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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between spiritual intelligence to Internet
addiction is a student athlete. The research method was
correlation. The statistical population was about 1,400
students who were participated at the Olympiad student.
A sample of 302 people were chosen, according to
Morgan table. King Spiritual Intelligence Questionnaire
(2009) and internet addiction (1996) both validity and
reliability had been confirmed . To analyze the data,
descriptive and inferential statistics (Pearson correlation
coefficient , simple regression and multivariate) at the
significant level 0.05, and SPSS software were used.
Pearson correlation analysis showed a negative
correlation between spiritual intelligence and there is a
significant amount of Internet addiction. Simple
regression showed, 27.3% variation on spiritual
intelligence, the predicted Internet addiction among
young people .The results of multiple regression test
showed that 8./99 percent of total changes in Internet
addiction among young people is dependent on the four
components of spiritual intelligence . Due to the
increasing amount of Internet addiction and the
importance of spiritual intelligence officials and
specialists so be sure to have a special look at this issue.
Keywords
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چکيده
هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان
روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان.ورزشکار است
 نمونه آماری طبق. نفر بودند0411  حدود،شرکت کننده در المپیاد ورزشی
 ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد. نفر تعیین شد911 جدول مورگان
) که روایی و0336( ) و اعتیاد به اینترنت یانگ1113( هوش معنوی کینگ
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار.پایایی هر دو به تایید رسیده بود
 رگرسیون ساده،توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون
 استفادهspss 19  و از نرمافزار1/11وچند متغیره) در سطح معنیداری
 نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش معنوی و. گردید
 نتیجه آزمون.میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنیداری و منفی وجود دارد
 درصیید ازتغیییرات مربیوط بیه هوش12/9،رگرسیون ساده نشان داد
. میزان اعتیاد به اینترنت را در بین جوانان پیش بینی میکند،معنوی
 درصد33/8 همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که
 مؤلفه هوش4 از کل تغییرات میزان اعتیاد به اینترنت در بین جوانان به
 با توجه به میزان روز افزون اعتیاد به اینترنت و اهمیت.معنوی وابسته است
هوش معنوی بنابراین الزم است مسئولین و متخصصان نگاه ویژه ای به
.این مقوله داشته باشند
واژههای کلیدی

 المپیاد ورزشی، اعتیاد به اینترنت،هوش معنوی

 نازدار پروین:* نویسنده مسئول
E-mail :N.parvin@gmail.com
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مقدمه
این روزها با دانشجویانی زیادی روبهرو میشویم که
ساعتهای متمادی چشم به صفحه کامپیوتر و لب تاب و
موبایل و  ...دوختهاند و حتی حاضر نیستند لحظهای از جادوی
دیجیتال چشم بردارند .در سال های اخیر کاربردهای فراوان
اینترنت و جذابیتهای آن سبب شده است پدیده ای با عنوان
"اعتیاد به اینترنت "1ظهورکند .اعتیاد به اینترنت نوعی
اختالل روانشناختی -اجتماعی است که شامل نوعی
وابستگی رفتاری به اینترنت و استفاده بیمارگونه و وسواسی از
اینترنت را شامل میشود ( .)99متخصصان میزان استفادهی
 91ساعت در هفته از اینترنت را مبنای اعتیاد به اینترنت می-
گیرند .البته این نوع استفاده را باید جدای از استفاده از اینترنت
برای اهداف کاری و غیرعلمی دانست .برخی دیگر میزان
استفاده اینترنت بیش از  9ساعت در روز از قبیل بازی ،وب
سایت گردی و استفاده از شبکه های اجتماعی را مبنا قرار می
دهند ( .)91در دسامبر سال  1111میالدی تعداد استفاده
کنندگان از اینترنت  661میلیون نفر گزارش شد ( .)96در
کشور ما نیز در سالهای اخیر میزان استفاده از اینترنت رشد
چشمگیری داشته است؛ باتوجه به آمار موجود در چند سال
اخیر ،تعداد کاربران اینترنت درکشور ما  11برابر شده است .بر
اساس آخرین تحقیقات انجام شده در کشور بیشتر کاربران
اینترنت ،جوانان هستند و  %91آنها در فضاهای (مجازی)
مشغول گفتگو %18 ،بازیهای رایانهای %91 ،بازنگری نامههای
الکترونیکی و  %11مشغول جستجو در شبکه جهانی هستند
(.)06
اینترنت به خودی خود ابزار بی ضرری است ،هر چند
ارتباط با اینترنت به رشد مهارتهای مختلف یادگیری منجر
میشود .اما در کنار این مهارتها و مزایا باید در کمین
خطرهای پنهان آن نیز بود .در واقع استفاده بیش از حد و
نادرست از آن ،خطر اعتیاد به اینترنت را به دنبال دارد که جزء
اعتیادهای رفتار محور طبقه بندی میشود .واژه معتاد برای
کاربران اینترنت هم به کار گرفته میشود؛ چرا که نشانه های
اعتیاد به اینترنت همان ویژگی هایی را دارد که در اعتیاد به
الکل و سیگار دیده میشود ( .)13این نشانه ها شامل جدا
شدن و اختالالت عاطفی و اختالل در روابط اجتماعی است
که هر روز به مقدار بیشتری در استفاده کنندگان از اینترنت
گسترش مییابد .بسیاری ازدانشجویان برای فرار از مشکالت
و از بین بردن حالتهای روانی منفی و استرس در زندگی رو به

اینترنت و دنیای مجازی می آورند ( .)91اعتیاد به اینترنت در
دانش آموزان و دانشجویان با مشکالتی از قبیل کاهش
ارتباطات میان فردی ،عصبانیت ،پرخاشگری و هیجان همراه
است ( .)90همچنین اعتیاد به اینترنت باعث کاهش افت
تحصیلی در جوانان و نوجوانان میشود ( .)08والدو 2نیز به
بررسی رابطه بین اعیتاد به اینترنت و هوش معنوی پرداخته
است ( .)11پیرزاده در تحقیق میزان اعتیاد به اینترنت
دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان ،بیشترین استفاده از
اینترنت را مربوط به استفاده از موتورهای جستجوگر و دانلود
فایل دانسته است .همچنین 8/4درصد دانشجویان عنوان
کردند که به خاطر اینترنت دچار افت تحصیلی شدند ( .)9نتایج
تحقیقات نشان داده است که اعتیاد به اینترنت افسردگی و و
محرومیت از خواب و اضطراب را در بین جوانان را شیوع می
دهد ( .)11این اختالل بیش از میزان تحصیالت به الگوهای
رفتاری فرد و خانواده بستگی دارد ( .(91نتایج مثبت و
معناداری بین هوش معنوی و صفات شخصیتی وجود دارد و
تفکر انتقادی یك پیش بینی کننده قوی برای وِیژگیهای
شخصیتی افراد میباشد ( .)06بنابراین خانواده نقش مهمی در
گرایش نوجوانان و جوانان به استفاده نامطلوب از اینترنت دارد
(.)18در نهایت همه عوامل مربوط به اینترنت مانند استفاده
طوالنی مدت از اینترنت ،دستیابی سریع و آسان به آن و
داشتن مهارت های باال در استفاده از آن همگی در اعتیاد به
اینترنت تأثیر دارند ( .)19بحری و همکاران به این نتیجه
رسیدند بین شدت اعتیاد اینترنتی و سالمت عمومی ارتباط
آماری معنیدار وجود دارد ( .)0رشد فردی و داشتن هدف در
زندگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوسی دارد و سالمت
روانی افراد را به خطر می اندازد (.)94
جوانان ما آینده سازان جامعه و مسئولین فردای جامعه
ورزشی محسوب میشوند .آیندهی اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی یك جامعه بستگی به ظرفیت جوانان آن
جامعه دارد؛ به همان اندازهای که جوانان یك جامعه ،ظرفیت
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را فراگرفته باشند ،به همان
پیمانه توقع یك جامعۀ مرفه ،متکی به خود ،تولیدگر و توانا را
در آینده میتوانیم داشته باشیم .سرمایهگذاری بر نسل جوان،
در حقیقت ظرفیت سازی روی منابع انسانی است .وجود ارتباط
بین اعتیاد اینترنتی و سالمت عمومی زنگ خطری است که
بسیار حایز اهمیت است .امروزه دانشجویان به عنوان

1. Addiction to Internet

2. Waldo

تحلیل رگرسیون هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ...
متخصصین آینده و ایفاگر نقشهای اساسی در شبکه ارتباطات
اجتماعی گستره وسیعی از مشکالت روانی مواجهه هستند.
سالمت و تندرستی ،موفقیت در کار و داشتن روابط
خشنودکننده با همساالن ،دوستان و خانواده همگی از
خصوصیات مهم کارکرد انطباقی میباشند .این که این
ویژگیها تا چه اندازه بوسیلهی استفاده از اینترنت در معرض
آسیب قرار می گیرند و تا چه اندازه از بین می روند ،عمق
آسیب شناسی اینترنت را نشان میدهد ( .)3عالوه بر اعتیاد به
اینترنت ،هوش معنوی 1از جمله رویکردهای نوینی است که
در حوزه سالمت روانی انسانها مطرح شده است .معنویت
یکیی از نیازهیای درونیی انسیان اسیت کیه برخیی صاحب
نظران آن را متضمن باالترین سطوح زمینههای رشد شناختی،
اخالقی ،عیاطفی ،فردی میدانند ( .)11هوش معنوی را در
واقع تالش همواره آدمی برای پاسخ دادن به چراهای زندگی
مییدانیند و بیر این باور هستند که افراد دارای زندگی معنوی،
بیدون شیك از نظیر روان شیناختی افیراد سالمی هستند .به
عبارت واضحتر استفاده بهینیه از قیوه خالقییت و کنجکیاوی
بیرای یافتن دالیل موجود مرتبط با زنده ماندن و زندگی
کیردن و در نتیجیه ،رشید و تکامیل ،بخش مهمی از معنویت
را تشکیل میدهد ( .)01هوش معنوی در ادبیات آکادمیك
روان شناسی برای اولین بار در سال  0336توسط استیونز  2و
بعد در سال  0333توسط ایمونز  3در کتاب" روانشناسی عالقه
نهایی :انگیزش و معنویت در شخصیت" مطرح شد .از نظر
ایمونز ( )1111هوش معنوی کاربرد انطباقی اطالعات معنوی
با هدف تسهیل حل مسایل روزمره و دستیابی به هدف
میباشد .هوش معنوی به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش،
دربردارندهی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که
باالترین سطوح رشد را در حیطههای مختلف شناختی،
اخالقی ،هیجانی ،بین فردی و  ...شامل میشود و فرد را در
جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی
درونی و بیرونی یاری می نماید ( .)00معنویت و باورهای
معنوی با ابعاد روانشناختی ارتباط تنگاتنگی دارند و در جهت
ایجاد تعادل در زندگی انسانی گام بر می دارند.
در این تحقیق برآنیم که دریابیم هوش معنوی دانشجویان
ورزشکار چگونه است و آیا با میزان اعتیاد به اینترنت ارتباط
دارد یا نه و اگر ارتباط دارد این ارتباط چگونه است؟ مطالعات
کمی در زمینه ارتباط هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت
1. Spiritual Intelligence
2. Stevens
3. Emmons
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صورت گرفته است .دریکوند و همکاران در بررسی رابطه بین
هوش معنوی و اعتیاد (دلبستگی) به اینترنت دریافتند که
معنویت با بیماری کمتر و طول عمر بیشتر همراه است،
افرادی که جهتگیری معنوی دارند ،میزان افسردگی و
اختالالت درآنها کمتراست ( .)6بدین معنی که هر چه هوش
معنوی بیشتر باشد احتمال دلبستگی و گرایش شدید افراد به
اینترنت پایینتر خواهد بود و افراد برای فرار از مشکالت و
تنهایی های خویش از رویکردهای حل مسئله و مؤلفه های
هوش معنوی استفاده خواهند کرد .حسن زاده و همکاران به
رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و
 )SMSو وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان پرداختند و
یافته های نشان دادند که بین دو متغیر استفاده افراطی از
اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد و
همچنین بین دومتغیر استفاده افراطی از پیامك و پیشرفت
تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد .اما بین دو متغیر استفاده
افراطی ازاینترنت و احساس تنهایی رابطه معنادار وجود داشت
( .)4اسکندری راد و همکاران به بررسی ارتباط بین هوش
معنوی و اعتیاد به  SMSو حمایت اجتماعی در بین
دانشجویان دانشگاه مازندران پرداختند  .محققین دریافتند بین
هوش معنوی و حمایت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
ولی بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود
ندارد (.)03
قاسمی در بررسی ارتباط هوش معنوی ،انگیزش تحصیلی بر
اینترنت و پیامك در بین دانش اموزان به رابطه معنادار هوش
معنوی و اعتیاد به اینترنت اشاره کرده است و هوش معنوی را
به عنوان پیش بینی کننده قوی برای رفتارهایی اعتیاد گونه
از جمله اعتیاد به اینترنت شناخته است .بنابراین معنویت
میتواند افراد را در توجه به تجربه های معنوی خود و بکار
گیری ان در حل مسایل  ،درك و ارزش و معنای زندگی یاری
دهد ( .)09همچنین باور هر شخص از توانایی و قابلیت های
تحصیلی و اجتماعی به نوبه خود میتواند پیش بینی کننده
قوی موفقیت تحصیلی و اجتماعیاش باشد ( .)1در مقایسه
هوش معنوی جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ،هوش معنوی
جوانان ورزشکار بیشتر بود .تفکر انتقادی ،صداقت ،تحمل و
آرامش درونی در میان ورزشکان بیشتر بوده و در برقراری
ارتباط ماهرتر بودند ( .)16بحری و همکاران دریافتند که بین
اعتیاد اینترنتی و سالمت عمومی دانشجویان ارتباط آماری
معنیدار و معکوسی وجود دارد؛ به عبارتی وضعیت افرادی که
اعتیاد اینترنتی داشتند ،در بعد سالمت عمومی نیز نامطلوبتر
بود .استفاده بدون محدودیت از اینترنت ،فعالیت جسمی و
تعامل چهره به چهره را کاهش داده و باعث تغییر در سبك
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زندگی می شود و در نتیجه باعث میگردد که کاربران در
دوران وابستگی خود به اینترنت در زمینههای مختلفی چون
فعالیتهای روزمره ،خواب و تغذیه دچار اختالل شوند (.)0باال1
در تحقیق خود به این نتیجه رسید که هوش معنوی نفش
کلیدی در کنترل استرس دارد و با سبك تصمیمگیری معلمان
در فرآیند تدریس ارتباط بسیار باالیی دارد ( .)02یعقوبی نیز
نشان داد که با افزایش نمره هوش معنوی ،میزان نمره
شادکامی نیز افزایش مییابد ( .)04همچنین هوش معنوی
رابطه معنادار و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد و نقش مهمی
بر کیفیت کار دارد .متغیرهای فرهنگ سازمانی و خصوصیات
دموگرافی نقش میانجی را در بین آنها دارد ( .)11بنابراین
هوش معنوی توانایی تجربه شدهای است که به افراد امکان
دستیابی به دانش و فهم بیشتر را میدهد و زمینه را برای
رسیدن به کمال و ترقی در زندگی را فراهم میسازد (.)10
حجم قابل توجهی از پژوهشهای انجام شده در زمینهی
هوش معنوی به تبیین عناصر یا مؤلفههای این سازه پرداخته
اند .برخی پژوهشگران مؤلفههای هشت گانهی درستی و
صراحت ،تمامیت ،تواضع ،مهربانی ،سخاوت ،تحمل ،مقاومت
و پایداری و تمایل به برطرف کردن نیازهای دیگران را نشان
دهندهی تکامل هوش معنوی ذکر کرده اند ( .)12همچنین
ارزشهایی مانند شجاعت ،یکپارچگی ،شهود و دلسوزی را از
مؤلفههای هوش معنوی دانسته اند .آمرام ( )1111معتقد است
که هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن هدف در زندگی،
حس تقدس در زندگی ،درك متعادل از ارزش ماده و معتقد به
بهتر شدن دنیا میشود (.)00
کینگ 2هوش معنوی را به عنوان مجموعه ای از سازگاری
ظرفیت های روانی مبتنی بر جنبه های غیرمادی و متعالی
واقعیت ،به خصوص آنها که وابسته به طبیعت وجود شخصی،
معنای شخصی ،تعالی و حالتهای گسترش یافته معنویت
میباشد ،تعریف کرده است .وی با توجه به تحقیقات پیشین،
چهار مؤلفهی تفکر وجودی 3نقادانه ،معناسازی شخصی،4
آگاهی متعالی 5و گسترش خودآگاهی 6را برای هوش معنوی
مطرح کرده است (.)14

1 Rajni Bala
2 King
)3 Critical Existential Thinking(CET
)4 Personal Meaning Production(PMP
)5 Transcendental Awareness (TA
)6 Conscious State Expansion (CSE

اولین مؤلفه هوش معنوی از نظر کینگ تفکر وجودی نقادانه
است .تعاریف بسیاری از تفکر نقادانه ارائه شده است .چنس7
( )0386تفکر نقادانه را توانایی تجزیه و تحلیل حقایق ،خلق
کردن و سازمان دادن ایده ها (عقاید) ،دفاع از نظرات ،مقایسه،
نتیجهگیری ،ارزیابی استدالل ها و حل کردن مسائل میداند.
تفکر وجودی در پژوهشهای مختلف ،تفکر دربارهی اشکال
گوناگون و پیچیدهی وجود شخص دانسته شده است که می-
تواند شامل درگیری فکری شخص دربارهی موضوعاتی از
قبیل زندگی و مرگ ،حقیقت ،هشیاری ،عالم وجود ،زمان،
صداقت ،عدالت و موضوعاتی مانند اینها باشد.
مؤلفه دوم هوش معنوی ،معناسازی شخصی است که
عبارتست از توانایی استنتاج هدف و معنای شخصی از همهی
تجارب جسمی و روانی ،شامل ظرفیت ایجاد کردن هدف
زندگی و تسلط یافتن بر آن (زندگی کردن بر مبنای هدف
زندگی) .تسلط بر هدف شامل توانایی فرد برای نتیجهگیری از
هدف درکل موضوعات و تجربیات میباشد .معنای شخصی به
صورت داشتن هدف در زندگی ،احساس جهت داشتن و حس
داشتنِ استدالل وجودی تعریف شده است .بر این اساس ،فرد
ممکن است بتواند به هدف از رویدادها و تجارب روزمره پی
برده و هدفی را در زندگی مشخص کند ( .)6آگاهی متعالی به
عنوان سومین مؤلفهی هوش معنوی شامل تعیین ابعاد متعالی
خود ،دیگران و جهان مادی در خالل حالت طبیعی بیداری و
هشیاری است که با ظرفیت تعیین ارتباط این ابعاد با خود و با
جهان مادی توأم است .مازلو )0346( 8به مطالعهی علمی
جنبههای متعالی زندگی انسان پرداخته است ،وی بر آن بود
که این مفاهیم توهم ،خیال یا فریب نیستند و می توانند به
زندگی واقعی نسبت داده شوند .یافتههای او پایهی اولیهای
برای مطالعهی تغییر وضعیت های هشیاری و حاالت اوج بود.
به نظر مازلو بکارگیری دانشی که چنین موضوعاتی را نادیده
بگیرد ،بیهوده است .در واقع آگاهی متعالی نوعی هوشیاری
خاص نسبت به خود متعالی میباشد و عامل کلیدی
درگیرشدن در هوش معنوی خالق نامیده میشود .آگاهی
متعالی از برخی جهات با معناسازی شخصی همپوشی دارد،
معنای شخصی درجه ی وسیعتری از جنبه ی تعالی زندگی
انسان است (همان منبع).
چهارمین و آخرین مؤلفهی هوش معنوی از نظر کینگ
گسترش خودآگاهی است .به طور کلی هشیاری به عنوان

7 Chance
8 Maslow
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آگاهی شخص از چیزی یا حالت وجود (آگاهی نسبت به پاسخ
دهی به محیط شخصی) است ( .)91آگاهی به دانش پایه در
مورد رخداد ،ادراك ،احساس یا شناخت به سادهترین شکل
اشارت دارد .به طور کلی هشیاری به آگاهی از راههای بسیار
پیچیده نسبت داده میشود .هشیاری ،آگاهی تلفیق شدهای از
ساختار فکر است .برخی از عبارت های بکار گرفته شده در
تشریح اشکال گوناگون هشیاری انسان ،مانند وضعیت های
خوابیدن یا رؤیا دیدن ،اسناد معتبری هستند تا به عنوان
قسمتی از تجارب معمولی انسان در نظر گرفته شوند .گسترش
خودآگاهی شامل توانایی داخل شدن به (یا خارج شدن از)
حالتهای معنوی یا فراتر از هشیاری (شامل :هشیاری مطلق،
هشیاری مربوط به عالم هستی (کیهانی) ،عالم وجودی،
یگانگی تشخیص خودِ فرد میباشد.
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معنیداری  1/11استفاده گردید .همچنین برای تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار  spss 19استفاده شد.
یافته های تحقیق
نتایج حاصل از آمار توصیفی محاسبه شده نشان داد که %42
نمونه ها مرد و  %19زن بودند % 48 .از افراد متاهل و %11
مجرد  %92 ،رشته تربیت بدنی و  %69غیر تربیت بدنی %61،
به رشته های ورزشی گروهی و  %41به رشته های انفرادی
عالقهمند بودند جدول  0آمار توصیفی ویژگیهای فردی نمونه
تحقیق را توصیف میکند.
جدول  0نشان می دهد که  %11افراد بر اساس معیار 91
ساعت در هفته اعتیاد به اینترنت دارند.
جدول .0آمار توصیفی ویژگیهای فردی نمونه
سن

تعداد ساعات استفاده از

روش تحقیق
این تحقیق بر اساس روش تحقیق ،همبستگی و از لحاظ
هدف کاربردی میباشد .جامعه تحقیق دانشجویان شرکت
کننده در هشتمین مسابقات المپیاد دانشجویی دانشگاه های
فنی حرفه ای کشور می باشند که حدود  0411نفر که 618
نفر مرد و  241نفر زن بودند .نمونه آماری با استفاده از جدول
مورگان و شیوه تصادفی طبقه ای 911 ،نفر انتخاب شد .در
اینجا از  9پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه اول در مورد
خصوصیات دموگرافی نمونه ها بود و پرسشنامه دوم هوش
معنوی کینگ ( )SISRIکه پایایی آن در پژوهش رقیب و
همکاران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/88برآورد شده
است ( .)2روایی صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان
روانشناسی مورد تایید قرار گرفته است .برای برآورد روایی
همگرایی از پرسشنامهی تجربهی معنوی غباری بناب به طور
همزمان استفاده شده که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه
 1/66به دست آمده است .برای محاسبهی روایی سازه مقیاس
از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی مرتبهی اول
استفاده شده است .نتیجههای به دست آمده نشان داد که این
مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه
به روایی و پایایی مناسب ،آن را میتوان در محیطهای
آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود همچنین از
پرسشنامه سوم اعتیاد به اینترنت یانگ ( )0336که نسبت به
پرسش نامه های موجود در این زمینه از روایی و اعتبار قابل
قبولی برخوردار است استفاده شد ( .)13درگاهی و رضوی
ضریب پایایی پرسش نامۀ یانگ را  1/88گزارش دادند ( .)1از
آمار توصیفی برای توصیف نمونهها و از آمار استنباطی آزمون
همبستگی پیرسون ،آزمون رگرسیون ساده و چندگانه در سطح

ویژگی
های
فردی

اینترنت در روز
بین 1-4

بیش
تراز

کمتراز1
ساعت

91-91

14-13

08-19

1ساع
ت

62
%11

013
%94

014
%41

44
%01

010
%99

012
%11

فراوانی
درصد

یافتههای جدول  1نشان میدهد که بین هوش معنوی و
اعتیاد به اینترنت با  r= - 1/114و در سطح p =1/10
ارتباط منفی و معنیداری وجود دارد .یعنی با افزایش هوش
معنوی ،اعتیاد به اینترنت به طور معنیداری کاهش می یابد.
جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و
هوش معنوی و مؤلفه های
تفکر
انتقادی

هوش
معنوی

حالت
هوشیاری

آگاهی
متعالی

1/183

1/624
**

تولید
معنای
شخصی
1/686
**

-1/114
**

1/221
**

1/11

همبستگی)
سطح معنا
داری

1/01

1/11

1/11

1/11

911

تعداد

اعتیاد
اینترنت
(ضریب

به

**همبستگی در سطح  1/10معنیدار است.

چون ضریب همبستگی بین  1/91تا  1/61قرار دارد
شدت رابطه نسبتا باال و متوسط است .همچنین جدول 1
نشان می دهد که بین اعتیاد به اینترنت و تمامی ابعاد هوش
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معنوی (به جز حالت هوشیاری) رابطه معنیداری وجود دارد.
بییرای پیییش بینییی اعتیاد به اینترنت از روی متغیییر هوش
معنوی از آزمون رگرسیون ساده اسیتفاده شیده اسیت

جدول  .1نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره جهت پیش
بینی میزان اعتیاد به اینترنت از روی مؤلفه های هوش معنوی
شاخص
Sig F
R2
R2
R
آماری
تعدیل
الگو
شده

جدول  .9نتایج آزمون رگرسیون ساده
R

R2

شاخص
آماری
0/78 0/27
هوش
معنوی
** معنیداری در سطح 1/10

 R2تعدیل
شده
0/72

F

Sig

111/8

0/00
**

طبق نتایج جدول  9هوش معنوی متغیر پییش بیین
معنیاداری برای اعتیاد به اینترنت بوده و 12/9درصیید از
تغیییرات مربیوط بیه هوش معنوی ،میزان اعتیاد به اینترنت را
در بین جوانان پیش بینی میکند .همانطوریکه مشاهده
میشود ضریب استاندارد شده برای متغیر هوش معنوی
( )-1/11در سطح خطای کوچکتر از  1/10معنیدار است.
بنابراین میتوانیم بگوییم که متغیر هوش معنوی بر میزان
استفاده در اعتیاد اینترنت مؤثر است.
نتایج جدول  4نشان می دهد که ضریب ثابت (عیرض از
مبیدأ)  9/810میباشد و در معادلیۀ خیط رگرسیون آورده می-
شوند .معادلۀ خط رگرسییون سیاده بیه صورت زیر می باشد.
(هوشمعنوی× =9/810+)-1/968میزاناعتیاد به اینترنت
جدول  . 1ضرایب رگرسیونی مربوط به پیش بینی اعتیاد به
اینترنت از روی متغیر هوش معنوی
شاخص
آماری
متغیر
هوش
معنوی
ضریب
ثابت

B

β

t

ضریب
استاندارد
شده

Sig

- 0/12

- 0/27

10/72

-0/27

**
0/00

1/8

-0/17

27/25

**
0/00

** همبستگی در سطح  1/10معنیدار است.

به منظور پیش بینی میزان اعتیاد به اینترنت از روی مؤلفه
های هوش معنوی از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش
همزمان استفاده شده است (جدول 1و.)6

هوش
معنوی

1/33

1/33

6162/4

1/33

1/11

طبق نتایج جدول  ،1مؤلفههای هوش معنوی (تفکر انتقادی،
معنای شخصی ،آگاهی متعالی ،حالت هوشیاری) پیشبین
معناداری برای اعتیاد به اینترنت در بین جوانان می باشند.
ضریب همبستگی بین متغییرها  1/334میباشد که نشان می
دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق
همبستگی بسیار قوی وجود دارد .مقدار ضریب تعیین تعدیل
شده نشان میدهد که  33/8درصد از کل تغییرات میزان
اعتیاد به اینترنت در بین جوانان به  4مؤلفه هوش معنوی
وابسته است .باتوجه به معناداری  Fدر سطح خطای کوچکتر
از  ،1/10می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق
یك مدل خوب بوده و مجموعه مؤلفه ها میتوانند تغییرات
میزان اعتیاد به اینترنت را تبیین کنند.
جدول  .7ضرایب رگرسیونی مربوط به پیش بینی اعتیاد به اینترنت از
روی مؤلفه های هوش معنوی
متغیر
مالك

متغیر
پیش بین

B

اعتیاد به
اینترنت

تفکر انتقادی
معنایشخصی
آگاهی متعالی
حالتهوشیاری

1/12
1/10
1/90
1/1
1/14

β
1/42
1/93
1/43
1/91

ضریب
ثابت
** همبستگی در سطح  1/10معنیدار است

t

ضریب
استاندارد
شده

sig

69/44
11/0
20/1
42/80

1/114
1/114
1/114
1/114

**1/11
**1/11
**1/11
**1/11

0/28

1/126

نتایج جدول  6نشان می دهد ،از بین متغیرهای پیش بین،
مؤلفه های تفکر انتقادی ،معنای شخصی ،آگاهی متعالی،
حالت هوشیاری معنادار میباشند و در معادله خط رگرسیون
آورده میشوند .معادله خط رگرسیون چندگانه به این صورت
می باشد:
(حالتهوشیاری×(+)1/038آگاهیمتعالی×(+)1/900معنای-
شخصی×( + )1/100تفکرانتقادی × = )1/120میزان اعتیاد به
اینترنت
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بحث و نتیجهگیری

به اینترنت داشتند که در تحقیق پیرزده %8/9افراد اعتیاد به

بسیاری روانشناسان ،رهایی از ناراحتی عاطفی و جسمی را

اینترنت داشتند ( .)9که علت متفاوت بودن را میتوان به

برای داشتن شخصیت سالم ،کافی ندانسته و برروی کمال و

جامعه آماری متفاوت ،پیشرفت اینترنت ،نرمافزارهای اجتماعی

دگرگونی شخصیت آدمی به واسطه معنویت تأکید دارند .اگر

می توان نام برد  .در زمینه رابطه منفی اعتیاد به اینترنت و

انسان از لحاظ معنوی سالم باشد ،در محدودهی سالمت

هوش معنوی میتوان گفت :کاربران معتاد به اینترنت ،شبکه

روانیاش ،احساس زنده بودن ،هدفمندی و رضایت خواهد

اینترنت را به عنوان راهی در جهت دگرگونی روحی در خود و

کرد .تلفیق فعال معنویت و زندگی روزانه و استفاده انطباقی از

تعدیل وضعیت روحی منفی خود پذیرفته اند ( .)2معتادان به

تواناییها ،ارزشها و منابع مربوط به آن ،بیانگر هوش معنوی

اینترنت بعد از مدتی ارتباط خود را با جهان واقعی قطع نموده

میباشد .براساس یافتههای پژوهش ،اعتیاد به اینترنت با

و خود را در امنیت کاذب خودساختهای ،اسیر میکنند .فضای

هوش معنوی رابطه معنیدار و منفی دارد؛ که این نتایج با

سایبرنتیك از نظر افراد معتاد به اینترنت،جایگزین مناسبی

نتایج تحقیق دریکوند و همکاران همخوانی دارد ( .)6بدین

برای فضای واقعی است .در این شرایط ،هویت سردرگم

صورت که هرچه هوش معنوی بیشتر باشد احتمال دلبستگی و

احساس بیگانگی از خود و کاهش مسئولیت پذیری در افراد،

گرایش شدید افراد به اینترنت پایین ترخواهد بود .افراد برای

دیده میشود .بنابراین کاهش هوش معنوی افراد با افزایش

فرار از مشکالت و تنهاییهای خویش از رویکردهای حل

اعتیاد به اینترنت در آنها چندان دور از ذهن نیست (1و.)2

مسئله و مؤلفه های هوش معنوی استفاده خواهند کرد تا با

مدیریت زمان یکی از فاکتورهای مهم در اعتیاد اینترنتی است

روی آوردن به اینترنت برای خالص آنی از تنش های روزمره

زیرا بیشترین ضربه را فرد از این نوع اعتیاد ،از زمانی که از

اشان بهره ببرند .نتایج تحقیق قاسمی و ون و همکاران با

دست رفته است می خورد و نه از آسیب جسمانی .بیشترین

نتایج حاصل همخوانی دارد و هوش معنوی را به عنوان یك

اعتیادها به اتاق های چت ،بازی های آنالین و گروههای

پیش بینیکننده قوی برای رفتارهای اعتیادگونه از جمله

اینترنتی مربوط است .یکی از دالیل اعتیاد اینترنتی عدم

اعتیاد به اینترنت شناخته است (09و .)91والدو نیز به رابطه

حمایت از جانب گروههای دوستی و ضعف در روابط گستردهی

منفی اعیتاد به اینترنت و هوش معنوی اشاره دارد که با نتایج

اجتماعی است که این امر باعث آن میشود تا فرد به دنبال

تحقیق همخوانی دارد ( .)94نتایج تحقیق والدو نشان داد که

این گونه از ارتباطات در اینترنت برود .اعتیاد به اینترنت ناشی

سطح افسردگی ،استرس ،قصد خودکشی ،بیش فعالی،ترس،

از عزت نفس پایین فرد کاربر و مشکالت در برقراری ارتباط و

ترس اجتماعی ،پرخاشگری ،خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی

زندگی در جهان واقعی است و هرچه قدر این مشکالت در

در دانش آموزان معتاد به اینترنت بیشتر رخ می دهد این

جامعه بیشتر باشد میزان اعتیاد به اینترنت نیز افزایش می یابد.

مطلب در تحقیق محمدی سلیمانی نیز تایید شده است (.)16

عامل دیگری که میتواند در اعتیاد به اینترنت تأثیر باشد نقش

همچنین بنابراین اعتیاد به اینترنت در به مخاطره انداختن

خانواده است ( .)11از عواملی دیگر تأثیر گذار ،میتواند هوش

سالمت روان بسیار تأثیر دارد .همانطور که حسن زاده و

معنوی باشد .ارتقای هوش معنوی موجب ارتقای مهارتهای

همکاران این مطلب را تایید نموده و به رابطه معنادار بین

ارتباطی و حرفه ای در افراد شده ،جو مساعدی برای آموزش و

اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی و افت پیشرفت تحصیلی

یادگیری بهتر مهیا میکند .ماهیت مؤلفه های هوش معنوی و

اشاره کرده اند (4و .)9فرقدانی و عشیری نیز به رابطه

نحوه بروز آن ،نیز میتواند متأثر از عوامل فرهنگی باشد .با

معنیدار بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت و هوش

تمرکز بر هوش معنوی ،فرصتی فراهم میشود تا انسان در

معنوی پرداخته اند ( .)01در واقع نتایج آن حاکی از رابطه

مقابل واقعیتهای مادی و معنوی ،حساس باشد و تعالی را هر

منفی و معکوس هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت است که با

روز البالی اشیاء ،مکانها ،ارتباطها و نقشها دنبال کند .بنابراین

نتایج تحقیق همخوانی دارد .در این تحقیق  %11افراد اعتیاد

باید آموزش عالی و متخصصان آموزش و مسئولین باید راه

17

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره سوم ،شماره  ،01تابستان 0931

هایی برای ارتقا و آموزش هوش معنوی در دانشجویان و

سالمت جامعهی ما دستخوش آسیبهای ناشی از استفادهی

ورزشکاران را فراهم نماید تا این قشر جوان که امروزه با

بیرویه از اینترنت نشود .جوانان در پرتو هوش معنوی بتوانند

مشکالت پیچیده در این دنیا دست و پنجه نرم میکند بتواند

با تصمیم گیری های درست ،کارآتر و موثرتر عمل نمایند.

با اتکا بر مولفه های هوش معنوی توانایی مقابله با آنها را
داشته و بتواند کیفیت زندگی خود را به درستی رقم بزند و
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