
علی اکبر حسینی و مرحوم خدادادی روستای زاغمرز ه ای فنی حرفدخترانه مشاور مدارس  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،
 .elyasi@gmail.com1Advisor آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 

 
 

 مقطع آموزاندر دانش ینگران و یبا نشخوار ذهن ینستاگرامبه تلگرام و ا یادرابطه اعت                                  

ساری شهرستان اول متوسطه                                        

 
                          کبری الیاسی
                                                                                                                                                                   

 چکیده

موزان آر دانش گرانی دنو  شناسایی رابطه اعتیاد تلگرام و اینستاگرام با نشخوار ذهنی با هدفپژوهش حاضر 
لیه شامل ک جامعه آماریتوصیفی از نوع همبستگی بود. پژوهش  روش، انجام شد. مقطع متوسطه دوم

 1397–98یدر سال تحصیلدانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان ساری 
عداد تای رحلهند مچای خوشهگیری . طبق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونهبودنفر  5867به تعداد 

 (،1394)والدزاد ازاده و سنحاعتیاد های گیری، پرسشنامهابزار اندازه به عنوان نمونه انتخاب شدند.نفر  361

ی ناکارآمد وایزمن و ها( و نگرش1990یر و همکاران )(، نگرانی مه1999نشخوار ذهنی تراپنل و کامپبل )

 ی درشخوار ذهننگرام با اعتیاد تلگرام و اینستاکه بین  . آزمون همبستگی پیرسون نشان داد( بود1978بک )

 رانی درگرامبا نگاینستا اعتیاد تلگرام ودار وجود دارد. بین دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه مثبت معنی

 دار وجود دارد. دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه مثبت معنی

 نستاگرام، نشخوار ذهنی، نگرانی، های اجتماعی مجازی، تلگرام، ایبه شبکه : اعتیادواژگان کلیدی                             
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 مقدمه 

رهنگی، آموزشی جتماعی، فتصادی، اها اعم از اقهای نو، ابداعات و اختراعات در هر عصری، تمامی جوانب زندگی انسانظهور پدیده

الت جهان با اطات، تحوو ارتب فناوری اطالعات یر خود قرار داده است. در عصر حاضر نیز، با ظهور و توسعهو غیره را تحت تأث

یان، اینترنت، از در این م (.1394محوریت اطالعات با شتابی فزآینده در حال گسترش است )دلیر ناصر و حسینی نسب، 

تباطی است و ای نوین ارهولوژیترین تکنها در جهان و از پیشرفتهنهترین رسادستاوردهای اخیر بشر است که یکی از قابل دسترس

 (.1394اب، عنانی سر وابخشی سازد )طیوری، میری، بهشتی، یاری، خددسترسی به انواع متنوعی از منابع اطالعاتی را فراهم می

اربران تبدیل شده کگی بیشتر یر زندناپذش جداهای اجتماعی مورد توجه کاربران اینترنت قرار گرفته و به عنوان بخامروزه شبکه    

به  وی ارتباط ز برقراراهای اجتماعی هستند که امکان دستیابی به شکل جدیدی ای از رسانههای اجتماعی گونهاست. شبکه

بکه ها با توجه (. این ش1395زی، اند )طاهری مبارکه، سالمی، هاشمیان و نوروگذاری اطالعات را در اینترنت فراهم آوردهاشتراك

وانند تاثیرات تحال، می  ا اینببه تاثیر بسیار مثبتی که در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی و به خصوص ارتباطی داشته اند، 

ن عوارض می ز جمله ایاشند. مخرب و ناراحت کننده ای برای خیل عظیمی از جامعه از جمله نوجوانان و جوانان در پی داشته با

 .(1389زاده، راب، استرس، افسردگی، پرخاشگری و غیره اشاره کرد )رحمانتوان به اضط

نگرانی از جمله موضوعاتی است که سابقه طوالنی در ادبیات روان شناسی دارا نیست و در مواردی که از آن ذکری به میان     

(. با این وصف، افراد مبتال 1389وسوی، هایی چون اضطراب، ترس و دلهره معادل فرض شده است )عسکری و مآمده عمدتا با واژه

به اختالل های اضطرابی، به ویژه اختالل اضطراب فراگیر، تمایل زیادی به ناچیز شماری معایب نگرانی دارند؛ آن ها بر این باورند 

رانی، فرآیندی نگدر حقیقت،  (.2002، 1که نگرانی، هدف های سازنده ای مانند پیشگیری از پیشامد اتفاق های بد دارد )بارلو

شناختی است که با افکار مداوم و تکراری در مورد دلواپسی های شخصی از یک سو و مشکل در پایان دادن به این زنجیره افکار، 

از سوی دیگر، اشاره دارد. به بیان دیگر، نگرانی موجب ادامه یافتن نگرانی است، که به طور برجسته ماهیت کالمی و انتزاعی 

، نگرانی زنجیره ای از افکار و تصورهای به عبارت دیگر(. 2009، 2یر، بک و رایده تردید همراه است )جونگ م داشته، با شک و

انباشته از عاطفه منفی و نسبتا کنترل ناپذیر است که در صدد حل مساله روانی در مورد موضوعی که پیامدش نامعلوم، اما منفی 

(. اگرچه نشانه های شناختی و جسمانی دیگری مثل تنش عضالنی 2008، 3ویساست، تالش می کند )کوین، اویمت، سیدز و دوز

و ضعف تمرکز نیز برای تشخیص الزم است، اما مولفه اساسی، نگرانی بیمارگون در حیطه های مختلف زندگی )مثل کار، سالمتی 

گرانی بهنجار زمانی متمایز می شود که مزمن، و روابط( است. در حالی که هر فردی تا اندازه ای نگرانی دارد، نگرانی بیمارگون از ن

بیش از حد و غیر قابل کنترل باشد و لذت و خوشی را از زندگی فرد از بین ببرد. در واقع، نگرانی فرآیند شناختی است که افراد، 

های قریب الوقوع می شود. بینی می کنند و به تدریج تبدیل به راهبردی برای کشف و مقابله با تهدیدوقایع و نتاج تهدید زا را پیش

ریزی، از طریق از آن جایی که تهدیدهای پیش بینی شده به طور طبیعی خیلی نامحتمل هستند، توانایی فطری انسان برای برنامه

، 4استیونس-فکر کردن درباره آینده، به جای این که موجب رفتار سازنده مساله شود، باعث ایجاد اضطراب و تنش می شود )هزلت

2008). 

فکری  شود. در واقع، نشخوار می شناخته آن درباره تفکر و یا موضوع اندیشه یک به دائمی اشتغال عنوان به فکری نشخوار 

 فوری وابسته محیطی تقاضاهای که آن بدون و گردد می و معمولی مشخص محور یک حول که است آگاهانه افکار از ایطبقه

 را افسرده و عملی-فکری بیماران وسواس شناختی زیربنای فکری . از این رو، نشخوارشوند می تکرار افکار این باشد، ها آن به

                                                      
1 - Barlow 
2 - Jong-Meyer, Beck & Riede 
3 - Covin, Ouimet, Seeds & Dozois 
4 - Hazlett-Stevens 
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دارد  رابطه روانی فشار و خشم مانند منفی احساسات افزایش و شناختی روان ضعیف ناسازگاری و با کند می ناهنجاری دچار

ساله(  12-19نشان داده است که نوجوانان )بررسی عالئم اضطراب در میان نوجوانان و کودکان، (. 1387)خسروی و همکاران، 

چنین، تحقیقات نشان داده (. هم%35در مقابل  %66کنند )ساله( نگرانی و اضطراب بیشتری را گزارش می 5-11نسبت به کودکان )

تی از جمله شناخهای ناسازگاری روانشود. از طرفی، نگرانی با بسیاری از شاخصاست که شیوع نگرانی با افزایش سن بیشتر می

عالوه، نگرانی منجر به مشکالتی در زمینه سازگاری و عملکرد در بین جمعیت اضطراب بالینی، افسردگی و وسواس مرتبط است. به

گیری ضعیف در حل مسئله همراه است )سلطان محمدلو، غرایی، فتحعلی لواسانی و شود. از جمله، نگرانی با جهتدانشجویی می

اند که از جمله عوامل بروز افسردگی و اضطراب در نشان داده( 2000)1، ساندرسون، اسالد و ایساکیدیزاندروز (.1392گوهری، 

آموزان، گسترش صنعت ارتباطات و به ویژه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است. نوجوانان و جوانان به خصوص در دانش

های اجتماعی، جوانان و نوجوانان بیشترین اربران اینترنت و شبکهبین ک(، نیز بیان کردند که در 2005) 2سامسون و کینهم چنین 

مجازی با عالیمی نظیر، اضطراب، افسردگی، اجتماعی های استفاده را دارند و همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به شبکه

عین حال که روابط افراد )به ویژه قراری، اختالل عاطفی و غیره همراه است. از طرفی، در خلقی، بیتفکرهای وسواسی، کج

چنین، احتمال افت شود. همیابد، در مقابل، از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته مینوجوانان( در جهان مجازی افزایش می

 رابطه»پژوهشی با عنوان ، (1394) گودرزیو  حسنوند زینی ،ابوالحسنیدر همین راستا پژوهش  رودیعملکرد آموزشی آنان نیز م

 متوسطه سوم آموزان دختر و پسر سال دانش روانی سالمت با اجتماعی های شبکه و آنالین هایبازی اینترنت، به اعتیاد بین

با سالمت  اجتماعی هایشبکه و اینترنت به اعتیاد رابطه منفی معناداری بین ها نشان داد که، انجام دادند. یافته«بروجرد شهرستان

 باعث اجتماعی هایشبکه و اینترنت به اعتیادوجود دارد. به طوری که افزایش  متوسطه دختر و پسر سوم آموزان دانش روانی

با  اجتماعی هایشبکه و اینترنت به اعتیاد اما، بین شود.میآموزان  دانشدر افسردگی  اضطراب و شیو افزا روانی کاهش سالمت

 سالمت و آنالین هایبازی وجود ندارد. هم چنین، رابطه معناداری بین معناداری اجتماعی رابطه  سازگاری و جسمانی عملکرد

اجتماعی و  شبکه های»عنوان تحت پژوهشی  ،(2017)3پارسلو  ، گتینگزمک کرمشاهده نشد. همچنین  آموزان دانش روانی

ه از شبکه های اجتماعی مجازی در میزان استفاد یافته ها نشان داد که، انجام دادند. «عالئم افسردگی در دوران کودکی و نوجوانی

عالئم  و مجازی اجتماعی هایشبکه از  بیش از حد متعارف بین استفاده ان در حال افزایش است. هم چنین،و نوجوان انکودک

مجازی بر  اجتماعی هایو با گسترش شیوع اعتیاد به شبکه  داری وجود داردامعنمثبت ارتباط ان و نوجوان انافسردگی در کودک

مقطع تحصیلی  دانش آموزانو از آن جا که  با عنایت به موارد مطرح شده ان افزوده می شود.و نوجوان اندر کودکزان افسردگی می

قرار که در آستانه ورود به جامعه )انتخاب رشته تحصیلی، کنکور و دانشگاه، ازدواج، شغل و کسب منبع درآمد و غیره( متوسطه 

 کنند و آینده آنان به تصمیم هایی که در این دوران می گیرند، رقم خواهد خورد،را طی میساز خود دارند، روزهای سرنوشت

آموزان نگرانی در دانشو  با نشخوار ذهنی اعتیاد تلگرام و اینستاگرام بینپژوهش حاضر قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا 

 رابطه وجود دارد؟ مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری

 
 
 
 
 

                                                      
1 - Andrews, Sanderson, Slade & Issakidis 
2 - Samson & Keen 
3 - McCrae, Gettings & Purssell 
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 وش ر   

جامعه آماری  گی است.نوع همبست ماهیت و روش گردآوری اطالعات، توصیفی از نظر از کاربردی؛ هدف، نظر حاضر از پژوهش 

به تعداد  1397 – 98در سال تحصیلی دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه دوم آموزش و پرورش شهرستان ساری شامل کلیه 

ای ای چند مرحلهی تصادفی خوشهنفر با استفاده از روش نمونه گیر 361مورگان تعداد از جدول کرجسی و که با استفاده نفر  5867

  به عنوان نمونه انتخاب شد.

 

 ابزار 

 یمعرف( 1394) زاده و اوالدزادحسن توسطاین پرسشنامه : های اجتماعی مجازیاعتیاد به شبکه پرسشنامه 

 هر گویه دارای ،پرسشنامه این در گیری می کند.گویه اندازه 30ب شده است و دیدگاه، نظر و نگرش پاسخگویان را در قال

امتیاز؛  4یاز؛ موافقم، امت 5کامال موافقم، طوری که برای انتخاب گزینه ه درجه ای لیکرت است ب 5مقیاس نگرش سنج 

در این پرسشنامه نمره هر ساس، بر این ا امتیاز کسب می شود. 1امتیاز و کامال مخالفم،  2امتیاز؛ مخالفم،  3نظری ندارم، 

 نمره هر فرد تقسیم گردد، سواالت پرسشنامه بر تعداد سواالت مجموع نمراتقرار می گیرد. چنان چه  150تا  30فرد بین 

یایی این ه از ضریب آلفای کرونباخ، پادر گزارش مقدار پایایی با استفاد( 1394)زاده و اوالدزاد حسن قرار می گیرد. 5تا  1بین 

ن و صاحب از نظر متخصصا گزارش نمودند. هم چنین، روایی صوری و محتوایی آن را با استفاده 86/0امه را برابر پرسشن

 نظران مورد تایید قرار دادند.

 ؤال دارد که گرایش س 24شده است و  معرفی (1999تراپنل و کامپبل ) توسط: این پرسشنامه ذهنی نشخوار پرسشنامه

ده مقیاس خر امل دورسشنامه شاین پلذا، کند. و نشخوار ذهنی را اندازه گیری میدآگاهی تاملی افراد برای استفاده از خو

 ش نشخوار ذهنی استفادهکه در این پژوهش از سواالت بخ گویه( است 12گویه( و خرده مقیاس تاملی ) 12نشخوار ذهنی )

-، نه4حدودی موافق =  ، تا5 موافق =)بسیار ای لیکرت درجه 5بر اساس طیف  این مقیاس اندازه گیری،دهی نمره شد.

، 16، 11، 10، 4، 2ویه های گ( صورت می گیرد. اما برای 1و بسیار مخالف =  2، تا حدودی مخالف = 3موافق = مخالف و نه

= ، نه مخالف و نه موافق 2، تا حدودی موافق = 1یعنی )بسیار موافق =  استصورت معکوس ه نمره گذاری ب، 24و  19، 17

اد کل( نمرات بر تعد نیذه نشخوارچنان چه در هر مولفه و کل سواالت ) (.5و بسیار مخالف =  4، تا حدودی مخالف = 3

در گزارش مقدار پایایی با  (1389باقری نژاد و همکاران )قرار می گیرد.  5تا  1سواالت تقسیم گردد، نمره هر فرد بین 

ین، روایی آن را با بکارگیری گزارش نمودند. همچن 88/0ین پرسشنامه را برابر استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ا

 های متعدد افسردگی، اضطراب و نگرانی مطلوب ارزیابی شد.آزمون

 شده است و دیدگاه، نظر و نگرش پاسخگویان  ( معرفی1990) و همکاران یره م توسط: این پرسشنامه نگرانی پرسشنامه

کند. عمومی و فقدان نگرانی را سنجش میخرده مقیاس نگرانی  2دازه گیری می کند. این پرسشنامه گویه ان 16را در قالب 

امتیاز؛  5کامال صادق است، طوری که برای انتخاب گزینه  بهای لیکرت است درجه 5ویه دارای مقیاس نگرش سنج هر گ

امتیاز کسب  1اصال صادق نیست، امتیاز و  2 امتیاز؛ بندرت صادق است، 3امتیاز؛ تا حدودی صادق است،  4صادق است، 

قرار می گیرد. چنان چه در هر مولفه و کل سواالت  80تا  16بر این اساس، در این پرسشنامه نمره هر فرد بین  شود.می

 قرار می گیرد. دهشیری، گلزاری، برجعلی و 5تا  1)نگرانی کل( نمرات بر تعداد سواالت تقسیم گردد، نمره هر فرد بین 

( برای اندازه گیری روایی این مقیاس از روش روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده کرده و نشان دادند که 1388سهرابی )

برابر کل سواالت پرسشنامه پرسشنامه دارای روایی مطلوب و قابل قبولی است. هم چنین، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای 
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پایایی پرسشنامه نگرانی نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با در پژوهش حاضر، میزان  به دست آمد. 88/0

 محاسبه شد که نشان دهنده تایید اعتبار پرسشنامه در جامعه آماری مورد بررسی است. 86/0

 فاده شد.است پیرسونضریب همبستگی جهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون          

 ایافته ه

ابطه وجود رمتوسطه مقطع آموزان دانش ی در با نشخوار ذهن نستاگرامیبه تلگرام و ا ادیاعتبین  : 1 . فرضیه

 دارد.
 ذهنی نشخوار با ینستاگرامتلگرام و ا به اعتیاد: بررسی همبستگی بین 1جدول

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد مالك پیش بین

 0001/0 872/0 361 یذهن نشخوار اجتماعی هایشبکه هب اعتیاد

 

( تایید می شود، چرا 1H( رد و فرضیه پژوهش )0H(، فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95، نشان داد در سطح اطمینان 1جدول     

توان می نابراین،ب. α > 0001/0=P=05/0است. یعنی: ( کوچکتر = 05/0خطای پیش بینی شده )( از Pکه سطح معناداری )

دانش آموزان  ردوار ذهنی با نشخ های اجتماعی مجازی )تلگرام و اینستاگرام(اعتیاد به شبکه ادعا کرد رابطه مثبت معنی دار بین

 مقطع متوسطه وجود دارد.

 جود دارد.متوسطه رابطه ومقطع آموزان دانش نگرانی در با  نستاگرامیبه تلگرام و ا ادیاعتبین : 2 فرضیه
 نگرانی با ینستاگرامتلگرام و ا به اعتیادررسی همبستگی بین : ب2جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد مالک پیش بین
 

 اجتماعی هایشبکه به اعتیاد

 
 نگرانی

 
361 

 
854/0 

 
0001/0 

( تایید 1Hرضیه پژوهش )ف( رد و 0Hیه صفر )(، فرضα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  نتایج حاصل از دول فوق    

. α > 0001/0=P=05/0است. یعنی: ( کوچکتر = 05/0خطای پیش بینی شده )( از Pمی شود، چرا که سطح معناداری )

ش دان در نگرانی( با ینستاگرامگرام و اهای اجتماعی مجازی )تلاعتیاد به شبکه توان ادعا کرد رابطه مثبت معنی دار بینبنابراین، می

 مقطع متوسطه وجود دارد.آموزان 

 گیرینتیجه و بحث
مقطع متوسطه رابطه آموزان دانش با نشخوار ذهنی در اعتیاد به تلگرام و اینستاگرام بین، نتایج نشان داد که 1در بررسی فرضیه      

رود ی مانند تلگرام و اینستاگرام، انتظار میهای اجتماعی مجازاعتیاد به شبکه دار وجود دارد. یعنی، با افزایش میزانمثبت معنی

های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اعتیاد به شبکه با کاهش میزان آموزان افزایش یابد و برعکس،دانش میزان نشخوار ذهنی در

ی از متغیرهای تاثیرگذار آموزان نیز کاهش یابد. به عبارت دیگر، یکدانش توان انتظار داشت میزان نشخوار ذهنی دراینستاگرام، می

 اجتماعی مجازی تلگرام و اینستاگرام است.هایاعتیاد آنان به شبکهمقطع متوسطه، میزان آموزان دانش نشخوار ذهنی دربر میزان 

( 1395رجب زاده و همکاران )(، 1395طاهری مبارکه و همکاران ) (،1395آبادی و یاری آذر )نتیجه حاصله با نتایج پژوهش نصرت

(، 2016(، مطر و همکاران )2017(، ژو )2017مک کر و همکاران ) در داخل کشور و نتایج پژوهش (1394)و همکاران  ابوالحسنی و

-فکری یعنی طبقه نشخوار که در تبیین نتیجه به دست آمده باید اشاره کرد همسو است.در خارج از کشور (، 2013)یاداو و همکاران

 هاآن به فوری وابسته محیطی تقاضاهای که آن بدون و گرددمی و معمولی مشخص محور یک حول که آگاهانه افکار از ای

مشغول باشد، از این رو،  آن درباره تفکر و اندیشه، موضوع یک به تر، یعنی فرد دائماشوند. به عبارت سادهمی تکرار افکار این باشد،
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 روان ضعیف ناسازگاری و با کندمی ناهنجاری دچار را افسرده و عملی-فکری بیماران وسواس شناختی زیربنای فکری نشخوار

 منفعالنه افکاری فکری، مجموعه دارد. به عبارت دیگر، نشخوار رابطه روانی فشار و خشم مانند منفی احساسات افزایش و شناختی

 منفی افکار افزایش به و ارانه شدهناسازگ مسئله حل مانع و متمرکز هستند عالئم نتایج و دارند و بر علل تکراری جنبه که هستند

 استرس اختالل و فراگیر اضطراب عملی،-فکری وسواس افسردگی، نظیر هیجانی اختالالت در برخی تفکر نوع انجامند. این می

گاه، چک کردن مداوم های گاه و بیزدنسر گیری،انزوا و گوشه (،1387شود )خسروی و همکاران، می حادثه مشاهده از پس

های اجتماعی، ی ارتباط با دیگران از طریق شبکههای اجتماعی، استفاده کردن از هر فرصتی برای برقرارمربوط به شبکهصفحات 

اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام که حالتی اعتیاد گونه دارند و مواردی هایشبکهاستفاده بیش از اندازه و خارج از عرف از 

ث افزایش نشخوار فکری شود که باعفسرده در کاربرانی از این دست میخلق اعملی و-فکری واسوساز این دست، سبب تقویت 

های اجتماعی مجازی اعتیاد به شبکه دار بین. بنابراین، همان گونه که در این پژوهش نتیجه شد، رابطه مثبت معنیگردددر آنان می

های بیشتر در این قطع متوسطه وجود دارد. با این حال، نیاز به پژوهشمآموزان دانش )تلگرام و اینستاگرام( با نشخوار ذهنی در

 زمینه، به خصوص با انجام پژوهش های پیگیری ضروری به نظر می رسد.

مقطع متوسطه رابطه مثبت دانش آموزان  اعتیاد به تلگرام و اینستاگرام با نگرانی در بین، نتایج نشان داد که 2در بررسی فرضیه      

رود میزان تلگرام و اینستاگرام، انتظار می های اجتماعی مجازی ماننداعتیاد به شبکه ار وجود دارد. یعنی، با افزایش میزاندمعنی

های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و اینستاگرام، می اعتیاد به شبکه با کاهش میزان آموزان افزایش یابد و برعکس،دانش نگرانی در

 نگرانی درآموزان نیز کاهش یابد. به عبارت دیگر، یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر میزان دانش ان نگرانی درتوان انتظار داشت میز

نتیجه حاصله با نتایج  های اجتماعی مجازی تلگرام و اینستاگرام است.اعتیاد آنان به شبکهمقطع متوسطه، میزان دانش آموزان 

و  ابوالحسنی ( و1395رجب زاده و همکاران )(، 1395مبارکه و همکاران ) طاهری (،1395آبادی و یاری آذر )پژوهش نصرت

(، یاداو و 2016(، مطر و همکاران )2017(، ژو )2017مک کر و همکاران ) در داخل کشور و نتایج پژوهش (1394)همکاران 

نگرانی شکلی از شناخت به  که در تبیین نتیجه به دست آمده باید اشاره کرد همسو است.در خارج از کشور (، 2013همکاران )

صورت افکار و تصاویر ناخوشایند و غیرقابل کنترل است که کالمی، آینده محور و آمیخته با تجربه هیجانی منفی است. پس، 

های شخصی از یک سو و مشکل در پایان دادن به نگرانی، فرآیندی شناختی است که با افکار مداوم و تکراری در مورد دلواپسی

ای از افکار و (. به عبارت دیگر، نگرانی زنجیره2009یر و همکاران، جیره افکار، از سوی دیگر، اشاره دارد )جونگ مهاین زن

تصورهای انباشته از عاطفه منفی و نسبتا کنترل ناپذیر است که در صدد حل مساله روانی در مورد موضوعی که پیامدش نامعلوم، 

(. از آن جایی که تهدیدهای پیش بینی شده به طور طبیعی خیلی نامحتمل 2008همکاران،  اما منفی است، تالش می کند )کوین و

ریزی، از طریق فکر کردن درباره آینده، به جای این که موجب رفتار سازنده مساله شود، هستند، توانایی فطری انسان برای برنامه

ای از نشانه های اضطراب، دهنده زیرمجموعهباال، نشان (. نگرانی2008استیونس، -شود )هزلتباعث ایجاد اضطراب و تنش می

همراه با افکار منفی تکراری است. نگرانی با ایجاد انگیزه اجتناب در فرد، از پردازش اطالعات هیجانی و پریشان کننده جلوگیری 

و از این طریق مستعد  می کند و این موضوع باعث می شود فرد توانایی مقابله با محرك های ناخوشایند را از دست بدهد

های اجتماعی مجازی به خصوص شبکه(. استفاده نامتعارف از شبکه1397اختالالتی هم چون وسواس شود )رنجبری و همکاران، 

جنس به های تبلیغاتی و کسب درآمد دارند، برقراری روابط غیر معمولی با غیر همتلگرام و اینستاگرام که جنبه های اجتماعی مانند

پذیر است، دسترسی به محتویات غیر اخالقی ساده است و غیره، سبب صدمات روانی و جسمانی در افراد به خصوص امکانآسانی 

همان گونه که در این پژوهش  شود و با افزایش اضطراب و استرس در آنان بر میزان نگرانی آنان می افزاید.نوجوانان و جوانان می

مقطع آموزان دانش های اجتماعی مجازی )تلگرام و اینستاگرام( با نگرانی دراعتیاد به شبکه دار بیننتیجه شد، رابطه مثبت معنی
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های پیگیری ضروری به نظر متوسطه وجود دارد. با این حال، نیاز به پژوهش های بیشتر در این زمینه، به خصوص با انجام پژوهش

 می رسد.

 منابع
 های مهارت و رفتاری -یشناخت آموزشی روش دو بخشی اثر بررسی(. 1390).محمد نریمانی، و پروین بیگی، عباس؛ ابوالقاسمی،

 ،(7)22 تربیتی، شناسی انرو فصلنامه. امتحان اضطراب دارای آموزان دانش تحصیلی سازگاری و خودکارآمدی بر هیجان تنظیم

42-21. 

 آمار درس اضطراب با ودتنظیمیخ راهبردهای و حصیلیت انگیزش رابطه(. 1396).عبدالوهاب پورقاز، و افسانه مرزیه، سمیه؛ اردونی،

 .37-62 ،(26)14 تربیتی، شناسی روان مطالعات مجله. دانشجویان

 سنجیروان هایویژگی طالعهم(. 1385).محمدکریم خداپناهی، و الهولی فرزاد، محمد؛ الدینی، قطب ده احمدی طاهره؛ اصغرنژاد،

 262-274 ،(3)10 شناسی، نروا مجله. شرر عمومی خودکارآمدی مقیاس

 امتحان اضطراب با حصیلیت خودکارآمدی و پیشرفت اهداف مطالعه، عادات رابطه(. 1399).فریبرز ارفعی، صدیقی و علی اعرابی،

 .105-124 ،(38)17 تربیتی، شناسی روان مطالعات مجله. دبیرستان آموزاندانش

 روان در ای حرفه های وهشپژ ملی همایش. آموزان دانش ابتدایی دوره در تحصیلی انگیزه نقش بررسی(. 1400).آزاده افتخاری،

 .هرمزگان گاهدانش میناب، شهرستان پرورش و آموزش مدیریت میناب، معلم، نگاه از رویکرد با مشاوره و شناسی

 بینیپیش در صیلیتح یریدرگ و بیرونی و درونی تحصیلی انگیزه جایگاه و نقش(. 1397).فهیمه حاتمی، امین و افشین افضلی،

 .175-191 ،(11)6 یادگیری، در شناختی راهبردهای دوفصلنامه. متوسطه دوره آموزاندانش امتحان اضطراب

 ،عالی آموزش نامه شریهن. دانشجویان مشارکت افزایش هدف با الکترونیکی ارزشیابی سیستم مدل طراحی(. 1393).محسن امامی،

7(25)، 177-159. 

 .51-72 ،(1)5 شناختی،انرو مطالعات فصلنامه. هارتر تحصیلی انگیزش مقیاس پایایی و روایی بررسی(. 1388).محمود بحرانی،

 درگیری میانجی قشن تحصیلی؛ خودکارآمدی و پیشرفت اهداف بین رابطه (.1394).نوشیروان مقدم، خضری و سولماز ثمره،

 .13-20 ،(6)8 پزشکی، علوم در آموزش راهبردهای دوماهنامه. تحصیلی

 در امتحان اضطراب با کارآمدیخود و فراشناخت باورهای بین رابطه بررسی(. 1398).محبوبه کاوه، و فرشته هدایتی، مهین؛ حاتمی،

 .205-214 ،(3)8 شناسی،¬روان رویش فصلنامه. متوسطه چهارم سال دختر آموزان دانش

 ارتباط سیبرر(. 1398).منظر ی،عباس و آزاده برناجی، فیضی د؛مهشی نعمتی، رقیه؛ نصرتی، آرزو؛ عزیزی، حاجی پریسا؛ شرف،حیدری

 .33-46 ،(39)4 اری،رفت علوم در نوین هایپیشرفت مجله. آموزاندانش ریاضی اضطراب با فراشناخت و تحصیلی انگیزش

 دیاقتصا و اجتماعی هنگی،فر هایسرمایه با فرزندان خودکارآمدی ابعاد بین رابطه بررسی(. 1396).فریده یوسفی، و مریم درفشان،

 .91-114 ،(2)28 کاربردی، شناسی جامعه فصلنامه. خانواده

 و خودتنظیمی کنندگیبینیپیش اثر(. 1396).محمدعلی فر،محمدی و سیاوش پسند،طالع محمد؛علی رضایی، حمیده؛ دیانت،

 یادگیری و آموزش اتمطالع فصلنامه. تحصیلی ورزی تعلل ای واسطه نقش بررسی: امتحان اضطراب بر تحصیلی خودکارآمدی

 .122-145 ،(2)9 ،(شیراز دانشگاه انسانی و اجتماعی علوم)

 زندگی از رضایت نیبیپیش در امتحان اضطراب و نفس عزت نقش(. 1391).مسلم عباسی، و عباس ابوالقاسمی، سعید؛ رجبی،

 .46-62 ،(3)1 ی،یادگیر هایناتوانی فصلنامه. ریاضی اختالل دارای پسر آموزان-دانش

 در امتحان اضطراب با خودکارآمدی بین رابطه بررسی(. 1395).رضا دستجردی، و رضا جلیل مودی، زهرا؛ ماهرخ پور، رخشانی

 .فناوری و علم نوین افق جمنان تهران، انسانی، علوم در نوین هایافق المللیبین همایش اولین. متوسطه مقطع آموزان-دانش
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 .نور پیام هدانشگا انتشارات: تهران. تربیتی شناسی روان(. 1396).علی مصطفائی، و اکبر رضایی، حسین، زارع،

 علمی همایش هفتمین. زانآمو دانش تحصیلی پیشرفت انگیزه و امتحان اضطراب با خودکارآمدی رابطه(. 1397. )مهدی عالیشاه،

 .یادینبن فنون و علوم رویجت و توسعه انجمن تهران، ،ایران فرهنگی و اجتماعی های آسیب روانشناسی، و تربیتی علوم پژوهشی

 انگیزش یواسطه به شناختی،روان اساسی نیازهای اساس بر امتحان اضطراب بینیپیش(. 1400. )فاطمه رستمی، و نصراله عرفانی،

 علوم فناوری و دانش یلمللابین کنفرانس هفتمین. همدان مرکز نور پیام دانشگاه کارشناسی دوره دانشجویان بین در تحصیلی

 امس فناوری و دانش حورمتوسعه های همایش کننده برگزار موسسه تهران، ایران، شناسیروان و اجتماعی مطالعات تربیتی

 .ایرانیان

 بینیپیش در پیشرفت انگیزه و خودکارآمدی باورهای نقش(. 1396).اله عزت پور، قدم و سارا خرایم، عالئی رقیه؛ خرایم، عالئی

 ،(3)18 ی،کاربرد روانشناسی رد پژوهش و دانش فصلنامه. یادگیری ناتوانی به مبتال ابتدایی مقطع آموزان دانش امتحان طراباض

117-109. 

 تحصیلی، انگیزش دکارآمدی،خو) انگیزشی باورهای رابطه(. 1394).رقیه خرایم، عالیی و حسنعلی ویسکرمی، اهلل؛عزت پور،قدم

 .105-126 ،(21)11 تربیتی، شناسیروان مطالعات مجله. تحصیلی ردعملک با( آزمون اضطراب

 بر( مدی و کوباسا مدل) رویی سخت آموزش اثربخشی(. 1394).الیاس نیازی، و کامران امیریان، شهرام؛ مامی، حمزه؛ گنجی،

 .61-73 ،(29)8 ارزشیابی، و آموزش فصلنامه. آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و امتحان اضطراب

 ،تربیتی گیریاندازه نامهفصل. دانشجویان در امتحان اضطراب آزمون سنجیروان های¬مشخصه بررسی(. 1390. )داوود پور،یمعنو

2(5)، 17-1. 

. آموزاندانش در امتحان اضطراب میزان بر الکترونیکی ارزشیابی نقش(. 1396).مسلم صفدری، و زینب پاکزاد، فرانک؛ موسوی،

 .135-149 ،(39)10 ابی،ارزشی و آموزش فصلنامه

 حل و هیجانی شایستگی زشآمو اثربخشی مقایسه(. 1397).الهقدرت عباسی، و رمضان زاده،حسن یارعلی؛ دوستی، ناصر؛ منتظر،

 .142-164 ،(2)10 ادگیری،ی و آموزش مطالعات فصلنامه دو. فرهنگیان دانشگاه دانشجویان شدهادراك خودکارآمدی بر مسئله

: خبر کد ،1399 خرداد 25  ،8:04 اسالمی، جمهوری خبرگزاری. کنیم مهار چگونه را مجازی امتحانات استرس(. 1399).رقیه نوری،

83816976. 
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