اعتیاد به شبکههای اجتماعی موبایلی و عملکرد تحصیلی:
(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)
الهام اکبری

مطالعات جامعهشناختی

1

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

(علميـپژوهشي)


شاهین شکوهی

دوره،25شمارهدو609-585:

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه شاهد

شاپا 1010-2809

مهدی اکبری گلزار

نمايه در ISC

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه شاهد
دريافت 96/7/22

پذيرش 96/12/7

چکیده
هدف از انجام اين مطالعه بررسی تأثیر میزان اعتیاد به شبکههای اجتماعی موبايلی بر عملکرد
تحصیلی و میزان مطالعه دانشجويان (مطالعه موردی دانشجويان دانشگاه شیراز) میباشد .اين
پژوهش از لحاظ روش جز تحقیقات توصیفی -پیمايشی است و از پرسشنامه در جهت گرد
آوری اطالعات استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش دانشجويان دانشگاه شیراز میباشند
که نزديک به 20000نفر را تشکیل میدهند که از میان آنها تعداد  445نفر به روش
نمونهگیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان  95درصد انتخاب شدند که
نیمی از آنها خانمها و نیم ديگر آقايان تشکیل داده برای تجزيه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و
تلخیص ويژگیهای جمعیتشناختی افراد نمونه و در آمار تحلیلی به منظور بررسی اثرات
میان متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیههای تحقیق ،مدل معادالت ساختاری به وسیله
نرمافزار  spssمورد استفاده قرار گرفته است .نتايج تحقیق نشان داد که بین میزان اعتیاد به
شبکههای اجتماعی موبايلی بر عملکرد تحصیلی و میزان مطالعه دانشجويان دانشگاه شیراز
رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :اعتیاد ،اينترنت ،شبکه اجتماعی موبايلی ،تحصیالت ،مطالعه موردی،
دانشجويان دانشگاه شیراز

 1پست الکترونیکی (نويسنده مسئول)Eakbari@modares.ac.ir :
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مقدمه
شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر به عنوان ابزاری قدرتمند در در سراسر جهان در جهت
انتقال دانش و اطالعات و ايجاد ارتباط سريع و آسان به شمار میروند( اکبری ،سايمونز،1
 .)2018رشد وگسترش اين شبکهها آنها را در مرکز توجهات جهانی قرارداده است.
همچنین ديگر محققین نیز نشان میدهند (روسن 2و همکاران6 :2013،؛ وانگ 3و
همکاران )41 :2015،بیش از همه جوانان و دانشجويان هستند که از اين شبکهها استفاده میکنند
و به نوعی در درون آنها زندگی میکنند و به نوعی تصور جهانی بدون اين شبکهها برای آنها به
امری غیر ممکن تبديل شده است .اينکه چرا و تحت چه شرايطی دانشجويان به استفاده از اين
شبکهها تمايل پیدا کرده اند ،مبحثی مهم است که البته متخصصان مربوطه بايد به آن بپردازند ،اما
اين مقاله در تالش است تا نشان دهد که استفاده زياد و بی رويه و بدون برنامه چه تاثیری
می تواند بر روی میزان عملکرد تحصیلی دانشجويان داشته باشد .در عین حال بايد توجه داشت
که تحقیقات مختلف نشان میدهد که اگر از شبکههای اجتماعی در جهت اهداف آموزشی
استفاده شود می توانند بسیار موثر و کارامد در باال بردن میزان يادگیری باشند ،اما بايد توجه
داشت که شبکههای اجتماعی در عین اينکه میتوانند پتانسیل بسیار بااليی در آموزش داشته
باشند ،میتوانند نگرانیهای زيادی هم در امر آموزش و تحصیل ايجاد کنند چرا که استفاده بی
رويه در جهت اهداف مختلف اعم از تفريح ،وقت گذرانی و يا داليل ديگر میتواند بر روی
عملکرد تحصیلی فردتاثیر جدی ايجاد نمايد .از اين رو در سالهای اخیر نگرانیهای زيادی برای
متخصصان آموزشی نسبت به استفاده زياد جوانان از شبکههای اجتماعی به وجود آمده است ،و
محققان تالش میکنند در عین اينکه به بررسی تاثیر و تاثرهای استفاده از شبکههای اجتماعی بر
روی آموزش میپردازند ،پیامدهای منفی استفاده بی حد و حصر از اين شبکهها را نیز نشان
دهند.
در ايران هم تب استفاده از اين شبکهها در بین دانشجويان بسیار باال گرفته و از آنها به
صورت بسیار گستردهای در محیط دانشگاهی و در زندگی دانشجويان استفاده میشود ،لذا بايد
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از تاثیر اين شبکهها بر عملکرد تحصیلی دانشجويان غافل نشد چرا که عملکرد تحصیلی آنها
يکی از شاخصهای مهم در ارزيابی وزارت علوم است و تمامی تالشهای اين نظام در پی
واقعشدن و رسیدن به اين هدف است .به عبارتی ديگر ،جامعه و بهطور ويژه نظام وزارت علوم
به رشد و تکامل موفقیتآمیز دانشجويان و جايگاه او در جامعه عالقهمند و نسبت به آن نگران
است و انتظار دارد آنان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی ،شخصیتی و کسب مهارتها و
توانايیها آن چنان که بايد پیشرفت و تعالی يابند .برای رسیدن به عملکرد تحصیلی مطلوب در
دانشجويان الزم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاصی داشته باشیم محدود بودن میزان استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی و استفاده از آنها برای ارتباط با اساتید ،خانواده و دوستان
میتواند دانشجويان را در کسب عملکرد تحصیلی و دانشگاهی مثبت موجب شوند (فوری 1و
همکاران.)56 :2016 ،
همچنین ديگر محققین عنوان کردهاند که شبکههای اجتماعی موبايلی بر روی کلیه جوانب
زندگی دانشجويی ،ازجمله میزان مطالعه و عملکرد تحصیلی آنها ،تأثیراتی مستقیم داشته و
کاهش زمان مطالعه دانشجويان ،منجر به اختالل در عملکرد تحصیل آنها میگردد (مدايیاح 2و
همکاران.)45 :2016 ،
البته بايد به اين نکته نیز توجه داشت که به دلیل فراگیر شدن گوشیهای هوشمند در
ايران ،عموما دانشجويان از شبکه هايی استفاده میکنند که قابلیت استفاده از آن در موبايل آنها
وجود دارد ،از جمله شبکههای اجتماعی موبايلی معروف میتوان به ،واتس اپ ،وی چت،3
اينستگرام ،توئیتر ،تامبلر 4و تلگرام اشاره کرد که در بین آنها دانشجويان ايرانی عالقه زيادی به
تلگرام ،اينستگرام و توئیتر دارند .بنابراين در تحقیق حاضر تاکید بر روی شبکههای اجتماعی
موبايلی میباشد.

فرضیات تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده در باال و اينکه تا به حال مطالعهای به صورت مستقیم در اين رابطه
انجام نگرفته است ،ما در اين مطالعه در پی پاسخ به اين سؤال هستیم که آيا بین میزان اعتیاد به
1

Fori
Madaiah
3
WeChat
4
Tumblr
2

 588مطالعات جامعهشناختی دوره  ،25شماره دو ،پاييز و زمستان 1397

شبکه های اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصیلی و میزان مطالعه دانشجويان دانشگاه شیراز رابطه
معناداری وجود دارد؟
فرضیههايی که در اين پژوهش بدان اشاره میشود به شرح زير است:
 میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آنها به اينترنت
ارتباط دارد.
 بین میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان مطالعه هفتگی آنها
رابطه وجود دارد.
 بین جنسیت دانشجويان با میزان اعتیاد آنها به اينترنت رابطه وجود دارد.
 بین جنسیت دانشجويان با میزان استفاده آنها از شبکههای موبايلی رابطه وجود دارد.
 میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی اوقات فراغت آنها ارتباط دارد
 میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی با عملکرد تحصیلی آنها ارتباط
دارد.
 استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آنها ارتباط دارد.
 استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی دانشجويان با عملکرد تحصیلی آنها
ارتباط دارد.
 بین استفاده علمی دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی بر عملکرد تحصیلی آنها
رابطه وجود دارد.

پیشینه تحقیق
درگاهی و منصوری ( ،)1386پژوهشی با عنوان اعتیاد به اينترنت و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان
منطقه  2غرب تهران» انجام دادند .اين مطالعه به روش مقطعی بر روی  732نفر از کاربران
اينترنت در سنین  15-39سال در منطقه  2غرب تهران انجام شده است .نتايج نشان داد که بین
اعتیاد به اينترنت در کاربران با احساس بیگانگی از خود و ابعاد آن و همچنین با ويژگیهای
شخصیتی درونگرا و دارای رفتار احساسی ارتباط واضحی ديده میشود.
احمدی و همکاران ( ،)1389پژوهشی با عنوان "نقش عوامل خانوادگی در نوع و میزان
استفاده از اينترنت" انجام دادند .در اين پژوهش ،تعداد  4155نفر از دانش آموزان دبیرستانهای
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سراسر کشور به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .نتايج پژوهش نشان
داد که عوامل خانوادگی روی اعتیاد به اينترنت تأثیر دارند؛ و میزان آشنايی اعضای خانواده با
اينترنت ،میزان روابط خانوادگی و میزان نظارت خانوادگی با میزان چت ،میزان استفاده از
سايتهای دوستیابی ،با چت مخفیانه ،با میزان دانلود آهنگ و با دوستیابی اينترنتی رابطه
معنیداری داشت.
شايق و همکاران ( ،)1388پژوهشی با عنوان " بررسی اعتیاد به اينترنت و رابطه آن با
ويژگیهای شخصیتی در نوجوانان تهران " انجام دادند .نمونهی پژوهش در برگیرنده  361نفر از
نوجوانان دبیرستانی بود .يافتههای پژوهش نشان داد که ارتباط معنیداری میان روان رنجور
خويی و اعتیاد به اينترنت در نوجوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر در کل وجود دارد.
سادات احمدی و همکاران ( ،)1391پژوهشی با عنوان "بررسی میزان شیوع اعتیاد به
اينترنت و رابطه آن با ويژگیهای جمعیت شناختی در بین دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائی"
انجام دادند .به اين منظور  667نفر از تمام دانشکدههای دانشگاه عالمه طباطبايی بودند که
همگی کاربر اينترنت بودند .نتايج نشان میدهد که میزان شیوع اعتیاد به اينترنت در میان
دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبائی نسبت بهساير آمارهای موجود در حداقل است .به منظور
بررسی رابطه اعتیاد به اينترنت با جنس و تحصیالت از آزمون معناداری نسبت استفاده شد و
مشاهده شد که شیوع اعتیاد به اينترنت در بین دختران نسبت به پسران و نیز در بین دانشجويانی
که در مقطع کارشناسی مشغولاند ،نسبت بهدانشجويان کارشناسیارشد باالتر است .بین میزان
شیوع اعتیاد به اينترنت و سن همبستگی منفی داری وجود داشت اما اين رابطه معنادار نبود.
بهبودی و بهزادی راد ( )1393اثر اعتیاد به اينترنت بر پیشرفت تحصیلی دانشجويان را
موردبررسی قرار دادند .نتايج نشان داد بین اعتیاد به اينترنت و پیشرفت تحصیلی رابطهی منفی
وجود دارد و اين امر در بین دانشجويان پسر بیشتر از دانشجويان دختر است و عالوه بر اين
اعتیاد به اينترنت با باال رفتن مقاطع تحصیلی افزايش میيابد.
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پژوهش انجام شده توسط حسنزاده و همکاران ( )2012نشان داد که اعتیاد به اينترنت در
دانشجويان دانشگاه شايع و در دانشجويان دختر و پسر متفاوت است .اعتیاد به اينترنت در
دانشجويان براساس میزان استفاده از اينترنت و براساس رشته تحصیلی دانشجويان ،متفاوت است.
مولر 1و همکاران ( ،)2016پژوهشی با عنوان " استفاده شديد از سايتهای شبکههای
اجتماعی در نوجوانان :يک نوع پنهان از اعتیاد اينترنتی" انجام دادند .جامعه آماری اين پژوهش
دانش آموزان دبیرستانهای آمريکا بودند .نتايج پژوهش نشان داد که میزان اعتیاد به اينترنت
شبکههای اجتماعی در دانش آموزان خیلی شديد است .آنها نشان دادند که جنس ،تحصیالت و
محیط خانواده از عوامل مؤثر در اعتیاد به اينترنت دانش آموزان به شبکههای اجتماعی میباشد.
وانگ و همکاران ( ،)2015پژوهشی با "عنوان رابطه ويژگیهای شخصیتی با اعتیاد به
اينترنت " انجام دادند .جامعه آماری اين پژوهش نوجوانان مدارس چین بودند .آنها نشان دادند
دانشآموزانی که بیشتر به اينترنت دسترسی داشتند اعتیاد به اينترنت بیشتری داشتند .آنها نتیجه
گرفتند که رابطه مثبت و معنیداری بین ويژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اينترنت در
دانشآموزان وجود دارد.
کاس و گريث ،)2012( 2پژوهشی با عنوان " اعتیاد به بازیهای اينترنتی" انجام دادند.
جامعه آماری پژوهش کاربران اينترنتی در مدارس آمريکا بودند .بررسی نتايج نشان که میزان
اعتیاد به اينترنت و بازیهای اينترنتی در بین شرکتکنندگان بیشتر از حد متوسط است .همچنین
يافتههای تحقیق نشان داد که میزان اعتیاد به اينترنت در بین شرکتکنندگان با توجه به جنسیت
تفاوت دارد.
مطالعات يانگ )1998( 3نشان داد که  23درصد از دانشآموزانی که از اينترنت زياد استفاده
میکنند ،نمرات ضعیفتر و مطالعه و توجه کمتری به درس در کالس داشتهاند .يانگ
خاطرنشان میسازد که وابستگی به اينترنت گسستها و انقطاعهای شديدی در زندگی
تحصیلی ،اجتماعی ،مالی و شغلی مشارکتکنندگان ايجاد کرده است.
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با توجه به مرور مطالعات گذشتگان و اينکه اعتیاد به شبکههای مجازی موبايلی امروزه در
جامعه ما نیز فراگیر شده و تأثیرات بسزايی در تحصیل دانشجويان داشته است ،ما به بررسی آن
به طور موردی در دانشگاه شیراز

پرداختیم.

مبانی نظری تحقیق
با ظهور و گسترش صنعت ارتباطات و در امتداد آن اينترنت به عنوان شبکه ارتباطی و اطالعاتی
جهانی ،فضای جديدی در عرصه زندگی به وجود آمد که میتوان با عناوينی همچون «فضای
دوم جهانی» و «فضای مجازی» از آن ياد کرد .اين فضای جديد به دنبال پیشرفت فزاينده
فناوریهايی که تصور «تغییر جهات بین دو فضايی» را بیشازپیش «نامحسوس» و «غیرطبیعی
زدايی» میکنند ،به تدريج و بیشازپیش الزامات ،قواعد ،هنجارها ،الگوهای کنشگری ،تعامل و
ارتباطات نمادين ،نهادها ،اجتماعات ،ارزشها و ضد ارزشهای اين جهانی را در خود به شکلی
شبیه سازانه بر می سازد؛ اما از سوی ديگر ،عالوه بر سويه مطلوب و هنجارمند که در اين فضا
با سرعتی غیرقابل تصور به شکلی نمادين بازتولید میشوند ،سويههای تاريک زندگی فردی و
جمعی انسانها در جهان واقعی نیز به اين فضا سرريز شده و سرايت کرده است.
پیش از بحث درباره انواع جديد آسیبهای فضای مجازی بايد گفت که نگاه کلی ما برای
بحث درباره اين آسیبها ،پارادايم «دوجهانی شدن» يا «دو فضايی شدن» است .پارادايم دو
فضايی شدن جهان (عاملی )1382،بر اين مبنا تأکید میکند که فهم واقعیتهای فردی و
اجتماعی با پارادايمهای تک جهانی امکانپذير نیست .فهم جهان واقعی منهای درک جهان
مجازی و بالعکس مطالعه جهان مجازی بدون توجه به متغیرهای جهان واقعی ،مطالعه و نگاه را
گرفتار خطای فهم میکند (عاملی .)1386،به طور کلی ،فضای ارتباطی جديد در هر سطح تابع
فرا متغیرهای اساس آن فضا هستند .در يک تعريف مختصر میتوان گفت فرا متغیر عاملی است
که همهچیز را تحت تأثیر قرار میدهد که مسائل اجتماعی اين فضا -در اينجا فضای مجازی-
همچون مسائل فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی از اين قاعده مستثنی نیست .فرامتغیرهايی همچون
«سريع شدن فضا»« ،فراگیری»« ،قابلیت دسترسی دائم»« ،فرامکانی» و «فرازمانی»« ،جهانی بودن»،
«سیال بودن»« ،تشديد شدن واقعیت» و «چندرسانهای بودن» ،از جمله متغیرهای اين فضا هستند
که زندگی در جهان دوم و همچنین زندگی دو فضايی امروزه را تحت تأثیر قرار میدهند.
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آسیبهای اجتماعی را با نگاه دو فضايی میتوان به اعتبار فضای اثرگذاری آسیب ،به
«آسیبهای مشترک» میان فضای فیزيکی و فضای مجازی زندگی يا «آسیبهای دو فضايی» که
در هر دو فضا قابلیت شکلگیری و اثرگذاری دارند و «آسیبهای مجازی» که صرفاً در فضای
جديد زندگی بروز پیدا میکنند ،اما دامنه اثرگذاری گستردهتری نسبت به فضای شکلگیری
خود دارند ،تقسیم کرد.
عمدهترين آسیبهايی که در فضای مجازی تحت تأثیر گسترش فضای مجازی پديدار
شدهاند ،عبارتاند از :پرخاشگری و خشونت ،بیوفايی اينترنتی ،قماربازی اينترنتی ،اعتیاد
اينترنتی و آسیبهای ويژه خودش ،دوستیهای اينترنتی و وب گردی .هدف در اين مقاله
آسیبهايی است که ناشی از گسترش فضای مجازی است.
گرچه «اعتیاد رايانهای» میتواند به عنوان شکل جديدی از اعتیاد مطرح شود ،اما به دلیل
فضا و نوع خاص آسیبهای اجتماعی که ايجاد میکند ،میتواند نوعی آسیب مجازی تلقی
شود .اعتیاد رايانهای را میتوان عادت به استفاده از رايانه ،بازیهای رايانهای ،اينترنت ،وب
گردی و ديگر اشکال استفاده مداوم از رايانه و اينترنت به طور خاص مطرح کرد .گرچه اعتیاد
در تعاريف غالب خود اشاره مستقیمی به وابستگی مفرط به داروهای مخدر دارد اما در جهان
دو فضايی شده نیازمند تعاريف جديدتری از اعتیاد هستیم .چرا که در برخی فناوریها و
کاربردهای آنها نوعی وابستگی مفرط ديده میشود که مشکالت و مسائلی شخصی ،خانوادگی
و اجتماعی به وجود آورده است .در اين میان ،میتوان از اعتیاد به اينترنت به عنوان شکل تازهای
از اينترنت نام برد که مشکالت روانشناختی ،اجتماعی ،درسی و يا شغلی در زندگی فرد ايجاد
میکند .اعتیاد به اينترنت نه تنها به خودی خود يک آسیب به حساب میآيد ،بلکه آغازگر
آسیبهای متعدد ديگری میشود .اعتیاد به اينترنت يا وابستگی رفتاری به اينترنت ،صرف نظر از
اينکه آن را يک بیماری يا آسیب روانی يا معضل اجتماعی بدانیم ،پديدهای است مزمن ،فراگیر و
عودکننده که با صدمات جدی جسمانی ،مالی ،خانوادگی ،اجتماعی و روانی همراه است (شايق و
ديگران)1388 ،
اصطالح اعتیاد اينترنتی را گلدبرگ ابداع کرد اما اين يانگ بود که مطالعات گستردهای را در
اين حوزه آغاز کرد .يانگ در نخستین پژوهش خود با استفاده از شاخصهای تشخیص اعتیاد به
قمار ،پرسشنامهای هشت سؤالی برای تشخیص اعتیاد به اينترنت تنظیم کرد و برای چند گروه از
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کاربران فرستاد .او در اين پرسشنامه به عالئم تحمل ،ترک و احساس اجبار به استفاده از اينترنت
پرداخته است .طی اين پژوهش و پژوهشهای تکمیلی متعاقب آن ،يانگ  496کاربر داوطلب
شرکت در پژوهش مرتبط با اعتیاد اينترنتی را يافت که بر اساس معیارهای او  100نفر آنان
غیرمعتاد و  396نفر معتاد شناخته شدند .درنتیجه اين پژوهش و حتی تماس تلفنی با افرادی که
خود را معتاد به اينترنت میدانستند ،يانگ نتیجه گرفت که اعتیاد به اينترت واقعاً وجود دارد.
بنابراين يانگ معتقد است که واژه معتاد برای کاربران اينترنت هم به کار گرفته میشود زيرا
نشانههای اعتیاد به اينترنت همان ويژگیهايی را دارد که در اعتیاد به الکل و سیگار ديده میشود.
معتادين شديد به اينترنت اغلب با اتصال به اينترنت از فیلم ،موسیقی ،بازیهای رايانهای آنالين،
سايتها و شبکههای اجتماعی (مثل فیس بوک يا نمونه ايرانی آن کلوب) و همچنین چت رومها
استفاده میکنند در حالی که کاربران طبیعی در موقع اتصال به اينترنت از اخبار ،رويدادها ،خريد
اينترنتی ،جستجوی مقاالت علمی و همچنین سايتهای علمی و آموزشگاهی استفاده میکنند.
معتادين به اينترنت از آن به صورت غیر هدفمند و در مکانهای خصوصی استفاده میکنند در حال
که کاربرانی طبیعی به خاطر هدفی که دارند از آن بهر میگیرند.

روش تحقیق
اين پژوهش را از لحاظ هدف ،يک پژوهش کاربردی است؛ چرا که از نتايج مورد انتظار آن
میتوان در جهت افزايش عملکرد تحصیلی دانشجويان استفاده کرد .از طرف ديگر چون اين
پژوهش به توصیف وضع موجود جامعه موردنظر (دانشگاهها) میپردازد و همچنین از ابزار
پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده میشود ،از لحاظ روش جز تحقیقات توصیفی-
پیمايشی و از نوع همبستگی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجويان
دانشگاه شیراز میباشند که تعداد  20000نفر را تشکیل میدهند که از میان آنها به روش
نمونهگیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران بهرهگیری و تعداد نمونه آماری با سطح اطمینان
 95درصد تعیین شد؛ که مضافاً با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  445نفر به عنوان
نمونه انتخاب شدند که نیمی از آنها مؤنث و نیم ديگر مذکر بودند .پاسخگويان به پرسشنامه
تمامی دانشجويانی بودند که به صورت تصادفی در محیطهای مختلف دانشگاه از جمله
دانشکدهها ،سلفسرويس ،خوابگاه ،سالن همايش .ديگر محیطها حضور داشتند .به دلیل اين که
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اين پژوهش هم به صورت پیمايشی صورت گرفته است و در قلمرو مکانی شهر شیراز به
صورت میدانی انجام میپذيرد ،از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است.
پرسشنامههای مورد استفاده در اين پژوهش استاندارد بوده و در تحقیقات گذشته نیز
مورداستفاده قرار گرفته است .لذا در اين پژوهش ابتدا توسط مطالعات کتابخانهای به بررسی
موضوع پرداخته و سپس به روش گرداوری اطالعات میدانی پرداخته و دادههای استخراج شده،
مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفته است .برای تجزيهوتحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح
توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ويژگیهای جمعیتشناختی
افراد نمونه در تحقیق شامل مقطع تحصیلی ،ساعات مطالعه ،ساعات استفاده از شبکههای
اجتماعی موبايلی ،عملکرد تحصیلی ،میزان اعتیاد به اينترنت ،استفاده علمی از شبکههای
اجتماعی موبايلی ،استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی پرداخته میشود .در آمار
تحلیلی به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیههای تحقیق ،مدل
معادالت ساختاری به وسیله نرمافزار  spssمورد استفاده قرار گرفته است.

ابزار اندازهگیری اطالعات
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
پرسشنامه اعتیاد به اينترنت يانگ ) (IATدر سال  1988توسط کیمبرلی يانگ ساخته شد و در
زمینه سنجش اعتیاد اينترنتی مورد استقبال بسیاری قرار گرفت .سؤاالت اين آزمون بر اساس
مالکهای  DSM-IV-TRبرای اختالل قماربازی بیمارگون طراحی شدهاند چرا که گمان میرود
اختالل اعتیاد به اينترنت شباهت زيادی با اختالل قماربازی بیمارگون دارد .اين پرسشنامه دارای
 20سؤال است و تعیین میکند که آيا استفاده بیش از حد از اينترنت بر جنبههای مختلف زندگی
فرد اثر گذاشته است يا خیر .طیف پاسخدهی آن به صورت لیکرت بوده و دارای پنج درجه
میباشد .نحوه امتیازدهی به اين پنج گزينه به صورت (بندرت ( ،)1گاهی اوقات ( ،)2اغلب (،)3
بیشتر اوقات ( ،)4همیشه ( ))5میباشد؛ بنابراين برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه
حاصل جمع امتیازات داده شده توسط پاسخدهنده به تکتک سؤاالت پرسشنامه را باهم جمع
میکنیم .نمره به دست آمده نمره کلی پرسشنامه بوده و دامنهای از  20تا  100را خواهد داشت.
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بديهی است که هر چه اين نمره باالتر باشد ،بیانگر اعتیاد باالتر فرد به اينترنت خواهد بود و
برعکس .حالتهايی از میزان اعتیاد پاسخدهنده به اينترنت عنوان

شده است:



جمع نمرات بین  20تا  49عدم اعتیاد به اينترنت



جمع نمرات بین  50تا  79در معرض اعتیاد به اينترنت



جمع نمرات بین  80تا  100اعتیاد به اينترنت

اين پرسشنامه استاندارد است و روايی و پايايی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ 0/90
گزارش شده است .نسخه فارسی اين مقیاس در ايران نیز مورد استفاده قرار گرفته و راستی زايی
پايايی آن را با آلفای کرونباخ  0/81و قاسمزاده با آلفای کرونباخ  0/88تائید کردهاند (بحری و
همکاران.)1390 ،
پرسشنامه محقق ساخته
در اين پژوهش برای آگاهی از میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی ،عملکرد
تحصیلی آنان و میزان مطالعه آنها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

روایی و پایایی
روایی ابزار اندازهگیری
برای اطمینان از اعتبار محتوا بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهای
تشکیلدهنده ابزار اندازهگیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد .بنابراين اعتبار
محتوا ،ويژگی ساختاری ابزار اندازهگیری است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنیده میشود.
اعتبار محتوای يک آزمون معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین
میشود .از آنجايی که پرسشنامههای استفاده شده در اين تحقیق ،به تأيید استاد راهنما رسیده
است ،پس اعتبار محتوای آن تأيید میشود.
پایایی
برای محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههای هر زيرمجموعه سؤالهای
پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه کرد .سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را
محاسبه نمود:
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در اين آزمون اگر مقدار آلفا بزرگتر يا مساوی  0/7باشد میتوان نتیجه گرفت که سئواالت
پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردارند .چون آلفای کرونباخ مربوط به اين مجموعه پرسشها
بزرگتر از  0/7است بنابراين اين زير آزمون پايايی و يا اعتبار الزم را دارد .پس از بررسی پايايی
هرکدام از زير آزمونها میتوان کل پرسشنامه را بررسی کرد و بر اساس واريانس کلی هر
آزمون و واريانس کل پرسشنامه آلفای کرونباخ مربوط کل پرسشنامه را به دست آورد که اگر
مقدار بیش از  0/7به دست آمد میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه پايايی الزم را دارد.

یافتههای تحقیق
توصیف دادهها
يافتههای مربوط به مقطع تحصیلی نشان میدهد  87درصد آزمودنیهای اين پژوهش در مقطع
کارشناسی 10/1 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  2/9درصد در مقطع دکتری هستند و 24/5
درصد از اين دانشجويان بین يک تا دو ساعت در هفته 35/7،درصد بین سه تا پنج ساعت در
هفته 20/7 ،درصد بین  6تا  9ساعت و  19/1درصد هم بیشتر از ده ساعت در هفته مطالعه
دارند 47/6 .درصد از آزمودنیها زير دو ساعت و  52/4درصد هم باالتر از دو ساعت در روز از
شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .همچنین يافتههای مربوط به عملکرد تحصیلی دانشجويان
دانشگاه شیراز نشان میدهد  60/9درصد از دانشجويان عملکرد تحصیلی باال و  39/1درصد هم
عملکرد تحصیلی متوسط به پايینی دارند.
براساس يافتههای مربوط به متغیر اعتیاد به اينترنت 23/3 ،درصد از آزمودنیها در
وضعیت نرمالی در استفاده از اينترنت و  47/9درصد از آزمودنی ها اعتیاد خفیف با اينترنت
قرار دارند 27/4 .درصد از آزمودنی ها اعتیاد متوسط و  1/4درصد از آزمودنی ها اعتیاد شديدی
به اينترنت دارند.
همچنین  6/7درصد از دانشجويان استفاده علمی کمی از شبکههای اجتماعی موبايلی
میکنند 75/1 ،درصد از آزمودنیها استفاده علمی متوسطی و  18/2درصد هم استفاده علمی

اعتياد به شبکههای اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصيلی 597 ...

بااليی از اين شبکهها میکنند 7/2 .درصد از آزمودنیها استفاده غیرعلمی کمی از شبکههای
اجتماعی موبايلی میکنند .بدين ترتیب به طور کلی  71/1درصد استفاده غیرعلمی متوسط و
 28/9درصد هم استفاده غیرعلمی زيادی از اين شبکهها میکنند.

آزمون فرضیههای تحقیق
برای بررسی پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج به شرح زير میباشد:
مقدار آلفا برای تست اعتیاد به اينترنت يانگ  0/91و مقدار آلفا برای بررسی عملکرد تحصیلی
دانشجويان  0/76به دست آمد .همچنین پايايی آزمون بررسی استفاده غیرعلمی از شبکههای
اجتماعی موبايلی  /.733و پايايی آزمون بررسی استفاده علمی از شبکههای اجتماعی موبايلی
 /.683به دست آمد.
 -1رابطه میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی موبایلی با میزان اعتیاد آنها به
اینترنت
جدول شماره -1نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده از شبکههای اجتماعی و اعتیاد به آنها
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
میزان استفاده

اعتیاد

میزان استفاده

اعتیاد

1

.365

000

سطح معناداری
فراوانی

438

438

همبستگی اسپیرمن

.365

1

سطح معناداری

000

فراوانی

438

438

در آزمون همبستگی اين فرض ،مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  .365به دست آمده
است .به دلیل اينکه مقدار .Sigدر اين تحقیق  0.000محاسبه شده است و اين مقدار از 0.05
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کوچکتر است ،پس اين ضريب همبستگی هم در سطح  0.05و هم در سطح  0.01معنیدار
است .در اين تحقیق فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین میزان استفاده دانشجويان از
شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آنها به اينترنت رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت
که میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آنها به اينترنت وجود
دارد .مثبت بودن ضريب همبستگی نشانگر همسو بودن رابطه است .به اين معنی که افرادی که
استفاده بیشتری از شبکههای موبايلی میکنند اعتیاد بیشتری به اينترنت دارند .همچنین به دلیل
پائین بودن نسبی مقدار ضريب همبستگی میتوان گفت که رابطه متوسطی بین میزان استفاده
دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آنها به اينترنت وجود دارد.
 -2رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی موبایلی با میزان مطالعه
هفتگی آنها
جدول شماره  -2نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان میزان استفاده از شبکههای اجتماعی با میزان مطالعه
هفتگی
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
میزان استفاده

مطالعه هفتگی

میزان استفاده

مطالعه هفتگی

1

-.217
000

سطح معناداری
فراوانی

445

445

همبستگی اسپیرمن

-.217

1

سطح معناداری

000

فراوانی

445

445

در آزمون همبستگی اين فرض مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  -.217به دست آمده
است .به دلیل اينکه مقدار  0.000.Sigمحاسبه شده است و اين مقدار از  0.05کوچکتر است،
پس اين ضريب همبستگی هم در سطح  0.05و هم در سطح  0.01معنیدار است .در اين تحقیق
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی
موبايلی با میزان مطالعه هفتگی رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که میزان استفاده
دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان مطالعه هفتگی وجود دارد .منفی بودن ضريب

اعتياد به شبکههای اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصيلی 599 ...

همبستگی نشانگر غیرهمسو بودن رابطه است .به اين معنی که دانشجويانی که استفاده بیشتری
از شبکههای اجتماعی موبايلی میکنند مطالعه هفتگی کمتری دارند .همچنین به دلیل پائین بودن
نسبی مقدار ضريب همبستگی میتوان گفت که رابطه متوسطی بین میزان استفاده دانشجويان از
شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آنها به اينترنت وجود دارد.
-3رابطه بین جنسیت دانشجویان با میزان اعتیاد آنها به اینترنت
جدول شماره -3بررسی رابطه میان جنسیت و اعتیاد به اینترنت
اعتیاد
آزمون
جنسیت

F

8/183

سطح معناداری

.004

فراوانی

437

با توجه به کوچکتر بودن حد معناداری به دست آمده ( )0/004از سطح معناداری فرض
شده ( ،)0/05فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بین جنسیت و اعتیاد به اينترنت ،با 95%
اطمینان رد شده؛ بنابراين رابطه معنیداری بین جنسیت و اعتیاد به اينترنت وجود دارد.
-4رابطه بین جنسیت دانشجویان با میزان استفاده آنها از شبکههای موبایلی
جدول شماره  -4بررسی رابطه میان جنسیت و میزان استفاده از اینترنت
میزان استفاده
آزمون
جنسیت

F

10/186

سطح معناداری

.002

فراوانی

444

با توجه به کوچکتر بودن حد معناداری به دست آمده ( )0/002از سطح معناداری فرض
شده ( ،)0/05فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بین جنسیت و میزان استفاده از شبکههای

 600مطالعات جامعهشناختی دوره  ،25شماره دو ،پاييز و زمستان 1397

اجتماعی موبايلی نمونههای مورد پژوهش ،با  95%اطمینان رد شده و بنابراين رابطه معنیداری
بین جنسیت و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی موبايلی نمونههای مورد پژوهش وجود دارد.
-5رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی موبایلی و اوقات فراغت آنها
جدول شماره  -5نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان میزان استفاده و اوقات فراغت
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
میزان استفاده

اوقات فراغت

میزان استفاده

اوقات فراغت

1

.252
000

سطح معناداری
فراوانی

445

445

همبستگی اسپیرمن

.252

1

سطح معناداری

000

فراوانی

445

445

در آزمون همبستگی اين فرض مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  .252به دست آمده
است .به دلیل اينکه مقدار  0.000.Sigمحاسبه شده است و اين مقدار از  0.05کوچکتر است،
پس اين ضريب همبستگی هم در سطح  0.05و هم در سطح  0.01معنیدار است .در اين تحقیق
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی
موبايلی اوقات فراغت آنها رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین میزان استفاده
دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی اوقات فراغت آنها رابطه وجود دارد .مثبت بودن
ضريب همبستگی نشانگر همسو بودن رابطه است .به اين معنی که دانشجويانی که استفاده
بیشتری از شبکههای اجتماعی موبايلی میکنند اوقات فراغت بیشتری دارند .همچنین به دلیل
پائین بودن مقدار ضريب همبستگی میتوان گفت که رابطه پايینی بین میزان استفاده دانشجويان
از شبکههای اجتماعی موبايلی با اوقات فراغت آنها وجود دارد.

اعتياد به شبکههای اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصيلی 601 ...

-6رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی موبایلی عملکرد تحصیلی آنها
جدول شماره  -6نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان میزان استفاده و عملکرد تحصیلی
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
میزان استفاده

اوقات فراغت

میزان استفاده

عملکرد تحصیلی

1

.081
.088

سطح معناداری
فراوانی

445

445

همبستگی اسپیرمن

.081

1

سطح معناداری

.088

فراوانی

445

445

در آزمون همبستگی اين فرض ،مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  .081به دست آمده
است .به دلیل اينکه مقدار  0.088.Sigمحاسبه شده است و اين مقدار از  0.05بزرگتر است
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی
موبايلی و عملکرد تحصیلی آنها تأيید میگردد؛ بنابراين بین میزان استفاده دانشجويان از
شبکههای اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصیلی آنها رابطه معنیداری وجود ندارد.
-7استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبایلی با میزان اعتیاد اینترنتی آنها ارتباط دارد.
جدول شماره  -7نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده غیرعلمی و اعتیاد به آنها
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
استفاده غیرعلمی

اعتیاد

استفاده غیرعلمی

اعتیاد

1

.559
000

سطح معناداری
فراوانی

436

438

همبستگی اسپیرمن

.559

1

سطح معناداری

000

فراوانی

438

436
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در آزمون همبستگی اين فرض ،مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  .559به دست آمده
است .به دلیل اينکه مقدار  0.000.Sigمحاسبه شده است و اين مقدار از  0.05کوچکتر است،
پس اين ضريب همبستگی هم در سطح  0.05و هم در سطح  0.01معنیدار است .در اين تحقیق
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی با
میزان اعتیاد اينترنتی آنها رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین استفاده غیرعلمی از
شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آنها رابطه وجود دارد .مثبت بودن ضريب
همبستگی نشانگر همسو بودن رابطه است .به اين معنی که دانشجويانی که استفاده غیرعلمی از
شبکههای اجتماعی موبايلی میکنند اعتیاد بیشتری به اينترنت دارند .همچنین به دلیل باال بودن
نسبی مقدار ضريب همبستگی میتوان گفت که رابطه بااليی بین استفاده غیرعلمی از شبکههای
اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آنها وجود دارد.
 -8رابطه بین استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبایلی دانشجویان با عملکرد
تحصیلی
جدول شماره  -8نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده غیرعلمی و عملکرد تحصیلی
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
استفاده غیرعلمی

عملکرد تحصیلی

استفاده غیرعلمی

عملکرد تحصیلی

1

.160
000

سطح معناداری
فراوانی

443

442

همبستگی اسپیرمن

.160

1

سطح معناداری

000

فراوانی

442

443

در آزمون همبستگی اين فرض ،مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  .160به دست آمده
است .به دلیل اينکه مقدار  0.001.Sigمحاسبه شده است و اين مقدار از  0.05کوچکتر است،

اعتياد به شبکههای اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصيلی 603 ...

پس اين ضريب همبستگی هم در سطح  0.05و هم در سطح  0.01معنیدار است .در اين تحقیق
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی
دانشجويان با عملکرد تحصیلی آنها رد میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین استفاده
غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی دانشجويان با عملکرد تحصیلی آنها رابطه وجود دارد.
مثبت بودن ضريب همبستگی نشانگر همسو بودن رابطه است .به اين معنی که دانشجويانی که
استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی میکنند عملکرد تحصیلی پايینتری دارند.
همچنین به دلیل پايین بودن مقدار ضريب همبستگی میتوان گفت که رابطه پايینی بین استفاده
غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی دانشجويان با عملکرد تحصیلی آنها وجود دارد.
-9رابطه بین استفاده علمی از شبکههای اجتماعی موبایلی بر عملکرد تحصیلی آنها
جدول شماره  -9نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده علمی و عملکرد تحصیلی
ضریب همبستگی
همبستگی اسپیرمن
استفاده علمی

عملکرد تحصیلی

استفاده علمی

عملکرد تحصیلی

1

-.080
000

سطح معناداری
فراوانی

444

444

همبستگی اسپیرمن

-.080

1

سطح معناداری

000

فراوانی

444

444

مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  -0.08به دست آمده است .به دلیل اينکه

مقدار .Sig

 0.094محاسبه شده است و اين مقدار از  0.05بزرگتر است ،پس ضريب همبستگی معنیدار
نیست و در اين فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین استفاده علمی از شبکههای اجتماعی
موبايلی بر عملکرد تحصیلی آنها تأيید میگردد .پس میتوان نتیجه گرفت که بین استفاده علمی
از شبکههای اجتماعی موبايلی بر عملکرد تحصیلی آنها رابطه معنیداری وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
اينترنت مرزی جديد به روی تعامالت انسانی گشوده است و امروزه استفاده از شبکههای
اجتماعی موبايلی خیلی شايع شده است (کو 1و همکاران .)15 :2013 ،در کنار دستاوردها و
امکانات بسیاری که امروزه اينترنت پیش روی ما قرار داده است ،اعتیاد به اينترنت امروزه به
بیماری تکنولوژيکی شايعی در بین کاربرانش به خصوص کاربران اينترنت از دريچه تلفنها
هوشمند و شبکه های اجتماعی موبايلی بدل شده است .اين بیماری جديد تأثیرات مختلفی بر
جوانب گوناگون زندگی ما برجا گذاشته است که اغلب به دلیل فراگیر بودن از ديد ما پنهان
مانده است.
براساس محاسبات صورت گرفته توسط سرور مرکزی تلگرام بیش از  45میلیون ايران در
تلگرام عضويت دارند و شايد تا ديروز شبکههای اجتماعی مجازی به داليل مختلف در دسترس
همگان قرار نداشتند اما امروزه شبکههای اجتماعی موبايلی در مقیاسی وسیع در دسترس مردم
قرار دارد.
آمارهای رسمی ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطالعات ايران نشان میدهد که در ايران
به ازای هر دو نفر ،يکی دارای گوشی هوشمند است و به عبارتی میتوانیم بگويیم  40میلیون
کاربر گوشی هوشمند در کشور داريم( .خبرگزاری تسنیم  )1395/06/9آمار و اطالعات در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور توسط دفتر بررسیهای فنی اقتصادی معاونت
برنامهريزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است که در حوزه
اينترنت ،بیشترين تعداد مشترکان مربوط به اينترنت پرسرعت موبايل است که تا پايان سال 94
بالغ بر  19میلیون و  98هزار و  560نفر در کشور از اينترنت پرسرعت متحرک استفاده

کردهاند.

(خبرگزاری مهر) .به گفته رئیس مرکز رسانههای ديجیتال  53درصد مردم ايران بهطور کلی و 72
درصد جوانان  18تا  29سال حداقل عضو يکی از شبکههای اجتماعی هستند و میانگین روزانه
ساعت حضور ايرانیها در فضای مجازی  5تا  9ساعت است در حالی که میانگین جهانی 16
ساعت در ماه است( .خبرگزاری فارس)؛ بنابراين با شیوع همگانی استفاده از گوشیهای
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هوشمند و دسترسی همگانیتر به اينترنت و شبکههای اجتماعی موبايلی مسئله اعتیاد به اين
شبکهها و تأثیرات آن بر جوانب مختلف زندگی ما چیزی دور از انتظار نیست.
 78باتوجه به اينکه درصد آزمودنیهای اين پژوهش در مقطع کارشناسی 10/2،درصد در
مقطع کارشناسی ارشد و  2/9درصد در مقطع دکتری هستند .نتايج نشان داد که  24درصد از
آزمودنیها بین يک تا دو ساعت در هفته 35/7،درصد بین سه تا پنج ساعت در هفته20/7 ،
درصد بین  6تا  9ساعت و  19/1درصد هم بیشتر از ده ساعت در هفته مطالعه دارند .اين
درحالی است که  47/6درصد از آزمودنیها زير دو ساعت و  52/4درصد هم باالتر از دو
ساعت در روز از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
در رابطه با عملکرد تحصیلی میتوان گفت که  60/9درصد از آزمودنیها عملکرد تحصیلی
باال و  39/1درصد هم عملکرد تحصیلی متوسط به پايینی دارند؛ و در مورد اعتیاد به اينترنت
 23/3درصد از آزمودنیها در وضعیت نرمالی در استفاده از اينترنت و 47/9درصد از آزمودنیها
اعتیاد خفیف با اينترنت قرار دارند 27.4 .درصد از آزمودنیها اعتیاد متوسط و  1/4درصد از
آزمودنیها اعتیاد شديدی به اينترنت دارند.
 6/7درصد از آزمودنیها استفاده علمی کمی از شبکههای اجتماعی موبايلی میکنند75/1 ،
درصد از آزمودنیها استفاده علمی متوسطی و  18/2درصد هم استفاده علمی بااليی از اين
شبکهها میکنند 7/2 .درصد از آزمودنیها استفاده غیرعلمی کمی از شبکههای اجتماعی موبايلی
میکنند 71/1 ،درصد استفاده غیرعلمی متوسط و  28/9درصد هم استفاده غیرعلمی زيادی از
اين شبکهها میکنند.
با توجه به اينکه جوانان و به ويژه قشر دانشجو عمدهترين کاربران شبکههای اجتماعی
موبايلی هستند ما در پژوهش حاضر تأثیرات استفاده از اين شبکهها را بر برخی جوانب زندگی
دانشجويان بررسی کردهايم .يافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که میزان استفاده دانشجويان
از شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آنها به اينترنت آنها مرتبط است 47/9 .درصد از
آزمودنیها اعتیاد خفیف با اينترنت قرار دارند و  27.4درصد از آزمودنیها اعتیاد متوسط دارند؛
که اين مورد با پژوهش مولر و همکاران ( )2016هم سو میباشد.
در مورد میزان مطالعه هفتگی دانشجويان با میزان استفاده آنها از شبکههای اجتماعی
موبايلی میتوان گفت که اين متغیرها با هم ارتباط عکس دارند بدين معنی که هرچه میزان
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استفاده آنها از اين شبکهها بیشتر باشد میزان مطالعه هفتگی آنها کمتر است .نتیجه اين بخش
از مطالعه با پژوهش يانگ نیز همسو بوده که بیان میکند  23درصد از دانشآموزانی که از
اينترنت زياد استفاده میکنند ،نمرات ضعیفتر و مطالعه و توجه کمتری به درس در کالس
داشتهاند.
مطالعه حاضر ارتباط معناداری بین جنسیت و میزان اعتیاد به اينترنت و میزان استفاده از
شبکه های اجتماعی موبايلی يافت که مشابه اين موضوع را مطالعه بهبودی و بهزادی راد
( )1393نیز تأيید کردهاند که استفاده دانشجويان پسر از اينترنت بیشتر از دانشجويان دختر
است .در فرضیه پنجم يافت شد که میزان اوقات فراغت کسانی که از شبکههای مجازی
استفاده بیشتری می کنند بیشتر است .اين يافته به نوعی نشان می دهد که دانشجويانی که اوقات
فراغت زيادی دارند و وقت بیشتری در شبکه های اجتماعی موبايلی صرف میکنند از رسالت
اصلی خود که گذاشتند وقت بیشتر برای درس و امور علمی است به دور ماندهاند .گسترش
روزافزون استفاده از اينترنت ،جستجوهای کنجکاوانه و غیر هدفمند ،نه تنها دانشجويان را از
رسالت اصلیشان دور میکند ،بلکه با اتالف زمان میتواند تأثیر سويی بر وضعیت تحصیلی و
سالمت روانی آنها بگذارد.
در رابطه با بررسی تأثیر میزان استفاده دانشجويان از شبکههای اجتماعی موبايلی بر عملکرد
تحصیلی میتوان گفت که فرض ششم پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین میزان استفاده
آزمودنیها از شبکههای اجتماعی موبايلی با عملکرد تحصیلی آنها رد شد .اين در حالی است
لین و سای ( )2002در پژوهش خود که بر روی دانش آموزان دبیرستانی تايوانی انجام دادند به
نتیجهای مغاير با يافته پژوهش ما رسیدند مبنی بر اينکه اينترنت بر عملکرد درسی دانش آموزان
تأثیر منفی گذاشته است .وانگ 1و همکاران ( ،)2015پژوهشی با "عنوان رابطه ويژگیهای
شخصیتی با اعتیاد به اينترنت " انجام دادند .جامعه آماری اين پژوهش نوجوانان مدارس چین
بودند .آنها نشان دادند دانشآموزانی که بیشتر به اينترنت دسترسی داشتند اعتیاد به اينترنت
بیشتری داشتند .آنها نتیجه گرفتند که رابطه مثبت و معنیداری بین ويژگیهای شخصیتی با
اعتیاد به اينترنت در دانش آموزان وجود دارد .مطالعه بهبودی و بهزادی راد ( )1393نیز اثر اعتیاد
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به اينترنت بر پیشرفت تحصیلی دانشجويان را موردبررسی قرار داده و نشان داده است که بین
اعتیاد به اينترنت و پیشرفت تحصیلی رابطهی منفی وجود دارد و اين امر در بین دانشجويان پسر
بیشتر از دانشجويان دختر است .همانگونه که میزان استفاده دانشجويان پسر از اينترنت بیش از
دانشجويان دختر است .يافتههای پژوهش حاضر همچنین نشان داد که بین استفاده غیرعلمی از
شبکههای اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آنها رابطه مستقیمی وجود دارد به اين معنی
که دانشجويانی که استفاده غیرعلمی از شبکههای اجتماعی موبايلی میکنند اعتیاد بیشتری به
اينترنت دارند .در نهايت پژوهش حاضر رابطه معناداری را بین استفاده غیرعلمی از شبکههای
اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصیلی يافت بدين صورت که هرچه استفاده از شبکههای
اجتماعی غیرعلمی تر باشد عملکرد تحصیلی نیز پايینتر است.
دانشجويان آيندهسازان کشور هستند و سالمت روانی و جسمانی دانشجويان برای آينده
کشور بسیار مهم و حیاتی است؛ و در اين زمینه پژوهشها نشان دادند که افراد معتاد اينترنت در
مقايسه با افراد غیرمعتاد از سالمت روان کمتری برخوردارند .تحقیقات نشان داده که کاربران
معتاد درجات مختلفی از رفتارهای روانی -اجتماعی نظیر احساس ضعف و ناتوانی در انجام و
رفتار احساسی را از خود نشان میدهند (عزيزی نژاد .)1393،اعتیاد به مواد مخدر در جامعه نهی
میشود و از طريق رسانهها پیگیری میشود و خانوادهها سعی میکنند فرزندان خود را از مواد
اعتیادآور دور نگه دارند و کنترل کنند .اين در حالی است که هیچکدام از نهادها توجه خاصی به
اعتیاد اينترنتی که حتی مهمتر به نظر میرسد کنند .مواد مخدر با جسم افراد در ارتباط است و
اينترنت با افکار و روان افراد ،اهمیت موضوع کامالً مشخص است اما ازآنجا که آسیبهای
ناشی از اينترنت درزمانی تقريباً درازمدت نشان داده میشود ،مورد توجه نهادها قرار نمیگیرد؛
بنابراين الزم است در مورد تأثیرات اعتیاد به اينترنت يا استفاده غیر صحیح و بیش از حد از آن،
توسط نهادهای فرهنگساز در سطوح مختلف از جمله صداوسیما ،مدارس ،دانشگاهها و
نهادهای ديگر آموزش داده شود و آگاهسازی شود تا جامعه از اثرات مخرب اعتیاد اينترنتی مانند
اعتیاد به مواد مخدر آگاه شوند.
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