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 چکیده
جتماعی است که شامل نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت بوده و ا-شناختی اعتیاد اینترنتی نوعی اختالل روان مقدمه:

های اجتماعی، خودکارآمدی،  شود. هدف این پژوهش تبیین رابطه بین مهارت استفاده بیمارگونه و وسواسی از اینترنت را شامل می
 زان ورزشکار مقطع متوسطه بود. آمو سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانش

 921نمونه آماری تحقیق  همبستگی بود.-هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی این تحقیق با توجه به ها: مواد و روش

استان ایالم بودند که به روش تصادفی چند  9911-19آموزان ورزشکار مقطع متوسطه در نیمه دوم سال تحصیلی  شـنفر از دان
، (GSE)خودکارآمدی عمومی(، TISS)نهای اجتماعی نوجوانا  مهارت گیری شدند. با استفاده از مقیاس ای نمونه طبقه ای مرحله

 SPSSافزارهای  ها از نرم آوری شدند. در تحلیل داده های مطالعه جمع داده (IAT)یاعتیاد اینترنت و مقیاس (LSQگی)دـنز بکـس

vol.19  وsmart PLS3 .استفاده شد 

آموزان ورزشکار مقطع متوسطه استان ایالم  های اجتماعی دانش مطابق نتایج مطالعه نمره مهارت های پژوهش: یافته

برآورد گردید. سبک زندگی نیز در  99/51و نمره اعتیاد اینترنتی  19/279، نمره سبک زندگی 19/99، نمره خودکارآمدی 19/929
 نمود. ا را تعدیل می آموزان ورزشکار و اعتیاد اینترنتی آنهرابطه خودکارآمدی دانشدرصد  11سطح اطمینان 

با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، سبک زندگی در رابطه خودکارآمدی دانش آموزان ورزشکار با  گیری: نتیجهبحث و 

ود سبک زندگی و تقویت خودکارآمدی در پیشگیری اعتیاد اینترنتی، نقش تعدیل گر را داشت و لزوم مداخالت الزم جهت حفظ و بهب
 های موثر برای دانش آموزان ضروری می باشد. از اعتیاد به اینترنت با آموزش
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 مقدمه
امروزه اینترنت بیش از تلویزیون و ماهواره وقت 

و به صورت گسترده در ، دادهمردم را به خود اختصاص 
های آموزش، تحقیق، تبادل اطالعات، ارتباط  زمینه

 و، (9د)رو کار می بهبین فردی، علم و سرگرمی 
در  ها دانشکده و در منازل، مدارس آن بهدسترسی 

وانان و ــنوجوری که ــبه ط ،تـاسزونی ـفال ــح
وب ـســمحنترنت ـــآموزان کاربران اصلی ای دانش

ها از اینترنت برای جستجوی  آن .(2-5)شوند می
های گفتگو،  سایت های آنالین، وب اطالعات، بازی

افزار و فایل  ارسال ایمیل، جستجوی وب، دانلود نرم
رسانه و گوش دادن به موسیقی و تماشای فیلم استفاده 

کاربران اینترنت را  درصد از 99و  ،(9،9،1،9)دکنن می
استفاده بیش از حد از ، با این حال دهند تشکیل می

تواند  می این قشردر بین یا اعتیاد اینترنتی اینترنت 
اعتیاد ، زیرا (2،5،1،7،9)آفرین باشد بسیار مشکل

انش ــاینترنتی معموالً منجر به اختالل در کنترل تک
شود که در آن فرد توانایی کنترل استفاده از  می

و این شرایط در نهایت برای  ،(9،1،91)ندارداینترنت را 
وی منجر به عملکرد اجتماعی، روانی، فیزیکی، تحلیلی 

، و (99،92)ای های کاری و حرفه مختلف و دشواری
 ،(99دد)گر های مختلف زندگی می اختالل در زمینه

 های ناراحتی چون تبعاتی اینترنتی اعتیادچنین  هم
 چشم، سوزش تورم و سردرد،چون  هم جسمانی
دست،  مچ و انگشتان مفصل درد درد، گردن کمردرد،

 عوامل و اشتها در اختالل و خوابی بی یا خوابی کم
در  شرکت به تمایل عدم تحصیلی، افت چون دیگری
 ان،ـــدوست عــجم یا انوادگیـــخ محافل ها، کالس

تمایل  و پرخاشگری شخصی، نظافت به توجهی بی
، به (95)را در پی دارد تنهایی و انزوا به حد از بیش

اثرات : در پی داردنیز را موارد زیر اعتیاد اینترنتی  عالوه
کاهش مشارکت در  منفی بر عملکرد تحصیلی یا کاری؛

کاهش و یا عدم  خانواده یا کاهش ارتباط با دوستان؛
احساس اضطراب  ها؛ ها یا حرفه عادتعالقه به سایر 

؛ انجام اقداماتی رایانههای بدون  یا افسردگی در زمان
 . (91میزان استفاده از رایانه/اینترنت)برای پنهان کردن 

اعتیاد  افزون روز گسترش به با توجه از این رو
آموزان  اینترنتی در میان نوجوانان و خاصه دانش

قابل ذکر  .باشد می مهمشناسایی عوامل موثر بر آن 
های شخصیتی با اعتیاد  است که عواملی چون ویژگی
(. از جمله این 95اند) اینترنتی مرتبط شناخته شده

همبستگی  یهای شخصیتی که با اعتیاد اینترنت ویژگی
توان به باورهای خودکارآمدی  اند، می نشان داده

سبک زندگی  و های اجتماعی ضعیف ضعیف، مهارت
در این پژوهش به تبیین  لذا(، 99کرد) اشاره ناسالم

های اجتماعی و سبک  رابطه بین خودکارآمدی، مهارت
آموزان ورزشکار مقطع  دانشزندگی با اعتیاد اینترنتی 

 .شده استپرداخته استان ایالم متوسطه 
های اجتماعی به عنوان  مهارتگفتنی است که 

ای که  گرفته شدهفرارفتارهای اجتماعی مورد قبول و 
 ارتباط با دیگران و بهبود کیفیت زندگی می موجب

 متقابل کنش برقراری در، و (97اند) د، تعریف شدهنشو
 مهمی نقش اجتماعی پذیرش در مفید ارتباط و ثروم

الزم  های ها توانایی این مهارت ، به عالوه(99د)ندار
(. 91باشند) آمیز می برای انجام رفتار هدفمند و موفقیت

اجتماعی بندورا -بر اساس نظریه شناختیاز سوی دیگر 
ثیرگذار بر محیط اکننده و ت که انسان را عامل تعیین

داند یکی از عوامل موفقیت در زندگی  خود می
 به فرد های قضاوت یا باورها به خودکارآمدی است که

 اشاره ها مسئولیت و وظایف انجام در خود های ییتوانا
 و بوده فعال موجودی انسانباید توجه داشت که . دردا
به باور بندورا . گذارد می اثر خود زندگی رویدادهای بر

 نه و شوند می رانده درونی نیروهای توسط نه افراد
 د،نده می سوق عمل به را ها آن محیطی های محرك

 و محیط رفتار، عملکرد، شناختی روان کارکردهای بلکه
سبک سو  از دیگر. (21)کند می تعیین را آن محرکات

رجیحات، تمایالت و ـــو از تــیک الگنیز ی ـــزندگ
   .(29باشد) های فرد می ارزش

های صورت  مطابق پژوهشکه  داشتنظر مدباید 
افراد معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی از  گرفته

ک زندگی سالم در وضعیت نامطلوبی به سر ــنظر سب
های  مهارت ها پژوهشچنین مطابق  ، هم(22)ندبر می

اجتماعی و خودکارآمدی با نگرش به مصرف مواد در 
در دیگر  ، در حالی که(29)طه دارندــنوجوانان راب

منفی بین خودکارآمدی اجتماعی  ای رابطه ها پژوهش
با استناد  (، به عالوه25)گزارش شدو اعتیاد به اینترنت 
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که هر چقدر افراد  مشخص شد مطالعاتنتایج به 
وابستگی به اینترنت  ،خودکارآمدی باالیی داشته باشند

با توجه به موارد مطرح . (29)شود میپایین  ها در آن
 سبک گر تعدیل نقشدر این پژوهش به بررسی شده 

 آموزان دانش اجتماعی های مهارت رابطه در زندگی
نقش  چنین هم و ها آن اینترنتی اعتیاد با ارورزشک
دی ــدر رابطه خودکارآمسبک زندگی  رــگ تعدیل
ها  نترنتی آنــاییاد ـــکار با اعتــورزشآموزان  دانش

 می پردازد.

 ها  مواد و روش
ق ــیــقــش از روش تحــژوهـــن پـــدر ای
است. توصیفی به این  شدههمبستگی استفاده -توصیفی

که به توصیف بودند  درصدد انسبب که پژوهشگر
د و همبستگی از آن جهت که نها بپرداز شرایط یا پدیده

با استفاده از تحلیل همبستگی یا کوواریانس به دست 
معادالت ساختاری در پی  یابی رویکرد مدلآمده توسط 

. دبودن شناسایی روابط ساختاری موجود در بین متغیرها
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جزء تحقیقات کمی 

 . شود محسوب می

بارت بودند از ــالعه عــهای ورود به مط مالك
آموزان مقطع متوسطه که در قالب یک تیم  دانش

پرداختند و به  ای می به ورزش حرفهباشگاهی رسمی 
بر اساس آمار مشارکت در تحقیق رضایت داشتند. 

آموزش و پرورش  دایره طرح و برنامه سازمانمستند از 
داد ــتع 9911-19 تحصیلی در سال ان ایالمــاست

 برآورد گردید.نفر  99111آموزان مقطع متوسطه  دانش

به گیری  نمونهدر این پژوهش الزم به ذکر است که 
ای با انتساب  طبقهای  تصادفی چند مرحلهصورت 

های  شهرستانمتناسب صورت گرفت. ابتدا مناطق و 
گانه استان ایالم به دو حوزه جغرافیایی شمالی  چهارده

حوزه انتخابی شمالی سه از و جنوبی تقسیم شده و 
شهرستان و دو منطقه و از حوزه انتخابی جنوبی یک 
شهرستان و دو منطقه انتخاب شدند. به دلیل مرکزیت 

آموزان آن که سهم  شهرستان ایالم و تعداد زیاد دانش
دهند،  آموزان استان را تشکیل می ای از دانش هعمد

ای مستقل برای شهر ایالم در نظر گرفته شد.  سهمیه
در نهایت برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان 

آموز  دانش 512استفاده شد که مطابق آن تعداد نمونه 

، ورزشکار زآمو دانش 921که از این تعداد  گردید برآورد
 ای در قالب یک تیم رسمی رزش حرفه)پرداختن به و

  بودند.( باشگاهی
 :(TISS)انهای اجتماعی نوجوان  مقیاس مهارت

توسط  های اجتماعی نوجوانان  مهارت نامه پرسش
 51دارای طراحی شده و ( 9112)ایندربیتزن و فوستر

به دلیل عدم انطباق با  (29شماره) گویهکه  بودهگویه 
قابل ذکر است که عبارات . (27)فرهنگ ایران حذف شد

رح ــشن ــایبه ش گزینه ــنامه دارای ش این پرسش
(، خیلی کم درست صفراصالً درست نیست)باشد.  می

(، تا حدی درست 2، کمی درست است)(9است)
( و همیشه درست 5(، بیشتر اوقات درست است)9است)
های  گفتنی است که نحوه ارزیابی مهارت(. 1است)

نامه بدین صورت  توسط این پرسشاجتماعی هر فرد 
اش باالتر از میانگین باشد،  است که اگر فردی نمره

تر  های اجتماعی باال بوده و اگر پایین دارای مهارت
الزم به ذکر  .های اجتماعی پایین دارد باشد، مهارت

بر اساس استاندارد تست به عنوان  19است که نمره 
اعتبار این سیاهه میانگین در نظر گرفته شده است. 

گزارش شده  1/1( 9112توسط ایندربیتزن و فوستر)
های  نامه مهارت است. روایی همگرایی پرسش

 های متفاوت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر به شیوه
مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده داللت بر 

خیصی قابل قبول این ـــگرا و روایی تشـــروایی هم
ثبات ی نامه برا . پایایی این پرسشدارده نام پرسش
 گزارش شده است.    99/1درونی 

این  :(GSE)نامه خودکارآمدی عمومی پرسش
( برای 9192نامه توسط شرر و همکاران) پرسش

ومی طراحی شد. این ـــسنجش خودکارآمدی عم
بوده و انتظارات  گویه 97نامه دارای  پرسش

میل به آغازگری  ها در سه سطح خودکارآمدی آزمودنی
الش جهت تکمیل رفتار و مقاومت در رفتار، ادامه ت

گذاری آن بر  سنجد. نمره رویارویی با موانع را می
 (،9)کامالً مخالفم ای اساس لیکرت پنج درجه

 (5)، کامالً موافقم(9)، موافقم(1)نظر ، بی(2)مخالفم
و  91ود. باالترین نمره خودکارآمدی ــش انجام می

خواهد بود. نمرات باالتر  97ترین نمره برابر  پایین
( 9192تر است. شرر) نشانگر خودکارآمدی بیشتر و قوی
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اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ را برای 
در است.  نمودهذکر  79/1خودکارآمدی عمومی 

و  91/1ضریب اعتبار از طریق دو نیمه کردن  یپژوهش
 . (29)است گزارش شده 91/1کرونباخ آلفای 
به منظور  (:LSQ)دگیـنزبک ـسسش نامه پر

نامه سبک  پرسشسنجش متغیر سبک زندگی از 
)سالمت جسمانی، ابعاد دارایه که داستفاده شزندگی 

ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از 
شناختی، سالمت معنوی،  ها، سالمت روان بیماری

و مواد مخدر، سالمت اجتماعی، اجتناب از داروها 
باشد. این  ( میپیشگیری از حوادث و سالمت محیطی

 بوده و طیف پاسخگویی آن  گویه 71 نامه دارای پرسش
( تا کامالً 9که از خیلی مخالفم) باشد میاز نوع لیکرت 

برای به دست آوردن  .شود گذاری می ( نمره9موافقم)
 ها گویهنامه مجموع امتیازات همه  امتیاز کلی پرسش
با استفاده از آزمون  یکنند. در پژوهش را با هم جمع می
نامه سبک زندگی را  ی سازه پرسشتحلیل عاملی روای

رای ــابی و بــمنزله ابزاری چند بعدی برای ارزی به
، (21)نددگیری سبک زندگی مورد تائید قرار دا اندازه

اده از روش ــنامه با استف شــچنین پایایی پرس هم
گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معموالً دامنه  اندازه

( به معنای عدم 1ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر)
گیرد  به معنای پایایی کامل قرار می 9پایداری تا مثبت 

تر  و هر چه مقدار به دست آمده به عدد مثبت نزدیک
شود. آلفای  نامه بیشتر می باشد، قابلیت اعتماد پرسش

، ورزش و 91/1بعد سالمت جسمانی  کرونباخ برای
، پیشگیری از 91/1، کنترل وزن و تغذیه 97/1تندرستی 

، سالمت 99/1شناختی  ، سالمت روان97/1ها  بیماری
، اجتناب از داروها 92/1، سالمت اجتماعی 95/1معنوی 

، سالمت 91/1، پیشگیری از حوادث 71/1و مواد مخدر 
 97/1نامه  سشو آلفای کرونباخ کل پر 79/1محیطی 

 .   (21)ردیده استمحاسبه گ
این  (:IAT)نامه اعتیاد به اینترنت یانگ پرسش

توسط کیمبرلی یانگ  9199در سال  پرسش نامه
ساخته شد و در زمینه سنجش اعتیاد اینترنتی مورد 
استقبال بسیاری قرار گرفت. سواالت این آزمون بر 

برای اختالل  DSM-IV-TR های  اساس مالك
ان ــاند، چرا که گم  قماربازی بیمارگون طراحی شده

رود اختالل اعتیاد به اینترنت شباهت زیادی با   می
نامه دارای  دارد. این پرسش هاختالل قماربازی بیمارگون

های آن به این گونه  بوده و برخی از آیتم گویه 21
تر از  بار برای زمانی طوالنی چند وقت یک-9 .است

چند -2مانی؟  داشتی در اینترنت می چه که دوست آن
کنی  نظر می بار از انجام کارهای خانه صرف وقت یک

کند   تا زمان بیشتری را در اینترنت بمانی؟ و تعیین می
های   که آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبه

 .مختلف زندگی فرد اثر گذاشته است یا خیر
ه را با استفاده از نام روایی و پایایی پرسش( 9111)یانگ

نیز در ایران  .به دست آورده است 11/1فای کرونباخ آل
نامه هر  این پرسشدر . (91)بوده است 99/1مقدار  این

  نمره گذاری می 1تا  9طیف لیکرت از قالب سوال در 
 شود گذاری می ( نمره1)( تا همیشه9)شود و از بندرت

. داردرا  911تا  21ای از  نامه دامنه نمره کلی پرسش و
گذاری امکان تفسیر نمرات به ترتیب زیر  پس از نمره

  :وجود دارد

 21-51کاربر عادی اینترنت 

 11-71کاربر دارای اعتیاد به اینترنت خفیف 

 91-911کاربر دارای اعتیاد به اینترنت شدید 
از  نامه پرسشسنجش پایایی  در این پژوهش برای

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای 
متغیر  ، برای97/1های اجتماعی  متغیر مهارت
و اعتیاد  95/1، سبک زندگی 91/1خودکارآمدی 

  برآورد گردید.  79/1اینترنتی 
ها در  تحلیل دادهتجزیه و به منظور  آنالیز آماری:

 هایافزار باطی از نرمندو بخش آمار توصیفی و است
SPSS vol.19 و  smart PLS 3 ه استدشاستفاده .
 یابی معادالت ساختاری نسل دوم مدلگفتنی است که 

ساختارهای واریانس مبتنی  عالوه بر کوواریانس بر
رار ــتفاده قـــمورد اس هنگامیو  PLSمانند ، هستند

باید نظر باشد، به عالوه گیرند که حجم نمونه کم  می
توان قابل قبول بودن  از طریق این روش می نمود که

اده از ـــخاص با استف جوامعهای نظری را در  مدل
در . های همبستگی غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود داده

آورده شده PLS  های برازندگی مدل ذیل شاخص
 9)عدم برازش( تا صفر ضریب آلفای کرونباخ، است:

قابل قبول  71/1است و مقادیر باالتر از  )برازش کامل(
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، (CR)ضریب قابلیت اطمینان ساختاری ؛می باشد
است و مقادیر  )برازش کامل( 9)عدم برازش( تا صفر

؛ اعتبار قابل قبول می باشد 71/1باالتر از 
)برازش  9)عدم برازش( تا ، صفر(AVE)همگرایی

؛ باشدمی قابل قبول  1/1است و مقادیر باالتر از  کامل(
، اعداد مثبت (Communality)در شاخص افزونگی

برازش  در شاخص نشانگر کیفیت مناسب مدل است و
به عنوان مقدار قوی در نظر  99/1، (GOF)کلی مدل
 شود. گرفته می

 

  ی پژوهشها یافته
درصد  2/97آموزان مورد مطالعه  از مجموع دانش

 5/91 و سال 99درصد  5/59سال سن،  91دارای 
درصد از جامعه مورد  9/99. داشتندسال سن  97درصد 

 درصد را دانش 2/99آموزان دختر و  مطالعه را دانش
 . ادندد آموزان پسر تشکیل می

های اجتماعی،  نمره مهارت 9ماره ــدول شــدر ج
رنتی ــیاد اینتـ، سبک زندگی و اعتدیــخودکارآم

 آموزان ورزشکار مورد مطالعه آورده شده است.  دانش

 
 
 

 های اجتماعی، خودکارآمدی، سبک زندگی . میانگین و انحراف معیار نمره مهارت1 شماره جدول

 آموزان ورزشکار  و اعتیاد اینترنتی دانش 
 بیشترین میانگین نمره کمترین میانگین نمره انحراف معیار 911 نمره از میانگین  مقیاسنمره میانگین براساس  تعداد نمونه متغیرها

 251 12 99/21 %91 19/929 19 921 های اجتماعیمهارت

 25/992 21/52 19/91 %97 19/99 91 921 خودکارآمدی 

 711 99 17/71 %91 19/279 291 921 سبک زندگی

 221 21 11/91 %51 99/51 11 921 اعتیاد اینترنتی

 

 
 
 

آموزان ورزشکار  های اجتماعی دانش نمره مهارت
بوده و  TISS، 19/929مورد مطالعه بر اساس مقیاس 

باشد که نشان از  باالتر می 19از میانگین مقیاس یعنی 
ان ــاعی در میــهای اجتم ارتـــوضعیت مطلوب مه

 آموزان ورزشکار استان ایالم دارد.  دانش
آموزان ورزشکار مورد  نمره خودکارآمدی دانش

بوده و از  GSE، 19/99بر اساس مقیاس مطالعه 
باشد که نشان از  کمتر می 91میانگین مقیاس یعنی 

آموزان  عدم مطلوبیت خودکارآمدی در میان دانش
 ورزشکار مورد مطالعه استان ایالم دارد. 

آموزان ورزشکار مورد  زندگی دانش نمره سبک
بوده و از  LSQ، 19/279مطالعه بر اساس مقیاس 

باشد که نشان از  باالتر می 291میانگین مقیاس یعنی 

آموزان  وضعیت مطلوب سبک زندگی در میان دانش
 ورزشکار استان ایالم دارد. 

آموزان ورزشکار مورد  نمره اعتیاد اینترنتی دانش
بوده و از  IAT، 99/51س مقیاس مطالعه بر اسا

باشد که نشان از  کمتر می 11میانگین مقیاس یعنی 
آموزان ورزشکار  عدم اعتیاد اینترنتی در میان دانش

 استان ایالم دارد. 
نتایج فرضیات تحقیق را نشان  2و  9 شماره شکل

 دهند.  می
 اجتماعی های مهارت رابطه زندگی سبک 9فرضیه 

 تعدیل را ها آن اینترنتی اعتیاد و ورزشکار آموزان دانش
 کند. می
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 فرضیه اول t-Valueنمایش ضریب مسیر و میزان  .1 شماره شکل

 

 افزار نرم از استفاده با اول هفرضی سنجش نتایج از
PLS Smart، آماره t چون و باشد می 751/1 با برابر 
 ،است 19/9 مطلـق قـدر از تر کوچک t آمـاره مقـدار

 شود. نمی رد صفر فرض درصد 11 اطمینان سـطح در

 گر تعدیل متغیر عنوان به زندگی سبک متغیر نتیجه در
 بر زندگی سبک عبارتی به شود، نمی گرفته نظر در

 و ورزشکار آموزان دانش اجتماعی های مهارت رابطه
 .باشد مین ثیرگذارات ها آن اینترنتی اعتیاد

 
 آموزان ورزشکار برای دانشمعیارهای درونی و بیرونی مدل تحقیق  .2 شماره جدول

 

 Redundancy Cornbrash Alpha Communality CR 2R AVE GOF متغیرها

Moderating Effect  111/9 111/9 111/9  111/9  
 

119/1 

 111/9 112/1 111/9 111/9 111/9 121/1 اعتیاد اینترنتی
 212/1  791/1 929/1 771/1  سبک زندگی

 111/9  111/9 111/9 111/9  های اجتماعیمهارت

 

 شاخص مقدار 2 شماره جدول نتایج به توجه با
 به زندگی سبک متغیر برای متقاطع روایی و افزونگی

 برازش شاخص میزان و است 9 و 121/1 با برابر ترتیب
 دهنده نشان که باشد می 119/1 با برابر مدل کلی

مطابق  چنین هم و است تحقیق مدل خوب برازش
ریشه دوم مقادیر واریانس شرح  الرکر و فرونل معیار

تر از مقادیر  هر سازه باید بزرگ( AVE)داده شده
های دیگر باشد، به عالوه  همبستگی آن سازه با سازه

مقادیر موجود روی قطر اصلی ماتریس باید از کلیه 
 توجه با .تر باشد در ستون مربوطه بزرگمقادیر موجود 

 از بیشتر ماتریس اصلی قطر اعداد میزان چون نتایج به
 اعتبار از مدل نتیجه در ،بود موجود مقادیر کلیه

 سبک 2 فرضیه .است برخوردار مناسبی تشخیصی
 دانش خودکارآمدی رابطه در را گرتعدیل نقش زندگی
 دارد. ها آن اینترنتی اعتیاد با ورزشکار آموزان
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 فرضیه دوم t-Valueنمایش ضرایب مسیر و میزان  . 2 شماره شکل

 

 

 افزار نرم از استفاده با دوم هفرضی سنجش نتایج از
PLS Smart، آماره t چون و باشد می 199/9 با برابر 
 در ،است 19/9 مطلـق قـدر از تر بزرگ t آمـاره مقـدار
 در شود. می رد صفر فرض درصد 11 اطمینان سـطح

 در گر تعدیل متغیر عنوان به زندگی سبک متغیر نتیجه
 رابطه بر زندگی سبک عبارتی به ،شود می گرفته نظر

 اینترنتی اعتیاد و ورزشکار آموزان دانش خودکارآمدی
 .است ثیرگذارات ها آن

 
 

 آموزان ورزشکار برای دانش معیارهای درونی و بیرونی مدل تحقیق .3 شماره جدول

 

 

 

 شاخص مقدار ،9 شماره جدول نتایج به توجه با
 به زندگی سبک متغیر برای متقاطع روایی و افزونگی

 برازش شاخص میزان و است 9 و 199/1 با برابر ترتیب

 دهنده نشان که باشد می 199/1 با برابر مدل کلی
 .است تحقیق مدل خوب برازش

 

 Redundancy Alpha Cornbrash Communality CR 2R AVE GOF متغیرها

Effect Moderating  111/9 111/9 111/9  111/9  
 

199/1 

 111/9 999/1 111/9 111/9 111/9 -199/1 اعتیاد اینترنتی

 111/9  111/9 212/1 111/9  خودکارآمدی 

 991/1  212/1 111/9 771/1  سبک زندگی
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 آموزان ورزشکار  برای دانش ماتریس فرونل و الرکر مدل کلی تحقیق. 4 شماره جدول

 Moderating Effect سبک زندگی خودکارآمدی ورزشکاران اعتیاد اینترنتی 

Moderating Effect 111/9    

   111/9 -299/1 اعتیاد اینترنتی

  111/9 -911/1 -799/1 خودکارآمدی 

 159/1 -999/1 -299/1 229/1 سبک زندگی

 

ج
 و فرونل ماتریس دهنده نشان 5 شماره دولج
 میزان چون فوق جدول به توجه با .باشد می الرکر
 موجود مقادیر کلیه از بیشتر ماتریس اصلی قطر اعداد

 تشخیصی اعتبار از مدل نتیجه در است، جدول در
 .است برخوردار مناسبی

  یریگنتیجهبحث و 
منحصر به فرد اینترنت از جمله  های ویژگیامروزه 

آمیز، سهولت دسترسی، آسودگی و  محتوای تهدید
برانگیزی   ین و تحریکیپا  سادگی کار با رایانه، هزینه

همگی موجب استقالل عظیم مردم در سراسر جهان 
یکی از مشخصات این پدیده  ، با این وجوداند شده

ای ـــاست که عوارض بسیاری بر ج اینترنتیاعتیاد 
عاع ــالش  گذارد و زندگی طبیعی کاربران را تحت  می

شامل  یاعتیاد اینترنتگفتنی است که  دهد.  قرار می
ین الــمار آنــگاری و قــن  اعتیاد به اتاق گپ، هرزه

 تاین پدیده مشکال که داشتنظر در باید  د.ــاشب می
در پی دارد، لذا ای را برای بهداشت روانی جامعه   عمده
های یرـــطه بین متغــتبیین راب پژوهش با هدفاین 

های اجتماعی، خودکارآمدی، سبک زندگی و  مهارت
 : زیر را در پی داشتکه نتایج  انجام شده یاعتیاد اینترنت

در مقایسه  و 19/929های اجتماعی  مهارت نمره
گفتنی باالتر بود.  TISSمطابق مقیاس  19با میانگین 

آغاز و ادامه  اجتماعی موجبهای  است که مهارت
دگی ــت زنــو بهبود کیفیتعامالت مثبت با دیگران 

لذا  و در پذیرش اجتماعی نقش مهمی دارند، شوند می
توان  های اجتماعی می مهارت الیاب نمرهبا توجه به 

آموزان ورزشکار مورد مطالعه در  اظهار داشت که دانش
برقراری تعامل مثبت با دیگران و بهبود کیفیت زمینه 

وضعیت مطلوبی زندگی و نیز پذیرش اجتماعی از 
   باشند.  میبرخوردار 
و در مقایسه با  19/99متغیر خودکارآمدی  نمره

باید  .تر بود پایین GSEمطابق مقیاس  91میانگین 

اذعان داشت که خودکارآمدی یک ساز و کار شناختی 
مطلوب زمانی که افراد دارای خودکارآمدی  بوده و

شناختی بیشتری برخوردارند.  باشند، از سالمت روان
و  این افراد به دیدگاهی روشن در مورد خود رسیده

های این وقایع  ثیر وقایع روزانه و ارزیابیاکمتر تحت ت
آموزان  توان گفت که دانش گیرند، لذا می قرار می

چندان شناختی  از سالمت روانورزشکار مورد مطالعه 
 . خوبی برخوردار نیستند

و در مقایسه با میانگین  19/279سبک زندگی  نمره
قابل ذکر است . باالتر بود LSQمطابق مقیاس  291
که بوده سبک زندگی به معنای سبک زیستن که 

های یک فرد یا  ارزش ها و  منعکس کننده گرایش
سبک زندگی الگوی زندگی  چنین همباشد،  میگروه 

ها و افکار شخصی  ها، دلبستگی که در فعالیت بودهفرد 
سبک  گفتنی است که وضعیت .دهد خود را نشان می

مطلوب طالعه ــآموزان ورزشکار مورد م دانشزندگی 
 د. باش می

و در مقایسه با  99/51 یمتغیر اعتیاد اینترنت نمره
به  ،تر بود پایین IATمطابق مقیاس  11میانگین 

آموزان ورزشکار مورد مطالعه کاربران  عبارتی دانش
به اینترنت وابستگی و اعتیاد  عادی اینترنت بوده و

های صورت  مطابق بررسیگفتنی است که . نداشتند
بسیار آموزان به اینترنت   تمایل نوجوانان و دانشگرفته 
رسد ریشه   . به نظر میستا ها  تر از سایر گروه شدید

. متنوع بودن باشداین عمل فرار از مشکالت شخصی 
های مختلف اینترنت فرصتی برای فرار از   قسمت

افسردگی، استرس،  چون هممشکالت عاطفی 
راهم ــران را فــاضطراب یا مشکالت ارتباط با دیگ

گرفتن   اعتیاد به اینترنت به واسطه نادیده آورد.  می
تماعی و فیزیکی باعث های اقتصادی، اج  مسئولیت
شود. بسیاری از معتادین به   دن به فرد میانآسیب رس

مکرراً  ،اندازند  اینترنت سالمتی خود را به مخاطره می
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کنند و خوردن و   خواب خود را فدای برقراری ارتباط می
توان اذعان  با این حال می، کنند  یورزش را فراموش م

مطالعه تا حدودی  آموزان ورزشکار مورد که دانش نمود
، چه آن که پرداختن به مقوله از این پدیده مبرا هستند

که است ای منجر به آن شده  ورزش به شکل حرفه
آموزان به جای وابستگی به اینترنت و دنیای  این دانش

مجازی زمان بیشتری را صرف سایر امورات زندگی 
نموده و از الگو و سبک زندگی مناسبی در زندگی خود 
برند و به موازات آن از آثار سوء استفاده بیش بهره  خود

این  که دارنداز اندازه از اینترنت خود را در امان نگه 
  .شتدا مطابقت (29)نتایج مطالعهنتیجه با 

 ورزشکار آموزان دانش زندگی سبک مطابق نتایج،
 اعتیاد و اجتماعی های مهارت رابطه مطالعه مورد

 سبک عبارتی به ،نمود نمی تعدیل را ها آن اینترنتی
 آموزان دانش اجتماعی های مهارت رابطه بر زندگی

 این که نبود گذاراثر ها آن اینترنتی اعتیاد و ورزشکار
  نداشت. خوانی هم (25)مطالعه جنتای با نتیجه

 ورزشکار آموزان دانش زندگی سبک نتایج مطابق
 ها آن اینترنتی اعتیاد و خودکارآمدی رابطه مطالعه مورد

سبک زندگی بر رابطه  عبارتی به ،نمود می تعدیل را
آموزان ورزشکار و اعتیاد اینترنتی  خودکارآمدی دانش

 (25)مطالعه نتایجکه این نتیجه با  بودثیرگذار اها ت آن
در پژوهش مذکور نتیجه گیری شده  ،مطابقت داشت

است که هر چقدر افراد خودکارآمدی باالیی داشته 
 از آن ها پایین است. باشند، اعتیاد به اینترنت در آن
های مرتبط با سالمت  جایی که خودکارآمدی در انگیزه

ارها مشارکت دارد، ــبین فردی و رفت شناختی و روان
سالم مانند اعتیاد به  غیر می تواند رفتارهای معتادانه و

و   اینترنت را در میان دانش آموزان پیش بینی کند
کننده مهمی برای  خودکارآمدی ضعیف پیش بینی

اعتیاد به اینترنت در نوجوانان است به گونه ای که 
هنگام رویارویی با رویدادهای نامطلوب، نوجوانانی که 
خودکارآمدی باالیی دارند، پایداری بیشتری از خود 

اره خود و ــفی دربــدهند و تفکرات من نشان می
هایشان را نمی پذیرند، بر این اساس احساس  توانایی

خودکارآمدی به نوجوان کمک می کند تا در مقابل مواد 
اعتیادآور مقاومت نموده، رفتارهای خود را کنترل نماید 
از جمله مدت زمان استفاده از اینترنت را به درستی 

که نوجوانی دوره ای  با توجه به این مدیریت نماید و
است که در آن افراد در معرض خطر انجام بسیاری از 
رفتارهای تهدیدکننده سالمت قرار می گیرند، لذا نظر 
به نتایج به دست آمده از این مطالعه نیاز به اجرای 
مداخالت الزم جهت حفظ و بهبود سبک زندگی و 

اعتیاد به اینترنت با تقویت خودکارآمدی و پیشگیری از 
روری ــوزان ضــآم های موثر برای دانش وزشــآم

 .باشد می
های  از جمله محدودیت های پژوهش: محدودیت

دلیل به  نامه استفاده از پرسشتوان به  پژوهش میاین 
ودن ـــبر ب و زمانالعه، ــمورد مطپراکندگی جامعه 

 و هم .نموداشاره نامه  گویی به سواالت پرسش پاسخ
که یافته های پژوهش حاضر با  چنین با توجه به این

آوری شده های خودسنجی گرد نامه استفاده از پرسش
است، با این حال اعتبار پاسخ های آزمودنی ها قابل 

 مل است. ات

 سپاسگزاری  
با  مدیریت ورزشی ین مقاله از رساله دکتری رشتها

اجتماعی،  های رابطه بین مهارتیابی  مدلعنوان 
اد اینترنتی در ــخودکارآمدی، سبک زندگی و اعتی

و غیر ورزشکار مقطع متوسطه  آموزان ورزشکار دانش
به راهنمایی استاد ارجمند دکتر مهرزاد استان ایالم 

در پایان نویسندگان بر  استخراج گردیده است.حمیدی 
قدردانی را از تمام  کمال تشکر و ،خود الزم می دانند

همیاری نموده اند  در این مطالعه همکاری و کسانی که
 ابراز دارند.
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Abstract 
Introduction: Internet addiction disorder 

(IAD) is a socio-psychological disorder 

which includes a behavioral attachment to 

the Internet and its pathological and 

compulsive use. This research intends to 

explain the interrelationship between 

different types of social skills, self-efficacy, 

lifestyle, and IAD among high school 

athlete students. 

 

Materials & methods: Considering the 

objective, this research was practical and 

qualitative. A sample consisted of 129 high 

school athlete students in second term of 

the educational year of 95-96 in Ilam 

province were selected and randomized 

through multistage stratified sampling. Data 

gathering was carried out using the 

following scales: General Self-Efficacy 

Scale (GSE), Teenage Inventory of Social 

Skills (TISS), Lifestyle Questionnaire 

(LSQ), and Internet Addiction Test (IAT). 

Data analysis was carried out using SPSS 

19 and smart PLS3 applications, 

respectively. 

 

Findings: According to the results, the high 

school athlete students’ social skills grade 

of Ilam province was 126.98, GSE 63.51, 

LSQ 273.51, and IAT 45.88. At. 95%. 

Certainty level, life style moderated the 

relationship between athlete students’ GSE 

and their IAT. 

 

Discussion & conclusions: Based on the 

results of the current study, in the 

relationship between high school athlete 

students’ Self-efficacy and Internet 

addiction, lifestyle acted as a moderator and 

it is necessary to interfere so that one can 

keep and improve lifestyle and strengthen 

self-efficacy among students in order to 

prevent internet addiction with effective 

training. 

  

Keywords: Cognitive characteristics, 

Internet addiction, Athlete students 
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