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Abstract 
Purpose: Overuse of the Internet, especially in the form of addiction, can disrupt students' 

academic progress. Many students are seriously exposed to this damage for a variety of 

reasons, including the possibility of using unlimited internet in the campus environment. 

Many of them do not have the skills necessary for proper learning, for example they are 
unable to monitor, guide and regulate their learning process. Internet addiction has high 

prevalence among students and most of them do not have the appropriate skills for academic 

learning. Information literacy can be effective in these structures. This study aimed to 
determine the role of information literacy in self-regulated learning and Internet addiction. 

 

Methodology: The research method was descriptive-correlation. The statistical population 

graduate students in Tehran that 183 of them participated in the study by convenience 
sampling method and responded to Self-regulated learning scale, Internet addiction scale 

and Information literacy scale. 

 
Findings: Data analysis using Pearson correlation and regression analysis showed that 

Information literacy has a meaningful and positive relationship with self-regulated learning, 

but has a significant negative relationship with internet addiction. Information literacy can 
also predict Internet addiction and Self-regulated learning. 

 

Conclusion: This finding implied on the importance of information literacy in increasing self-

regulated learning and reducing of internet addiction. 
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 چکیده

 مختلف دالیل به دانشجویان از بسیاری. کند ایجاد اختالل دانشجویان تحصیلی پیشرفت در تواندمی اعتیاد، شکل به یژهوبه اینترنت از حد از بیش استفاده هدف:
 برای الزم هایمهارت از هاآن از بسیاری. هستند آسیب این معرض در جدی طوربه هادانشگاه فضای در نامحدود اینترنت از استفاده امکان بودن فراهم ازجمله
 در اطالعواتی سوواد نقش تعیین حاضر پژوهش. ندارند را خود یادگیری فرایند تنظیم و هدایت نظارت، توانایی مثال برای نیستند، برخوردار نیز مناسب یادگیری
 .بود اینترنت به اعتیاد و خودتنظیم یادگیری

 

مدرس بودند که  تیدانشگاه ترب یلیتکم التیدختر تحص انیدانشجو ،یبود. جامعة آمار یهمبستگ -یفیروش پژوهش از نوع توص ی پژوهش:شناسروش
پاسو   یو سواد اطالعات نترنتیبه ا ادیاعت م،یخودتنظ یریادگی هایپرسشنامه به و کردند شرکت پژوهش درها نفر از آن 381دسترس،  در یرگیبه روش نمونه

 دادند.
 

دار ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که سواد اطالعاتی با یادگیری خودتنظیم، رابطة مثبت معنیتحلیل داده ها:یافته
 .بینی نمایدو اعتیاد به اینترنت را پیش تواند یادگیری خودتنظیمدار دارد. همچنین سواد اطالعاتی میو با اعتیاد به اینترنت، رابطة منفی معنی

 

 .ها بر اهمیت سواد اطالعاتی در افزایش یادگیری خودتنظیم و کاهش اعتیاد به اینترنت داللت دارداین یافتهگیری: بحث و نتیجه

 

 .یلیتکم التیتحص ان،یدانشجو نترنت،یبه ا ادیاعت م،یخودتنظ یریادگی ،یسواد اطالعات های کلیدیواژه

 

بووه  ادیووو اعت میخووودتنظ یریادگیوو ،یسووواد اطالعووات. (3118) جووواد ،، نیوور و محموودییلمقووانید خووواهیترقوو ؛، مجیوودرزادیشوو تناد:اس  

 .      13 -31(، 1)6، شناسیمدیریت اطالعات و دانش  .یلیتکم التیدختر تحص انیدانشجو در نترنتیا
     

870.138510.30473/MRS.2020.46 (DOI): 

-------------------------- 
       (3111-31-31) تاریخ دریافت:

                      (3111-38-38) :رشیپذتاریخ 
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 مقدمه
در عصر جدید، اینترنت، شرایط جدیدی از ارتباطات را در روابط 

ایجفاد کفرده اسفت،  یاشفبکهدرونهفای بین فردی و فعالیفت
هفای ، از قبیفل، بفازی3هفای تفریحفیمثفال، فعالیفت عنوانبه

از قبیفل، گف   های اجتمفاعی،، فعالیت2ایشبکهدروناینترنتی 
از قبیففل  4اطالعففاتی هففایفعالیتو  1ایشففبکهدرونهففای زدن

(. در 2030، 6)اورچفارد و فولفوود 5ایشفبکهدرونهفای روزنامفه
های اخیر، استفاده از اینترنفت فضفای مجفازی در منفاط  سال

(. 2032، 7مختل  جهان افزایش یافته است )لی و استپینسفکی
ند رو به رشدی از تحقیقات جدیفد های اخیر رودر سال ،بنابراین
ای های جدیفد رسفانهاز فناوری هاآنجوانان و استفاده  ةدرزمین

(. بخش زیفادی از ایفن 2031، 8انجام شده است )آوان و گانتلت
ها به پیامدهای منفی استفاده بفیش از حفد از اینترنفت پژوهش
اسفترس تحصفیلی، عفدم توانفایی  انفد. مفواردی ماننفدپرداخته
ت استفاده از اینترنت و البته استفاده نامناسب بفه دالیفل مدیری

شفود اففراد در ایفن زمینفه دچفار نشفانگان مختل  موجب می
اعتیاد بفه  هاآنترین ترین و مطرحبیمارگونی شوند که مشخص

اینترنت است که شفدت نشفانگان آن بفه حفدی اسفت کفه در 
یک  نعنوابهآمریکا  پزشکیروانویراست پنجم فرهنگ انجمن 

؛ 2001، 1اختالل روانی عنوان شفده اسفت )برنفاردی و پفاالنتی
(. اسفتفاده از اینترنفت در 2035، 33؛ جان و چوی2008، 30بالک

ناپفییر زیاد است که تقریبفا  جفزج جفدایی قدرآنبرخی کاربران، 
 تواننفدنمیشفود و زنفدگی بفدون اینترنفت را مفی هاآنزندگی 

سته بفه اینترنفت را کسفی ( فرد واب3111) 32تحمل کنند. یانگ
ساعت در روز وقفت  8ساعت در هفته یا  18دانست که حداقل 

کند. اعتیاد به اینترنت مانند خود را صرف استفاده از اینترنت می
مرتبط  کنترلغیرقابلهر نوع اعتیاد دیگر معموال  با نوعی اجبار 

 ةاست و اغلب با فقدان کنترل، اشتغال قبلی به اسفتفاده و ادامف
شفود رغم پیامدهای منفی ناشی از آن همفراه مفیاربری، علیک

به این خاطر است  ویژهبهاهمیت این اختالل  (.2004، 31)یانگ
 ةکه اغلب با اختالالت روانی دیگر نیز همفراه اسفت و در طبقف

                                                   
1. leisure activities 
2. Online 
3. Oline Chat 

4. Information A 
5. Online Newspapers 
6. Orchard Fullwood 
7  . Lee   & Stapinski 
8. Awan  & Gauntlett 
9. Bernardi & Pallanti 
10. Block 
11. Jun, Choi 

12.Young 
13.Young 

، 35؛ گریفیف 2007، 34گیرد )آناختالالت کنترل تکانه قرار می
3116.) 

ت پرسفرعت، رایگفان و معموال  محفیط دانشفگاه از اینترنف
بفیش از  ةنامحدود برخوردار است و این موضوع موجب اسفتفاد

 ةاستفاد ةشود. ضمن اینکه بر نحوحد دانشجویان از اینترنت می
آنان نظارتی نیز وجود ندارد. اساتید نیز دانشجویان را به استفاده 

خواهنفد می هاآنکنند و از اینترنتی تشوی  می ةاز منابع گسترد
کنند و نیز از این طری  بفا  وجوجستد درسی را در اینترنت موا
هففای در ارتبففاب باشففند. در حففالی کففه معمففوال  مهففارت هففاآن

اطالعاتی  ةبرای استفاد ویژهبهدانشجویان در استفاده از اینترنت 
هفا (. براسفاس پفژوهش2004شفود )یانفگ، آموزش داده نمفی

توان بفه سفطوح ت میعوامل خطر برای اعتیاد به اینترن ازجمله
باالی اضطراب و نارضایتی در روابط بین فردی )برای مثال لفو، 

(؛ فقففدان سفالمت روان )بفرای مثففال 2005، 36وانفگ و فانفگ
(؛ نفاتوانی در مفدیریت زمفان 3110میرزائیان، عزت و خفاکپور، 

، 38)ویدرهولفد نفسعفزت( و فقفدان 2036، 37)سدیکی و ممون
های این، دانشجویان باید از مهارت بر( اشاره نمود. عالوه2036

در  ویژهبهمناسب برای یادگیری مطالب درسی برخوردار باشند. 
 ةمسئولیت یادگیری بیشتر به عهفد کهمقاطع تحصیلی تکمیلی 

هستند که باید بر فرایند  هاآنخود دانشجویان است و این خود 
-کلی خودتنظیمی از مهفارت طوربهیادگیری خود نظارت کنند. 

ابعاد زندگی ضروری  ةمهمی است که در هم شناختیروانای ه
خودتنظیمی در یادگیری یا یادگیری خفودتنظیم  ةاست. اما ساز

 ویژهبهبه کاربرد مهارت خودتنظیمی در امور مربوب به یادگیری 
خودتنظیمی به فرایند هدایت  ةپردازد. سازیادگیری تحصیلی می

 مفوردنظردر جهفت اهفداف  مند افکار، احساسات و رفتارهانظام
اشاره دارد و موجفب مشفارکت فعفال فراشفناختی، انگیفزش و 

؛ شفانک و 3111، 31)پینترچ شودرفتاری در فرایند یادگیری می
راهبردهای شناختی دخیفل در ایفن  ازجمله(. 2008، 20زیمرمن

توان به ترکیب اطالعات جدید بفا اطالعفات قبلفی و فرایند می
 ازجملفه( و 3180در حافظفه )سفی ،  هاآنسازی آماده و ذخیره

ریزی، کنترل و نظارت توان به برنامهراهبردهای فراشناختی می
هفای مربفوب بفه (. مهارت3185و ارزشیابی اشاره کرد )باتوانی، 

واکفنش  جایبفهتواند به فرد کمک کند تا فناوری اطالعات می
شفد و منفعالنه در برابر فرایند یادگیری، ابتکفار عمفل داشفته با

                                                   
14. Ahn 
15. Griffiths 
16. Lo, Wang   & Fang 
17. Siddiqi & Memon 
18. Wiederhold 

19  . Pintrich 
20  . Schunk & Zimmerman 
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)کفدیور،  کنترل و نظارت بیشتری بر یادگیری خود داشته باشفد
(، البته به شرطی که فرد مهارت الزم برای استفاده از این 3188
ها را داشته باشد. به دلیل حجم انبوه اطالعفاتی کفه در فناوری

مهفارت قفرن  تفرینمهمتوان شود، میمی ردوبدلدنیای مدرن 
(. 2036، 3کتز و الیفوتدانست )ی بیست و یکم را سواد اطالعات

های سواد اطالعاتی ها برخورداری از مهارتبسیاری از پژوهش
 هفاآناند و حتفی برخفی از را برای دانشجویان ضروری دانسته

 هایبرنامفهها جزئی از اند که آموزش این مهارتپیشنهاد کرده
(. در یفک 3184)زمانی،  آموزان شوددرسی دانشجویان و دانش

هفای سفواد اطالعفاتی را شفامل مهفارت ةتوان سازگاه میدید
یفابی اطالعفات، تعری  نیاز اطالعاتی، یفافتن اطالعفات، ارزش

و  )تایلر و تبادل )اشاعه( اطالعات دانست دهی اطالعاتسازمان
 (.2007، 2دیگران

 ةبا وجفود تغییفرات سفریعی کفه در عصفر حاضفر در حفوز
واد اطالعففاتی بففه دهففد، برخففورداری از سففاطالعففات رم مففی

کند تا با این تغییرات سازگار شوند به این دانشجویان کمک می
ترتیب که بتوانند متناسب با نیاز اطالعاتی خود از سفیل عظفیم 

های مختل  استفاده کنند. توانفایی اطالعات روزافزون در حوزه
ارزیابی، جایابی و تشخیص اطالعات داشفته باشفند و در قبفال 

احسفاس مسفئولیت کننفد و در ضفمن بتواننفد  هاآناستفاده از 
 ،یادگیری مطالب درسی نیفز پیشفرفت کننفد. بنفابراینة درزمین

سفواد اطالعفاتی  پراکندگییشپهدف این پژوهش تعیین نقش 
ایفن  برای یادگیری خودتنظیم و اعتیاد بفه اینترنفت اسفت. بفر

( سواد اطالعاتی با یادگیری خودتنظیم 3شود: اساس فرض می
 ة( سواد اطالعاتی با اعتیاد به اینترنت رابطف2مثبت دارد؛  ةرابط

تواند یفادگیری خفودتنظیم را ( سواد اطالعاتی می1منفی دارد؛ 
تواند اعتیاد به اینترنت را ( سواد اطالعاتی می4بینی کند و پیش
 بینی کند.پیش

 پیشینه پژوهش
در مورد نقش سواد اطالعاتی در یادگیری خودتنظیم پژوهشفی 

اند کفه های مختل  نشان دادهدیده نشد، اما به هرحال پژوهش
های اطالعاتی داشته باشد هرچه فرد مهارت بیشتری در فناوری

برای امور درسی بیشفتر اسفتفاده کنفد، بفه موفقیفت  هاآنو از 
، 1یابد )برای مثال نیامی و لیفوننمی بیشتری در تحصیل دست

؛ 5،2030  و چفارلی؛ ویف2005، 4و دیگفران ؛ دی جانگ2030
 (.3181، و دیگران زمانی

                                                   
1. Katz & Elliot 
2  . Taylor, Arth, Solomon & Williamson 
3. Niemi & Launonen 

4  . de Jong, Kollöffel, van der Meijden, Staarman & 
Janssen 

خودکارآمدی که یکی از متغیرهای مرتبط بفا خفودتنظیمی 
انفد. اطالعاتی را تأیید نموده باسوادآن  ةها رابطاست و پژوهش

 6( و تانگ و وی تسفنگ3112برای مثال نوکاریزی و دهقانی )
هففای سففواد اطالعففاتی بففر ( دریافتنففد کففه مهففارت2031)

 ة( رابط3115) و دیگران مدی تأثیر مثبت دارند. رسولیخودکارآ
سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی را بفا راهبردهفای خفودتنظیمی 
دانشجویان پرستاری مطالعه نمودند و دریافتنفد کفه بفین ابعفاد 
ارزشفیابی، اسففتنباب، تحلیففل، اسففتدالل قیاسففی و راهبردهففای 

 دار مثبت وجود دارد.معنی ةخودتنظیمی رابط
های متعدد حاکی از افزایش میفزان بفاالی اعتیفاد بفه وهشپژ

 یگفراندو  بین دانشفجویان ایرانفی اسفت. صفلحیاینترنت در 
( میزان اعتیاد به اینترنت را بین دانشجویان ایرانی حدود 2031)
ایفن شفیوع بفاال هفم بفرای خفود  مسلما گزارش نمودند.  86%

تحصیلی(  ییاکاردانشجویان تبعات سنگینی دارد )مانند کاهش 
ایفن تبعفات و  ؛ وکنفدو هم در نظام آموزش اختالل ایجاد مفی

-پیامدهای منفی حتی در دانشجویان تحصیالت تکمیلفی مفی

سفازتر باشفد. ماهیفت کفار و فعالیفت دانشفجویان تواند مشکل
اسفت  یختهآمدرهم مسئله حلتحصیالت تکمیلی با پژوهش و 

نظر سواد اطالعاتی از  هاآن(، ولی وضعیت اغلب 3184)نظری، 
 (.3113مطلوب نیست )یزدانی، 

 پژوهش شناسیروش
 ةهمبستگی اسفت. جامعف -طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی

پففژوهش شففامل دانشففجویان تحصففیالت تکمیلففی دانشففگاه 
 200، در دسترسگیری انتخاب شد و با روش نمونه معلمیتترب

ع شفد کفه پرسشنامه در بین دانشجویان دختر این دانشگاه توزی
کننفدگان آن تکمیل شد. میانگین سنی شفرکت ةپرسشنام 380
 هاآناز  %77بود.  28/1سال و انحراف استاندارد از میانگین  26

 دانشجوی مقطع دکتفری بودنفد. %21دانشجوی مقطع ارشد و 
آوری اطالعففات از پرسشففنامه سففواد اطالعففاتی، بففرای جمففع

اد به اینترنت یانگ یادگیری خودتنظیم و آزمون اعتی ةپرسشنام
 استفاده شد.

بفرای  پرسشنامه سنجش سطح سواد اطالعاتی دانشجویان
( طراحی و ساخته شده است. این 3113اولین بار توسط یزدانی )

پرسشنامه مبتنی بر همان پنج قابلیت استاندارد سواد اطالعفاتی 
 انفدعبارت( است که 2007مطرح شده توسط تایلر و همکاران )

یابی اطالعفات، نیاز اطالعاتی، یافتن اطالعات، ارزشاز: تعری  
و تبادل )اشاعه( اطالعات. براساس ایفن  دهی اطالعاتسازمان

ای درجفه 5ای از نوع لیکرت گویه 10قابلیت، یک پرسشنامه  5

                                                                         
5. Whipp & Chiarelli 
6. Tang & Wei Tseng 
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از خیلی کم تا خیلی زیاد تهیه شد. برای تعیین میفزان مناسفب 
ر روی یک نمونه های پرسشنامه، پس از اجرای آن ببودن گویه

هفا مفورد محاسفبه قفرار گویه تکتکنفری، توان افتراقی  78
برخفوردار  5/3هایی که از توان افتراقی کمتفر از گرفتند و گویه

؛ درنهایفتبودند، حیف شدند، یا مورد بازنویسی قرار گرفتند که 
های آن حداقل دارای توان ای که گویهگویه 10یک پرسشنامه 

بیشتر مورد  هاییلتحلالتر بودند، تهیه و برای و با 5/3افتراقی 
 بفه هفا،هگوی افتراقی توان بررسی از پس .استفاده قرار گرفت

 آن پرداختفه سفازه روایی نیز و محتوایی صوری، روایی تعیین

 درونی، یهمسان روش به نیز آن پایایی میزان درنهایت و شد

 استفاده با شده محاسبه قرار گرفت. پایایی تأیید و بررسی مورد

 .(3113گزارش شد )یزدانی،  14/0کرونبام  آلفای از
است کفه توسفط  سال 34پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد حاوی 

طراحی شده و توسفط کفدیور  3115بوفارد و همکاران در سال 
. (3180کفدیور،اسفت )در ایران هنجاریابی شده  3180در سال 

ورد بررسفی و این پرسشنامه میزان خفودتنظیمی را در اففراد مف
گفیاری بفا اسفتفاده از مقیفاس دهد. شیوه نمرهارزیابی قرار می

( تفا کفامال  5گیاری طی  لیکرت از کامال  مفوافقم )نمفره نمره
( است. ضریب پایایی کلی پرسشفنامه براسفاس 3نمره مخالفم )
به دست آمفده اسفت. پایفایی  %73نبام توسط کدیور وآلفای کر

و خففرده مقیففاس  %70ختیخففرده مقیففاس راهبردهففای شففنا
 گزارش شده است. %68فراشناختی 

است که  سال 20(، شامل 3111) آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ
. روش شفده اسفتتوسط یانگ و همکاران تهیفه و اعتباریفابی 

ای لیکفرت اسفت. درجه 4به این پرسشنامه مقیاس  ییپاسخگو
بفاال  متغیر اسفت کفه نمفره 300تا  0نمره کلی این مقیاس از 

 31تفا  0. نمفره اسفتحاکی از وابستگی شفدیدتر بفه اینترنفت 

تفا  50کاربر معمفولی،  41تا  20کاربر خفی ، نمره  دهندهنشان
کفاربر معتفاد  دهندهنشفان 300تفا  80کاربر متوسط و نمره  71

. ایفن ابفزار از نظفر سفاختار درونفی، مففاهیمی همچففون اسفت
انزواطلبفی و همچنفین  ، استفاده اجباری،شناختیروانوابستگی 

مشکالت مربوب به شغل، کار، خواب، خانواده و مدیریت زمفان 
( روایفی 3181) یگفراندو  دهد. علفویا مورد بررسی قرار میر

(، همسففانی درونففی R=82/0محتففوایی و همگففرا، بازآزمففایی )
(88/0=α(  و تنصی )72/0=r.گزارش نمودند ) 

ای پرسشنامهروش اجرای این پژوهش از نوع اجرای فردی 
 از پفس پژوهشفگران اطالعفات آوریجمفع منظوربفهاسفت، 

تبیفین  از پفس و نموده مراجعه جامعه و نمونه، مشخص شدن
 ایشان از آگاهانه رضایت آنان، مشارکت جلب و مطالعه هدف

سفواد  پرسشفنامه سفه کننفدگانشفرکت سفپس اخفی گردیفد،
 حضور در ار اعتیاد به اینترنت و اطالعاتی، یادگیری خودتنظیم

 ابهفام وجود صورت در پژوهشگران و تکمیل کردند پژوهشگر

 spss افزارنرم وسیلهبهها داده .دادندپاسخ می آنان سؤاالت به
هفای و یافتفه و تحلیل قرار گرفته شدمورد تجزیه  38ویرایش 

رگرسفیون ) یاسفتنباطمیفانگین و انحفراف معیفار( و ) یفیتوص
 چندگانه( استخراج شد.

 هایافته لیو تحل هیتجز
های توصیفی شامل میفانگین و انحفراف اسفتاندارد بفرای یافته

متغیرهای سواد اطالعفاتی و ابعفاد آن )نیفاز اطالعفاتی، یفافتن 
و تبفادل  دهی اطالعاتیابی اطالعات، سازماناطالعات، ارزش

)اشاعه( اطالعات(، یادگیری خودتنظیم و اعتیاد بفه اینترنفت در 
 ده است.ارائه ش 3جدول 

 کنندگانمیانگین و انحراف معیار سواد اطالعاتی و ابعاد آن، یادگیری خودتنظیم و اعتیاد به اینترنت در شرکت. 1جدول 

 میانگین انحراف استاندارد متغیر

 16/56 82/37 اعتیاد به اینترنت

 15/13 73/36 سواد اطالعاتی

 37/44 76/7 یادگیری خودتنظیم

 51/36 01/1 نیاز اطالعاتی

 50/21 28/6 یابی اطالعاتمکان

 73/5 74/3 یابی اطالعاتارزش

 45/20 021/5 یابی اطالعاتسازمان

 68/31 84/1 تبادل اطالعات

هفای حاصفل از همبسفتگی پیرسفون سفواد یافته 2جدول 
اطالعاتی را با یفادگیری خفودتنظیم و اعتیفاد بفه اینترنفت 

ی پیرسفون، دهفد. بفر اسفاس ضفریب همبسفتگنشان می

 111/0همبستگی سواد اطالعاتی با یفادگیری خفودتنظیم، 
دار این دو متغیر در سفطح معنیمثبت  ةرابط ةاست که نشان

است. همچنین همبستگی سواد اطالعاتی بفا اعتیفاد  03/0
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 دهد.نشان می 03/0متغیر را در سطح دار ایفن دو معنیمنفی  ةاست که رابط -234/0به اینترنت، 

 همبستگی پیرسون سواد اطالعاتی با یادگیری خودتنظیم و اعتیاد به اینترنت .6جدول 

 اعتیاد به اینترنت یادگیری خودتنظیم متغیر

 **-234/0 **111/0 سواد اطالعاتی

 03/0= P ** 

اول، سواد اطالعاتی، اعتیاد به اینترنت دانشجویان  فرضیه
 کند.بینی میرا پیش

 عاتی در اعتیاد به اینترنت برای بررسی نقش سواد اطال

دانشجویان از رگرسیون خطی استفاده شد کفه نتفایج آن را 
 کنید.مشاهده می 4و  1در جدول 

 
  

 آماری رگرسیون سواد اطالعاتی و اعتیاد به اینترنت هایمشخصهخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و  .3جدول 

 SS df MS F p R 2R SE 

 365/2652 3 365/2652 رگرسیون
705/8 000/0 234/0 04/0 45/37 

 672/104 383 611/55345 باقیمانده

       382 801/104 کل

 سواد اطالعاتی و اعتیاد به اینترنت نتایج ضرایب رگرسیون. 4جدول 

 

دار است معنیمشاهده شده  Fمیزان  4جدول بر اساس نتایج  -2
(003/0p< و )از واریانس مربوب به اعتیاد به اینترنت تبیین  %4

دهد که سواد (. ضرایب رگرسیون نشان می2R=04/0) شودیم
تواند واریانس مربوب به ( میB ،15/2-=t=-228/0اطالعاتی )

تبیین  11/0و با اطمینان  دارمعنیبه صورت  اعتیاد به اینترنت را
یک انحراف معیار در سواد اطالعاتی  ةاندازبهی که تغییر طوربه، نماید

 شود، یعنیانحراف معیار تغییر در سواد اطالعاتی می -228/0موجب 

کاهش اعتیاد به  سواد اطالعاتی در بین دانشجویان باع  افزایش
فرضیه دوم، سواد اطالعاتی، یادگیری خودتنظیم شود. می اینترنت

 کند.بینی میدانشجویان را پیش

برای بررسی نقفش سفواد اطالعفاتی در یفادگیری خفودتنظیم 
 5دانشجویان از رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج آن را در جدول 

 کنید.مشاهده می 6و 

 

 آماری رگرسیون سواد اطالعاتی و یادگیری خودتنظیم یهامشخصهخالصه مدل رگرسیون، تحلیل واریانس و  .5جدول 
 SS df MS F p R 2R SE 

 315/3252 3 315/3252 رگرسیون
142/21 000/0 111/0 335/0 12/2 

 646/51 383 371/1656 باقیمانده
       382 174/30108 کل

 نتایج ضرایب رگرسیون سواد اطالعاتی و یادگیری خودتنظیم. 2جدول 

 

دار اسفت معنفیمشفاهده شفده  Fمیفزان  6جدول بر اساس نتایج 
(003/0p< ) از واریانس مربوب به اعتیاد به اینترنفت تبیفین  %33و
دهد کفه سفواد ضرایب رگرسیون نشان می (.2R=335/0) شودیم

تواند واریانس مربفوب بفه می (B ،813/4-=t=-357/0)اطالعاتی 

تبیفین  11/0و با اطمینان  دارمعنییادگیری خودتنظیم را به صورت 
یک انحراف معیار در سواد اطالعاتی  ةاندازی که تغییر بهطوربه، نماید

شفود، انحراف معیار تغییر در یادگیری خودتنظیم می 357/0موجب 

 B SEB Beta t P بینپیشمتغیر  متغیر مالک

 000/0 -15/2 -234/0 077/0 -228/0 سواد اطالعاتی اعتیاد به اینترنت

 B SEB Beta t P بینپیشمتغیر  یر مالکمتغ

 000/0 813/4 112/0 012/0 357/0 سواد اطالعاتی یادگیری خودتنظیم
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اففزایش  سواد اطالعاتی در بفین دانشفجویان باعف  افزایش عنیی
 شود.می یادگیری خودتنظیم

 

 گیریبحث و نتیجه
اگر حالت اعتیاد به آن پیدا کند  ویژهبهاستفاده بیش از حد از اینترنت 

تواند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اختالل ایجاد کند. بسیاری می
فراهم بودن امکان استفاده از  جملهازاز دانشجویان به دالیل مختل  

جدی در معفرض ایفن  طوربهها اینترنت نامحدود در فضای دانشگاه
های الزم بفرای یفادگیری از مهارت هاآنآسیب هستند. بسیاری از 

مناسب نیز برخوردار نیستند، برای مثال توانفایی نظفارت، هفدایت و 
از این مشکالت را  تنظیم فرایند یادگیری خود را ندارند. علت بسیاری

سوادی یا سواد کم اطالعاتی دانست، یعنفی دانشفجو توان در بیمی
صحیح با سیل انبوه اطالعات را نفدارد. ایفن در مفورد  ةتوان مواجه

تفر باشفد زیفرا کنندهتوان نگراندانشجویان تحصیالت تکمیلی می
مسئولیت بیشتری در مورد تکالی  یادگیری دارند و کیفیت و کمّیت 

طلبفد. ایفن هفای بیشفتری مفیین تکالی  متفاوت است و مهارتا
موضوع ضرورت انجام پژوهش حاضر ر ایجاب کرد. پژوهش حاضر 
به بررسی نقش سواد اطالعاتی در یادگیری خودتنظیم و اعتیفاد بفه 
اینترنت پرداخت. نتایج حاکی از ایفن بفود کفه سفواد اطالعفاتی بفا 

 ةدار و با اعتیاد به اینترنت رابطمعنییادگیری خودتنظیم رابطه مثبت 
بینفی کنفد. سفواد تواند پیشدار دارد و هر دو سازه را میمعنیمنفی 

 یفادگیری تواند از طری  افزایش کلفی خودکارآمفدی،اطالعاتی می
نزدیکی با  ةخودتنظیم را افزایش دهد زیرا یادگیری خودتنظیمی رابط

( و تانفگ و 3112) یندهقانوکاریزی و  کهچنانخودکار آمدی دارد. 
دار سفواد اطالعفاتی و معنفیمثبفت و  ة( رابطف2031) 3وی تسنگ

های یادگیری خفودتنظیم، دند. یکی از جنبهکرخودکارآمدی را تأیید 
خفودتنظیم، از نظفر  ةکفه یادگیرنفد امعنشناختی است، به این  ةجنب

هایی دارد. سواد اطالعاتی به دانشفجو ها و توانمندیشناختی مهارت
کند تا دقیقا  بداند که در یادگیری مطالب درسی به دنبفال مک میک

 دهی کند و بفه کفار ببفردچیست، اطالعات مناسب را بیابد، سازمان
ها به توانایی خودتنظیمی او در این ة( و هم2007، 2)تایلر و همکاران

یادگیری کمک خواهد نمفود. یکفی از دالیفل دیگفر نقفش سفواد 
توان ارتقای مهفارت تفکفر انتقفادی را می اطالعاتی در خودتنظیمی

کنفد تفا از بفین انبفو دانست، زیرا سواد اطالعاتی به فرد کمک مفی
اطالعات موجود به ارزشیابی بپردازد، اطالعات را سفبک و سفنگین 

ها و این کاربردکند و اطالعات مناسب با هدف خود را برگزیند و به 
فکر انتقادی، اسفتفاده از متضمن برخورداری از تفکر انتقادی است. ت

دهد. افراد باسواد اطالعاتی، قدرت راهبردهای خودتنظیمی را ارتقا می

                                                   
 . Tang & Tseng 

 . Taylor  & et al 

تحلیل و استنباب بهتری دارند و فرایندهای شناختی مانند استنباب و 
رسفولی و دارد )استدالل نیز در افزایش خودتنظیمی نقش به سزایی 

 (.3115همکاران، 
مثبت سواد اطالعاتی و یادگیری  ةیکی از دالیل دیگر برای رابط

 ةاطالعاتی انگیز باسوادهای مرتبط که وجود مهارت استخودتنظیم 
زیرا فرد بفا اسفتفاده از ایفن ؛ دهدافراد را برای یادگیری افزایش می

ها در دستیابی به اهداف یادگیری خود موفقیت بیشتری کسب مهارت
او  ةوضوع انگیزکند و احساس توانمندی بیشتری دارد و همین ممی

را برای نظارت و تنظیم فرایند یادگیری خفود اففزایش خواهفد داد. 
 انگیزش نقش بسیار مهمفی در اففزایش یفادگیری خفودتنظیم دارد

 (. 2008 ،4؛ شانک و زیمرمن3111، 1)پینتریچ
تواند از طری  افزایش توانمندی دانشجویان سواد اطالعاتی می
 ةد تا تکالی  درسی خود را به شیوکمک کن هاآندر امور تحصیلی به 

کارآمدی داشته  ةهای تحصیلی، مقابلبهتری انجام دهند و با استرس
باشند. استرس تحصیلی و هیجانات منفی ناشی از نفاتوانی در امفور 
درسففی یکففی از عوامففل مففؤثر در افففزایش اعتیففاد بففه اینترنففت در 

 (0362) 6مفؤمن(. سدیکی و 2035، 5)جان و چوی دانشجویان است
اند دانستهیکی از دالیل اعتیاد به اینترنت را ناتوانی در مدیریت زمان 

توان بین مدیریت زمان و اعتیفاد بفه متقابل می ةالبته نوعی رابط که
توان نقش سواد اطالعفاتی را در می هر حالاینترنت فرض کرد. به 

افزایش توانمندی مدیریت زمان نیز مؤثر دانست. تأثیر مثبت سفواد 
ریزی زمانی مناسب و فرد از زمان و برنامه ةبهین ةطالعاتی بر استفادا

توانفد افزایش سرعت و سهولت دستیابی به اهفداف اطالعفاتی مفی
وقت در اینترنت را کفاهش دهفد.  ةنامناسب و گیران بیهود ةاستفاد

تواند خطر اعتیاد به اینترنت نیز می نفسعزتگزارش شده که فقدان 
 نفسعفزتبخشی از کفاهش  (،2036، 7ویدرهولددهد )را افزایش 

تففوان در عففدم کسففب موفقیففت در اهففداف دانشففجویان را مففی
توانفد از طریف  اففزایش یادگیری دانست. سواد اطالعاتی مفی

 موفقیت تحصیلی احتمال اعتیاد به اینترنت را کاهش دهد.
توان به ایفن موضفوع های پژوهش حاضر میاز محدودیت

دختففران مقففاطع  ةهش تنهففا در جامعففاشففاره داشففت کففه پففژو
تحصیالت تکمیلی انجام شد و مطلوب است کفه پژوهشفگران 

در هر دو جنسیت بفه مطالعفات مشفابه بپردازنفد تفا  مندعالقه
بین دختران و پسران دانشجو فراهم آید. روشفن  امکان مقایسه

است که عوامل بسیاری در گرایش دانشفجویان بفه اعتیفاد بفه 
-مفی هاآنتوانمندی یادگیری خودتنظیم در اینترنت و کاهش 

                                                   
  . Pintrich 

  . Schunk & Zimmerman 

  . Jun & Choi 

 . Siddiqi & Memon 

 . Wiederhold 
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تواند نقش داشته باشد اما این پژوهش مشخص کرد که یکی از 
تواند سواد اطالعاتی باشفد. متأسففانه بفا وجفود عوامل مؤثر می

انتظارات تحصیلی زیادی که از دانشجویان تحصیالت تکمیلفی 
 دانی تالش چنف هاآنارتقای سواد اطالعاتی ة درزمینرود، اما می
هفای آموزشفی، تلفیف  که برگفزاری کارگفاهشود، در حالینمی

های معمفول مقفاطع تکمیلفی، آموزش سواد اطالعاتی در دوره
برای ارتقای این مهارت، امکان ارتباطات  موردنیازامکانات  ةارائ

بیشفتر از  ةو اسفتفاد تاداندانشگاهی محدود دانشجویان بفا اسف
های نوین آموزشی مؤثر در بهبود ، استفاده از شیوههاآنتجارب 

سواد اطالعاتی و امکان دسترسی به منابع اطالعفاتی بفه روز و 
توانفد در ایفن زمینفه مفؤثر باشفد. اففزایش امکفان کارآمد مفی

دسترسی به اینترنت همراه با فقدان آموزش صفحیح در رابطفه 
-با نوع استفاده از آن صرفا  موجب پیامدهای منفی بیشتری می

توانفد بفه عهفده بعات فردی و اجتماعی سنگینی مفیشود که ت
امفر بایفد بفرای پیشفگیری از ایفن  اندرکاراندستداشته باشد. 

 ویژهبفههای یادگیری فرد و پیامدهای منفی و نیز بهبود مهارت
یادگیری، در ارتقای سواد اطالعاتی  ةکاربرد خودتنظیمی در حوز

ای که و خالقانههای جدید های ذکر شده و سایر شیوهبه شیوه
این مطالعه خارج است، کوشا باشند. بفرای  ةاز حوصل هاآنذکر 

هفا بفرای ارتقفای سفواد شفیوه ترینمهمتوان یکی از مثال می
ها و فضفاهای یفادگیری دانسفت کفه اطالعاتی را ایجاد محیط

زا باشد، قدرت تحلیل دانشفجو را ارزیفابی کنفد، او را بفه چالش
تفر از همفه فکر انتقادی تشوی  کند. مهممشارکت وادارد و به ت

اینکه بسیاری از کاربران کنونی اینترنفت بفه سفطح اعتیفاد بفه 
های مفؤثری ماننفد سفواد اند، ولی اگر از مهارتاینترنت نرسیده

به این اخفتالل  هاآناطالعاتی برخوردار نشوند، احتمال ابتالی 
یفن زمینفه های پیشفگیرانه در اروانی زیاد است. طراحی برنامه

توانفد یکفی از تواند مؤثر باشد. ارتقای سفواد اطالعفاتی مفیمی
 ها باشد.های مهم این برنامهسرفصل
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