجتماعی مجازی با اهمال ، نشان داد که میزان استفاده از شبکه«روان

 رابطه مستقیم، و با سالمت روان رابطه منفی دارد. 
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و کیامرثی و  (0314آبادی ) آبادی و نمازیان نجف های حمیدی، نجف همچنین در پژوهش
کاری اشاره شده است. در مطالعه  (، به ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و اهمال0314آریاپوران )

( هم به ارتباط بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت پرداخته 0313)بیرامی، موحدی و موحدی 
 شده است.

کاری تحصیلی و اضطراب اجتماعی  اهمال»(، در پژوهشی با عنوان 2121) 1تراس و گوکسن
، به بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و «کننده اعتیاد اینترنتی نوجوانان بینی به عنوان متغیرهای پیش

کاری  کاری تحصیلی و اضطراب اجتماعی، نشان دادند که بین اعتیاد به اینترنت و اهمال  اهمال
کاری تحصیلی و   تحصیلی و اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین اهمال

 کنند.   بینی می اضطراب اجتماعی، اعتیاد به اینترنت را پیش
کاری تحصیلی  اعتیاد به اینترنت و اهمال»نوان ای با ع (، در مطالعه2121و همکاران ) 2دیاز

، بیان داشتند که مشکل قرن بیست و یکم این است که «در دانشجویان دانشگاه مکزیک و اسپانیا
اعتیاد به اینترنت در سطح جهانی به ویژه در میان دانشجویان دانشگاه در حال افزایش است. 

کاری تحصیلی دانشجویان  اینترنت با اهمال بنابراین جای تعجب نیست که استفاده افراطی از
 کاری تحصیلی را نشان داد.   ارتباط دارد. این مطالعه نوعی همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و اهمال

انداز زمانی و کنترل خود بر  تاثیرات چشم»(، با عنوان 2107و همکاران ) 3در پژوهش کیم
انداز زمانی تاثیر مستقیمی بر  ای تحقیق نشان داد که چشمه ، یافته«کاری و اعتیاد به اینترنت  اهمال

 کاری دارد.  کنترل خود و تاثیر غیرمستقیمی بر استفاده از اینترنت و اهمال
رابطه بین استفاده »(، با عنوان 2107) 4همچنین در پژوهش اکسوز، جونس و مامکو

ها نشان داد که  ، یافته«ساز از اینترنت و مدیریت زمان در بین دانشجویان پرستاری مشکل
دانشجویان سال چهارم بیشتر مستعد استفاده بیش از حد از اینترنت بودند و پیامدهای منفی ناشی 

ساز  های دیگر بیشتر بود. همچنین رابطه منفی بین استفاده مشکل آموزان سال از آن نسبت به دانش
 از اینترنت و مدیریت زمان مشاهده شد. 

                                                           

1. Tras & Gokcen 

2. Diaz 

3. Kim 

4. Oksuz, Guvenc & Mumcu 
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(، به 2107) 2چان و سایین لی و سیانگ انگ، نی (2107) 1و زودر پژوهش شی، وانگ 
(، نیز در 2106) 3ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی اشاره شده است. هاسموجاج

، 4تحقیقی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و تنهایی را در بین دانشجویان آلبانیایی دانشگاه اسکودرا
دهد و تنهایی به طور مکرر بیماری روانی اعتیاد به اینترنت را گزارش می بررسی کرده و نشان داد که

معتاد به  یک رابطه منفی خفیفی بین تنهایی و اعتیاد به اینترنت وجود دارد و دانشجویانی که
 تری دارند. اینترنت هستند، به طور قابل توجهی، میزان تنهایی کم

های اجتماعی و اعتیاد به  تنهایی، تماس» (، در پژوهشی با عنوان2104) 5یائو و زونگ
، بیان کردند که استفاده بیش از حد و ناسالم از اینترنت، باعث افزایش احساسات تنهایی «اینترنت

شود. همچنین این مطالعه نشان داد که ارتباطات اجتماعی آنالین با دوستان و  در گذر زمان می
ها نیست و  ی آفالین در کاهش احساس تنهایی آنخانواده جایگزین موثری برای تعامالت اجتماع

کننده بین تنهایی و اعتیاد به اینترنت را  های این مطالعه یک چرخه معیوب نگران به طور کلی، یافته
 نشان داد. 

( نیز از بین دو عامل افسردگی و تنهایی، تنها 2104) 6در پژوهش اوزدمیر، کوزوکو و سریف
 پایین خودکنترلی، با اعتیاد به اینترنت ارتباط داشت.متغیر تنهایی از طریق میزان 

کاری تحصیلی،  توان گفت، تاکنون در تحقیقی سه متغیر اهمال با توجه به پیشینه پژوهش می
کننده اعتیاد به اینترنت در  بینی احساس تنهایی و مدیریت زمان در کنار هم به عنوان عوامل پیش

با توجه به مهم بودن دوره جوانی و لزوم توجه به مسائل دانشجویان مطالعه نشده است. همچنین 
رسد این موضوع حائز  این دوره و کمک به حفظ سالمت جسم و روح دانشجویان، به نظر می

 های زیر مطرح شده است: اهمیت بوده، و برای بررسی این موضوع فرضیه
وانند اعتیاد به ت کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان می  اهمال فرضیه اصلی:

 بینی کنند. پیش 0311-0411اینترنت را در دانشجویان دانشگاه قم در سال تحصیلی 
                                                           

1. Shi, Wang & Zou 

2. Siang Ang, Nee Chan & Syin Lee 

3. Hasmujaj 

4. University of Skodra 

5. Yao & Zhong 

6. Ozdemir, Kuzucu & Serife 
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 های فرعی فرضیه
کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان   رابطه معناداری بین اهمال فرضیه اول:

 وجود دارد.  0311-0411دانشگاه قم در سال تحصیلی 
عناداری بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه رابطه م فرضیه دوم:

 وجود دارد. 0311-0411قم در سال تحصیلی 
رابطه معناداری بین مدیریت زمان و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه  فرضیه سوم:

 وجود دارد. 0311-0411قم در سال تحصیلی 

 . روش پژوهش2

از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق پیمایشی توصیفی است. با توجه به هدف این پژوهش 
کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال پژوهش که پیش

زمان در دانشجویان است، با روش همبستگی تالش شد تا رابطه بین متغیرها با استفاده از ضریب 
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه قم در سال  همبستگی تعیین شود.

نفر است، با توجه به جامعه آماری پژوهش و  01070بودند، که تعداد آنها  0311-0411تحصیلی 
 گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجو با روش نمونه 373، 1براساس جدول مورگان و کرجسی

رود، در پژوهش حاضر به دلیل  ترین افراد جامعه هدف می رسدر این روش، محقق به سراغ در دست
محدودیت و شرایط خاص کرونایی، از این روش استفاده شد. به دلیل عدم امکان دسترسی 

ها از طریق فضای مجازی در اختیار تعدادی از دانشجویان قرار  حضوری به دانشجویان، پرسشنامه
بوط به دانشجویان دانشگاه قم استفاده شد و با های اجتماعی مر گرفت. بدین منظور از شبکه

بر این، در این  ها، لینک پرسشنامه در آنها قرار داده شد. عالوه درخواست از مدیران این شبکه
های مختلف وجود داشت، که با ورود به  های کالسی دانشجویان دانشکده ها، لینک گروه شبکه
شد و با رعایت ادب و اخالق، از آنان  ارسال می های دانشجویی، لینک پرسشنامه برای آنها گروه

شد تا لینک پرسشنامه را برای دیگر دانشجویان دانشگاه قم نیز ارسال کنند. همچنین  درخواست می
از برخی اساتید دانشگاه نیز درخواست شد تا لینک پرسشنامه را در اختیار دانشجویان خود 

 بگذارند.
                                                           

1. Morgan & Krejcie 
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 شود. وهش، چهار پرسشنامه بود که در ادامه به آنها اشاره میگیری متغیرهای پژ ابزارهای اندازه
توسط کیمبرلی  0122پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در سال  1پرسشنامه اعتیاد به اینترنت: .0
ای لیکرت و به این صورت  درجه 1سوال با مقیاس  21ساخته شد. این مقیاس شامل  2یانگ

(. دامنه 1( و همیشه )4(، بیشتر اوقات )3اغلب ) (،2(، گاهی اوقات )0باشد: به ندرت ) می
(، پایایی محاسبه شده این آزمون را با آلفای 2114و همکاران ) 3است. یو 011تا  21نمرات از 

ای  (. در نمونه0311گزارش کردند )شهبازیان خونیق، صمیمی و فرید،  1/ 11کرونباخ بیش از 
این پرسشنامه را قابل قبول  72/1و تصنیف  22/1نی ایرانی، روایی محتوایی و همگرا، همسانی درو

 4(. ویدیانتو و مک موران0316ارزیابی کردند )کاظمی سیرکانه، هاشمی و ماشینچی عباسی، 
اند. در این پژوهش  ای روایی صوری این پرسشنامه را بسیار باال ذکر کرده ( در مطالعه2114)

 است.  بدست آمده 21/1پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 
 6توسط سولمون و راثبلوم 0121این پرسشنامه در سال  5کاری تحصیلی: پرسشنامه اهمال .2

تا  1گویه است و سواالت  00کاری تحصیلی در سه حوزه آماده کردن تکلیف، که شامل   برای اهمال
گیرد،  را در برمی 2تا 0گویه است و سواالت  2گیرد، آمادگی برای امتحان که شامل  را در برمی01

گیرد، ساخته شد  را در برمی 27تا  21گویه است و سواالت  2ها که شامل  آمادگی برای تهیه مقاله
دهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب  گویه است که پاسخ 27که در مجموع شامل 

هند، و به د نشان می« هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، اکثر اوقات و همیشه»های  یکی از گزینه
( و 3(، اکثر اوقات نمره )2(، بعضی اوقات نمره )0(، به ندرت، نمره )1هرگز، نمره )»گزینه 

-06-01-03-00-6-4-2»های  گیرد. همچنین در این مقیاس، گویه تعلق می(« 4همیشه نمره )
( است. به 012تا  1شوند و دامنه نمرات بین ) گذاری می به صورت معکوس نمره« 20-23-21
ظور تعیین روایی این مقیاس، از روش تحلیل عاملی و همبستگی گویه با نمره کل استفاده شد که من

(. در تحقیق شهبازیان و 0317مورد تأیید قرار گرفت )شهبازیان خونیق، مصرآبادی و فرید، 
                                                           

1. Internet addiction questionnaire 

2. Kimberly Young 

3. Yoo 
4. Widyanto & Mc Murran 

5. Academic procrastination questionnaire 

6. Solomon & Rothblom 
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برآورد شده  1/ 77(، نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0316بهادری خسروشاهی )
دهنده پایایی در سطح مورد قبولی است. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ  نشان است که

 بدست آمد. 73/1
(، ساخته 2114و همکاران ) 2این پرسشنامه توسط دی تو ماتسو 1پرسشنامه احساس تنهایی: .3

گویه و سه زیرمقیاس احساس تنهایی رمانتیک، خانوادگی و  01شده است. این مقیاس شامل 
کاماًل »ای  ( گزینه1( گویه است که آزمودنی پاسخ خود را در مقیاس لیکرت )1ی هر یک با )اجتماع

( 01و  2و  6و  3کند. سواالت ) مشخص می «موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم
 2الت )( مربوط به تنهایی خانوادگی و سوا03و  02و  1و  1و  0مربوط به تنهایی رمانتیک، سواالت )

گذاری این پرسشنامه به صورت معکوس  ( مربوط به تنهایی اجتماعی است. نمره04و  00و  7و  4و 
( به صورت 04دهنده احساس تنهایی بیشتر است. سوال ) تر نشان است؛ یعنی کسب نمره کم

( است. مولفان این مقیاس یعنی دی تو 71تا  04شود. دامنه نمرات بین ) گذاری می معکوس نمره
( گزارش کردند )بیرامی، 11/1تا  27/1(، ضریب آلفای کرونباخ را بین )2114ماتسو و همکاران )

( به دلیل بار 01(، گویه )0311(. در ایران در پژوهش جوکار و سلیمی )0313موحدی و موحدی، 
و ( گویه تقلیل یافت 04ها به ) ها حذف شد و تعداد سوال (، از مجموعه سوال31/1تر از ) ملی کم

(گزارش شد. روایی و پایایی این پرسشنامه نیز در پژوهش جوکار و سلیمی 21/1ضریب آلفای آن )
دهنده  ها نشان ( مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج همبستگی این مقیاس با سایر مقیاس0311)

فای روایی همگرا و افتراق مطلوب این پرسشنامه بوده است. همچنین برای پایایی آن از ضریب آل
(، تنهایی خانوادگی 12/1کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب در مولفه تنهایی رمانتیک )

(. در پژوهش حاضر، آلفای 0311( بوده است )جوکار و سلیمی، 72/1( و تنهایی اجتماعی )24/1)
 ( بدست آمد که عدد قابل قبولی است.21/1کرونباخ این پرسشنامه )

گیری مدیریت زمان، از پرسشنامه رفتار مدیریت  به منظور اندازه 3:پرسشنامه مدیریت زمان .4
ریزی کوتاه  ( سوال و دو عامل برنامه04( استفاده شد. این ابزار از )0116) 4زمان ترومن و هارتلی

                                                           
1. Feeling lonely Questionnaire 
2. De To Matsu 
3. Time management questionnaire 
4. Truman & Hartley 
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( تشکیل شده است. 04تا  6ریزی بلندمدت )سواالت  ( و اطمینان به برنامه1تا 0مدت )سواالت 
(، بعضی 4(، غالبًا )1همیشه )»ای لیکرت،  به صورت مقیاس پنج درجه گذاری آن  شیوه نمره

( به صورت معکوس 03-00-2گیرد. سوال ) صورت می(« 0( و هرگز )2(، به ندرت )3اوقات )
(، آلفای 0116( است. ترومن و هارتلی )71تا  04شود و دامنه نمرات بین ) گذاری می نمره

(، در تحقیقی، روایی این پرسشنامه 0322همچنین سواری )( بدست آوردند. 71/1کرونباخ آن را )
( محاسبه 123/1کاری تحصیلی محاسبه و مقدار آن را )  را از طریق همبستگی با پرسشنامه اهمال

(، ضریب پایایی 0316دار است. در پژوهش مدبر قشالق ) ( معنی1110/1کردند که در سطح )
بدست آمده است. در پژوهش مرادی و همکاران  (72/1کلی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ )

(، روایی این مقیاس از طریق تحلیل عامل تأییدی محاسبه شد. در روایی عاملی تأییدی 0314)
( دارای بارهای 03و  00و 2های ) ها به استثناء ماده محاسبه شده برای این پرسشنامه، تمامی داده

( بدست آمده 22/1ی با ضریب آلفای کرونباخ )عاملی قابل قبولی بودند. در این پژوهش پایای
 است. 

ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در بخش  برای تجزیه و تحلیل داده
و روش همبستگی پیرسون و  tتوصیفی، از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون 

 تحلیل شدند. 24نسخه spss افزار  نرم ها با تحلیل رگرسیون استفاده شد و نهایتًا داده

 ها . یافته3

 2/73شناختی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، ) های جمعیت با توجه به داده
دهندگان مرد و تحصیالت  درصد( پاسخ 2/26دهندگان زن و در مقطع کارشناسی، ) درصد( پاسخ

درصد( 2/01ده ادبیات و علوم انسانی، )دهندگان در دانشک درصد( پاسخ 1/33تکمیلی داشتند. )
درصد( در دانشکده الهیات،  0/1درصد( در دانشکده حقوق، ) 3/4در دانشکده فنی و مهندسی، )

ترین معدل  درصد( در دانشکده مدیریت بودند. کم 0/02درصد( در دانشکده علوم پایه و ) 2/21)
ها  ( و میانگین بین معدل603/0) ( بود. انحراف استاندارد16/01( و بیشترین معدل )11/00)

بود. الزم به ذکر است که به دلیل استفاده از روش در دسترس در شرایط کرونایی و  67/06
های دیگر، بیشتر دانشجویان از دانشکده علوم انسانی  دسترسی محدود به دانشجویان در دانشکده

 انتخاب شدند.
ها مربوط به ُبعد آمادگی  ن در بین مولفهکاری تحصیلی، بیشترین میانگی در پرسشنامه اهمال
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 ( بوده است. 12/07ترین میانگین مربوط به آمادگی برای امتحان ) ( و کم62/24برای تکالیف )
ها، مربوط به احساس تنهایی  در پرسشنامه احساس تنهایی، بیشترین میانگین در بین مولفه

( بود. همچنین 01/02نهایی رمانتیک )ترین میانگین مربوط به احساس ت ( و کم33/02خانوادگی )
( از 64/26ریزی بلندمدت، ) در پرسشنامه مدیریت زمان، میانگین مولفه اطمینان به برنامه

 تر بود. ( بزرگ11/00ریزی کوتاه مدت ) برنامه
توانند اعتیاد به  کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان می  اهمال فرضیه اصلی:
 بینی کنند. پیش 0311-0411جویان دانشگاه قم در سال تحصیلی اینترنت را در دانش

 کاری تحصیلی، احساس تنهایی ن اهمالیب یب همبستگیضرا -1جدول 

 (n=373اعتیاد به اینترنت ) و مدیریت زمان با

 متغیرها
 ضرایب همبستگی

1 2 3 4 

    22/0 کاری تحصیلی  اهمال -0

   22/0 206/2 احساس تنهایی  -2

 -239/2 دیریت زمان م -3
**320/2 22/0  

 اعتیاد به اینترنت  -1
**012/2 

**320/2- 
**108/2- 22/0 

  25/2در سطح  ی* معنادار 21/2در سطح  ی** معنادار

توان گفت، اعتیاد به اینترنت، با  (، می0در مورد فرضیه اصلی پژوهش، مطابق با نتایج جدول )
(. همچنین اعتیاد به اینترنت با >10/1pمعناداری دارد )کاری تحصیلی رابطه مستقیم و   اهمال

(. الزم به ذکر است که در پرسشنامه >10/1pاحساس تنهایی رابطه مستقیم و معناداری دارد )
گذاری  دهنده احساس تنهایی بیشتر است، به دلیل نمره تر، نشان احساس تنهایی، کسب نمره کم

ب همبستگی منفی بدست آمد، رابطه مستقیمی معکوس این پرسشنامه، در عین حال که ضری
کسب شد. از طرف دیگر، اعتیاد به اینترنت با مدیریت زمان رابطه معکوس و معناداری دارد 

(10/1p<.) 

 کاری تحصیلی، ق اهمالیخالصه رگرسیون اعتیاد به اینترنت از طر -2جدول 

 احساس تنهایی و مدیریت زمان

 سطح معناداری F عیینضریب ت ضریب همبستگی چندگانه مدل

0 112/2 096/2 939/29 2222/2< 
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کاری تحصیلی،  ن اهمالی( داده ب373چندگانه برای ) ی(، ضریب همبستگ2طبق جدول )
ن نیز ییب تعیاست. ضر R=  442/1برابر با احساس تنهایی و مدیریت زمان با اعتیاد به اینترنت 

کاری  ق اهمالیانس اعتیاد به اینترنت از طریاز واردرصد  6/01، یباشد. به عبارت ی( م016/1برابر )
R= 1016/1ن است )ییتحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان قابل تب

چون سطح  (. همچنین2
کاری تحصیلی،   ق اهمالیون اعتیاد به اینترنت از طریرگرسدرصد است،  0تر از  کم یمعنادار

 احساس تنهایی و مدیریت زمان معنادار است.

 کاری تحصیلی، ق اهمالیون اعتیاد به اینترنت از طریضرایب رگرس -3جدول 

 احساس تنهایی و مدیریت زمان

 B Etaβ T Sigب یضر ریمتغ مدل
ضریب همبستگی 

 نیمه تفکیکی

0 

 - >2222/2 039/00 - 208/61 مقدار ثابت

 010/2 222/2 029/3 018/2 222/2 کاری تحصیلی اهمال

 -222/2 >2222/2 -020/1 -230/2 -322/2 احساس تنهایی

 -203/2 >2222/2 -812/2 -280/2 -161/2 مدیریت زمان 

ون یب رگرسیضرا ی( آزمون تساوSig) ی(، چون سطح معنادار3های جدول ) براساس داده
 0تر از  کاری تحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان با مقدار صفر، کوچك مقدار ثابت، اهمال

کاری  ون مقدار ثابت، اهمالیب رگرسیضرا ین، فرض تساوی، بنابرا( استp >10/1درصد )
ها از  به خارج کردن آن یازیشود و ن یتحصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان با مقدار صفر رد م

کاری تحصیلی، احساس تنهایی و  رهای اهمالیمعادله رگرسون نیست. به عبارت دیگر، متغ
اعتیاد به اینترنت،  ینیب شیپ یون براین، معادله رگرسید. بنابرابینی دارن مدیریت زمان، قدرت پیش

 عبارت است از:
 = اعتیاد به اینترنت 172/64+  211/1کاری تحصیلی( )اهمال -311/1)احساس تنهایی( -464/1 )مدیریت زمان(خطا + 

کاری   توان گفت، متغیرهای اهمال یب استاندارد شده میون و ضرایبر طبق معادله رگرس
حصیلی، احساس تنهایی و مدیریت زمان بر اعتیاد به اینترنت تاثیر معناداری دارد، به طوری که به ت

تغییر در متغیر  -227/1و  -230/1، 042/1ها به ترتیب  ر در هر یک از آنییك واحد تغیازای 
شود. همچنین مجذور ضریب همبستگی تفکیکی نشان  یجاد میمالک )اعتیاد به اینترنت( ا

کند و اگر آن  بینی( می د که هر متغیر چه مقدار از واریانس کلی در متغیر مالک را تبیین )پیشده می
یابد. در اینجا این ضریب  کلی مدل چقدر کاهش می Rشد، مجذور  متغیر در مدل شما وارد نمی
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( است، که نشان 1206/1( آن برابر )2است که توان ) 047/1کاری تحصیلی برابر   برای اهمال
درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین  06/2کاری تحصیلی به تنهایی   دهد اهمال می
است  1424/1( آن برابر 2بوده که توان ) -221/1نماید. این ضریب برای احساس تنهایی برابر  می

ین نماید. ا درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می 24/4دهد احساس تنهایی  که نشان می
( است که نشان 1741/1( آن برابر )2( است که توان )273/1ضریب برای مدیریت زمان برابر )

 نماید. درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می 41/7دهد، مدیریت زمان به تنهایی  می
کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در بین   رابطه معناداری بین اهمال فرضیه فرعی اول:

 وجود دارد. 0311-0411نشجویان دانشگاه قم در سال تحصیلی دا
 (n=373کاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت ) های اهمال ن مولفهیب یب همبستگیضرا -4جدول

 متغیرها
 ضرایب همبستگی

1 2 3 4 

    22/0 آمادگی برای امتحان -0

 آمادگی برای تکالیف  -2
**162/2 22/0   

 ها یه مقالهآمادگی برای ته -3
**120/2 

**221/2 22/0  

 اعتیاد به اینترنت -1
*033/2 

**019/2 222/2 22/0 

  25/2در سطح  ی* معنادار 21/2در سطح  ی** معنادار

(، اعتیاد به اینترنت با آمادگی برای امتحان رابطه مستقیم و معناداری 4مطابق با نتایج جدول )
 رنت با آمادگی برای تکالیف، رابطه مستقیم و معناداری(. همچنین اعتیاد به اینت>11/1pدارد )
ها رابطه مستقیم و  (. از طرف دیگر، اعتیاد به اینترنت با آمادگی برای تهیه مقاله>10/1pدارد )

 (.<11/1pغیرمعناداری دارد )
 کاری تحصیلی های اهمال ق مولفهیخالصه رگرسیون اعتیاد به اینترنت از طر -5جدول 

 سطح معناداری F ضریب تعیین ستگی چندگانهضریب همب مدل

0 002/2 232/2 010/3 200/2 

( 373چندگانه برای ) ی( نشان داده شده است، ضریب همبستگ1طور که در جدول ) همان
ب ی. ضراست R=  072/1برابر با کاری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت  های اهمال ن مولفهیداده ب

ق یانس اعتیاد به اینترنت از طریدرصد از وار 1/3، یباشد. به عبارت ی( م131/1ن نیز برابر )ییتع
R= 131/1ن است )ییقابل تبکاری تحصیلی  های اهمال مولفه

 یچون سطح معنادار (. همچنین2
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کاری تحصیلی  های اهمال ق مولفهیون اعتیاد به اینترنت از طریدرصد است، رگرس 1تر از  کم
 معنادار است.

 کاری تحصیلی های اهمال ق مولفهیون اعتیاد به اینترنت از طریسضرایب رگر -6جدول 

 B etaβ T Sigب یضر ریمتغ مدل
ضریب همبستگی 

 نیمه تفکیکی

0 

 - >2222/2 931/6 - 266/29 مقدار ثابت

 280/2 001/2 281/0 292/2 360/2 آمادگی برای امتحان

 029/2 231/2 021/2 033/2 303/2 آمادگی برای تکالیف 

 -210/2 361/2 -929/2 -226/2 -220/2 ها آمادگی برای تهیه مقاله 

ون یب رگرسیضرا ی( آزمون تساوSig) ی(، چون سطح معنادار6های جدول ) براساس داده
( است، p >11/1درصد ) 1تر از  مقدار ثابت و آمادگی برای تکالیف با مقدار صفر، کوچك

ابت و آمادگی برای تکالیف با مقدار صفر رد ون مقدار ثیب رگرسیضرا ین، فرض تساویبنابرا
ر آمادگی یبه خارج کردن آنها از معادله رگرسون نیست. به عبارت دیگر، فقط متغ یازیشود و ن یم

اعتیاد به اینترنت،  ینیب شیپ یون براین، معادله رگرسیبینی دارد. بنابرا برای تکالیف، قدرت پیش
 عبارت است از:

= اعتیاد به اینترنت 166/21+  373/1 لیف(خطا + )آمادگی برای تکا  
توان گفت، متغیر آمادگی برای  یب استاندارد شده میون و ضرایهمچنین بر طبق معادله رگرس

ر در آن، ییك واحد تغیتکالیف، بر اعتیاد به اینترنت تاثیر معناداری دارد، به طوری که به ازای 
 شود.  یجاد مینت( ا( تغییر در متغیر مالک )اعتیاد به اینتر033/1)

رابطه معناداری بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان  فرضیه فرعی دوم:
 وجود دارد. 0311-0411دانشگاه قم در سال تحصیلی 

 ( n=373های احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت ) ن مولفهیب یب همبستگیضرا -7جدول 

 متغیرها
 ضرایب همبستگی

1 2 3 4 

    22/0 احساس تنهایی رمانتیک -0

 احساس تنهایی خانوادگی -2
**060/2 22/0   

 احساس تنهایی اجتماعی -3
**081/2 

**288/2 22/0  

 اعتیاد به اینترنت  -1
*029/2- 

**202/2- 
**210/2- 22/0 

  25/2در سطح  ی* معنادار 21/2در سطح  ی** معنادار
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تیاد به اینترنت با احساس تنهایی رمانتیک رابطه مستقیم و (، اع7مطابق با نتایج جدول )
(. همچنین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی خانوادگی و احساس >11/1pمعناداری دارد )

 (. >10/1pتنهایی اجتماعی نیز رابطه مستقیم و معناداری دارد )
 ساس تنهاییهای اح ق مولفهیخالصه رگرسیون اعتیاد به اینترنت از طر -8جدول 

 مدل
ضریب همبستگی 

 چندگانه
 سطح معناداری F ضریب تعیین

0 332/2 002/2 086/02 2222/2< 

های  ن مولفهی( داده ب373چندگانه برای ) ی(، ضریب همبستگ2های جدول ) طبق داده
( 001/1ن نیز برابر )ییب تعیاست. ضر R=332/1احساس تنهایی با اعتیاد به اینترنت برابر با 

های احساس تنهایی  ق مولفهیانس اعتیاد به اینترنت از طریدرصد از وار 1/00، یاشد. به عبارتب یم
R= 001/1ن است )ییقابل تب

ون اعتیاد به یدرصد است، رگرس 0تر از  کم ی(. چون سطح معنادار2
 های احساس تنهایی معنادار است. ق مولفهیاینترنت از طر

 های احساس تنهایی ق مولفهینترنت از طرون اعتیاد به اییضرایب رگرس -9جدول 

 B Etaβ T Sigب یضر ریمتغ مدل
ضریب همبستگی 

 نیمه تفکیکی

0 

 - >2222/2 206/06 - 220/60 مقدار ثابت

 -262/2 222/2 -223/0 -262/2 -068/2 احساس تنهایی رمانتیک

 -221/2 >2222/2 -060/1 -202/2 -622/2 احساس تنهایی خانوادگی

 -061/2 220/2 -312/3 -003/2 -028/2 نهایی اجتماعیاحساس ت 

ون یب رگرسیضرا ی( آزمون تساوSig) ی(، چون سطح معنادار1های جدول ) براساس داده
 تر از مقدار ثابت، احساس تنهایی خانوادگی و احساس تنهایی اجتماعی با مقدار صفر، کوچك

ون مقدار ثابت، احساس تنهایی یرسب رگیضرا ین، فرض تساوی( است، بنابراp >10/1درصد ) 0
به خارج کردن آنها از  یازیشود و ن یخانوادگی و احساس تنهایی اجتماعی با مقدار صفر رد م

رهای احساس تنهایی خانوادگی و احساس تنهایی یمعادله رگرسون نیست. به عبارت دیگر، فقط متغ
اعتیاد به اینترنت، عبارت  ینیب شیپ یاون برین، معادله رگرسیبینی دارند. بنابرا اجتماعی قدرت پیش

 است از:
 = اعتیاد به اینترنت 117/67 - 621/1)احساس تنهایی خانوادگی( - 712/1خطا + )احساس تنهایی اجتماعی(

توان گفت، متغیرهای احساس  یب استاندارد شده میون و ضرایهمچنین طبق معادله رگرس
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اعتیاد به اینترنت تاثیر معناداری دارد، به طوری که  تنهایی خانوادگی و احساس تنهایی اجتماعی بر
تغییر در متغیر مالک  -073/1و  -201/1ها، به ترتیب  ر در هر یک از آنییك واحد تغیبه ازای 

 شود.  یجاد می)اعتیاد به اینترنت( ا
رابطه معناداری بین مدیریت زمان و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان  فرضیه فرعی سوم:

 وجود دارد. 0311-0411دانشگاه قم در سال تحصیلی 

 ( n=373های مدیریت زمان با اعتیاد به اینترنت ) ن مولفهیب یب همبستگیضرا -12جدول 

 متغیرها
 ضرایب همبستگی

1 2 3 

   22/0 ریزی کوتاه مدت  برنامه -0

 ریزی بلندمدت اطمینان به برنامه -2
**188/2 22/0  

 رنت اعتیاد به اینت -3
**066/2- 

**123/2- 22/0 

  25/2در سطح  ی* معنادار 21/2در سطح  ی** معنادار

ریزی کوتاه مدت و اطمینان به  (، اعتیاد به اینترنت با برنامه01مطابق با نتایج جدول )
 (. >10/1pریزی بلندمدت، رابطه معکوس و معناداری دارد ) برنامه

 های مدیریت زمان ق مولفهیرنت از طرخالصه رگرسیون اعتیاد به اینت -11جدول 

 سطح معناداری F ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه مدل

0 120/2 229/2 926/18 2222/2< 

های مدیریت زمان  ن مولفهی( داده ب373چندگانه برای ) ی(، ضریب همبستگ00مطابق جدول )
، یباشد. به عبارت ی( م211/1ابر )ن نیز برییب تعیاست. ضر R=417/1با اعتیاد به اینترنت برابر با 

ن است ییهای مدیریت زمان قابل تب ق مولفهیانس اعتیاد به اینترنت از طریدرصد از وار 1/21
(211/1=R

ون اعتیاد به یدرصد است، لذا، رگرس 0تر از  کم یهمچنین چون سطح معنادار (.2
 های مدیریت زمان معنادار است. ق مولفهیاینترنت از طر

 های مدیریت زمان ق مولفهیون اعتیاد به اینترنت از طریضرایب رگرس -12جدول 

 B Etaβ T Sigب یضر ریمتغ مدل
ضریب همبستگی 

 نیمه تفکیکی

0 

 - >2222/2 082/20 - 209/01 مقدار ثابت

 263/2 003/2 361/0 202/2 226/2 ریزی کوتاه مدت  برنامه

 -126/2 >2222/2 -209/9 -188/2 -339/0 ریزی بلندمدت اطمینان به برنامه
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ون مقدار ثابت یب رگرسیضرا ی( آزمون تساوSig) ی(، چون سطح معنادار02مطابق جدول )
ن، ی( است، بنابراp >10/1درصد ) 0تر از  ریزی بلندمدت با مقدار صفر، کوچك و اطمینان به برنامه

دت با مقدار صفر، رد ریزی بلندم ون مقدار ثابت و اطمینان به برنامهیب رگرسیضرا یفرض تساو
ر اطمینان یبه خارج کردن آنها از معادله رگرسیون نیست. به عبارت دیگر، فقط متغ یازیشود و ن یم

اعتیاد به  ینیب شیپ یون براین، معادله رگرسیبینی دارد. بنابرا ریزی بلندمدت قدرت پیش به برنامه
 اینترنت، عبارت است از:

 = اعتیاد به اینترنت 171/74 - 331/0لندمدت( ریزی ب خطا + )اطمینان به برنامه
توان گفت، متغیر اطمینان به  یب استاندارد شده میون و ضرایهمچنین طبق معادله رگرس

ر ییك واحد تغیریزی بلندمدت، بر اعتیاد به اینترنت تاثیر معناداری دارد، به طوری که به ازای  برنامه
 شود.  یجاد میتیاد به اینترنت( ا( تغییر در متغیر مالک )اع-422/1در آن، )

 گیری . نتیجه4

کاری تحصیلی، احساس   بینی اعتیاد به اینترنت براساس اهمال هدف پژوهش حاضر پیش
توان گفت، نتایج  تنهایی و مدیریت زمان در دانشجویان بود. در مورد فرضیه اصلی پژوهش می

، احساس تنهایی و مدیریت زمان کاری تحصیلی بدست آمده از این فرضیه نشان داد که اهمال
بینی کنند. پژوهشی که به طور خاص به ارتباط  توانند اعتیاد به اینترنت را در دانشجویان پیش می

این سه متغیر با اعتیاد به اینترنت پرداخته باشد، یافت نشد، اما نتایج این فرضیه تا حدودی با 
زاده  (، تقی0312نژاد و همکاران ) (، علوی0311پور لفمجانی ) های رضایی، گراکوئی و قربان یافته

(، سلیمانی و 0311زاده و همکاران ) (، رجب0316(، کاکاوند و همکاران )0312دزفولی )
(، تراس و گوکسن 0313(، بیرامی و همکاران )0314(، حمیدی و همکاران )0311همکاران )

( و یائو 2107ز و همکاران )(، اکسو2107(، کیم و همکاران )2121(، دیاز و همکاران )2121)
 شود.  باشد و این فرضیه پژوهش تأیید می  ( همسو می2104و زونگ )

توان گفت، این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین  در مورد فرضیه فرعی اول می
کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان وجود دارد. در پژوهش شهبازیان و  اهمال

کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت   (، نیز بیان شده است که بین اهمال0316خسروشاهی ) بهادری
کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت از عوامل مهمی هستند که باید در   ارتباط وجود دارد و اهمال

(، آمده که 0314آموزش دانشجویان در نظر گرفته شوند. همچنین در مطالعه حمیدی و همکاران )
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کاری تحصیلی رابطه مثبت برقرار است. در نتایج پژوهش کیامرثی و   ن اعتیاد به اینترنت و اهمالبی
ورزی تحصیلی و پرخاشگری رابطه  (، آمده است که بین اعتیاد به اینترنت با تعلل0314آریاپوران )

ان در معرض آموز آموزان معتاد به اینترنت و دانش ورزی تحصیلی در دانش مثبتی وجود دارد و تعلل
آموزان بدون اعتیاد به اینترنت بوده است. تراس و گوکسن  اعتیاد به اینترنت، بیشتر از دانش

کاری   (، نیز یافته پژوهش خود را اینگونه بیان کردند که بین اعتیاد به اینترنت و اهمال2121)
های  یه با یافتهنتیجه بدست آمده از این فرض تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. به طور کلی

(، حمیدی و 0316(، شهبازیان و بهادری خسروشاهی )0312حاجی محمدی و رضاخانی )
( و دیاز و همکاران 2121(، تراس و گوکسن )0314(، کیامرثی و آریاپوران )0314همکاران )

اند،  کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت اشاره کرده ( که به رابطه مثبت و معنادار بین اهمال2121)
ترین نوع  کاری تحصیلی، متداول توان گفت، اهمال همسو است. در تبیین یافته این فرضیه می

(. 0317آموزان و دانشجویان است )شهبازیان خونیق، مصرآبادی و فرید،  کاری در بین دانش  اهمال
م افراد دارای این ویژگی به جای پرداختن به امور و وظایف درسی، وقت خود را صرف امور ک

گاه نیستند و در تصمیم تر می اهمیت گیری دچار مشکل هستند.  کنند، از گذشت زمان به خوبی آ
دار و  شود دانشجویان نتوانند وقت خود را به درستی مدیریت و امور اولویت همین امر سبب می

ها  ضروری را که همان انجام تکالیف و وظایف تحصیلی است، شناسایی کنند، در نتیجه ساعت
دهند. با توجه به آنچه ذکر شد، بین اعتیاد   پردازند و وقت خود را هدر می ستفاده از اینترنت میبه ا

کاری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنی که هرچه  به اینترنت و اهمال
 کاری تحصیلی در دانشجویان بیشتر باشد، اعتیاد به ایترنت نیز در آنان بیشتر است.  اهمال

فرضیه فرعی دوم این پژوهش وجود رابطه معنادار بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در 
بین دانشجویان بود. یافته بدست آمده از این فرضیه تا حدودی با نتایج پژوهش رضایی کالنتری و 

 ( که بیان کردند: احساس تنهایی و سالمت روان با اعتیاد به اینترنت0312افتخاری کنزرکی )
( که نشان داد احساس 0316آموزان رابطه دارد؛ یافته پژوهش کاظمی سیرکانه و همکاران ) دانش

کند، یافته  بینی می درصد از تغییرات اعتیاد به اینترنت را پیش 40دار  تنهایی به صورت مثبت و معنی
جتماعی ( که بیان کردند: دو متغیر احساس تنهایی و هراس ا0316پژوهش کاکاوند و همکاران )

توانند به طور معناداری تغییرات اعتیاد به اینترنت را  کننده اعتیاد به اینترنت هستند و می بینی پیش
(، که به وجود ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و سالمت 0311زاده و همکاران ) بینی کنند؛ رجب پیش

( مبنی بر اینکه، 0313ن )کنند؛ نتیجه پژوهش بیرامی و همکارا عمومی و احساس تنهایی اشاره می
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تر  عاطفی نیز نامطلوب -وضعیت افرادی که اعتیاد اینترنتی دارند، در احساس تنهایی اجتماعی
(، که در نتایج پژوهش خود بیان کردند: عزت نفس و تنهایی نه 2107است؛ و شی و همکاران )

و اعتیاد به اینترنت است و تنها به طور موازی، بلکه پی در پی واسطه ارتباط بین عملکرد خانواده 
(، مبنی بر ارتباط مستقیم 2104( و اوزدمیر و همکاران )2104همچنین یافته مطالعه یائو و زونگ )

 بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت، همسو است.
(، سیانگ 0312نژاد و همکاران ) های علوی همچنین نتیجه بدست آمده از این فرضیه با یافته

نژاد و همکاران  ( ناهمسو است. در پژوهش علوی2106( و هاسموجاج )2107ران )انگ و همکا
(، به ارتباط منفی بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت اشاره شده است. بدین معنی که با 0312)

یابد. پژوهش سیانگ انگ و همکاران  کاهش احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت افزایش می
تر  که اجتناب از تنهایی با اعتیاد به اینترنت ارتباط مثبت و معناداری دارد و مهم (، نشان داد2107)

از همه، اجتناب از تنهایی ممکن است جوانان خجالتی را مستعد اعتیاد به اینترنت کند. همچنین 
(، نتیجه پژوهش خود را اینگونه بیان کرد: رابطه منفی خفیفی بین تنهایی و 2106هاسموجاج )

معتاد به اینترنت هستند، به طور قابل توجهی میزان  به اینترنت وجود دارد و دانشجویانی که اعتیاد
توان گفت: افراد برای فرار از تنهایی  تری دارند. در توجیه و تبیین علت این ناهمسویی می تنهایی کم

راطی از کنند، ممکن است به استفاده اف و پر کردن خالئی که در تعامالت اجتماعی خود حس می
اینترنت رو بیاورند و اگر نیاز افراد به تعامل اجتماعی از طریق استفاده افراطی از اینترنت برطرف 

 تواند کاهش یابد.  شود، احساس تنهایی فرد می
آید  توان بیان کرد: احساس تنهایی زمانی به وجود می به طور کلی در تبیین یافته این فرضیه می

س رضایت ندارد. افرادی که رضایت پایینی از روابط اجتماعی خود که فرد از روابط خود احسا
گرایی و خجالتی بودن هستند،   دارند، دچار عزت نفس پایین بوده و دارای ویژگی شخصیتی درون

کنند، بیشتر به استفاده از  برای پر کردن خالء و نارضایتی که در روابط اجتماعی خود حس می
دچار احساس تنهایی برای برقراری تعامل یا حتی اظهار خود، به استفاده  آورند، افراد  اینترنت رو می

تواند برای این افراد به عنوان یک گریزگاه برای دوری  آورند، و اینترنت می افراطی از اینترنت رو می
از مشکالت و مسائل زندگی باشد، در نتیجه هرچه احساس تنهایی فرد بیشتر باشد، اعتیاد به 

 در فرد بیشتر است. اینترنت هم 
فرضیه فرعی سوم این پژوهش به ارتباط معنادار بین مدیریت زمان و اعتیاد به اینترنت در بین 

(، 0312زاده دزفولی ) های تقی دانشجویان اشاره دارد. نتیجه بدست آمده از این فرضیه با یافته
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( در 0312ه دزفولی )زاد ( همسو است. تقی2107( و کیم و همکاران )2107اکسوز و همکاران )
ای به این نتیجه رسید که بین اعتیاد به اینترنت و مدیریت زمان، رابطه معکوسی وجود دارد و  مطالعه

(، نیز در پژوهشی 2107کند. اکسوز و همکاران )  بینی می مدیریت زمان، اعتیاد به اینترنت را پیش
ترنت و مدیریت زمان وجود دارد. همچنین ساز از این  دریافتند که یک رابطه منفی بین استفاده مشکل

انداز زمانی، تاثیر مستقیمی بر کنترل  (، در پژوهشی نشان دادند که چشم2107کیم و همکاران )
 خود و تاثیر غیرمستقیمی بر استفاده از اینترنت دارد. 

یت توان گفت: دانشجویانی که زمان خود را به درستی مدیر های این فرضیه می در تبیین یافته
ریزی برای امور مختلف را ندارند، بیشتر وقت خود را به استفاده از اینترنت  کنند و قدرت برنامه نمی
شوند. در نتیجه مدیریت زمان و اعتیاد به اینترنت با هم  گذارنند و دچار اعتیاد به اینترنت می می

شد، اعتیاد به اینترنت در تر با رابطه معکوسی دارند، بدین معنی که هر چقدر مدیریت زمان افراد کم
توانند وقت خود را مدیریت کنند، برای امور  آنها بیشتر است و بر عکس افرادی که به خوبی می

ریزی کرده و وقت ارزشمند خود را با استفاده افراطی از اینترنت هدر  درسی و غیردرسی خود برنامه
 دهند. نمی

های استفاده بیش از اندازه از آن، پیشنهاد  یببا توجه به اهمیت مسئله اعتیاد به اینترنت و آس
گاهی دانشجویان در این زمینه و  شود، مسئولین و مدیران دانشگاه، کارگاه می هایی جهت افزایش آ

گاهی آنها از عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد به اینترنت برگذار کنند. به طور کلی پیشنهادات زیر در  آ
 گردد: های تحقیق ارائه می راستای یافته

کاری تحصیلی و اعتیاد به  ( با توجه به یافته تحقیق، به دلیل وجود ارتباط معنادار بین اهمال0
ها و سمینارهایی برای دانشجویان در این خصوص برگزار شود و  شود که کارگاه اینترنت، پیشنهاد می

ن اطالعات کاری تحصیلی به دانشجویا  حتی استادان در کالس درس، درباره پیامدهای اهمال
های الزم برای انجام تکالیف و  های تشویقی و ارائه تقویت کافی را بدهند و با استفاده از روش

 کاری تحصیلی را در دانشجویان کاهش دهند.  های دانشجویی، اهمال پروژه
( با توجه به وجود همبستگی بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت، بدین معنی که افرادی که 2

عامالت اجتماعی خود احساس رضایت کافی ندارند، خالء خود در روابط اجتماعی را از طریق از ت
شود که با  ها پیشنهاد می ها و مسئولین دانشگاه کنند، به خانواده استفاده افراطی از اینترنت برطرف می

ارتباط های  و مهارت های آموزشی، راهکارهای کم کردن احساس تنهایی ها و کالس تدارک کارگاه
 تر دچار احساس تنهایی شوند. موفق و درست را به دانشجویان آموزش دهند تا کم
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( با توجه به یافته پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین مدیریت زمان و اعتیاد به اینترنت و به 3
ود ش ریزی و دستیابی به اهداف، پیشنهاد می دلیل اهمیت مدیریت زمان در زندگی افراد برای برنامه

های مدیریت بهینه و موثر زمان به دانشجویان آموزش داده شود تا بتوانند برای امور درسی  که روش
 ریزی کنند و زمان خود را با استفاده بیش از حد از اینترنت هدر ندهند. خود به نحو احسن برنامه
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منـابـع
 . تعیین رابطه بین احساس تنهایی با وابستگی(0316بردوده، س.، راه نجات، ا.م.، ربیعی، م.، کیانی مقدم، ا.س. )

 .37-30 (:06)1، پرستار و پزشک در رزماینترنت و تعارض زناشویی در زوجین. 

 عاطفی-(. ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی0313بیرامی، م.، موحدی، ی.، موحدی، م. )

 . 022-011(: 6)3، خت اجتماعیشنابا اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی. 
آموزان  عملی با اعتیاد به اینترنت در دانش-رابطه مدیریت زمان، پرخاشگری و وسواس فکری(. 0312زاده دزفولی، ا. ) تقی

و  کاربردها های اخیر در روانشناسی، در: پنجمین کنفرانس ملی نوآوریپایه سوم مقطع متوسطه دوم شهرستان اهواز. 
 درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر.  محوریت روان توانمندسازی با

سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی  های روان (. ویژگی0311ع. ) ،یمیسل ب.، جوکار،
 .307-300 (:4)1، علوم رفتاریبزرگساالن. 

بینی اعتیاد به اینترنت  کاری در پیش (. تعیین سهم خشم و اهمال0312حاجی محمدی، ف.، رضاخانی، س. )
 .062-042 (:43)02، پژوهش اجتماعیآموزان دختر.  دانش

کاری  (. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال0314آبادی، ث. ) آبادی، م.، نمازیان نجف حمیدی، ف.، مهدیه نجف
 .016-21(: 3)0، فناوری آموزش و یادگیریآموزان متوسطه.  تحصیلی در دانش

(. رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی 0311اده، ز.، نجار اصل، ن.، شهبازی مقدم، غ.ر.، پوراکبران، ا. )ز رجب
 .142-146: 02، اصول بهداشت روانیو سالمت عمومی در دانشجویان دختر. 

ا اعتیاد به اینترنت (. رابطه بین احساس تنهایی و سالمت روان ب0312رضایی کالنتری، م.، افتخاری کنزرکی، ف. )
 :(4)1 ،فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 0316-0317آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر ساری  دانش

23-1 . 
زای تلفن همراه و احساس  (. رابطه ساختاری کاربری آسیب0311پور لفمجانی، ا. ) رضائی، س.، گراکوئی، ا.، قربان

  .017-020(: 013)27، های ارتباطی پژوهشگری مدیریت زمان.  تنهایی نوجوانان با میانجی
DOI: 10.22082/CR.2020.122164.2011 

نامه  . پایانگرایی بینی اعتیاد به اینترنت با توجه به احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی و درون پیش(. 0316زارع، م. )
 اد اسالمی واحد مرودشت.کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آز

های اجتماعی مجازی تلفن همراه با  (. رابطه بین استفاده از شبکه0311پور، ا.، اسدزاده، ح. ) سلیمانی، م.، سعدی
، آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فنآموزان.  کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سالمت روان دانش اهمال

6(4 :)027-044. 
 .تحصیلی کاریاهمال کاهش بر رفتار مدیریت و زمان مدیریت هایمهارت آموزش تاثیر بررسی(. 0322ک. ) سواری،

 طباطبایی. عالمه دانشگاه دکتری، نامهپایان
کاری تحصیلی  گیری مذهبی با اهمال (. رابطه اعتیاد به اینترنت و جهت0311شهبازیان خونیق، ا.، صمیمی، ز.، فرید، ا. )

 .01-31: 33، های تربیتی پژوهش .ه به جنسیتدانشجویان با توج
کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی  (. نقش اهمال0317شهبازیان خونیق، ا.، مصرآبادی، ج.، فرید، ا. )

 DOI: 10.18869/acadpub.erj.3.33.13 .012-023(: 30)7، رویش روانشناسی .آموزان تحصیلی دانش
کاری تحصیلی و دانشجویان عادی  (. تمایز دانشجویان دارای اهمال0316ج. ) شهبازیان، ا.، بهادری خسروشاهی،
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 .01-0 (:030)21، دانشور پزشکی .براساس اعتیاد به اینترنت
(. الگوی ساختاری اعتیاد به اینترنت براساس 0312نژاد، ر.، کوشکی، ش.، باغداساریانس، ا.، گلشنی، ف. ) علوی

های  ها و مدل روشگری احساس تنهایی دانشجویان.  یجانی با میانجیصفات ناسازگار شخصیت و نارسایی ه
 .007-032(: 37)01، روانشناختی

بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر کاهش اعتیاد به اینترنت و افزایش سازگاری (. 0316نیا، ز. ) فرید احمدی
 دانشگاه تبریز. نامه کارشناسی ارشد.  . پایانآموزان دبیرستان اجتماعی دانش

(. احساس تنهایی، خودکارآمدی اجتماعی و اعتیاد به 0316کاظمی سیرکانه، ا.، هاشمی، ت.، ماشینچی عباسی، ن. )
 .0364-0362: 02، روانشناسی معاصر .اینترنت

حمایت آموزان براساس  بینی اعتیاد به اینترنت دانش (. پیش0316پور، م. ) کاکاوند، ع.ر.، نیک اختر، ش.، سرداری
 .011-23(: 0)6 روانشناسی مدرسه،اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی. 

DOI: 10.22098/jsp.2017.539 
آموزان.  ورزی و پرخاشگری در دانش (. شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با تعلل0314کیامرثی، ا.، آریاپوران، س. )

 .21-67(: 3)4، مدرسه یشناس روان
دوم  دوره آموزان بین دانش در تحصیلی کاری اهمال با زمان مدیریت و خودتنظیمی رابطه(. 0316قشالق، س. ) مدبر

 آذربایجان. مدنی شهید دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده ارشد. کارشناسی نامه . پایانبناب متوسطه
 با شده ادراك اجتماعی حمایت و زمان مدیریت عّلی (. رابطه0314یخچالی، ع.ر.، مروتی، ذ.ا. ) ، ن.، حاجییمراد

دانشجویان  در تحصیلی یو خودکارآمد تحصیلی تنیدگی یگر میانجی با تحصیلی عملکرد و شناختیبهزیستی روان
 .211-226(: 0)22، شناسی(روان و تربیتی شناختی )علومروان یدستاوردهااهواز.  چمران شهید دانشگاه
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