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 هايبهزیستی روانشناختی دانش آموزان در کالس امنیت روانی با بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و

 تلفیقی و پایه چند

 91معصومه حسن پور 

  چکیده

ـــر  ـــیهدف از انجام تحقیق حاض ـــتی با روانی وامنیت اینترنت به اعتیاد بین ارتباط بررس ـــناختی بهزیس  در آموزان انشد روانش

ي پاسخگویی به سواالت تحقیق استفاده شده پیمایشی برا -در این تحقیق از روش  توصیفی بود. تلفیقی و  پایه چند هايکالس

 1399-1400 تحصیلی درسال که ساري، شهر متوسطه سوم مقطع پسر و دختر آموزاندانش شامل پژوهش آماري جامعهاست.  

 موزآدانش نفر 307  تعداد  و مورگان کرجسی جدول اساس بر پژوهش این در. بودند نفر 1520 بر بالغ و بوده  تحصیل به شاغل

اده هاي مورد نیاز براي جمع آوري د. شدند انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه روش طریق از نمونه گروه عنوان به پسر و دختر

 بهزیسـتی سـشـنامهپر، )آموزيدانش کوتاه فرم(روانی امنیت یانگ، پرسـشـنامه اینترنتدر این تحقیق از پرسـشـنامه اسـتاندارد(

شناختی شنامه  )ریف کارول روان س س و پایه چند هايدرکالس شرکت  ساخته محقق و پر شده ا ستفاده  که روایی ت. تلفیقی ا

ون آلفاي کرونباخ ها نیز در پژوهش حاضـر با اسـتفاده از آزماسـاس نظر متخصـصـان مدیریت تأیید و پایایی آن محتوایی آن بر

سبه  صیفی آمار هايروش از ها داده وتحلیلتجزیه جهتو مورد تایید قرار گرفت. محا ستنباطی آمار و تو ستفاده ا ست شده ا . ا

 بودن نرمال  رمنظو به)  K-S( اسمیرنوف-کولموگوروف آزمون استنباطی از بخش در و آماري هايمشخصه توصیفی بخش در

 روانشناختی بهزیستی با وانیر وامنیت اینترنت به داد اعتیادنشان  نتایجاست.  شده استفاده رگرسیون آنالیز تحلیل و ها،داده توزیع

ــتی از زیادي بخش طورییکه یه دارد، داري معنا و مثبت رابطه آموزان دانش ــناختی بهزیس ــط آموزان دانش روانش  به اعتیاد توس

 دانش روانشــناختی یســتیهز،  بروانی وامنیت اینترنت به اعتیادیا افزایش  که با کاهش .شــودمی تبیین  روانی وامنیت و اینترنت

 روانشــناختی ســتیبهزی در تلفیقی و پایه چند هايکالس در شــرکتیابد. همچنین نتابج نشــان داد کاهش یا افزایش می آموزان

ـــتی افزایش در تلفیقی و پایه چند هايکالس طوریکه به. دارد معناداري تاثیر  آموزان دانش ـــن بهزیس   آموزان دانش اختیروانش

  .است موثر
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  مقدمه-1

صر ارتباطات، اینترنت جزو بکپارچه شتن امروزه در ع صرفاً ندا ست.  شد قابل توجه آن غیر قابل انکار ا ست و ر شده ا ای از زندگی مدرن 

آوری جدید اطالعاتی و پردازش اطالعات نیز ی صحیح از آن فنشود، بلکه ناتوانی در استفادهکم سوادی محسوب نمیاطالعات، جهل و 

کنند، در برخی از ). در حالی که بیشــتر افراد از اینترنت بدون آثار منفی اســتفاده می2013، 92شــود(کاتز و همکاراننوعی جهل محســوب می

ستفاده تبدیل ب شکالتی را در زندگیاین افراد این ا شده و م ستفاده  سوء ا هایی که نتوانند نظارت معقول و آورد. خانوادهشان به وجود میه 

سبی در زمینه سیب زای دنیای رسانهمنا سالمت روانی ی آ ست دادن  شند، با خطر از د شته با صوص رایانه و اینترنت دا های دیجیتالی و به خ

 اینترنت، به افراد گسترده و روزافزون دسترسی با همزمان).  در همین راستا 1389بی و همکاران، اعضای خانواده روبرو خواهند شد(سهرا

ــوع اعتیاد یعنی؛ اعتیاد، از جدیدی نوع ــت. که موض ــده اس ــر به رو اینترنتی پدیدار ش ــدعص ــت. اطالعات رش  انواع تمامی همانند اس

 کناره وسواسی، تفکرهای قراری،خلقی، بی کج افسردگی، اضطراب، همچون،است  همراه عالیمی با نیز اینترنت به اعتیاد دیگراعتیاد،

ــیختگی روابط هم از و عاطفی اختالل گیری، ــمار و همکاران گس  افراد (به روابط که حال عین ازطرفی، در ). 2011، 93اجتماعی(کرس

سته واقعی جهان در آنان روابط دامنه از در مقابل یابد، می افزایش مجازی جهان نوجوانان) در و کودکان ویژه  احتمال و شود می کا

 های پژوهش نتایج .دارند آن از را اســتفاده آموزان بیشــتریناینترنت، دانش کاربران بین در رود.می نیز آنان آموزشــی عملکرد، افت

اســت.  دیگری ســنی گروه هر از آموزان بیشمیان دانش در اینترنت از اســتفاده که اســت نشــانگر آن متحده ایاالت در شــده انجام

ستند دیگری سنی دانشجویان نیز گروه ستفاده که ه ضای  وارد آموزدانش میلیون 77بیش از  2015سال  در .دارند اینترنت از وسیعی ا ف

  اند. شده سایبر

ــال ( 94کاپالن      ــکالت روان2002در س ــتفاده از اینترنت که بتواند مش ــت. نوعی اس ــناختی، )، اعتیاد به اینترنت را چنین تعریف کرده اس ش

ترین اصطالح اعتیاد به اینترنت این است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت اجتماعی، درسی و یا شغلی در زندگی فرد ایجاد کند و رابج

 تنهایی، ناکامی، احساس سبب اینترنت، از استفاده که دهد می نشان اخیر ).  از طرفی مطالعات1390و همکاران،  کند(جعفریایجاد می

ضطراب سالمت کلی طور به و ا سمار و همکاران،  می روانی کاهش  شانه رفتاری دیدگاه از  ). 2011شود(کر  اختالل های شناختی، ن

ضعیف، کنترل اینترنت، درباره وسواسی افکار شامل ستفاده کردن متوقف در ناتوانی تکانه   که باور این همه، از تر مهم و اینترنت از ا

ست تنها اینترنت  پیش را گرفتن تماس آینده بار بودن، اینترنت فکر به نیست، برقرار تماس که مواقعی این،در عالوه بر است، فرد دو

ستا تمنایی اختالل این دیگر های نشانه نیز، آن مربوط کارهای و اینترنت درباره زیاد صرف مخارج و کردن بینی فر هستند. در همین را

های شخصیتی از جمله روان رنجور خویی با اعتیاد به ابنترنت رابطه وجود دارد. زربخش )، در پژوهش خود نشان داد که بین ویژگی1392(

ت به این نتیجه رسید که احساس تنهایی و دو حوزه ارتباط با خانواده و )، در بررسی رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترن1391بحری (

)، در پژوهشــی به این نتیجه رســیدند که 2016(95نشــانگان عاطفی، همبســتگی مثبت و معنارداری با اعتیاد به اینترنت دارند. کیم و همکاران

  تیاد اینترنت دجار هستند بیشتر است.آموزانی که به اعمیزان افسردگی، اضطراب و هراس و ترس اجتماعی در دانش

  

شور مهم های ازگروه آموزان یکیامروزه دانش سوب درهرک سأله این شوند. و علت می مح شی م ست نق شورایفا  آنان که.ا درآینده ک

 هر هنری و فنی مختلف علمی، هایحوزه متخصــصــان اصــلی آموزان بخشتنها دانش نه که اســت دراین نقش این اهمیت.نمایند می

 می شکل نیز را کشوری هر کننده مدیران اداره اصلی بدنه گروه این که است علت این به همچنین بلکه دهند، می تشکیل را کشوری

صوالً و دهند صوص به گروه، این به توجه هرگونه ا سایل به توجه خ شت روانی دانش م شور و آنان آموزان درآیندهبهدا  تأثیرات ک

ست که آموزش و پرورش و مدارس باید ). بدیهی1389دارد(آزاد فالح،  مهمی ستای اهتمامی با ا شیدن بهبود فزاینده را  سالمت به بخ

شد و روان ستا بردارند.   قدم آموزاندانش بهزیستی و فردی ر  واقعیتی پایه چند هایکالس کشور، وجود آموزشی نظام دردر همین را

                                                
٩٢ Katz & Aakhus 
٩٣ Krcmar et al. 
٩٤ Kaplan 
٩٥ Kim et al 
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ست. ناپذیر اجتناب سانی نیروی آموزی،کمبود دانش جمعیت محیطی کمبود سخت شرایط ا ضای و ان شی،  مهاجرت ف  یا طبیعی آموز

شکالت اجباری سایل و و وجود م صادی و مالی متعدد م ستند عواملی از اقت شکیل امکان که ه شی واحد ت  های تک کالس با را آموز

 یشیوه که چون دارد. خوبی نزدیکی تلفیقی ورویکرد برنامه با چندپایه ). کالس1392سازند(عرفانی آباد و همکاران،  می محدود پایه

 ییک ماده نه دارد. وجود درسی موضوعات از ترکیبی دررویکردتلفیقی، اندیشد.می نگرانه کل فراگیران، تدریس ویادگیری به تلفیقی

 اســتفاده قابل چندپایه در کالس قبولی قابل فراوانی با تلفیقی روش بنابراین آموزشــی. جلســه یک در پایه یک برای درســی خاص

  ).2014، 1 همکاران و است(کاالیان

سیاری امروزه      ست از ب صان و پرورش و آموزش اندرکاران د ص سی برنامه متخ شته ایویژه توجه تلفیق رویکرد به در  اند. توجه دا

 متوسطه و راهنمایی دورۀ درسی هایبرنامه و به شد آغاز آن از پیش حتی و ابتدایی دورۀ در تلفیقی درسی برنامه طراحی تجربۀ با آنان

 جان مثال برای شمارند. بی اند، کرده معرفی هاییروش و رویکردها و عالقه دارند موضوع این به که متفکرانی	است. یافته گسترش نیز

سی برنامه اجزای برای پیوند 1896سال  در 2دیویی سه میان، ارتباط و در سه جامعه، و مدر سته مدر شگاه به واب سییس  را شییکاگو دان تأ

سی هایکتاب کرد. محتوای ضوع با معمول، طور به در سی مثال مباحث برای	 .شود می سازماندهی و تدوین مجزا های مو  کتاب در

 می یاد هم از جدا کامالً صورت به را مطالب درسی نیز آموزان دانش و است شده ارائه مجزا بخش چهار در راهنمایی اول پایه علوم

 و جامعه با درســی های برنامه ارتباط افزون روز و اهمیت جامعه و فرد هاینیاز گســترش آوری،فن و علم پیشــرفت. همچنین گیرند

 را ارتباط این که رویکردهایی به را دارند اتکا مجزا های موضوع و درسی به موضوعات که درسی هایبرنامه تغییر ضرورت بازارکار،

هایی چه در داخل و خارج کشور در رابطه ، پژوهشهای چند پایه و تلفیقیکالسبا توحه به اهمیت  . نمایاند میپیش  از بیش آشکارکنند،

 پایه چند مدارس در تلفیقی تدریس های روش و بررسی )، به1394همکاران( و مرتضویبا این موضوع انجام شده است. به عنوان نمونه 

شان یافته ها .پرداختند سی در آموزش دریافت که داد ن ستفاده الگو این از معلم که کال  تواند یادگیری می افزایش بر عالوه کند می ا

 برگرفته ترکیبی الگوی یک ارائه اساس به همین یابند. بر آگاهی خود رفتاری و انفرادی اخالقی شناختی اجتماعی، رشد مراحل درباره

 سـیسـتم و انفرادی یادگیری، در یاران پردازی، بدیعه مفهوم کاوشـگری، دریافت اسـتقرائی، دهنده،سـازمان پیش تدریس الگوهای از

  .شد پرداخته وبررسی های کالس در تدریس برای رفتاری

 هایکتاب تهیه حوهن بررسی چندپایه به هایتلفیقی درکالس درسی برنامه عنوان طراحی با ایمطالعه )، در1394آبادی ( مهدی و احمدی

سی شکل جهت چندپایه هایدرکالس تلفیقی بارویکرد در سی هایکتاب زیاد حجم و وقت کمبود رفع م ست پرداخته در  اهکارر و ا

شنهادی شگران پی شکل، رفع برای پژوه سازی و تلفیقی رویکرد با هاییکتاب تدوین این م  مدارس از سمدار اینگونه هایکتاب جدا

 است. عادی

ــی هایبرنامه به کنند که کودکان)،   بیان می2014(3 جین      ــبینیغیرقابل هایتجربه با را هاآن که درس زده هیجان و کرده مواجه پیش

ستلزم هاییبرنامه چنین اجرای و دارند نیاز نماید، ست؛ خالق معلّمان وجود م  خالق معلّمان خالق به آموزان دانش دیگر، عبارت به ه

سم، و تخیل ترتیّب، برانگیزنده و نظم از برخورداری ضمن که نمایند فراهم را محیطی بتوانند که معلّمانی دارند. نیاز  و کنجکاوی تج

  شوندمی تلفیقی هویدا آموزش هایشیوه در آموزشی هایمحیط اینگونه .باشد ماجراجویی

ـــی های)، یافته2011(5دانکین و4نیوتن      ـــمن دو این پژوهش ـــت، خالقیت بر هنر تأثیر مؤید اینکه ض  هایمحیط این که بیانگر هس

شی شی این خالقیت و شوندمی نفساعتمادبه و پردازی ایده قدرت افزایش باعث خالقیّت، برانگیزنده آموز شی شیوه تأثیر از نا  آموز

  است. تلفیقی

سط کالس یک پاپه در چند آموزان دانش آن در که شود می اطالق ابتدایی آموزش در تدریس از نوعی به پایه چند تدریس       تو

ست هاییموقعیت ، پایه چند از آموزش منظور که کرد تعریف توان می اینگونه یا شوند و می داده آموزش معلم یک  ها آن در که ا

                                                
١ Kalaian et al 
٢ John Dewey 
٣ Jean 
٤ Newton 
٥ Donkin. 
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 آمیختن هم در تلفیقی رویکرد با بینند. تدریس می آموزش کالس یک در هستند همه متفاوت توانایی و سن نظر از که آموزانیدانش

ضوعات سی مو سی مختلف مواد محتوایی هایحوزه همان یا در ست ازآن چندپایه یا یک در در  در پایه چندین آموزاندانش که جا ا

 نوع از این با بسیارخوبی همخوانی تلفیقی درسی برنامه.روبروهستند  واحد معلم یک با و اند، ترکیبی یو مجموعه آمیخته کالس یک

 فراهم آموزان دانش العمرو مادام عمیق یادگیری هایزمینه ایجاد برای را مطلوب و الزم موقعیت و شرایط اتفاقاً که زیرا دارد. هاکالس

ضوع می سی ریزیبرنامه حوزۀ در مباحث مهمترین از تلفیق سازد مو ست شده شناخته در ست تلفیقی برنامه	.ا  مجموعه از عبارت ا

 و نظام الگو، صورت به را مشترک و دانش اطالعات از ای همجموع نگرکل نگاهی با تنها نه که شده ریزیبرنامه یادگیری هایتجربه

 طریق آن از و داده افزایش نو هایارتباط کشف یا و دریافت را برای یادگیرنده توانایی بلکه	دهد،می قرار یادگیرنده اختیار در ساختار

ساختارهای هانظام الگوها، خلق سوی به را او سی برنامۀ تلفیق از منظور دیگر عبارت به یا	دهد.می سوق جدید و   و دادن ارتباط در

سی برنامۀ آمیختن محتوای درهم سجام هدف تحقق منظور به در ست.  فراگیران یادگیری تجربیات ان ستا با توجه به اهمیت ا در همین را

ــی های چند پایه و تلفیقیکالس ــر  بررس ــتیبا  روانی وامنیت اینترنت به اعتیاد بین ارتباط هدف از پژوهش حاض ــناختی بهزیس  دانش روانش

  باشد. و  به  پاسخگویی به سواالت ذیل پرداخته شده است:تلفیقی می و پایه  چند هایکالس در آموزان

ستی اینترنت به اعتیادآیا بین -1 شناختی با بهزی ستی روانی امنیتیا  بین آ -2رابطه وجود دارد؟ آموزان دانش روان شناختی با بهزی  دانش روان

  موثر است؟  بهزیستی روانشناختی دانش آموزان در تلفیقی پایه و چند هایکالسآیا -3رابطه وجود دارد؟ آموزان

  روش اجراي پژوهش-2

صیفی و چون از  ست توجه دارد  تو ضعیت آنچه رخ داده ا ضر از نظر اهداف، کاربردی و از نظر روش به دلیل اینکه به و روش پژوهش حا

شده است، لذا آن نماید پیمایشی است. در این تحقیق از روش پیمایشی جهت گرد آوری اطالعات استفاده ای استفاده میروش پرسشنامه

ساری، که شامل دانش پژوهش آماری های میدانی قرارداد. جامعهتوان در زمره تحقیقرا می شهر  سطه  سوم متو سر مقطع  آموزان دختر و پ

صیلی  صیل  بوده  1400-1399درسال تح ساس  1520و بالغ بر شاغل به تح   تعداد 1ومورگان کرجسی جدولنفر بودند. در این پژوهش بر ا

  ساده انتخاب شدند.  تصادفی گیری اموز دختر و پسر به عنوان گروه نمونه از طریق روش نمونهنفر دانش 307

 اینترنت به اعتیاد تست :یانگ کیمبرلی اینترنت به داعتیا پرسشنامه): 1998یانگ( اینترنت پرسشنامه -1اندازه گیری پژوهش شامل:  ابزار

ست معتبرترین از یکی ست اعتیاد اینترنتی سنجش به مربوط های ت سط که ا ست شده ابداع یانگ کیمبرلی دکتر تو شنامه نای .ا س  پر

شد می مختلف افراد در اینترنت به اعتیاد سنجش میزان آن هدف و بوده سؤال 20دارای  سخ طیف .با  لیکرت رتصو به آن دهی پا

 گزارش 90/0کرونباخ   آلفای با قبلی مطالعات در آن پایایی و روایی و است استاندارد پرسشنامه این .باشدمی درجه پنج دارای و بوده

تایید  81/0کرونباخ  لفایآ با را آن پایایی )،1388زاده(قاسم و گرفته قرار استفاده مورد نیز ایران در مقیاس این فارسی نسخه .است شده

  اند.کرده

شنامه -2 س شنامه اینآموزی): روانی(فرم کوتاه دانش امنیت پر س شدب وخیر می بلی طیف یک دارای سوال که 18از  پر ستفاده ا  شده ا

 آلفای با نیروا پرســشــنامه امنیت پایایی و روایی .اســت گردیده ) ابداع1390پور ( امین و زارع توســط پرســشــنامه این.اســت. باشــد

   .اند کرده تأیید 85/0کرونباخ  آلفای با را آن پایایی پور امین است. شده گزارش 89/0کرونباخ

سشنامه -3  که بود ای پرسشنامه روانشناختی بهزیستی مقیاس اطالعات آوری جمع ابزار): 1989(2ریف کارول روانشناختی بهزیستی پر

ای درجه 6مقیاسی  در ها آزمودنی .گیرد می بر در را عامل 6سوال و  84آزمون  این است ساخته شده ریف کارول توسط 1989سال  در

 نمره معکوس صورت به سؤال هفت و سی و مستقیم سؤال هفت و چهل . دهند می پاسخ ها سؤال کامال موافق) به تا مخالف کامالً((

صیتی صفات که هایی سنجه با آن ی رابطه سنجش و ابزار روایی بررسی برای . شوند گذاری می ضمن و سنجیدند می را شخ  در 

ستی شاخص شناختی بهزی ضایت ، برادبورن عاطفی تعادل مقیاس مانند رفتند، می شمار به نیز روان  خود حرمت و زندگی نیوگارتن ر

ستفاده روزنبرگ ستگی نتایج .شد ا  ای سازه نظر از فوق ابزار بنابراین .قبول بود قابل فوق های مقیاس از یک هر با ریف آزمون همب

                                                
١ Morgan & krejcie   
٢ Karol,Rif 
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 محیط بر ،تسلط93/0خود ، پذیرش91/0دیگران  با ارتباط مثبت برای ریف ی مطالعه در آمده بدست کرونباخ آلفای.شد محسوب روا

    .باشد می 90/0زندگی  در هدفمندی 87/0شخصی ورشد است شده گزارش 86/0خودمختاری90/0

 پرسشنامه ینا و طراحی گردید؛ لیکرتی سبک به سؤال 140حاوی  ایشنامههای تلفیقی: ساخته  شرکت درکالس محقق پرسشنامه -4

های مذگور شـنامهمیزان آلفای کرونباخ هر یک از پرسـ 1گردید. در جدول  آوریجمع و توزیع منظور پاسـخگویی، ماری بهآجامعه  بین

  نشان داده شده است.

  

  هاپرسشنامه از یک هر کرونباخ آلفای میزان :1جدول 

  آلفای کرونباخ  پرسشنامه

  870/0  یانگ اینترنت پرسشنامه

  860/0  آموزیدانش کوتاه فرم(روانی امنیت پرسشنامه

  790/0  ریف کارول روانشناختی بهزیستی پرسشنامه

  851/0  یتلفیق های چند پایه ودرکالس شرکت  ساخته محقق پرسشنامه

  

 به معیار میانگین، انحراف شــامل مرکزی گرایش هایاندازه و نمودار درصــد، فراوانی، مانند توصــیفی آمار روش از هاداده تحلیل جهت

ستنباطی به منظور  بخش در استفاده شد. و هاآزمودنی های شخصیتیویژگی و هاپرسشنامه از آمده به دست اطالعات تجزیه و تحلیل منظور ا

 رگرســیون آنالیز تحلیل و ها،داده توزیع بودن نرمال  منظور به ) 1S-K( اســمیرنوف-کولموگوروف آزمون از پاســخگویی به ســواالت پژوهش

  .است شده استفاده

  ل):ها (تجزیه و تحلی یافته-3

  دهندگان پاسخ شناختی جمعیت هايالف) ویژگی

نی جنســیت فراوانتایج ند. مورد بررســی قرار گرفتنظیر (جنســیت و رشــته تحصــیلی)  ییمتغیرها بخش توصــیفی جمعیت شــناختی پژوهش

 رشته تحصیلیتایج فراوانی ن.  بوده استنفر دختر)،   129نفر پسر و  178اموزان پسر(بیشترین فراوانی مربوط به دانشگویان نشان داد پاسخ

  نفر در رشته علوم تجربی بودند. 93نفر ریاضی و فیزیک و  107نفر  در رشته علوم انسانی،  107که  نشان داد

  )ها (آزمون هاي آماريب) تحلیل داده  

  هاآزمون نرمال بودن توزیع داده

سی ادعای مطرح  سمیرنوف  -های یک متغیر کمی از آزمون کولموگوروفشده در مورد توزیع دادهجهت برر ستفادها ست.  همانطور  شده ا ا

ست،  2که در جدول  شده ا شان داده  ست 05/0 از بیش داریمعنی سطوح تمام اینکه به توجه بان صفر که معتبر بودن توزیع نرمال برای  ا فرض 

  .2ها دارای توزیع نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارمتریک وجود دارداگر دادهلذا  .شودها است، رد نمیداده

	 سمیرنوف برای متغیرهای تحقیقا-: نتایج آزمون کولموگروف2جدول

                                                
١ Kolmogorov–Smirnov 

دو متغیره و ساده، چند متغیره،  )روش های تحلیل رگرسیون،   (...و روشهای آماری همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون  :های پارامتریکروش 2

 ،تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا (anova ، روش تحلیل واریانس (آنوا t یچندگانه و رگرسیون لوجستیک) ، روش سلسله مراتبی ، آزمون ت

manova) تحلیل کوواریانس (آنکووا ، ancova ) تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکووا ، mancova (  ، روش تحلیل عاملی ، تحلیل مسیر

  ).1398(لنصاری فر، تحلیل مدل یابی معادالت ساختاري
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  روانی امنیت اینترنت به اعتیاد 
 بهزیستی

  روانشناختی

 چند هایدرکالس شرکت

  تلفیقی و پایه

 307 307 307 307 تعداد نمونه

هاکرانهبیشترین اختالف   

119/0  90/0  350/0  540/0  440/0  

107/0  80/0  105/0  617/0  311/0  

120/0-  85/0-  115/0-  095/0-  079/0-  

Z 695/0  604/0  965/0  529/0  

715/0 سطح معناداری  604/0  725/0  311/0  

  

  

  

  دارد؟ وجود رابطه آموزان دانش روانشناختی با بهزیستی اینترنت به اعتیاد بین آیا پژوهش: اوّل سؤال

واریانس  %6/45را دارا می باشد و  آموزان دانش روانشناختی بهزیستیتوان پیش بینی  اینترنت به نشان می دهد که اعتیاد  3داده های جدول

 تعیین می شود.    اینترنت به اعتیاد به وسیله آموزان دانش روانشناختی بهزیستیمتغیر 

ستگی ضریب مقدار به توجه با      شد می  96/1 از بزرگتر که  tو و مقدار=R 662/0  همب  05/0   از کوچکتر که)p( معناداری سطح و با

رابطه مثبت و معنا داری دارد، یه طورییکه بخش  آموزان دانش روانشــناختی بهزیســتی با اینترنت به توان گفت اعتیادباشــد بنابراین می می

 اینترنت،  بهزیســتی به شــود. که با کاهش یا افزایش اعتیاداینترنت تبیین می به آموزان توســط اعتیاد دانش روانشــناختی بهزیســتیزیادی از 

  یابد.آموزان کاهش یا افزایش می دانش روانشناختی

آموزان دانش روانشناختی بهزیستی با اینترنت به اعتیادرابطه بین  : ضریب رگرسیون برای تعیین3جدول.  

 R R2 F P B  t متغیر دوم متغیر اول

662/0 روانشناختی بهزیستی  اینترنت به اعتیاد  456/0  240/302  0001/0  083/0  062/0  802/2  

  

  دارد؟ وجود رابطه آموزان دانش روانشناختی بهزیستی با روانی امنیت بین  آیا :پژوهش دوم سؤال

شان می دهد که امنیت  4داده های جدول  ستیتوان پیش بینی   روانی ن شناختی بهزی شد و  آموزان دانش روان واریانس  %3/65را دارا می با

 تعیین می شود.     روانی امنیت به وسیله آموزان  دانش روانشناختی بهزیستی ابعادمتغیر 

ستگی ضریب مقدار به توجه با      شد می  96/1 از بزرگتر که  tو و مقدار=R 808/0  همب  05/0   از کوچکتر که)p( معناداری سطح و با

رابطه مثبت و معنا داری دارد، یه طورییکه بخش   آموزان دانش روانشــناختی بهزیســتی با روانی امنیت بینتوان گفت باشــد بنابراین  می می

 دانش روانشناختی ،  بهزیستی روانی شود. که با کاهش یا امنیتتبیین می  روانی امنیتآموزان توسط  دانش روانشناختی بهزیستیزیادی از 

  یابد.آموزان کاهش یا افزایش می

آموزان دانش روانشناختی بهزیستی با روانی امنیترابطه بین  :  ضریب رگرسیون برای تعیین4جدول.  

 R R2 F P B  t متغیر دوم متغیر اول

808/0 روانشناختی بهزیستی  روانی امنیت  653/0  684/306  0001/0  836/0  088/0  512/7  

 
  است؟ موثر  آموزان دانش روانشناختی بهزیستی در تلفیقی و پایه چند هایکالس آیا :پژوهش سوم سؤال

�

�
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 %7/20را دارا می باشد و   آموزان دانش روانشناختی بهزیستیپیش بینی  تلفیقی و پایه چند هایکالس نشان می دهد که  5داده های جدول 

 تعیین می شود.  تلفیقی و پایه چند هایکالس به وسیله شرکت در  آموزان دانش روانشناختی بهزیستیواریانس متغیر 

ستگی ضریب مقدار به توجه با      شد می  96/1 از بزرگتر که  tو و مقدار=R 336/0  همب  05/0   از کوچکتر که)p( معناداری سطح و با

ـــد بنابراین می می ـــتی در تلفیقی و پایه چند هایکالستوان گفت باش ـــناختی بهزیس تاثیر معناداری دارد. به طوریکه   آموزان دانش روانش

  موثر است.  آموزان دانش روانشناختی تلفیقی در افزایش بهزیستی و پایه چند هایکالس

  

   آموزان دانش روانشناختی افزایش بهزیستی  در تلفیقی و پایه چند هایکالس : رگرسیون برای تعیین تاثیر5جدول

 R R2 F P B  t متغیر دوم متغیر اول

 هایکالس در شرکت

  تلفیقی و پایه چند

336/0 بهزیستی روانشناختی  270/0  207/301  0001/0  030/0  036/0  455/8  

  :گیري نتیجه-4

ضای امروز، دنیای در سیار فواید رغم علی اینترنت، تکنولوژی گستردۀ نفوذ و کامپیوتر تکنولوژی به فزاینده تقا سیاری زیاد ب  از آن، ب

 ساخته مواجه کامپیوتر به اعتیاد ابتال از ناشی اجتماعی ارتباطات و روانی بهداشت و امنیت در اختالل با را آموزاندانش خصوصاً افراد

ست، شهای نتایج به توجه با لذا ا سی  ارتباط هدف با مطالعه اینترنت این اعتیاد زمینه در شده انجام نقیض و ضد پژوه  به اعتیاد بین برر

   .باشد تلفیقی می پایه و چند هایکالس در آموزان دانش روانشناختی بابهزیستی روانی وامنیت اینترنت

  دارد؟ نشان داد، وجود رابطه آموزان دانش روانشناختی با بهزیستی اینترنت به اعتیاد بین آیانتایج سوال اول پژوهش مینی بر اینکه 

ــتی با اینترنت به اعتیاد ــناختی بهزیس ــتیرابطه مثبت و معنا داری دارد، یه طورییکه بخش زیادی از  آموزان دانش روانش ــناختی بهزیس  روانش

آموزان کاهش یا  دانش روانشناختی اینترنت،  بهزیستی به شود. که با کاهش یا افزایش اعتیاداینترنت تبیین می به آموزان توسط اعتیاد دانش

 و ) و بن2008)، ویندهام (1390همکاران ( و )، پورشــیرازی1390وهمکاران ( شــاهی خســرو تحقیقات بانتایج یافته اینیابد. افزایش می

سوال دوم پژوهش مینی بر اینکه  .دارد ). همخوانی2007همکاران ( ستی با روانی امنیت بین  آیانتایج  شناختی بهزی  رابطه آموزان دانش روان

ـــان داد، امنیت وجود ـــتی با روانی دارد؟نش ـــناختی بهزیس رابطه مثبت و معنا داری دارد، یه طورییکه بخش زیادی از   آموزان دانش روانش

ستی شناختی بهزی سط  دانش روان ستی امنیت افزایش شود. که با کاهش یاتبیین می  روانی امنیتآموزان تو شناختی روانی،  بهزی  دانش روان

همکاران  و )، کائو1391ندوشـــن وهمکاران ( جعفری توســـط که تحقیقی این یافته پژوهش با نتایجیابد. آموزان کاهش یا افزایش می

سوم پژوهش مینی بر اینکه  )، همخوانی2013( سوال  ستی در تلفیقی و پایه چند هایکالس آیادارد. نتایج  شناختی بهزی   آموزان دانش روان

 هایتاثیر معناداری دارد. به طوریکه کالس  آموزان دانش روانشــناختی بهزیســتی در تلفیقی و پایه چند هایاســت؟ نشــان داد، کالس ثرمو

ند یه چ ـــتی و پا ناختی تلفیقی در افزایش بهزیس ـــ تایجموثر اســــت.   آموزان دانش روانش ته  این ن یاف ته این  یاف  تحقیق جعفری های با

  دارد. ) همخوانی2013وهمکاران ( کائو )، و2014()، یانگ 1391ندوشن(

شی عنوان به اینترنت اینکه به توجه با  ست شده افراد زندگی از بخ  تعدیل و برای رفع اینرو، از دارد افراد زندگی بر زیادی تأثیر و ا

   :شودمی پیشنهاد ذیل موارد روانشناختی وبهزیستی روانی امنیت بر اینترنت به اعتیاد منفی تأثیرات

 فضای در های جامعهنیازمندی به توجه با غنی محتوای تولید هدف با )معنوی و مادی هایپشتیبانی با( نخبگان در الزم انگیزه ایجاد-1

 با مقابله و خنثی سازی منظور به روانی عملیات اهداف و هاتاکتیک به نسبت های تلفیقیدانش آموزان در کالس نمودن آشنا -2سایبر

شمنان جنگ ضای در آنها علیه آفندی عملیات اجرای و روانی د سایی و تحلیل قدرت و بینش بردن باال برای تالش -3سایبر ف  و شنا

 به رسانیاطالع و آموزشی هایبسته گذاشتن اختیار در و پاسخ و جلسات  پرسش برگزاری طریق دانش آموزان از سیاسی ابهامات رفع

ضوعات از موقع سی مو صیرت ارتقاء به منظور اجتماعی و سیا سی ب های سازی دانش آموزان در کالسآگاه -4ها.آن اجتماعی و سیا
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ستاي در ریزيبرنامه و تالش و بیگانه هايرسانه دروغپردازي تلفیقی به سازي را سایت نسبت اعتماد شیدن تنوع با خودي هايبه   به بخ

ست سالیق جذب براي متنوع هايسایت ایجاد با و داخلی و بومی هايسایت  پژوهش هايمحدودیّت جمله از  مختلف. الزم به ذکر ا

 و هاآزمودنی همکاران پرورشی و آموزشی و اعتقادي تخصصی و علمی سطوح بین مغایرت پرسشنامه، سؤاالت بودن تخصصی و فنّی

  بود. تحقیق فرآیند در فنّی و ادراکی مشکالت و پرسشنامه مواد
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