
Journal of Teacher's Professional 

Development 

 

 ای معلمحرفه هتوسع هفصلنام

Volume 6, Issue 3, Full, 2021, 1-14  1-14، 1400پاییز  ،3، شماره ششمسال 
 

 ابتدایی معلمان چشمی خستگی با آن ارتباط و اینترنت به اعتیاد در مجازی هایآموزش نقش

 19-کووید گیریهمه در

2احمدآبادیبرخورداری عاطفه و *1احمدآبادیشمالی مهدی
 

 

The Role of Virtual Education in Internet Addiction and its Relationship with 

Elementary Teachers’ Eye Fatigue in Covid-19 Epidemic 
Mehdi Shomaliahmadabadi1* and Atefe Barkhordariahmadabadi2  

 

18/10/1400تاریخ دریافت:   

 چکیده
 

 مجازی هایشبکه از استفاده لزوم و 19-کووید گیریهمه

 زیادی مشکالت با آموزاندانش آموزش منظور به اینترنتی

 هایآموزش نقش هدف با ضرحا پژوهش. است بوده همراه

 چشمی خستگی با آن ارتباط و اینترنت به اعتیاد در مجازی

. شد انجام 19-کووید گیریهمه در ابتدایی معلمان

 با که بود اردکان شهر ابتدایی معلمان شامل آماریجامعه

 انتخاب نمونه عنوان به نفر 317 داوطلبانه، روش از استفاده

 چشمی خستگی هایرسشنامهپ به کنندگانشرکت. شدند

( 1996) یانگ اینترنت به اعتیاد و( 1390) همکاران و حبیبی

 286. دادند پاسخ بود، شده طراحی برخط صورت به که

 سطح در پیرسون، همبستگی روش از استفاده با پرسشنامه

 تحلیل 24 نسخه SPSS آماری افزارنرم از گیریبهره و 05/0

 اعتیاد افزایش در مجازی هایشآموز که داد نشان نتایج. شد

 نتایج. است بوده ثرؤم معلمان در چشمی خستگی و اینترنت به

 با اینترنت به اعتیاد بین که بود این از حاکی همچنین

 دید، اختالل چشمی، استرین یعنی آن ابعاد و چشمی خستگی

 مثبت رابطه نیز چشم خارج اختالل و چشم سطح اختالل

 بدست نتایج اساس بر(. p<001/0) دارد وجود داریمعنی

 به اعتیاد به ابتال خطر تواندمی مجازی هایآموزش آمده،

 و داده افزایش معلمان در را چشمی خستگی و اینترنت

 شودمی پیشنهاد. باشد داشته پی در را زیادی چشمی صدمات

 هایآموزش منفی پیامدهای از آموزشی هایبرنامه ارائه با

 .شود پیشگیری 19-وویدک گیریهمه مجازی

 

 مجازی، هایشبکه اینترنت، به اعتیاد های کلیدی:واژه

 ابتدایی معلمان چشمی، خستگی

 

 
 

 

17/21/4001تاریخ پذیرش:   
 

Abstract 
  

The Covid-19 epidemic and the need to use virtual 

Internet networks to educate students have been 
associated with many problems. The aim of this 

study was to investigate the role of virtual 

education in internet addiction and its relationship 
with elementary teachers’ eye fatigue in Covid-19 

epidemic. The statistical population included 

teachers of Ardakan city from among whom 317 
people were selected as the sample of the study 

using voluntary method. Participants answered the 

Habibi et al. (2012) Eye Fatigue and Young 
(1996) Internet Addiction Questionnaires, which 

were designed online. 286 questionnaires were 

analyzed using Pearson correlation method at the 

level of 0.05 and using SPSS statistical package 

version 24. The results showed that virtual 
education has been effective in increasing Internet 

addiction and eye fatigue in teachers. The results 

also showed that there is a significant positive 
relationship between Internet addiction and ocular 

fatigue and its dimensions, i.e. ocular strain, 

visual impairment, ocular surface disorder and 
ocular disturbance (p<0.001). According to the 

results, e-learning can increase the risk of Internet 

addiction and eye fatigue in teachers and lead to 
many eye problems. It is recommended to prevent 

the negative consequences of the Covid-19 

epidemic by providing training programs.  
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 مقدمه

در  2019نخستین باار در دساامبر   که  192-و بیماری ناشی از آن یعنی کووید 1وع ویروس کروناشی

ف دنیاا از جملاه ایاران گساترش     مشااهده شاد و باه سارعت باه نقااط مختلا        3استان ووهان چین

ای شاده، اسات. ویاروس کروناا باا      باعث ایجاد شرایط ویاژه  (،2020، 4)سازمان جهانی بهداشتیافت

اناد  یادی همراه بوده به طوری که بسیاری از کسب و کارها شکل متفاوتی پیدا کردههای زمحدودیت

(، یکای از تیییراتای کاه در کشاور     2020، 5و برخی نیز تعطیل شدند )گاناوان، سارانتی و فتحاورنی 

های مجازی به جای آماوزش حواوری   ها و مدارس و استفاده از آموزشایجاد شده، تعطیلی دانشگاه

معلمااان  19-گیااری کوویاد (. در هماه 1399احماادآبادی و برخاورداری احماادآبادی،   باود )شامالی  

دهناد، فرآینادی کاه نیااز باه اساتفاده از       های مجازی انجام مای های خود را از طریق شبکهآموزش

هاای  های هوشمند، تبلت و رایانه دارد. معلمان در این شرایط، مجبورناد سااعت  وسایلی چون گوشی

آموزان بپردازناد، آنچاه باا    های مجازی به تدریس، دیدن تکالیف و ارزشیابی دانشزیادی را در شبکه

تواناد آسایب   (. این مسائله زماانی مای   1399های زیادی همراه بوده است )سلیمی و فردین، نگرانی

هاا،  های الزم را در خصاو  اساتفاده از ایان شابکه    بیشتری را در بر داشته باشد که معلمان مهارت

های فوای مجاازی را نیاموختاه باشاند )پااروانتوو     های کاهش آسیببا ارگونومی و راه نکات مرتبط

 (.2020، 6همکاران
های مجازی اینترنتای وجاود دارد،   ان از اینترنت و شبکهگکنندیکی از خطراتی که برای استفاده

سنی مختلاف شایوع    هایگونه از آن است. اعتیاد به اینترنت که در بین افراد در گروهاستفاده اعتیاد

)کااس،  ای داشته، به یک دغدغه بزرگ بهداشت عمومی در سراسر جهان تبدیل شده اسات  گسترده

در کناار مزایاای رشاد     کاه (. باه طاوری  2019، 8؛ بنر و همکاران2014، 7گریفید، کاریال و بیلیوکس

ه از اینترنات ایجااد   های زیادی در مورد پیامدهای منفی استفادسریع تعداد کاربران اینترنت، نگرانی

بسایاری از   19-گیاری کوویاد  . در حالی کاه ببال از هماه   (2019، 9)باعبداهلل و همکارانکرده است 

های مجازی های آموزشی، استفاده کمتری از اینترنت و شبکهواسطه حووری بودن کالسمعلمان به

گاردی بارای یاافتن    ، وببا توجه باه لازوم اساتفاده از اینترنات     19-گیری کوویدداشتند اما در همه

آموزان و همکااران، خطار   های مجازی و ارتباط مجازی با دانشهای آموزشی، آموزشمطالب و ویدئو

. ساهولت  (2020، 10)دانگ، یانگ، لو و هاائو  ابتال به اعتیاد به اینترنت در معلمان افزایش یافته است

                                                           
1. O.ronaVirus 

2. Covid-19 
3. Wuhan China 

4. World Health Organization 

5. Gunawan, Suranti & Fathoroni 
6. Purwanto, Asbari, Fahlevi, Mufid, Agistiawati, Cahyono, & Suryani 

7. Kuss, Griffiths, Karila, & Billieux 

8. Bener, Yildirim, Torun, Çatan, Bolat, Alıç, ... & Griffiths 
9. Baabdullah, Abumohssin, Alqahtani, Nemri, Sabbahi, & Alhibshi 

10. Dong,Yang, Lu & Hao 
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های هوشمند و در دسترس بودن شیهای مجازی با توجه به پیشرفت گواستفاده از اینترنت و شبکه

، 1)لی، چاو، ماون، کایم و یاو    مؤثر است  19-گیری کوویدآن نیز در ایجاد اعتیاد به اینترنت در همه

و  19-های کوویاد دهد که یکی از پیامده. نتایج مطالعات مختلف نشان می(2018، 2، القامدی2019

؛ 2020نت است )دانگ، یاناگ، لاو و هاائو،    های مربوط به آن افزایش خطر اعتیاد به اینترمحدودیت

 5بااارتولو ، پااالرمیتی و کوسااتابیل، و ساارویدو، 2020، 4؛ سیساات و همکاااران2020، 3ایاادی و دالم

2021 .) 

اگرچه اصطالح اعتیاد در گذشته، محدود به مواد مخدر بود اماا در حاال حاضار، اعتیااد ماوارد       

اینترنت و استفاده از تلفن همراه و ساایر اعتیادهاای    های ویدئویی، اعتیاد بهدیگری چون بمار، بازی

پدیده اعتیاد باه اینترنات بارای    (. 2015، 6)چانگ، چو، وو، کیم و پارکشود رفتاری را نیز شامل می

(. 2019بنر و همکاران، و یانگ مطرح شد ) توسط گریفیتس 1990اولین بار در اواسط تا اواخر دهه 

ققان این تمایل را ایجاد کرد تا در خصو  علل و همچنین تاثثیرات  این موضوع بالفاصله در بین مح

مطالعاات  (. 2019، 7)شالینی و شاوبا  هاای مختلفای بپردازناد    این پدیده اجتماعی به انجام پاژوهش 

مختلفی در خصو  میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در کشورهای مختلاف انجاام شاده اسات. بارای      

از  ٪76که در ریاض عربستان انجام شد نشاان داد،   2016سال  مثال نتایج یک نظرسنجی آنالین در

)الزویمای و  کنندگان در این نظرسنجی، اعتیاد متوسط و باال در استفاده از اینترنات داشاتند   شرکت

دانشاجوی مقطاع کارشناسای دو دانشاگاه      390در یک مطالعه دیگر که بر روی (. 2016، 8همکاران

دهندگان اظهار داشتند کاه روزاناه از اینترنات    ( از پاسخ٪3/72ر )نف 282آفریقای جنوبی انجام شد، 

، نیاز حادابل   ٪60گذرانند. بیش از ساعت را در اینترنت می 10آنها بیش از  ٪34کنند و استفاده می

، 9)ساالوبی و همکااران  به دو دستگاه الکترونیکی چون گوشی هوشمند و یا تبلت، دسترسی داشتند 

طالعات مختلفی در خصو  اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف انجاام شاده   در ایران نیز م(. 2019

آماوزان دوره دبیرساتان   دهد که شیوع اعتیاد به اینترنات در داناش  ای نشان میاست. نتیجه مطالعه

درصاد   23ن جمعیات کال، در حادود    درصاد و در بای   11درصد، در بین دانشاجویان   4نزدیک به 

همچنین بر اساس (. 1396، بابری امیری، خواجه کاظمی و مصطفوی، دوستی ایرانی )به نقل ازاست

 (.2015، 10درصد است )کار 52آمار جهانی اینترنت، ضریب نفوذ اینترنت در بین ایرانیان در حدود 

                                                           
1. Lee, Cho, Moon, Kim, & Yu 

2. Al-Ghamdi 
3. Eidi & Delam 

4. Siste, Hanafi, Lee Thung Sen, Adrian, Limawan, Murtani, & Suwartono 

5. Servidio, Bartolo, Palermiti & Costabile 
6. Chung, Choi, Woo, Mok, Kim, & Park 

7. Shalini & Shubha 

8. Alosaimi, Alyahya, Alshahwan, Al Mahyijari, & Shaik 
9. Salubi, Nekhwevha, Oyediran-Tidings & Ondari-Okemwa 

10. Carr 
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های اینترنت، مانناد حواور   دهد که استفاده اعتیادگونه از برنامهنتایج مطالعات مختلف نشان می

بنادی باا مشاکالت    هاای شارط  هاای آنالیان و برناماه   ، باازی جاازی، چات  های اجتماعی مدر شبکه

؛ 1396)عزیزی، اسماعیلی و دهقان منشاادی،  فیزیولوژیک، رفتاری و روانشناختی زیادی رابطه دارد 

و کایم و   2015، 3؛ مولر و همکااران 2019، 2؛ ین و همکاران2019، 1پوتمسکا، پوالوسکا و سیمنسکا

)بنار و همکااران،   هاای غاذایی ناامنظم    توان به عاادت له این مشکالت میاز جم(، 2016، 4همکاران

؛ 2013، 6؛ کاناان و همکااران  2009، 5)چوی و همکااران ، عدم تحرک جسمی و خواب کافی (2019

اسااترس، تنهااایی و اضااطراب  ، افاازایش افسااردگی،(2014، 7اکینساای، کلیااک، ساااواس و تااورس 

ساز از عالوه بر این، استفاده بیش از حد و یا مشکل کرد.، اشاره (2014، 8)کلیک و همکاراناجتماعی

، که مای تاوان باه    (2019)بنر و همکاران، تواند منجر به مشکالت سالمت جسمی شود اینترنت می

هاای گاردن، پشات و شاانه.     سندرم تونال کاارص صادمات حرکتای تکاراری، درد ما  دسات، درد       

 (.2013، 9)پارک و همکاراناشاره نمود حسی و درد در انگشت شست سردردهای میگرنی و بی

های هوشمند نیازمند استفاده بایش از حاد از چشام    گیری از اینترنت و گوشیکه بهرهاز آنجایی

اسات. در   10چشمیتواند بسیاری از معلمان را تهدید کند، خستگی است، لذا یکی از خطراتی که می

های هوشمند یا رایانه ش دیجیتال گوشیاکثر موارد، دلیل اصلی خستگی چشمی، دیدن صفحه نمای

(. 1390به مدت طوالنی و یا در مسافت نزدیک است )حبیبی، پورعبدیان، رجبی، دهقاان و مرآثای،   

توانند به خستگی چشمی منجر خصو  اگر زیاد باشند، میهای چشمی در طول روز، بهاکثر فعالیت

، باا  19-گیاری کوویاد  ده از اینترنات در هماه  . از آنجایی که استفا(2008، 11)اوکایی و هاوارتشوند 

افزایش چشمگیری در بین معلمان همراه بوده و معلمان در طول شابانه روز باه میازان بیشاتری از     

کنناد، خطار   های هوشامند و رایاناه اساتفاده مای    های مجازی چون گوشیوسایل مرتبط با آموزش

شامی شاامل عالیمای چاون اساترین      یابد. خساتگی چ خستگی چشمی نیز در این افراد افزایش می

، 12)هیروتاا و همکااران  چشمی، اختالل دید، اختالل سطح چشام، مشاکالت خاارج چشامی اسات      

، در مطالعات مختلفی که بر روی کاربران اینترنت انجام گرفته است، بیشترین شکایت شامل (2019

هماراه باا درد   درد و فشار بر چشم، خشکی چشم، اشک، تحریاک و برمازی، تااری دیاد و دوبینای      

                                                           
1. Potembska, Pawłowska & Szymańska 
2. Yen 

3. Müller, Janikian, Dreier, Wölfling, Beutel, Tzavara, ... & Tsitsika 

4.  Kim, Hwang, Choi, Kim, Demetrovics, Király, ... & Choi 
5. hoi, Son, Park, Han, Kim, Lee, & Gwak 

6. Canan, Yildirim, Sinani, Ozturk, Ustunel, & Ataoglu, 

7. Ekinci, Celik, SAVAŞ & Toros 
8. Celik, Yesilyurt, Korkmaz, & Usta  
9. Park, Hong, Park, Ha & Yoo 

10. Eye fatigue 
11. Ukai & Howarth 

12. Hirota, Kanda, Endo, Miyoshi, Miyagawa, Hirohara, ... & Fujikado 
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خساتگی  (. 2017، 2؛ رمواان 2017، 1)سااداگوپان و همکااران  گردن، کمر و شانه ذکر شاده اسات   

نیز یاد  3های نمایش که گاهی از آن به عنوان فشار دیجیتال چشمچشمی ناشی از استفاده از صفحه

شامند ر   هاای هو از کااربران رایاناه و گوشای    ٪70شود، یک آسیب با شیوع باالست که در بین می

(، که در یک گروه دانشجویان انجام شاد نشاان   2017دهد. نتیجه مطالعه ساداگوپان و همکاران )می

باود. نتیجاه    ٪83دهد که شیوع مشکالت بینایی ناشی از تلفن همراه در جمعیت ماورد مطالعاه   می

، 2013درصد، در سال  9/20، 2009دهد که شیوع این مشکل در سال مطالعه دیگری نیز نشان می

 (. 2014، 4)اکنبینا و میشالدرصد بوده است  43نزدیک به  2014درصد و در سال  9/30

دسات آماده   در خصو  تثثیر جنسیت در میزان شیوع خستگی چشمی نیز نتاایج متفااوتی باه   

(، نشان دادند که شیوع خستگی چشمی در بین کاربران اینترنت 2017است. ساداگوپان و همکاران )

دهد که مردان در معرض خطار  قریباً مشابه است. نتایج برخی از مطالعات نیز نشان میدختر و پسر ت

بیشتری از بروز عالئم استرس، برمزی، احساس سوزش، تاری دید و خشکی چشم برار دارناد )لیاو،   

اند که نسبت زنان مبتال به مشکالت (. برخی از مطالعات نیز گزارش کرده2015، 5دانگ، گائو و وانگ

بررسی مطالعات انجام شده در (. 2012، 6)توما، محمد و حسیننسبت به مردان بیشتر است  چشمی

های هوشمند، بر خستگی چشامی تاثثیر   دهد که استفاده مفرط از از گوشیخارج از کشور نشان می

ای که نقش اعتیاد به اینترنت بر خستگی چشمی معلمان را بررسای نماوده   دارد. اما در ایران مطالعه

هاای انجاام شاده نیاز باه تاثثیر اساتفاده از رایاناه و         شد، در دسترس برار نگرفت و عمده پژوهشبا

(، 1392گوزلاو ) خستگی چشمی اختصا  یافته است. برای مثال ضیائی، یارمحمدی، مارادی و باره  

شیوع و ریسک فاکتورهای خستگی چشمی در کاربران کامپیوتر را بررسی کردند و نشان دادناد کاه   

درصد دچاار   7/32درصد دچار اختالل دید،  9/21درصد دچار استرین چشمی،  4/45ن رایانه کاربرا

طاور کلای   درصد نیز دچار مشکالت خارج از چشمی بودند. همچنین به 2/46اختالل سطح چشم و 

بردند. با توجه به ابهام زیاد در خصو  مهاار ویاروس   درصد نیز از خستگی چشمی زیاد رنج می 32

های مجازی در مدارس، ضروری است کاه مسائله مشاکالت ناشای از     تمال تمدید آموزشکرونا و اح

گسترش استفاده از اینترنت فوای مجازی در معلمان با دبت بیشتری مورد مطالعه برار گیرد. وجود 

خأل پژوهشی در خصو  موضوع مورد مطالعه نیز یکی از مواردی است کاه اهمیات انجاام مطالعاه     

دهد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و وجود خأل پژوهشی، مطالعه حاضر هدف حاضر را نشان می

چشامی معلماان   های مجازی در اعتیاد باه اینترنات و ارتبااط آن باا خساتگی      بررسی نقش آموزش

 انجام شد. 19-گیری کوویدابتدایی در همه

                                                           
1. Sadagopan, Manivel, Marimuthu, Nagaraj, Ratnam, Taherakumar, ... & Jeyaraj 
2. Ramazan 

3. Digital eye strain 

4. Akinbinu & Mashalla 
5. Liu, Dong, Gao & Wang 

6. Toama, Mohamed, Hussein 
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 شناسیروش

که بر روی معلمان ابتدایی شاهر  تحلیلی به صورت مقطعی بود  -مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی

انجام گرفت. حجم نموناه باا اساتفاده از جادول      1399نفر( در سال  1200اردکان )با تعداد تقریبی 

هاای  گیری از روش داوطلبانه اساتفاده شاد. پرسشانامه   نفر تعیین شد. به منظور نمونه 290مورگان 

احای و انتشاار یافات. پرسشانامه     پژوهش با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا به صورت بارخط طر 

طراحی شده شامل دو بخش بود. بخش اول شامل مشخصات دموگرافیاک و بخاش دوم نیاز شاامل     

ای طراحای شاد   پرسشنامه استاندارد خستگی چشمی و اعتیاد به اینترنت یانگ بود. سؤاالت به گونه

س کرونا بررسای نمایاد.   دهندگان در متییرهای پژوهش را ببل و بعد از شیوع ویروکه وضعیت پاسخ

هاای ارثای   نفر به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دادند. در مرحلاه اول ابتادا افاراد باساابقه بیمااری      341

های چشمی شده بودناد و افارادی کاه ببال از شایوع      بینایی، افرادی که در اثر حوادث دچار آسیب

نفار از   317هاای  یات داده ویروس کرونا اعتیاد با اینترنت داشتند، از پاژوهش حاذف شادند. در نها   

معلمانی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند بررسی گردید. به منظور گردآوری اطالعات از ابزار 

 ذیل استفاده شده است.

(، ارائه شاده و از معتبرتارین   1996) 1این آزمون توسط یانگ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ:

ساؤال دارد و باه روش لیکارت از     20رنتی است. این پرسشانامه  ابزارها در زمینه بررسی اعتیاد اینت

های مختلف اعتیاد به اینترنات را  شود. این پرسشنامه، جنبهگذاری می( نمره4( تا همیشه )0هرگز )

های مختلف زندگی فرد تاثثیر  سنجد و به تعیین اینکه آیا استفاده بیش از حد از اینترنت بر جنبهمی

در معارض   79تاا   50عدم اعتیاد به اینترنت، نمرات باین   49تا  20د. نمرات بین پردازدارد یا نه می

 دهاد. در مطالعاه  را نشاان مای  اعتیااد باه اینترنات     100تاا   80اعتیاد باه اینترنات و نمارات باین     

دار روش بازآزمایی نیز معنای  ذکر شده و اعتبار به 92(، اعتبار درونی پرسشنامه باالتر از 1996)یانگ

( در مطالعه خاود روایای صاوری ایان پرسشانامه را      2004) 2ش شده است. ویدیانتو و مکمورانگزار

اند. در ایران اعتبار و پایایی این آزمون، توسط علاوی، اساالمی، مرآثای، نجفای،     بسیار باال ذکر کرده

 ، همساانی درونای از  82/0(، بدست آمده است کاه پایاایی بازآزماایی آن    1389پور و رضاپور )جنتی

بوده است. در پژوهش حاضار نیاز میازان     72/0سازی و از طریق دونیمه 82/0طریق آلفای کرونبا  

 بدست آمد. 79/0پایایی از طریق آلفای کرونبا  محاسبه و 

، پورعباادیان، رجباای، دهقااان، پرسشاانامه خسااتگی چشاامی: ایاان پرسشاانامه توسااط حبیباای

سؤال و چهار بعد است کاه در طیاف    15ل (، طراحی و هنجاریابی شد. پرسشنامه شام1390)مرآثی

گاذاری مای شاود. ابعااد پرسشانامه شاامل اساترین        ( نماره 10تا خیلی زیاد= 0لیکرت ) خیلی کم=

و همچناین   10، 9، 6، اختالل سطح چشم: 15، 13، 12، 8، 7، اختالل دید: 14، 4، 11، 1چشمی: 

                                                           
1. Young 

2. Widyanto & McMurran 
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بر مبنای  89/3و  36/2و  65/0است. نقاط برش پرسشنامه، معادل  5، 3، 2مشکالت خارج چشمی: 

 (، جهات بررسای اعتباار صاوری و محتاوای ابازار      1390محاسبه شادند. حبیبای و همکااران )    10

آوری نفر متخصص در علوم مرتبط با خستگی چشمی ارجاع دادناد. بعاد از جماع    7پرسشنامه را به 

 75/0باالی CVIارای هایی که دبرای هر گزینه محاسبه شد. گزینه اطالعات شاخص روایی محتوایی

ها نیز حذف شده و یا تیییر کردند. به منظور محاسابه پایاایی نیاز ابتادا از     بودند، بابی و سایر گزینه

نفر انجام شد. پس از بررسی و رفع نقایص پرسشنامه روی نمونه اصالی   40روش مطالعه اولیه، روی 

میازان پایاایی از طریاق آلفاای      دست آمد. در پژوهش حاضار نیاز  به 86/0انجام شد و ضریب آلفای 

 دست آمد.به 81/0کرونبا  محاسبه و 

پرسشانامه   286های پرسشنامه به دلیل وجود نمرات پرت از پژوهش حذف و داده 31در نهایت 

 تحلیل شد. 24نسخه  SPSSافزار آماری گیری از نرمبا استفاده از روش همبستگی پیرسون و بهره

 

 هایافته

 نفار  97درصاد( زن و   91/33نفار )  189کنناده در پاژوهش،   آزماودنی شارکت   نفر 286از مجموع 

کننده در پاژوهش،  های شرکتدرصد( نیز مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سنی آزمودنی 09/66)

(، نتایج مقایساه میاانگین و انحاراف معیاار نمارات      1بود. در جدول ) 73/5و  57/36به ترتیب برابر 

ش را در متییرهاای اعتیااد باه اینترنات و خساتگی چشامی ببال و بعاد از         کننادگان پاژوه  شرکت

 دهد.را نشان می19-گیری کوویدهای مجازی همهآموزش
 19-گیری کوویدهای مجازی همه( مقایسه متغیرهای پژوهش قبل و بعد از آموزش1جدول )

 متییر
بل میانگین ب

 از کرونا

معیارانحراف  

اببل از کرون  

عد میانگین ب

کرونااز   

معیارانحراف  

 بعد از کرونا
t 

سطح 

 معناداری

76/30 اعتیاد به اینترنت  56/6  81/59  07/9  32/56-  001/0  

81/20 چشمیخستگی  15/24  51/35  38/17  70/10-  001/0  

58/6 چشمیاسترین  01/8  94/10  18/11  38/6-  001/0  

66/5 دیداختالل  84/7  90/9  44/12  73/10-  001/0  

11/4 شماختالل سطح چ  99/5  17/7  08/8  70/10-  001/0  

43/4 اختالل خارج چشم  29/6  50/7  42/8  10/11-  001/0  

کننادگان در پاژوهش و   هاای آن در شارکت  ( توزیع فراوانی خستگی چشمی و مؤلفاه 1جدول )

دهاد. بار اسااس    نشاان مای   19-گیاری کوویاد  های مجازی هماه مقایسه آن را ببل و بعد از آموزش

چشمی و اختالل های استرینول، بیشترین مشکل چشمی در کاربران اینترنت در مؤلفههای جدیافته

دید است. وضعیت اعتیاد به اینترنت در معلماان نیاز   خارج چشم و کمترین آن نیز مربوط به اختالل

ای نیاز  تکه نموناه  tدر وضعیت در معرض اعتیاد به اینترنت برار گرفته است. همچنین نتایج آزمون 
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-گیری کوویدهای مجازی همهببل و بعد از آموزشدهد اختالف تمامی متییرهای پژوهش می نشان

های مجازی سبب تشدید اعتیااد باه اینترنات و مشاکالت     و آموزش (p<001/0)دار است معنی 19

هاای آن در  چشامی و مؤلفاه  هاای مرباوط باه وضاعیت خساتگی     چشمی معلمان شده است. یافتاه 

 ( ارائه شده است.2در جدول )گان پژوهش کنندشرکت
 گان پژوهشکنندهای آن در شرکتچشمی و مؤلفه( توزیع فراوانی سطوح خستگی2جدول )

سطح 

 خستگی/متییر

خستگی 

 چشمی

استرین 

 چشمی

اختالل 

 دید

اختالل سطح 

 چشم

اختالل خارج 

 چشم

 17/14 63/29 69/43 32/11 39/13 عدم خستگی

 32/16 68/32 87/32 43/19 73/28 کم

 13/37 22/19 65/13 49/36 83/31 متوسط

 48/32 17/19 79/9 76/32 05/26 زیاد

گان پاژوهش  کنندهای آن در شرکتچشمی و مؤلفه( به توزیع فراوانی سطوح خستگی2جدول )

دیاد و  چشامی در اخاتالل  های ایان جادول وضاعیت خساتگی     اختصا  یافته است. براساس یافته

چشامی و اخاتالل خاارج چشام     چشامی، اساترین  های خساتگی و در مؤلفهاختالل سطح چشم کم 

( به ماتریس همبستگی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و خساتگی  3متوسط با باال بوده است. جدول )

 است. چشمی اختصا  یافته
 چشمی( ماتریس همبستگی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت و خستگی 3جدول )

 6 5 4 3 2 1 متییر

      1 .اعتیاد به اینترنت1

     1 **0/314 چشمی.خستگی 2

    1 **0/429 **0/356 چشمی.استرین 3

   1 **0/417 **0/366 **0/297 دید.اختالل4

  1 **0/447 **0/341 **0/500 **0/281 .اختالل سطح چشم5

 1 **0/319 **0/512 **0/414 **0/414 **0/323 .اختالل خارج چشم6

دهد. ( ضرایب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و خستگی چشمی را نشان می3جدول )

های ارائه شده در این جدول بین اعتیاد به اینترنت و خستگی چشمی رابطه مثبت براساس یافته

(. همچنین بین اعتیاد به اینترنت با ابعاد خستگی چشمی یعنی p<001/0داری وجود دارد )معنی

داری دید، اختالل سطح چشم و اختالل خارج چشم نیز رابطه مثبت معنیاختالل چشمی،استرین

( و r=356/0چشمی )(. بیشترین ضریب همبستگی مربوط به استرین p<001/0وجود دارد )

 ( بوده است.r=281/0کمترین ضریب همبستگی مربوط به اختالل سطح چشم )
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 گیریبحث و نتیجه

های مجاازی در اعتیااد باه اینترنات و ارتبااط آن باا خساتگی        زشپژوهش حاضر، با هدف نقش آمو

انجاام شااد. نتاایج پااژوهش حااکی از تااثثیر    ، 19-گیااری کوویاد چشامی معلماان ابتاادایی در هماه   

دسات  های بهچشمی معلمان بود. بر اساس یافتههای مجازی بر اعتیاد به اینترنت و خستگی آموزش

های هوشمند و سایر وساایل الکترونیکای مارتبط باا     نت، گوشیآمده، استفاده مفرط معلمان از اینتر

کننادگان  که شرکتطوریهای مجازی مدارس، باعث افزایش اعتیاد به اینترنت شده است. بهآموزش

در پژوهش، در معرض اعتیاد به اینترنت بودند. نتایج این بخش با نتایج پژوهش داناگ، یاناگ، لاو و    

( و سارویدو، باارتولو ، پاالرمیتی و    2020(، سیست و همکااران، ) 2020( ایدی و دالم، )2020هائو )

باعث تشدید خطر ابتال به اعتیاد به اینترنات   19-گیری کوویددادند همه(، که نشان2021کوستابیل)

های اعمال شده از سوی دولات و عادم   توان به محدویتشود، همسو است. نتایج این بخش را میمی

م استفاده از اینترنت به منظور تهیاه مطالاب درسای و فرساودگی ناشای از      های سرگرمی، لزوبرنامه

های کرونایی مرتبط دانست. معلماان در ایان شارایط، مجباور باه اساتفاده از اینترنات و        محدودیت

های مجازی برای ارائه آموزش هستند. از سوی دیگر، عدم حوور در اجتمااع کاه باا احسااس     شبکه

شاود  آور سابب مای  هاای نشااط  همراه است و در کنار آن نبود برنامهپریشانی، خستگی و افسردگی 

هاای  بسیاری از مردم و از جمله معلمان به منظور پرکردن اوبات فراغات خاود از اینترنات و گوشای    

تواناد  شده نیز میهای اعمالهوشمند استفاده نمایند. عامل خستگی و فرسودگی ناشی از محدودیت

. از این رو، اعتیاد باه اینترنات در معلماان در مقایساه باا ببال از شایوع        این مسئله را تشدید نماید

 ویروس کرونا، افزایش یافته است.

گیاری  داد که میانگین نمرات خساتگی چشامی معلماان در هماه    دیگر نتیجه پژوهش نیز نشان

معلماان  درصد از  86دست آمده نزدیک به با افزایش همراه بوده است. بر اساس نتایج به ،19-کووید

چشامی  کننده در این پژوهش خستگی چشمی کم، متوسط و زیاد داشتند. بیشترین مشاکل شرکت

چشمی و اخاتالل خاارج چشامی و کمتارین آن نیاز      های استرین در کاربران اینترنت نیز در مؤلفه

 درصد از کاربران، دارای مشکالت متوساط و زیااد   57دید بود. همچنین نزدیک به مربوط به اختالل 

دست آمده است. ساداکوپان و همکااران  ها نیز نتایج نسبتاً مشابهی بهچشمی بودند. در سایر پژوهش

(، خساتگی  1392، ضیائی و همکااران ) ٪83(، شیوع خستگی چشمی ناشی از تلفن همراه را 2017)

بران (، نیاز شاکایات کاار   1390زاده )، معنویت، حبیبیان، غروی و فالح٪87چشمی کاربران رایانه را 

تاوان گفات کاه در    گزارش کردند. در تبیین نتایج این بخش می ٪79اینترنت از خستگی چشمی را 

با توجه به افزایش میزان استفاده از وسایل الکترونیکی چون تبلت و رایانه باه  ، 19-گیری کوویدهمه

جیتاال نگااه   هاای دی های زیادی را به صفحههای مجازی، معلمان ناچارند ساعتمنظور ارائه آموزش

 ها افزایش دهد.  تواند مشکالت چشمی را در آنکنند و این مسئله می
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 بین اعتیاد به اینترنت با خستگی چشمی و ابعااد آن یعنای اساترین   داد که همچنین نتایج نشان

داری وجاود  دید، اختالل سطح چشم و اختالل خارج چشم نیز رابطه مثبات معنای   چشمی، اختالل

هاای  دهنده این است که استفاده بیش از حاد از اینترنات و تلفان   این نتایج نشان (.p<001/0دارد )

تواند به مشکالت چشمی منجر شده و صدمات زیادی را در پی داشته باشاد. همساو باا    هوشمند می

(، نیز نشان دادند اغلب کاربران اینترنات  2017( و رموان )2017این نتیجه، ساداکوپان و همکاران )

تاوان گفات خساتگی چشام باه دلیال       ها مای چشمی شکایت دارند. در تبیین این یافتهاز مشکالت 

های نمایش دیجیتال و خیره شدن آن بدون رعایات اصاول بهداشاتی،    استفاده بیش از حد از صفحه

دهاد. ایان ماوارد در وهلاه اول نیاز باه       پلک نزدن مداوم، فاصله کم چشم با صفحه نمایش، ر  مای 

های مجازی نیاز اساتفاده از رایاناه،    تمرین دارد. از آنجاکه الزمه ارائه آموزش آموزش و سپس نیاز به

گیرند، وجود مشاکالت  های هوشمند، تبلت و ابزارهایی است که از صفحات دیجیتال بهره میگوشی

چشمی در کاربران آن احتماال بیشاتری خواهاد داشات. در ایاران ببال از شایوع ویاروس کروناا،          

گرفتناد. باا   شد و مادارس زیاادی از ایان تکنولاوژی بهاره نمای      نتی انجام میصورت سها بهآموزش

های مجازی برای آموزش شادند در  معلمان ناگهان مجبور به استفاده از شبکه 19-گیری کوویدهمه

که آموزش الزم را در خصو  نحوه استفاده صحیح آن فرا نگرفته بودند. بنابراین، عدم آشانایی  حالی

هاا در بسایاری از معلماان، باعاث باروز      اصول بهداشتی در استفاده از ایان تکنولاوژی  با ارگونومی و 

های جسمی و روانشناختی زیادی از جمله خستگی چشم، سردرد و دردهای جسمی شاد. در  آسیب

هاای مجاازی باا مشاکالت چشامی در بسایاری از       های پژوهش نشان داد که آماوزش مجموع یافته

و این مسئله ضرورت انجاام ماداخالت آموزشای جهات بهباود داناش و        معلمان ابتدایی همراه بوده

هاای جسامی   های مجاازی را در جهات کااهش آسایب    های مورد نیاز برای استفاده از شبکهمهارت

هایی بود کاه  ها دارای محدودیتدهد. پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهشمرتبط با آن نشان می

آوری اطالعاات و عادم کنتارل وضاعیت     عنوان تنهاا ابازار جماع    توان به استفاده از پرسشنامه بهمی

هاا و  ها، سازمانشود در ادارات، کارخانهکنندگان اشاره کرد. پیشنهاد میاجتماعی و ابتصادی شرکت

های آموزشی جهت آشنایی کارکنان با معیارها و پیامدهای اعتیاد به اینترنت های کاری برنامهمحیط

ای کاهش مشکالت نیز به آنها آموزش داده شود. همچنین مسئولین در شرایط هارائه و همچنین راه

هایی را برای اوبات فراغت و سرگرمی معلمان در نظر بگیرند تا معلماان تنهاا   گیری کرونا برنامههمه

در صورت تدریس و آموزش از موبایل و تبلت استفاده کنند و اوبات فراغت خود را صرف مواردی باه  

مشکالت ناشی از خساتگی چشام    ترنت نمایند تا کمتر دچار اعتیاد به اینترنت و در نتیجهغیر از این

 شوند.
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