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 چکیده 

اینترنتی انجام  بازی اختالل بدون و با نوجوانان در تحصیلی تنیدگی و اجتماعی سازگارانه الگوهای پژوهش با هدف مقایسهاین 

 1398-1397در سال تحصیلی    اردبیلشهر    دومجامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره  شد.  

 بازی نفر بدون اختالل 60اینترنتی و  بازی نفر با اختالل 60نفر ) 120بودند که به به روش نمونه گیری دردسترس تعداد 

مورد بررسی ای    مقابله  های  استراتژی  و  تحصیلی تنیدگیآنالین،    های  بازی  به  اعتیاد  پرسشنامهفاده از  ( انتخاب و با استاینترنتی

گیری از نرم افزار آماری  ( و با بهرهMANOVAقرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره)

SPSS  اینترنتی نمرات باالیی در  بازی دارای اختالل که نوجوانانت. نتایج به دست آمده نشان داد صورت گرف 20نسخه

(. اما >p 01/0کسب کردند) متمرکز بر حل مسئله مقابلهو نمرات پایینی در راهبردهای  هیجان مقابله متمرکز برراهبردهای 

(. با توجه به نتایج به دست آمده بر لزوم توجه به <p 01/0بین تنیدگی تحصیلی دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد)

 اینترنتی از سوی مشاوران و روانشناسان مدارس تاکید می شود. بازی دارای اختالل نوجوانان در اجتماعی سازگارانه الگوهای
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 مقدمه
  موبایل   تکنولوژی  در  پیشرفتها  و  است  افزایش  حال  در  به سرعت  مدرن   جامعه  در  آن  از  استفاده  یکم،  و  بیست  قرن  در  اینترنت  سریع  توسعه  با

  اینترنت   اگرچه.  می کند  را تشدید  پدیده  این  می نمایند،  میسر  تبلت ها  و  هوشمند  تلفن های  طریق  از  را  اینترنت  به  دسترسی آسان  اکنون  که

از   افراد برخی واقع، در. شود افراد برای  مشکالتی به منجر می تواند  گردد، آن، اعتیادی از استفاده که زمانی است مفید روزمره، زندگی در

  1است)تروژاک  مختلف منفی پیامدهای  و نشانگان وابستگی شخصی، آشفتگی مسبب که می برند رنج اینترنت،   از استفاده در کنترل کمبود

  دانلود   )مثل  اینترنت  از  اعتیادی  استفاده  اشکال  سایر  و  اینترنتی  بازی  شامل  که  است  گستره  سازهای  اینترنت،  به  (. اعتیاد2015و همکاران،  

  تا   درصد  از یک  اختالل،  این  شیوع.  می شود  اعتیادی(  آنالین  خرید  و  اجتماعی  شبکه های  به  سایت های مربوط  از  افراطی  استفاده  اعتیادی،

  اعتیاد  متعدد تعاریف مختلف، کشورهای در اینترنت به متغیر دسترسی میزان دلیل به احتماالً این تفاوت،. است  شده گزارش درصد 7/36

و   3پسران بیشتر گزارش شده است)وادلین  در اختالل این شیوع (2014 همکاران، و 2)هو  است متفاوت، ابزارهای تشخیصی و اینترنت به

پژوهشگران همواره به دنبال بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر اینگونه رفتارها می باشند. در این راستا برخی از مطالعات    (.2016همکاران،  

است   مدارا های آگاهانه و منطقیروش مورد استفاده از سوی نوجوانان اشاره کرده اند. راهبردهای مقابله به 4اجتماعی   سازگارانه الگوهایبه 

   (.1390گیرد)سادوک و سادوک،  قرار می های مبارزه با منبع استرس مورد استفادهروش برای این اصطالح

شخص در پاسخگویی به عامل   دارد. یکی از ین رویکردها بر جایگاه تمرکز مقابله و فعال بودن دو رویکرد عمده برای فرآیندهای مقابله وجود

 فعال غیر شود و به طور نزدیک یکرد در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا شخص می تواند به مسألهرو این دارد. تنش زا تاکید

 کند و عمدتاً بر مهار هیجانات مرتبط با آن متمرکز است. در رویکرد دوم به این مسألهمی کند تا آن را حل کند یا از آن جتناب کوشش 

کند. با ترکیب  های رفتاری استفاده میشود یا از روشزا مواجه میتنش  شناختی با رویداد هایز روشا پرداخته می شود که آیا فرد با استفاده

آور در نظر گرفت و  زا و استرسگیری فرد نسبت به عامل تنشتوان جهتتری به دست می آید، یعنی میاین دو رویکرد به مفهوم منسجم

 متمرکز بر مقابله در رفتار 6(. همچنین به اعتقاد الزاروس 1993، 5کرد)موس و اسکیفر  اجتنابی و گرایشی تقسیم مقابله را به دو حیطه

هیجان، توجه ما بیشتر به تغییرات   متمرکز بر هایشویم، در حالی که در رفتار مقابلهعمل می وارد زامسأله، برای تغییر مستقیم عوامل تنش

(. نتایج مطالعه  1993خود را کنترل کند )الزاروس،   کند هیجاناتهیجان، فرد سعی میمقابله متمرکز بر   احساسات معطوف به آن است. در

و راهبردهای مقابله ای مسئله محور  مانند اعتیاد به اینترنت ( نشان داد که بین گرایش به رفتارهای پرخطر 1395بهبهانی نژاد و مکوندی)

بطه مثبت وجود دارد. نتیجه رهای پرخطر و راهبردهای مقابله ای هیجان محور راو اجتنابی ارتباط منفی وجود دارد. اما بین گرایش به رفتا

 ( نیز به دست آمد. 2015همکاران) و ( و لئونارد1395در مطالعه محمدعینی و فیاض)  مشابه

نتایج مطالعات نشان دادند    .تواند  تاثیراتی بر کارکردهای تحصیلی داشته، یا برعکس از آن تاثیر پذیردوه براین وجود رفتارهای پرخطر میعال 

شوند میزان بروز چنین رفتارهایی را در بین دانش آموزان  های آموزشگاهی که با هدف افزایش دانش سالمت دانش آموزان ارائه میکه برنامه

به  یلیتحصتنیدگی است.  8تنیدگی تحصیلی ،یکی از این عوامل تحصیلی (.1997و همکاران،  7دهند)داگالس به طور معناداری کاهش می

-تعریف میبه آن دانش  یاب یدست یبرا یکاف برنداشتن زمان یبه دانش و به طور هم زمان، ادراک فرد مبن ندهیفزا ازیاحساس ن عنوان

بر  یفرد مبن یابیبر ارز یلیتحص تنیدگی فیدر تعرنیز ( 2008)10نکیو باکن کل نستونیو رس،یبا نک،. کلی(9،2001)گادزال و بالگلو شود

کند، در    دایادامه پ  نکهیا  ای  ابد یاگر شدت    یلیاسترس تحص  اشاره کردند.  خود  یو منابع درون فرد  یتیمطالبات موقع  نیب  یتجربه ناهماهنگ

 نتایج ( در 2013)11خصوص مونسین  در این .(2010)دان و همکاران،  کندیم جادیافراد ا یرا برا  یمشکالت یستیو بهز یسالمت روان نهیزم
مطالعه ای گزارش کرد که برداشت و نگرش دانش آموزان از تحصیل در کاهش ترک تحصیل و گرایش نوجوانان به رفتارهای خطرناک تاثیر  

 
1 - Trojak 
2 - Ho 
3 - Vadlin 
4 - Coping Strategies 

5  - Moos & Schaefer 
6 - Lazarus & Folkman 

7 - Douglas 
8 - Academic Stress 
9 - Gadzella & Baloglu 
10 - Klink, Byars-Winston & Bakken 

11 - Monsen 



با از  مانند اعتیاد به اینترنت که رفتار پرخطر  ندنشان داد( در تحقیقی 1396، فالحی و احمدی )عطادختگذار می باشد. همچنین 

پرخطر    یرفتارها  انسیدرصد از کل وار  45نشان داد که    زین  ونیرگرس  لیتحل  جیآن ارتباط مثبت و معنادار دارد. نتا  یفه ها و مؤل  یگانگیخودب

( نشان دادند که بین درگیری با مدرسه و رفتار  2016و همکاران) 1در تحقیقی میسکال  شود. یم نییتب یلیتحص یگانگیازخودب لهیبه وس

های پرخطر رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که درگیری با مدرسه توانایی پیش بینی معنادار  

 رفتارهای پرخطر را در دانش آموزان دارد. 

اینترنتی به ویژه در بین دانش آموزان و مشکالت ناشی از آن، بررسی عوامل موثر در این خصوص   زیبا  روز افزون اختالل توجه به شیوع با

  و  اجتماعی سازگارانه الگوهای می تواند به عنوان گامی مهم در کاهش و پیشگیری این اختالل محسوب شود. لذا این مطالعه به مقایسه

 اینترنتی پرداخت.   بازی  اختالل  بدون  و  با  نوجوانان  در  تحصیلی  تنیدگی

 

 روش پژوهش
شهر   دوممقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوره -روش پژوهش حاضر علّی

نفر از دانش آموزان جامعه آماری بود که به روش نمونه  120بودند. نمونه آماری پژوهش شامل  1398-1397در سال تحصیلی  اردبیل

  با  نوجوانانشناسایی و در دو گروه  (2002چانگ،  وانگ و)آنالین  های بازی به اعتیادگیری دردسترس و بعد از غربالگری با پرسشنامه 

برای این منظور بعد از کسب مجوزهای الزم از اداره  جایگزین شدند  نفر(.    60)اینترنتی    بازی  اختاللنفر( و بدون    60)اینترنتی    بازی  اختالل

داده شد. سپس پرسشنامه   توضیحاقدام به انتخاب نمونه آماری شد. ابتدا اهداف پژوهش برای دانش آموزان  اردبیلآموزش و پروش شهر 

  به   اعتیادیار آنان قرار گرفت و بعد از تکمیل شده جمع آوری شد. سپس دانش آموزانی که نمرات باال در پرسشنامه  کدگذاری شده و در اخت

نفر نیز از دانش آموزانی که نمرات پایین کسب کرده بودند،    60نفر شناسایی و همچنین تعداد    60کسب کرده بودند تعداد  آنالین    های  بازی

ها حضور  شنامه سایر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. همچنین پژوهشگر در زمان تکمیل پرسشنامه ها در کالسشناسایی و با توجه به کد پرس

آوری و اطالعات با آزمون تحلیل واریانس  ها بعد از تکمیل شدن جمعآموزان پاسخ داد. در نهایت پرسشنامهداشت و به سواالت احتمالی دانش 

مشخصات ابزار گردآوری اطالعات به  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.    SPSSاز نرم افزار آماری  گیری  ( و با بهره MANOVAچندمتغیره)

 شرح ذیل می باشد: 

 در  ایجاد تغییراتی  با  که  ابزار  این.  شد  ساخته  (2002)2چانگ   و  توسط وانگ  پرسشنامه  این  :آنالین بازی های  به اعتیاد پرسشنامهالف( 

  به ندرت، ) لیکرت یک مقیاس پنج درجه ای روی ماده هر استکه ماده 20 شده، دارای ساخته( 1996)3یانگ اینترنتی اعتیاد پرسشنامه

. می آید  دست  به  ماده ها  کل  نمرات  از جمع  آنالین  بازی های  به  اعتیاد  در  فرد  نمره.  می شود  نمره گذاری  (همیشه  اغلب،  مکرراً،  گاهگاهی،

  و  می دهد. وانگ نشان را آنالین بازی های به بیشتر تمایل باالتر  نمره است و 100-20 بین پرسشنامه این حاصل از طیف نمرات

( در مطالعه خود  1394پیام و همکاران) گزارش کردند. همچنین در ایران زندی 91/0این  برای را کرونباخ  الفای ضریب ،(2002)چانگ 

 گزارش کردند.    95/0پرسشنامه را    این  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب

پرسیشینامه  به منظور بررسیی این متغیر از پرسیشینامه راهبردهای مقاله ای اسیتفاده شید.    :اجتماعی  سشازگارانه  الگوهای پرسشششنامهب( 

عوامل جمله ای  از طریق روش تحلیل   جمله می باشید و بر اسیاس بررسیی های بلینگر و موس  19  شیامل  (1981)4مقابله ای بیلینگز و موس

جمله    ٧جمله و پاسخ های مقابله اجتنابی با    ٦رفتاری فعال با    جمله، پاسخ های مقابله  ٦پاسخ های مقابله شناختی با    این پرسشنامه شامل

ه را در بر  جمل  ١١هیجان با    جمله و شییوه مقابله متمرکز بر  ٨متمرکز بر حل مسیئله با    می باشید، از طرفی این پرسیشینامه به دو شییوه مقابله

  وقت، اسیتفاده شیده اسیت و آزمونی براسیاس گزینه ای که هیچ یک مقیاس چهار گزینه ای همیشیه، اغلب، گاهی،  در این آزمون از  می گیرد.

پایایی این پرسیشینامه به روش الفای کرونباخ توسیط سیازندگان آن برای    (.1998،  5هلینکنمره می گیرد)  ٣انتخاب می کند بین صیفر تا  

پایائی این  (. همچنین در ایران  1998هلینک،  )  گزارش شییده اسییت  73/0  مقابله اجتنابی  و  76/0  رفتاری  مقابله  ،  78/0  شییناختیمقابله  

  0/  ٧٨گردیده و ضیریب پایائی آن برابر با    محاسیبه  براون  –تصینیف و با اسیتفاده از روش اسیپیرمن    به روش  (1372)  آزمون توسیط پورشیهباز

 
1  -  Miskel 
2 - Whang & Chang 
3 - Young 
4 - Billings & Moos 
5 - Kleinke 



با اندکی دخل و تصیرف به تنظیم و ترجمه مجدد این پرسیشینامه   (1996)قدمگاهی. همچنین روایی این پرسیشینامه را   آمده اسیت  دسیت به

 و روایی آن را مطلوب گزارش کرده است.  را از طریق باز آزمایی بدست آورد 79/0پرداخته و ضریب پایایی  

  اس یاز مق  یر یرا با الگوگ  یلیپرسشنامه استرس تحص  دینسخه جد(  2005) و همکاران2زاژاکووا :  (1ASQ) لیینامه استرس تحصش پرس(ج 

. در  شودی م یریگ اندازهتحصیل مربوط به  فیتکل 72 قیاز طر یلصیتح استرس مفهوم اسیمق نیتوسعه دادند. در ا 3لدستونیم یلیتحص

  11 اسیمق کی یرا بر رو ف یتکل 27از  کیهر  ییاسترس زا زان ی تا م شودی خواسته م کنندگان از مشارکت  یلیاسترس تحص اسیمق

،  زاژاکووا و همکاران )کنند نییتع (ده نمره)باشدی تا کامالً استرس زا م (نمره صفر) باشدی زا نم استرس وجه چیاز به ه کرتیل یدرجها 

از روش های آماری تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی   ASQ به منظور تعیین روایی عاملی(  1389(. در مطالعه ای شکری و همکاران)2005

نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی با استفاده از چرخش   کردند واز ضرایب آلفای کرونباخ استفاده  ASQ و به منظور بررسی همسانی درونی

از چهار عامل دشواری عملکرد تحصیلی در کالس، دشواری عملکرد تحصیلی در بیرون از کالس، دشواری   ASQ کهاوبلیمین نشان داد 

 تعامل در دانشگاه و دشواری مدیریت کار، خانواده و دانشگاه تشکیل شده است. شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی بر پایه نرم افزار

LISREL همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کل و مولفه های آن را به ترتیب باال برابر  کرد. ، وجود عوامل چهارگانه را تایید

رای نمونه های سوئدی  ب  72/0و    76/0،  72/0،  70/0،  87/0در نمونه های ایرانی و به ترتیب باال برابر    70/0و    83/0،  85/0،  87/0،  93/0

 گزازش کردند. 

 
 یافته های پژوهش

( و  21/1و ) 37/16رفتارهای پرخطر اینترنتی  بازی اختاللهای پژوهش میانگین و )انحراف معیار( سن گروه دانش آموزان با طبق یافته

( بود. همچنین در هر دو گروه بیشترین فراوانی پسر و کمترین فراوانی دختر  25/1و )  42/16اینترنتی    بازی   اختاللگروه دانش آموزان بدون  

 و کمترین فراوانی پایه سوم متوسطه بودند.   اولدو گروه بیشترین فراوانی پایه    در هر  همچنینبودند.  

 اینترنتی   بازی  اختالل  بدون  و  با  متغیرهای پژوهش در نوجوانان(: میانگین و انحراف معیار  1جدول )

 انحراف معيار ميانگين گروه متغير

متمركز بر حل  مقابلهشيوه 

 مسئله 

 2/ 52 12/ 03 اینترنتی بازی با اختالل

 4/ 37 18/ 20 اینترنتی بازی بدون اختالل

  شيوه مقابله متمركز بر

 هيجان 

 5/ 42 27/ 15 اینترنتی بازی با اختالل

 3/ 78 15/ 80 اینترنتی بازی بدون اختالل

 تنيدگی تحصيلی 
 14/ 28 80/ 25 اینترنتی بازی با اختالل

 14/ 17 79/ 70 اینترنتی بازی بدون اختالل

 
 اینترنتی ارائه شده است.   بازی  اختالل  بدون  و  با  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک در نوجوانان(  1در جدول )

 

 (: نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها 2جدول )

 سطح معنی داری F Df1 Df2 متغير

 0/ 364 118 1 0/ 890 متمركز بر حل مسئله مقابلهشيوه 

 0/ 310 118 1 0/ 935 هيجان شيوه مقابله متمركز بر

 0/ 288 118 1 1/ 046 تنيدگی تحصيلی

 
1 - academic stress questionnaire 
2 - Zajacova 
3 - Midiloston 



 
 ها برابر هستند. دهد که واریانس ( نشان می<05/0pها ) داری خطای آزمون برابری واریانس( سطح معنی2طبق نتایج جدول )

 

 مربوط به متغیرهای پژوهش (: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیره  3جدول )

 F مقدار  نام آزمون 
df  

 فرضيه
df  خطا P 

مجذور 

 اتا

 مدل 

 0/ 985 0/ 001 116 3 4236/ 041 0/ 985 اثر پيالیی

 0/ 985 0/ 001 116 3 4236/ 041 0/ 006 المبدا ویلکز

 0/ 985 0/ 001 116 3 4236/ 041 130/ 260 اثر هتلينگ

 0/ 985 0/ 001 116 3 4236/ 041 130/ 260 بزرگترین ریشه خطا

 گروه

 0/ 730 0/ 001 116 3 120/ 756 0/ 730 اثر پيالیی

 0/ 730 0/ 001 116 3 120/ 756 0/ 215 المبدا ویلکز

 0/ 730 0/ 001 116 3 120/ 756 3/ 367 اثر هتلينگ

 0/ 730 0/ 001 116 3 120/ 756 3/ 367 بزرگترین ریشه خطا
 

 
شمارد. این  ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می دهد سطوح معناداری تمام آزمون( نشان می3همانطور که جدول )

  p<  ،75/120  01/0داری وجود دارد.)های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنیدهد که در گروهنتایج نشان می

F=  ،21/0  ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای  درصد از واریانس مربوط به اختالف بین گروه  74دهد که  = المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می

 باشد. وابسته می

 

 العه مورد مط (: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی متغیرهای  4جدول )

منبع 

 تغيير
 متغير وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 اتا F P مجذورات

 مدل 

متمركز بر حل  مقابلهشيوه 

 مسئله
751 /3640 1 751 /3640 675 /203 001 /0 927 /0 

 0/ 919 0/ 001 184/ 107 2857/ 317 1 2857/ 317 هيجان شيوه مقابله متمركز بر

 0/ 865 0/ 001 159/ 483 2651/ 45 1 2651/ 45 تنيدگی تحصيلی

 گروه

متمركز بر حل  مقابلهشيوه 

 مسئله
129 /286 1 129 /286 982 /20 001 /0 420 /0 

 0/ 412 0/ 001 18/ 211 241/ 364 1 241/ 364 هيجان شيوه مقابله متمركز بر

 0/ 036 0/ 089 2/ 057 26/ 485 1 26/ 485 تنيدگی تحصيلی

 

 
وجود دارد   داریتفاوت معنیاینترنتی    بازی  اختالل  بدون  و  با  نوجوانان  در  اجتماعی  سازگارانه  الگوهایدهد  ( نشان می4همانطور که جدول )



(01/0 p< به طوری که .)و نمرات پایینی در  هیجان مقابله متمرکز بر نمرات باالیی در راهبردهای اینترنتی  بازی اختاللدارای  نوجوانان

  0/ 01(. اما بین تنیدگی تحصیلی دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد) >p 01/0کسب کردند) متمرکز بر حل مسئله مقابلهراهبردهای 

p> .) 

 
 گیریبحث و نتیجه

به  نتایج  اینترنتی انجام شد.    بازی   اختالل  بدون  و  با  نوجوانان  در  تحصیلی  تنیدگی  و  اجتماعی  سازگارانه  الگوهای  مقایسه  با هدفپژوهش    این

داری وجود دارد. به طوری  اینترنتی تفاوت معنی بازی اختالل بدون و با نوجوانان در اجتماعی سازگارانه الگوهاینشان داد که دست آمده 

متمرکز    مقابلهو نمرات پایینی در راهبردهای    هیجان  مقابله متمرکز براینترنتی نمرات باالیی در راهبردهای    بازی  دارای اختالل  که نوجوانان

( و  2015همکاران) و لئونارد ،(1395هبهانی نژاد و مکوندی) نتیجه به دست آمده با مطالعات(. >p 01/0کسب کردند) بر حل مسئله

( نشان داد که بین گرایش به  1395نتایج مطالعه بهبهانی نژاد و مکوندی)خصوص  . در اینهمچوشی داشت (1395محمدعینی و فیاض)

رفتارهای پرخطر و راهبردهای مقابله ای مسئله محور و اجتنابی ارتباط منفی وجود دارد. اما بین گرایش به رفتارهای پرخطر و راهبردهای  

( نیز به  2015همکاران) و ( و لئونارد1395مطالعه محمدعینی و فیاض)مقابله ای هیجان محور رابطه مثبت وجود دارد. نتیجه مشابهی در 

   دست آمد.

  به منظور یی ها راستا مقابله به عنوان کوشش نیدر ا .کنندیرا روزانه تجربه م ادیینوجوانان عوامل استرس زای ز ازی تعداد قابل توجه

مقابله مسئله   استراتژی رییکارگ باشد. به یفشارزا م طیشرا یمنف امدهایی از پ رییبرای جلوگ ییتالش ها ای طیتطابق فرد با مح شیافزا

عمل کند. به   یطیاسترس های مح ایو  یطیمحی در برابر اثرات بالقوه منف یبه عنوان عامل محافظت ای یمدار ممکن است به صورت مانع

  دادهای یکنند از نحوه کنترل رو یاستفاده م یه از مقابله عملک یکسان  راهبرد مقابله ای است. نیمسئله مدار سازگارانه تر مقابله یطور کل

  ی ممانند اعتیاد به اینترنت به رفتارهای پرخطر  شیو گرا یجانیمشکالت رفتاری و ه  معرض دارند و کمتر در شترییب تیاسترس زا رضا

 راهبرد  نیشود و افرادی که از ا  یاسترس زا منجر م  دادهاییبخش با رو  تینه چندان رضا  سازگاری  مدار به  جانیکه مقابله ه  یحال  باشند در
 دارند.   شیمعموالً مضطرب و افسرده هستند و به احتمال باالتری نسبت به رفتارهای پرخطر گرا  ،کنند  یاستفاده م

توجه به ایینکه   (. با<p  01/0قسمت دیگر نتایج به دست آمده نشان داد که بین تنیدگی تحصیلی دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامد) 

 در این خصوص مطالعه ای صورت نگرفته است امکان مقایسه نتیجه به دست آمده میسر نشد. 

در تبیین این یافته می توان بیان نمود که تحصیلی همواره به عنوان یکی از عامل های اصلی تنیدگی برای دانش آموزان و دانشجویان  

از انتظارات    یناش  یلیبه دو بخش استرس تحص  توانیآموزان را مدر دانش   یلینابع استرس تحصم  (.2011  ،1تسی)تان و  محسوب می گردد

براین اساس دانش آموزان دارای   (.2010کرد)دان و همکاران، یبند میتقس یاز انتظارات شخص یناش یلیصتحو معلمان و استرس نیوالد

اینترنتی خود توجه کمتری به درس و فعالیت های آن داشته باشند، لذا براین اساس  اینترنتی ممکن است به سبب اعتیاد  بازی اختالل

  بازی   اینترنتی در حد طبیعی خود باشد، و چون دانش آموزان دارای اختالل  بازی  ممکن است میزان استرس در دانش آموزان بدون اختالل

 وسط دو گروه مورد مطالعه نزدیک هم باشد. اینترنتی تنیدگی کمتری دارند، براین اساس میران نمرات کسب شده ت

آموزان و استفاده از روش نمونه  اجتماعی دانش  -از جمله محدودیت های این پژوهش می توان بر عدم کنترل وضعیت تحصیلی و اقتصادی

اعی دانش آموزان  اجتم -شود در مطالعات آتی وضعیت تحصیلی و وضعیت اقتصادیاشاره کرد. براین اساس پیشنهاد می دردسترس گیری

 کنترل شود. همچنین از روش های نمونه گیری احتمالی بهره گرفته شود.  
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