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 چکیده 

بر عملکرد  یليموبا یهای اجتماع به شبکه ادیاعت زانیأثیر می تبررسهدف از انجام اين مطالعه 

 نياباشد.  می (رازیدانشگاه ش انيدانشجو ی)مطالعه مورد انيمطالعه دانشجو زانیو م یلیتحص

است و از پرسشنامه در جهت گرد   یشيامیپ -یفیتوص قاتیپژوهش از لحاظ روش جز تحق

باشند  می رازیدانشگاه ش انيجامعه آماری پژوهش دانشجوآوری اطالعات استفاده شده است. 

به روش نفر  445تعداد  ها  آن انیدهند که از م می لینفر را تشک 20000نزديک به که

درصد انتخاب شدند که  95 نانیبا سطح اطم کوکرانبا استفاده از فرمول  یگیری تصادف نمونه

 یها تحلیل داده و تجزيه یبراتشکیل داده  آقايان گريد میو ن ها  خانمها  از آن یمین

و  فیآماری به توص یها با استفاده از شاخص یفیشده ابتدا در سطح توص یآور جمع

اثرات  یبه منظور بررس یلیدر آمار تحل وافراد نمونه  یشناخت تیجمع یها یژگيو صیتلخ

 لهیبه وس یمدل معادالت ساختار ق،یتحق یها هیفرض یو بررس قیتحق یرهایمتغ انیم

به  ادیاعت زانیمنتايج تحقیق نشان داد که بین  .مورد استفاده قرار گرفته است spss افزار نرم

 رازیدانشگاه ش انيمطالعه دانشجو زانیو م یلیبر عملکرد تحص یليموبا یهای اجتماع شبکه

 ود دارد.رابطه معناداری وج

اعتیاد، اينترنت، شبکه اجتماعی موبايلی، تحصیالت، مطالعه موردی،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 در سراسر جهان در جهت  قدرتمند در یبه  عنوان  ابزار ریدر چند سال اخ یاجتماع یشبکه ها

، 1روند) اکبری، سايمونز می مارو اطالعات و ايجاد ارتباط سريع و آسان به شانتقال دانش  

 قرارداده است. یآنها را در مرکز توجهات جهانها  شبکه نيوگسترش ا(. رشد 2018

و  3؛ وانگ6: 2013و همکاران، 2دهند )روسن می همچنین ديگر محققین نیز نشان

کنند  می استفادهها  ( بیش از همه جوانان و دانشجويان هستند که از اين شبکه41: 2015همکاران،

برای آنها به ها  کنند و به نوعی تصور جهانی بدون اين شبکه می و به نوعی در درون آنها زندگی

امری غیر ممکن تبديل شده است. اينکه چرا و تحت چه شرايطی دانشجويان به استفاده از اين 

ردازند، اما تمايل پیدا کرده اند، مبحثی مهم است که البته متخصصان مربوطه بايد به آن بپها  شبکه

 اين مقاله در تالش است تا نشان دهد که استفاده زياد و بی رويه  و بدون برنامه چه تاثیری

تواند بر روی میزان عملکرد تحصیلی دانشجويان داشته باشد.  در عین حال بايد توجه داشت  می

ی اجتماعی در جهت اهداف آموزشهای  دهد که اگر از شبکه می که تحقیقات مختلف نشان

توانند بسیار موثر و کارامد در باال بردن میزان يادگیری باشند، اما بايد توجه  می استفاده شود

توانند پتانسیل بسیار بااليی در آموزش داشته  می اجتماعی در عین اينکههای  داشت که شبکه

فاده بی زيادی هم در امر آموزش و تحصیل ايجاد کنند چرا که  استهای  توانند نگرانی می باشند،

تواند بر روی  رويه در جهت اهداف مختلف اعم از تفريح، وقت گذرانی  و يا داليل ديگر می

زيادی برای های  عملکرد تحصیلی فردتاثیر جدی ايجاد نمايد. از اين رو در سالهای اخیر نگرانی

، و اجتماعی به وجود آمده استهای  متخصصان آموزشی نسبت به استفاده زياد جوانان از شبکه

های اجتماعی بر  استفاده از شبکههای  اثیر و تاثربررسی ت بهکنند در عین اينکه   می محققان تالش

ها را نیز نشان  پردازند،  پیامدهای منفی استفاده بی حد و حصر از اين شبکه می روی آموزش

 دهند. 

ه و از آنها به در بین دانشجويان بسیار باال گرفتها  در ايران هم تب استفاده از اين شبکه

شود،  لذا بايد  می ای در محیط دانشگاهی و در زندگی دانشجويان استفاده صورت بسیار گسترده
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آنها    یلیتحصبر عملکرد تحصیلی دانشجويان غافل نشد چرا که عملکرد ها  از تاثیر اين شبکه

پی  در نظام نيا های ی تالشاست و تمام وزارت علوم یابيمهم در ارز های شاخص از یکي

وزارت علوم نظام  ژهيطور و به و جامعه گر،يد ی. به عبارتو رسیدن به اين هدف است شدن واقع

مند و نسبت به آن نگران  عالقه او در جامعه گاهيو جا دانشجويان زیآم تیرشد و تکامل موفق به

ها و  رتو کسب مها یتیشخص ،یدر جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناخت آناناست و انتظار دارد 

در  ی مطلوبلیتحص عملکردبه  دنیرس ی. براابندي یتعال و شرفتیپ ديآن چنان که با ها يیتوانا

استفاده  زانیبودن م محدود میداشته باش یالزم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاص جوياندانش

و دوستان خانواده  د،یارتباط با اسات یها برا از آن استفاده و یمجاز یهای اجتماع از شبکه

و  1)فوری شوند موجب مثبت یو دانشگاه یلیرا در کسب عملکرد تحص انيدانشجو تواند می

 (.56: 2016همکاران، 

جوانب  هیکل یبر رو ی موبايلیهای اجتماع شبکه که اند کردههمچنین ديگر محققین عنوان 

 وداشته  میستقم اتیریها، تأث آن یلیو عملکرد تحص مطالعه زانیازجمله م ،يیدانشجو یزندگ

و  2)مدايیاحگردد  ها می آن لیتحص عملکرد اختالل در منجر به ان،يدانشجو کاهش زمان مطالعه

 (.45: 2016همکاران، 

هوشمند در های  البته بايد به اين نکته  نیز توجه داشت که به دلیل فراگیر شدن  گوشی

ابلیت استفاده از آن در موبايل آنها کنند که ق می ، عموما دانشجويان از شبکه هايی استفادهايران

، 3وی چت  توان به، واتس اپ، می معروف اجتماعی موبايلی های  وجود دارد، از جمله شبکه

و تلگرام اشاره کرد که در بین آنها دانشجويان ايرانی عالقه زيادی به  4اينستگرام، توئیتر، تامبلر

اجتماعی های  حقیق حاضر تاکید بر روی شبکهتلگرام، اينستگرام و توئیتر دارند. بنابراين در ت

 باشد. می موبايلی

 فرضیات تحقیق
ی به صورت مستقیم در اين رابطه ا مطالعهبا توجه به مطالب گفته شده در باال و اينکه تا به حال 

انجام نگرفته است، ما در اين مطالعه در پی پاسخ به اين سؤال هستیم که آيا بین میزان اعتیاد به 
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های اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصیلی و میزان مطالعه دانشجويان دانشگاه شیراز رابطه  شبکه

 ی وجود دارد؟معنادار

 شود به شرح زير است: يی که در اين پژوهش بدان اشاره میها هیفرض

 ها به اينترنت  های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آن میزان استفاده دانشجويان از شبکه

 رد.ارتباط دا

 ها  های اجتماعی موبايلی با میزان مطالعه هفتگی آن بین میزان استفاده دانشجويان از شبکه

 رابطه وجود دارد.

 ها به اينترنت رابطه وجود دارد. بین جنسیت دانشجويان با میزان اعتیاد آن 

 های موبايلی رابطه وجود دارد. ها از شبکه بین جنسیت دانشجويان با میزان استفاده آن 

 ها ارتباط دارد های اجتماعی موبايلی اوقات فراغت آن یزان استفاده دانشجويان از شبکهم 

 ها ارتباط  های اجتماعی موبايلی با عملکرد تحصیلی آن میزان استفاده دانشجويان از شبکه

 دارد.

  ها ارتباط دارد. های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آن ی از شبکهرعلمیغاستفاده 

  ها  های اجتماعی موبايلی دانشجويان با عملکرد تحصیلی آن ی از شبکهرعلمیغاستفاده

 ارتباط دارد.

 ها  های اجتماعی موبايلی بر عملکرد تحصیلی آن بین استفاده علمی دانشجويان از شبکه

 رابطه وجود دارد.

 پیشینه تحقیق
و عوامل مؤثر بر آن در ساکنان  اعتیاد به اينترنت (، پژوهشی با عنوان1386) یمنصوردرگاهی و 

نفر از کاربران  732انجام دادند. اين مطالعه به روش مقطعی بر روی « غرب تهران 2منطقه 

 غرب تهران انجام شده است. نتايج نشان داد که بین 2سال در منطقه  15-39در سنین  اينترنت

 های ويژگی با همچنین و آن ابعاد و خود از بیگانگی احساس با کاربران در اينترنت به اعتیاد

 .شود می ديده واضحی ارتباط احساسی رفتار دارای و گرا درون شخصیتی

نقش عوامل خانوادگی در نوع و میزان "(، پژوهشی با عنوان 1389همکاران )احمدی و 

های  نفر از دانش آموزان دبیرستان 4155در اين پژوهش، تعداد  انجام دادند. "استفاده از اينترنت
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ای انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان  ای چندمرحله گیری خوشه اسر کشور به روش نمونهسر

میزان آشنايی اعضای خانواده با  ؛ وداد که عوامل خانوادگی روی اعتیاد به اينترنت تأثیر دارند

و میزان نظارت خانوادگی با میزان چت، میزان استفاده از  اينترنت، میزان روابط خانوادگی

و با دوستیابی اينترنتی رابطه  ی دوستیابی، با چت مخفیانه، با میزان دانلود آهنگها سايت

 ی داشت.دار یمعن

بررسی اعتیاد به اينترنت و رابطه آن با  "(، پژوهشی با عنوان 1388همکاران )شايق و 

از  نفر 361 هبرگیرنددر  هشوپژ ی نمونهانجام دادند.  "تهران های شخصیتی در نوجوانان  ويژگی

داری میان روان رنجور  های پژوهش نشان داد که ارتباط معنی . يافتهدبو بیرستانید نناانوجو

 خويی و اعتیاد به اينترنت در نوجوانان دختر و نوجوانان دختر و پسر در کل وجود دارد.

 به دعتیاا عشیو انمیز سیربر"(، پژوهشی با عنوان 1391همکاران )سادات احمدی و 

 "طباطبائی عالمه هنشگادا انيدانشجو نیدر ب شناختی جمعیتهای  ويژگی باآن  طهبو را ينترنتا

های دانشگاه عالمه طباطبايی بودند که  از تمام دانشکده نفر 667انجام دادند. به اين منظور 

 نمیادر  ينترنتا به دعتیاا عشیو انمیز کهدهد  می ننشا جينتاهمگی کاربر اينترنت بودند. 

 رمنظو به. ستا قلاحددر  دموجو یهارماآ بهساير نسبت طباطبائی عالمه هگانشدا ننشجويادا

و  شد دهستفاا نسبت داریمعنا نموآز از تتحصیالو  جنس با ينترنتا به دعتیاا بطهرا سیربر

 نشجويانیدا بیندر  نیزو  انپسر به نسبت انخترد بیندر  ينترنتا به دعتیاا عشیو که شد همشاهد

 انمیز بین. ستا باالتر شدارشناسیرکا ننشجويادابه نسبت ،اند مشغول شناسیرکا مقطعدر  که

 .دنبو دارمعنارابطه  ينا ماا شتدا دجوو یدار یمنف همبستگی سنو  ينترنتا به دعتیاا عشیو

را  انيدانشجو یلیتحص شرفتیبر پ نترنتيبه ا ادیاثر اعت( 1393راد )بهبودی و بهزادی 

 یمنف ی رابطه یلیتحص شرفتیو پ نترنتيبه ا ادیاعت نیان داد بنش جي. نتاندقرار داد یموردبررس

 نيعالوه بر او  دختر است انياز دانشجو شتریپسر ب انيدانشجو نیامر در ب نيوجود دارد و ا

 يابد. می شيافزا یلیبا باال رفتن مقاطع تحص نترنتيبه ا ادیتاع
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در  ينترنتا به دعتیاا کهد دا ننشا (2012) رانهمکازاده و  حسن توسط هشد منجاا هشوپژ

در  ينترنتا به دعتیااست. ا وتمتفا پسرو  خترد ننشجوياو در دا شايع هنشگادا ننشجويادا

 ست.ا وتمتفا ن،نشجويادا تحصیلی شتهر سساابرو  ينترنتاز ا دهستفاا انمیز سساابر ننشجويادا

های  شبکه های سايتاز  ديستفاده شدا "(، پژوهشی با عنوان 2016همکاران )و  1مولر

انجام دادند. جامعه آماری اين پژوهش  ": يک نوع پنهان از اعتیاد اينترنتیدر نوجوانان یاجتماع

های آمريکا بودند. نتايج پژوهش نشان داد که میزان اعتیاد به اينترنت  دانش آموزان دبیرستان

جنس، تحصیالت و  ها نشان دادند که های اجتماعی در دانش آموزان خیلی شديد است. آن شبکه

 باشد. های اجتماعی می محیط خانواده از عوامل مؤثر در اعتیاد به اينترنت دانش آموزان به شبکه

های شخصیتی با اعتیاد به  عنوان رابطه ويژگی"(، پژوهشی با 2015همکاران )وانگ و 

ا نشان دادند ه انجام دادند. جامعه آماری اين پژوهش نوجوانان مدارس چین بودند. آن "اينترنت 

ها نتیجه  ی که بیشتر به اينترنت دسترسی داشتند اعتیاد به اينترنت بیشتری داشتند. آنآموزان دانش

تی با اعتیاد به اينترنت در های شخصی داری بین ويژگی گرفتند که رابطه مثبت و معنی

 آموزان وجود دارد. دانش

انجام دادند.  "های اينترنتی زیاعتیاد به با "(، پژوهشی با عنوان 2012) 2کاس و گريث

جامعه آماری پژوهش کاربران اينترنتی در مدارس آمريکا بودند. بررسی نتايج نشان که میزان 

چنین  کنندگان بیشتر از حد متوسط است. هم های اينترنتی در بین شرکت اعتیاد به اينترنت و بازی

کنندگان با توجه به جنسیت  ر بین شرکتهای تحقیق نشان داد که میزان اعتیاد به اينترنت د يافته

 تفاوت دارد.

استفاده  اديز نترنتيکه از ا آموزانی درصد از دانش 23( نشان داد که 1998) 3انگيمطالعات 

 انگي اند. به درس در کالس داشته یتر و مطالعه و توجه کمتر کنند، نمرات ضعیف می

 یدر زندگ یديهای شد انقطاع ها و گسست نترنتيبه ا یسازد که وابستگ خاطرنشان می

 .کرده است جاديا کنندگان مشارکت یو شغل یمال ،یاجتماع ،یلیتحص

                                                           
1
 muller 

2
 Kuss, D. J., & Griffiths 

3 young 



  
 
 
 
 
 

 591  ...  های اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصيلی به شبکهاعتياد 
 

 

ه در امروز های مجازی موبايلی اعتیاد به شبکه مرور مطالعات گذشتگان و اينکهبا توجه به 

آن  یبررس بهما فراگیر شده و تأثیرات بسزايی در تحصیل دانشجويان داشته است،  زیجامعه ما ن

 .میپرداخت رازیدانشگاه ش در یبه طور مورد

 مبانی نظری تحقیق

با ظهور و گسترش صنعت ارتباطات و در امتداد آن اينترنت به عنوان شبکه ارتباطی و اطالعاتی 

فضای »همچون با عناوينی  توان میجهانی، فضای جديدی در عرصه زندگی به وجود آمد که 

فضای جديد به دنبال پیشرفت فزاينده  نيا کرد. از آن ياد« فضای مجازی»و « دوم جهانی

ی عیرطبیغ»و « نامحسوس» شیازپ شیبرا « يیدو فضاتغییر جهات بین »هايی که تصور  فناوری

و  تعامل ی کنشگری،الگوها ،هنجارها ،قواعد الزامات، شیازپ شیبکنند، به تدريج و  می« زدايی

های اين جهانی را در خود به شکلی  ضد ارزشو  ها ارزش ،اجتماعات ،نهادها ارتباطات نمادين،

سازد؛ اما از سوی ديگر، عالوه بر سويه مطلوب و هنجارمند که در اين فضا  شبیه سازانه بر می

های تاريک زندگی فردی و  شوند، سويه تصور به شکلی نمادين بازتولید می رقابلیغبا سرعتی 

 ز شده و سرايت کرده است.در جهان واقعی نیز به اين فضا سرري ها انسانجمعی 

ی فضای مجازی بايد گفت که نگاه کلی ما برای ها بیآسپیش از بحث درباره انواع جديد 

است. پارادايم دو « يی شدندو فضا»يا « دوجهانی شدن»، پارادايم ها بیآسبحث درباره اين 

ردی و ی فها تیواقعکه فهم  کند می دیتأک( بر اين مبنا 1382عاملی،جهان )فضايی شدن 

نیست. فهم جهان واقعی منهای درک جهان  ريپذ امکانی تک جهانی ها ميپارادااجتماعی با 

مجازی و بالعکس مطالعه جهان مجازی بدون توجه به متغیرهای جهان واقعی، مطالعه و نگاه را 

(. به طور کلی، فضای ارتباطی جديد در هر سطح تابع 1386کند )عاملی، گرفتار خطای فهم می

عاملی است  ریفرا متغگفت  توان میی اساس آن فضا هستند. در يک تعريف مختصر رهایمتغفرا 

 -در اينجا فضای مجازی -اجتماعی اين فضا مسائلدهد که  را تحت تأثیر قرار می زیچ همهکه 

همچون همچون مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از اين قاعده مستثنی نیست. فرامتغیرهايی 

، «جهانی بودن»، «فرازمانی»و « فرامکانی»، «قابلیت دسترسی دائم»، «فراگیری»، «سريع شدن فضا»

، از جمله متغیرهای اين فضا هستند «ی بودنا چندرسانه»و  «تشديد شدن واقعیت» ،«سیال بودن»

 دهند. يی امروزه را تحت تأثیر قرار میدو فضاکه زندگی در جهان دوم و همچنین زندگی 
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 به به اعتبار فضای اثرگذاری آسیب، توان میا با نگاه دو فضايی ی اجتماعی رها بیآس

که « های دو فضايی آسیب»میان فضای فیزيکی و فضای مجازی زندگی يا « های مشترک آسیب»

که صرفاً در فضای « های مجازی آسیب»گیری و اثرگذاری دارند و  در هر دو فضا قابلیت شکل

گیری  ی نسبت به فضای شکلتر گستردهی اثرگذارامنه کنند، اما د جديد زندگی بروز پیدا می

 خود دارند، تقسیم کرد.

هايی که در فضای مجازی تحت تأثیر گسترش فضای مجازی پديدار  ترين آسیب عمده

 ادیاعت يی اينترنتی، قماربازی اينترنتی،وفا یب از: پرخاشگری و خشونت، اند عبارت، اند شده

ی اينترنتی و وب گردی. هدف در اين مقاله ها یدوست های ويژه خودش، اينترنتی و آسیب

 هايی است که ناشی از گسترش فضای مجازی است. آسیب

تواند به عنوان شکل جديدی از اعتیاد مطرح شود، اما به دلیل  می« یا انهيرااعتیاد »گرچه 

 تواند نوعی آسیب مجازی تلقی کند، می های اجتماعی که ايجاد می فضا و نوع خاص آسیب

ای، اينترنت، وب  های رايانه توان عادت به استفاده از رايانه، بازی ی را میا انهيراشود. اعتیاد 

گردی و ديگر اشکال استفاده مداوم از رايانه و اينترنت به طور خاص مطرح کرد. گرچه اعتیاد 

هان در تعاريف غالب خود اشاره مستقیمی به وابستگی مفرط به داروهای مخدر دارد اما در ج

و  ها یفناورکه در برخی  چرا دو فضايی شده نیازمند تعاريف جديدتری از اعتیاد هستیم.

ی خانوادگ شود که مشکالت و مسائلی شخصی، ها نوعی وابستگی مفرط ديده می کاربردهای آن

ای  به عنوان شکل تازه اينترنت به توان از اعتیاد و اجتماعی به وجود آورده است. در اين میان، می

ايجاد  فرد زندگی در شغلی يا و درسی ی،اجتماع شناختی، روان مشکالت از اينترنت نام برد که

آيد، بلکه آغازگر  اعتیاد به اينترنت نه تنها به خودی خود يک آسیب به حساب می کند. می

 از صرف نظر اينترنت، رفتاری به وابستگی يا اينترنت به اعتیاد شود. های متعدد ديگری می آسیب

 و فراگیر مزمن، است یا دهيپدبدانیم،  اجتماعی معضل يا روانی آسیب يا بیماری يک را آن ينکها

 و )شايق است همراه روانی و یاجتماع خانوادگی، مالی، جسمانی، جدی صدمات با که عودکننده

 (1388 ديگران،

 در ی راا ستردهگ مطالعات که يانگ بود اين اما کرد ابداع گلدبرگ را اينترنتی اعتیاد اصطالح

 به تشخیص اعتیاد های شاخص از استفاده با خود پژوهش نخستین در کرد. يانگ آغاز حوزه اين

 از گروه برای چند و کرد تنظیم اينترنت به اعتیاد تشخیص برای سؤالی هشت یا نامه پرسش قمار،
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 اينترنت از استفادهبه  اجبار احساس و ترک تحمل، عالئم به پرسشنامه اين در او .فرستاد کاربران

 داوطلب کاربر 496 انگي آن، متعاقب تکمیلی یها پژوهش و پژوهش اين طی .است پرداخته

 آنان نفر 100 ی اوارهایمع بر اساس که يافت را اينترنتی اعتیاد با مرتبط پژوهش در شرکت

 که افرادی با تماس تلفنی حتی و پژوهش اين شدند. درنتیجه شناخته معتاد نفر 396 و غیرمعتاد

 دانستند، يانگ نتیجه گرفت که اعتیاد به اينترت واقعاً وجود دارد. اينترنت می به معتاد را خود

شود زيرا  بنابراين يانگ معتقد است که واژه معتاد برای کاربران اينترنت هم به کار گرفته می

شود.  لکل و سیگار ديده میهايی را دارد که در اعتیاد به ا ی اعتیاد به اينترنت همان ويژگیها نشانه

 ای آنالين، های رايانه معتادين شديد به اينترنت اغلب با اتصال به اينترنت از فیلم، موسیقی، بازی

 ها روممثل فیس بوک يا نمونه ايرانی آن کلوب( و همچنین چت ) یاجتماعهای  و شبکه ها تيسا

به اينترنت از اخبار، رويدادها، خريد  کنند در حالی که کاربران طبیعی در موقع اتصال استفاده می

کنند.  های علمی و آموزشگاهی استفاده می ی مقاالت علمی و همچنین سايتجستجو اينترنتی،

کنند در حال  می استفادهی خصوصی ها مکاناز آن به صورت غیر هدفمند و در  نترنتيامعتادين به 

 .رندیگ یمبهر  آنکه کاربرانی طبیعی به خاطر هدفی که دارند از 

 روش تحقیق
مورد انتظار آن  جياست؛ چرا که از نتا یپژوهش کاربرد کيپژوهش را از لحاظ هدف،  نيا

 نيچون ا گرياستفاده کرد. از طرف د دانشجويان یلیتحص عملکرد شيتوان در جهت افزا می

 از ابزار نیپردازد و همچن ها( می )دانشگاه موردنظر وضع موجود جامعه فیپژوهش به توص

 -یفیتوص قاتیشود، از لحاظ روش جز تحق اطالعات استفاده می یگردآور یبرا مهپرسشنا

دانشجويان  هیجامعه آماری پژوهش را کل شود. محسوب می یو از نوع همبستگ یشيمایپ

ها به روش  آن انیدهند که از م می لیتشک را نفر 20000تعداد  باشند که دانشگاه شیراز می

 نانیگیری و تعداد نمونه آماری با سطح اطم استفاده از فرمول کوکران بهره با یگیری تصادف نمونه

نفر به عنوان  445گیری کوکران تعداد  ؛ که مضافاً با استفاده از فرمول نمونهشد نییدرصد تع 95

ها مؤنث و نیم ديگر مذکر بودند. پاسخگويان به پرسشنامه  شدند که نیمی از آننمونه انتخاب 

ی مختلف دانشگاه از جمله ها طیمحيانی بودند که به صورت تصادفی در تمامی دانشجو

که  نيا لیبه دل حضور داشتند. ها طیمحهمايش. ديگر  سالن ، خوابگاه،سيسرو سلفها،  دانشکده
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به  شهر شیراز یصورت گرفته است و در قلمرو مکان یشيمایپژوهش هم به صورت پ نيا

ها استفاده شده است.  آوری داده جمع یار پرسشنامه برااز ابز ،پذيرد انجام می یدانیصورت م

 زیگذشته ن قاتیپژوهش استاندارد بوده و در تحق نيدر ا فادهمورد است یها پرسشنامه

 یبه بررس یا پژوهش ابتدا توسط مطالعات کتابخانه نيمورداستفاده قرار گرفته است. لذا در ا

استخراج شده،  یها پرداخته و داده یدانیماطالعات  یموضوع پرداخته و سپس به روش گرداور

شده ابتدا در سطح  یآور جمع یها وتحلیل داده تجزيه ی. براستقرار گرفته ا لیوتحل هيمورد تجز

 یشناخت تیجمع یها یژگيو صیو تلخ فیآماری به توص یها با استفاده از شاخص یفیتوص

های  استفاده از شبکه اعاتس، مطالعه ساعاتی، لیشامل مقطع تحص قیافراد نمونه در تحق

های  از شبکه یعلم استفاده، نترنتيبه ا ادیاعت زانیمی، لیتحص عملکردی، ليموبا یاجتماع

. در آمار شود یپرداخته می ليموبا یهای اجتماع از شبکه یرعلمیغ استفادهی، ليموبا یاجتماع

مدل  ق،یتحق یها هیفرض یو بررس قیتحق یرهایمتغ انیاثرات م یبه منظور بررس یلیتحل

 مورد استفاده قرار گرفته است. spssافزار  نرم لهیبه وس یمعادالت ساختار

 ی اطالعاتریگ اندازهابزار 

 انگی نترنتیبه ا ادیپرسشنامه اعت

ساخته شد و در  انگي یمبرلیتوسط ک 1988در سال  (IAT) انگي نترنتيبه ا ادیپرسشنامه اعت

آزمون بر اساس  نيقرار گرفت. سؤاالت ا یاریتقبال بسمورد اس ینترنتيا ادیسنجش اعت نهیزم

 رود یاند چرا که گمان م شده یطراح مارگونیب یاختالل قمارباز یبرا DSM-IV-TR یها مالک

 یپرسشنامه دارا نيدارد. ا مارگونیب یبا اختالل قمارباز یاديشباهت ز نترنتيبه ا ادیتاختالل اع

 یمختلف زندگ یها بر جنبه نترنتياز حد از ا شیستفاده با ايکند که آ می نییسؤال است و تع 20

پنج درجه  یبوده و دارا کرتیآن به صورت ل یده پاسخ فیط .ریخ ايفرد اثر گذاشته است 

 (،3اغلب ) (،2اوقات ) یگاه (،1) بندرتبه صورت ) نهيپنج گز نيبه ا یازدهیباشد. نحوه امت می

پرسشنامه  یکل ازیبه دست آوردن امت یبرا نينابراب؛ باشد (( می5) شهیهم (،4اوقات ) شتریب

تک سؤاالت پرسشنامه را باهم جمع  دهنده به تک داده شده توسط پاسخ ازاتیحاصل جمع امت

را خواهد داشت.  100تا  20از  یا پرسشنامه بوده و دامنه ی. نمره به دست آمده نمره کلمیکن یم
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خواهد بود و  نترنتيباالتر فرد به ا ادیاعت انگرینمره باالتر باشد، ب نياست که هر چه ا یهيبد

 :عنوان شده است نترنتيدهنده به ا پاسخ ادیاعت زانیاز م يیهابرعکس. حالت

 نترنتيبه ا ادیعدم اعت 49تا  20 نینمرات ب جمع 

 نترنتيبه ا ادیدر معرض اعت 79تا  50 نینمرات ب جمع 

 نترنتيبه ا ادیاعت 100تا  80 نینمرات ب جمع 

 90/0کرونباخ  یبا آلفا یآن در مطالعات قبل يیايو پا يیپرسشنامه استاندارد است و روا نيا

 يیزا یاسترمورد استفاده قرار گرفته و  زین رانيدر ا اسیمق نيا یگزارش شده است. نسخه فارس

و  یاند )بحر کرده دیتائ 88/0کرونباخ  یزاده با آلفا و قاسم 81/0کرونباخ  یآن را با آلفا يیايپا

 (.1390همکاران، 

 پرسشنامه محقق ساخته

های اجتماعی موبايلی، عملکرد  در اين پژوهش برای آگاهی از میزان استفاده دانشجويان از شبکه

 از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ها تحصیلی آنان و میزان مطالعه آن

 ییایو پا ییروا

 گیری ابزار اندازه روایی

 یها عتبار محتوا بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالاطمینان از ا برای

های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار  گیری معرف قسمت دهنده ابزار اندازه تشکیل

. شود یگیری است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنیده م محتوا، ويژگی ساختاری ابزار اندازه

معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین  محتوای يک آزمون راعتبا

 دهیبه تأيید استاد راهنما رس ق،یتحق نياستفاده شده در ا یها که پرسشنامه يیشود. از آنجا می

 د.شو یآن تأيید م یاست، پس اعتبار محتوا

 پایایی

های  موعه سؤالهای هر زيرمج برای محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره 

پرسشنامه و واريانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را 

 د:محاسبه نمو
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توان نتیجه گرفت که سئواالت  باشد می 7/0تر يا مساوی  در اين آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ 

ها  مجموعه پرسش نيکرونباخ مربوط به ا ید. چون آلفاپرسشنامه از اعتبار الزم برخوردارن

 يیايپا یاعتبار الزم را دارد. پس از بررس ايو  يیايآزمون پا ريز نيا نياست بنابرا 7/0تر از  بزرگ

هر  یکل انسيکرد و بر اساس وار یتوان کل پرسشنامه را بررس ها می آزمون ريهرکدام از ز

کرونباخ مربوط کل پرسشنامه را به دست آورد که اگر  یکل پرسشنامه آلفا انسيآزمون و وار

 الزم را دارد. يیايگرفت که پرسشنامه پا جهیتوان نت به دست آمد می 7/0از  شیمقدار ب

 ی تحقیقها افتهی

 هاتوصیف داده

ی اين پژوهش در مقطع ها یآزمودندرصد  87دهد  می مربوط به مقطع تحصیلی نشانهای  يافته

 5/24درصد در مقطع دکتری هستند و  9/2درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  1/10کارشناسی، 

درصد بین سه تا پنج ساعت در  7/35درصد از اين دانشجويان بین يک تا دو ساعت در هفته،

درصد هم بیشتر از ده ساعت در هفته مطالعه  1/19ساعت و  9تا  6درصد بین  7/20هفته، 

درصد هم باالتر از دو ساعت در روز از  4/52و  دو ساعتزير  ها یآزمودندرصد از  6/47دارند. 

مربوط به عملکرد تحصیلی دانشجويان های  کنند. همچنین يافته های اجتماعی استفاده می شبکه

درصد هم  1/39درصد از دانشجويان عملکرد تحصیلی باال و  9/60دهد  می دانشگاه شیراز نشان

 د.عملکرد تحصیلی متوسط به پايینی دارن

ها در  یآزمودندرصد از  3/23مربوط به متغیر اعتیاد به اينترنت، های  براساس يافته

ها اعتیاد خفیف با اينترنت  یآزمودندرصد از  9/47وضعیت نرمالی در استفاده از اينترنت و 

ها اعتیاد شديدی  یآزمودندرصد از  4/1ها اعتیاد متوسط و  یآزمودندرصد از  4/27قرار دارند. 

 ينترنت دارند.به ا

های اجتماعی موبايلی  درصد از دانشجويان استفاده علمی کمی از شبکه 7/6همچنین 

درصد هم استفاده علمی  2/18متوسطی و  استفاده علمی ها یآزمودندرصد از  1/75کنند،  می
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های  ها استفاده غیرعلمی کمی از شبکه درصد از آزمودنی 2/7کنند.  ها می بااليی از اين شبکه

درصد استفاده غیرعلمی متوسط و  1/71کنند. بدين ترتیب به طور کلی  جتماعی موبايلی میا

 کنند. ها می درصد هم استفاده غیرعلمی زيادی از اين شبکه 9/28

 های تحقیق آزمون فرضیه

باشد:  برای بررسی پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج به شرح زير می

و مقدار آلفا برای بررسی عملکرد تحصیلی  91/0لفا برای تست اعتیاد به اينترنت يانگ مقدار آ

های  بررسی استفاده غیرعلمی از شبکه آزمونپايايی  نیهمچن به دست آمد. 76/0دانشجويان 

 های اجتماعی موبايلی بررسی استفاده علمی از شبکه آزمونو پايايی  733./اجتماعی موبايلی 

 آمد. به دست 683./

ها به  های اجتماعی موبایلی با میزان اعتیاد آن رابطه میزان استفاده دانشجویان از شبکه -1

 اینترنت

 اجتماعی و اعتیاد به آنهاهای  نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده از شبکه -1جدول شماره

 اعتیاد میزان استفاده ضریب همبستگی

 میزان استفاده

 365. 1 نهمبستگی اسپیرم

 000  سطح معناداری

 438 438 فراوانی

 اعتیاد

 1 365. همبستگی اسپیرمن

  000 سطح معناداری

 438 438 فراوانی

 

به دست آمده  .365، مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار آزمون همبستگی اين فرضدر 

 0.05و اين مقدار از  محاسبه شده است 0.000در اين تحقیق  Sig.است. به دلیل اينکه مقدار
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 دار یمعن 0.01و هم در سطح  0.05تر است، پس اين ضريب همبستگی هم در سطح  کوچک

میزان استفاده دانشجويان از است. در اين تحقیق فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین 

نتیجه گرفت توان  گردد. پس می رد می ها به اينترنت های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آن شبکه

وجود  ها به اينترنت های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آن میزان استفاده دانشجويان از شبکهکه 

که  یگر همسو بودن رابطه است. به اين معنی که افراد ضريب همبستگی نشان مثبت بودندارد. 

به دلیل  نیهمچن ارند.کنند اعتیاد بیشتری به اينترنت د های موبايلی می استفاده بیشتری از شبکه

میزان استفاده توان گفت که رابطه متوسطی بین  پائین بودن نسبی مقدار ضريب همبستگی می

 د.وجود دار ها به اينترنت های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آن دانشجويان از شبکه

یزان مطالعه های اجتماعی موبایلی با م رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از شبکه -2

 ها هفتگی آن

های اجتماعی با میزان مطالعه  نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان میزان استفاده از شبکه -2جدول شماره 

 هفتگی

 مطالعه هفتگی میزان استفاده ضریب همبستگی

 میزان استفاده

 -.217 1 همبستگی اسپیرمن

 000  سطح معناداری

 445 445 فراوانی

 مطالعه هفتگی

 1 -.217 همبستگی اسپیرمن

  000 سطح معناداری

 445 445 فراوانی

 

به دست آمده  -.217مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  آزمون همبستگی اين فرضدر 

تر است،  کوچک 0.05محاسبه شده است و اين مقدار از  Sig 0.000.است. به دلیل اينکه مقدار

است. در اين تحقیق  دار یمعن 0.01و هم در سطح  0.05پس اين ضريب همبستگی هم در سطح 

های اجتماعی  میزان استفاده دانشجويان از شبکهفرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین 

میزان استفاده توان نتیجه گرفت که  گردد. پس می رد میموبايلی با میزان مطالعه هفتگی 

ضريب  منفی بودنوجود دارد.  لعه هفتگیهای اجتماعی موبايلی با میزان مطا دانشجويان از شبکه
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دانشجويانی که استفاده بیشتری بودن رابطه است. به اين معنی که  رهمسویگر غ همبستگی نشان

به دلیل پائین بودن  نیهمچن کنند مطالعه هفتگی کمتری دارند. های اجتماعی موبايلی می از شبکه

میزان استفاده دانشجويان از سطی بین توان گفت که رابطه متو نسبی مقدار ضريب همبستگی می

 د.وجود دار ها به اينترنت های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آن شبکه

 ها به اینترنت رابطه بین جنسیت دانشجویان با میزان اعتیاد آن-3

 بررسی رابطه میان جنسیت و اعتیاد به اینترنت -3جدول شماره

 اعتیاد 

 جنسیت

 F 183/8آزمون 

 .004 معناداریسطح 

 437 فراوانی

 

( از سطح معناداری فرض 004/0آمده ) به دستبودن حد معناداری  تر کوچکبا توجه به 

 95(، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بین جنسیت و اعتیاد به اينترنت، با %05/0شده )

 وجود دارد. ترنتداری بین جنسیت و اعتیاد به اين اطمینان رد شده؛ بنابراين رابطه معنی

 های موبایلی ها از شبکه رابطه بین جنسیت دانشجویان با میزان استفاده آن-4
 بررسی رابطه میان جنسیت و میزان استفاده از اینترنت -4جدول شماره 

 میزان استفاده 

 جنسیت

 F 186/10آزمون 

 .002 سطح معناداری

 444 فراوانی

 

( از سطح معناداری فرض 002/0آمده ) به دستاری بودن حد معناد تر کوچکبا توجه به 

های  (، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بین جنسیت و میزان استفاده از شبکه05/0شده )
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داری  اطمینان رد شده و بنابراين رابطه معنی 95ی مورد پژوهش، با %ها نمونهاجتماعی موبايلی 

 وجود دارد. ی مورد پژوهشها نمونهماعی موبايلی های اجت بین جنسیت و میزان استفاده از شبکه

 ها های اجتماعی موبایلی و اوقات فراغت آن رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از شبکه-5

 نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان میزان استفاده و اوقات فراغت  -5جدول شماره 

 اوقات فراغت میزان استفاده ضریب همبستگی

 میزان استفاده

 .252 1 همبستگی اسپیرمن

 000  سطح معناداری

 445 445 فراوانی

 اوقات فراغت

 1 .252 همبستگی اسپیرمن

  000 سطح معناداری

 445 445 فراوانی

 

به دست آمده . 252مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  آزمون همبستگی اين فرضدر 

تر است،  کوچک 0.05ده است و اين مقدار از محاسبه ش Sig 0.000.است. به دلیل اينکه مقدار

دار است. در اين تحقیق  معنی 0.01و هم در سطح  0.05پس اين ضريب همبستگی هم در سطح 

های اجتماعی  میزان استفاده دانشجويان از شبکهفرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین 

بین میزان استفاده ت که توان نتیجه گرف گردد. پس می رد میها  موبايلی اوقات فراغت آن

 مثبت بودنوجود دارد. رابطه  ها های اجتماعی موبايلی اوقات فراغت آن دانشجويان از شبکه

دانشجويانی که استفاده گر همسو بودن رابطه است. به اين معنی که  ضريب همبستگی نشان

به دلیل  نیچنهم کنند اوقات فراغت بیشتری دارند. های اجتماعی موبايلی می بیشتری از شبکه

میزان استفاده دانشجويان بین  پايینیتوان گفت که رابطه  پائین بودن مقدار ضريب همبستگی می

 د.وجود دار ها های اجتماعی موبايلی با اوقات فراغت آن از شبکه
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 ها های اجتماعی موبایلی عملکرد تحصیلی آن رابطه بین میزان استفاده دانشجویان از شبکه-6

 نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان میزان استفاده و عملکرد تحصیلی -6جدول شماره 

 عملکرد تحصیلی میزان استفاده ضریب همبستگی

 میزان استفاده

 .081 1 همبستگی اسپیرمن

 .088  سطح معناداری

 445 445 فراوانی

 اوقات فراغت

 1 .081 همبستگی اسپیرمن

  .088 سطح معناداری

 445 445 فراوانی

به دست آمده . 081مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار آزمون همبستگی اين فرض، در 

است  تر بزرگ 0.05محاسبه شده است و اين مقدار از  Sig 0.088.است. به دلیل اينکه مقدار

های اجتماعی  میزان استفاده دانشجويان از شبکهفرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین 

بین میزان استفاده دانشجويان از  بنابراينگردد؛  می ها تأيید حصیلی آنموبايلی و عملکرد ت

 داری وجود ندارد. ها رابطه معنی های اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصیلی آن شبکه

 ها ارتباط دارد. های اجتماعی موبایلی با میزان اعتیاد اینترنتی آن استفاده غیرعلمی از شبکه-7

 همبستگی ارتباط میان استفاده غیرعلمی و اعتیاد به آنها  نتایج ضریب -7جدول شماره 

 اعتیاد استفاده غیرعلمی ضریب همبستگی

 استفاده غیرعلمی

 .559 1 همبستگی اسپیرمن

 000  سطح معناداری

 438 436 فراوانی

 اعتیاد

 1 .559 همبستگی اسپیرمن

  000 سطح معناداری

 436 438 فراوانی
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به دست آمده . 559مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  اين فرض، آزمون همبستگیدر 

تر است،  کوچک 0.05محاسبه شده است و اين مقدار از  Sig 0.000.است. به دلیل اينکه مقدار

دار است. در اين تحقیق  معنی 0.01و هم در سطح  0.05پس اين ضريب همبستگی هم در سطح 

های اجتماعی موبايلی با  استفاده غیرعلمی از شبکه فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین

بین استفاده غیرعلمی از توان نتیجه گرفت که  گردد. پس می رد میها  میزان اعتیاد اينترنتی آن

ضريب  مثبت بودنوجود دارد. رابطه  ها های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آن شبکه

از  دانشجويانی که استفاده غیرعلمیاست. به اين معنی که گر همسو بودن رابطه  همبستگی نشان

 بودن باالبه دلیل  نیهمچن کنند اعتیاد بیشتری به اينترنت دارند. های اجتماعی موبايلی می شبکه

های  استفاده غیرعلمی از شبکهبین  بااليیتوان گفت که رابطه  مقدار ضريب همبستگی می نسبی

 د.وجود دار ها اد اينترنتی آناجتماعی موبايلی با میزان اعتی

های اجتماعی موبایلی دانشجویان با عملکرد  رابطه بین استفاده غیرعلمی از شبکه -8

 تحصیلی
 نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده غیرعلمی و عملکرد تحصیلی -8جدول شماره 

 عملکرد تحصیلی استفاده غیرعلمی ضریب همبستگی

 استفاده غیرعلمی

 .160 1 ی اسپیرمنهمبستگ

 000  سطح معناداری

 442 443 فراوانی

 عملکرد تحصیلی

 1 .160 همبستگی اسپیرمن

  000 سطح معناداری

 443 442 فراوانی

 

به دست آمده . 160مقدار ضريب همبستگی اسپیرمن مقدار  آزمون همبستگی اين فرض،در 

تر است،  کوچک 0.05ست و اين مقدار از محاسبه شده ا Sig 0.001.است. به دلیل اينکه مقدار
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دار است. در اين تحقیق  معنی 0.01و هم در سطح  0.05پس اين ضريب همبستگی هم در سطح 

های اجتماعی موبايلی  استفاده غیرعلمی از شبکهفرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین 

بین استفاده گرفت که توان نتیجه  گردد. پس می رد میها  دانشجويان با عملکرد تحصیلی آن

وجود دارد. ها رابطه  های اجتماعی موبايلی دانشجويان با عملکرد تحصیلی آن غیرعلمی از شبکه

دانشجويانی که گر همسو بودن رابطه است. به اين معنی که  ضريب همبستگی نشان مثبت بودن

 دارند. یتر نیيپاکنند عملکرد تحصیلی  های اجتماعی موبايلی می از شبکه استفاده غیرعلمی

استفاده بین  پايینیتوان گفت که رابطه  مقدار ضريب همبستگی می بودن پايینبه دلیل  نیهمچن

 د.وجود دار ها های اجتماعی موبايلی دانشجويان با عملکرد تحصیلی آن غیرعلمی از شبکه

 ها های اجتماعی موبایلی بر عملکرد تحصیلی آن رابطه بین استفاده علمی از شبکه-9

 نتایج ضریب همبستگی ارتباط میان استفاده علمی و عملکرد تحصیلی -9دول شماره ج

 عملکرد تحصیلی استفاده علمی ضریب همبستگی

 استفاده علمی

 -.080 1 همبستگی اسپیرمن

 000  سطح معناداری

 444 444 فراوانی

 عملکرد تحصیلی

 1 -.080 همبستگی اسپیرمن

  000 سطح معناداری

 444 444 یفراوان

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

دار  ضريب همبستگی معنیاست، پس  تر بزرگ 0.05محاسبه شده است و اين مقدار از  0.094

های اجتماعی  استفاده علمی از شبکهدر اين فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین  نیست و

بین استفاده علمی توان نتیجه گرفت که  گردد. پس می می ها تأيید ايلی بر عملکرد تحصیلی آنموب

 دارد.نوجود داری  ها رابطه معنی های اجتماعی موبايلی بر عملکرد تحصیلی آن از شبکه
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 یریگ جهینتبحث و 

های  و امروزه استفاده از شبکه تعامالت انسانی گشوده است یجديد به رو یاينترنت مرز

در کنار دستاوردها و . (15: 2013و همکاران،  1اجتماعی موبايلی خیلی شايع شده است )کو

امکانات بسیاری که امروزه اينترنت پیش روی ما قرار داده است، اعتیاد به اينترنت امروزه به 

 ها تلفنبیماری تکنولوژيکی شايعی در بین کاربرانش به خصوص کاربران اينترنت از دريچه 

های اجتماعی موبايلی بدل شده است. اين بیماری جديد تأثیرات مختلفی بر  مند و شبکههوش

جوانب گوناگون زندگی ما برجا گذاشته است که اغلب به دلیل فراگیر بودن از ديد ما پنهان 

 مانده است.

میلیون ايران در  45براساس محاسبات صورت گرفته توسط سرور مرکزی تلگرام بیش از 

های اجتماعی مجازی به داليل مختلف در دسترس  شايد تا ديروز شبکه ويت دارند وتلگرام عض

های اجتماعی موبايلی در مقیاسی وسیع در دسترس مردم  همگان قرار نداشتند اما امروزه شبکه

 قرار دارد.

دهد که در ايران  آمارهای رسمی ارائه شده از سوی سازمان فناوری اطالعات ايران نشان می

میلیون  40توانیم بگويیم  ی هر دو نفر، يکی دارای گوشی هوشمند است و به عبارتی میبه ازا

مار و اطالعات در ( آ9/06/1395 میتسنخبرگزاری ) .کاربر گوشی هوشمند در کشور داريم

فنی اقتصادی معاونت  یها یحوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور توسط دفتر بررس

دی وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته است که در حوزه و نظارت راهبر یزير برنامه

 94اينترنت، بیشترين تعداد مشترکان مربوط به اينترنت پرسرعت موبايل است که تا پايان سال 

 .اند نفر در کشور از اينترنت پرسرعت متحرک استفاده کرده 560هزار و  98میلیون و  19بالغ بر 

 72طور کلی و  درصد مردم ايران به 53ی ديجیتال ها رسانهمرکز  خبرگزاری مهر(. به گفته رئیس)

میانگین روزانه و  های اجتماعی هستند سال حداقل عضو يکی از شبکه 29تا  18درصد جوانان 

 16ساعت است در حالی که میانگین جهانی  9تا  5در فضای مجازی  ها یرانيساعت حضور ا

ی ها یگوشبراين با شیوع همگانی استفاده از بنا؛ خبرگزاری فارس() .ساعت در ماه است

                                                           
1. Ko at all 
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های اجتماعی موبايلی مسئله اعتیاد به اين  به اينترنت و شبکه تر یهمگانهوشمند و دسترسی 

 ها و تأثیرات آن بر جوانب مختلف زندگی ما چیزی دور از انتظار نیست. شبکه

درصد در  2/10ی،های اين پژوهش در مقطع کارشناس درصد آزمودنی باتوجه به اينکه 78

درصد از  24درصد در مقطع دکتری هستند. نتايج نشان داد که  9/2مقطع کارشناسی ارشد و 

 7/20درصد بین سه تا پنج ساعت در هفته،  7/35ها بین يک تا دو ساعت در هفته، آزمودنی

درصد هم بیشتر از ده ساعت در هفته مطالعه دارند. اين  1/19ساعت و  9تا  6درصد بین 

درصد هم باالتر از دو  4/52و  دو ساعتها زير  درصد از آزمودنی 6/47حالی است که در

 کنند. های اجتماعی استفاده می ساعت در روز از شبکه

ها عملکرد تحصیلی  درصد از آزمودنی 9/60توان گفت که  در رابطه با عملکرد تحصیلی می

در مورد اعتیاد به اينترنت  ؛ ورنددرصد هم عملکرد تحصیلی متوسط به پايینی دا 1/39باال و 

ها  درصد از آزمودنی 47/9ها در وضعیت نرمالی در استفاده از اينترنت و درصد از آزمودنی 3/23

درصد از  4/1ها اعتیاد متوسط و  درصد از آزمودنی 27.4اعتیاد خفیف با اينترنت قرار دارند. 

 ها اعتیاد شديدی به اينترنت دارند. آزمودنی

 1/75کنند،  های اجتماعی موبايلی می ها استفاده علمی کمی از شبکه از آزمودنی درصد  7/6

درصد هم استفاده علمی بااليی از اين  2/18متوسطی و  ها استفاده علمی درصد از آزمودنی

های اجتماعی موبايلی  ها استفاده غیرعلمی کمی از شبکه درصد از آزمودنی 2/7کنند.  ها می شبکه

درصد هم استفاده غیرعلمی زيادی از  9/28درصد استفاده غیرعلمی متوسط و  1/71کنند،  می

 کنند. ها می اين شبکه

های اجتماعی  کاربران شبکه ترين با توجه به اينکه جوانان و به ويژه قشر دانشجو عمده

ها را بر برخی جوانب زندگی  موبايلی هستند ما در پژوهش حاضر تأثیرات استفاده از اين شبکه

میزان استفاده دانشجويان  دهد که های پژوهش حاضر نشان می يافته .ميا کردهنشجويان بررسی دا

درصد از  47/9 ها مرتبط است. آن ها به اينترنت های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد آن از شبکه

؛ سط دارندها اعتیاد متو درصد از آزمودنی 27.4ها اعتیاد خفیف با اينترنت قرار دارند و  آزمودنی

 باشد. ( هم سو می2016همکاران )اين مورد با پژوهش مولر و  که

های اجتماعی  ها از شبکه در مورد میزان مطالعه هفتگی دانشجويان با میزان استفاده آن

با هم ارتباط عکس دارند بدين معنی که هرچه میزان  رهایمتغتوان گفت که اين  موبايلی می
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ها کمتر است. نتیجه اين بخش  ها بیشتر باشد میزان مطالعه هفتگی آن ها از اين شبکه استفاده آن

 از که آموزانی درصد از دانش 23کند  که بیان می نیز همسو بوده يانگ از مطالعه با پژوهش

 کالس در درس به کمتری توجه و مطالعه و تر ضعیف نمرات کنند، می استفاده زياد اينترنت

 .اند داشته

معناداری بین جنسیت و میزان اعتیاد به اينترنت و میزان استفاده از  مطالعه حاضر ارتباط

راد های اجتماعی موبايلی يافت که مشابه اين موضوع را مطالعه بهبودی و بهزادی  شبکه

که استفاده دانشجويان پسر از اينترنت بیشتر از دانشجويان دختر  اند کرده( نیز تأيید 1393)

های مجازی  که میزان اوقات فراغت کسانی که از شبکه است. در فرضیه پنجم يافت شد

 اوقاتدهد که دانشجويانی که  کنند بیشتر است. اين يافته به نوعی نشان می استفاده بیشتری می

کنند از رسالت  های اجتماعی موبايلی صرف می فراغت زيادی دارند و وقت بیشتری در شبکه

گسترش  .اند ماندهامور علمی است به دور  اصلی خود که گذاشتند وقت بیشتر برای درس و

 از را دانشجويان تنها نه هدفمند، غیر و کنجکاوانه جستجوهای اينترنت، از استفاده روزافزون

 و تحصیلی وضعیت بر سويی تأثیر تواند می زمان اتالف با بلکه کند، می دور شان یاصل رسالت

 .بگذارد ها آن روانی سالمت

های اجتماعی موبايلی بر عملکرد  یر میزان استفاده دانشجويان از شبکهدر رابطه با بررسی تأث

که فرض ششم پژوهش حاضر مبنی بر ارتباط بین میزان استفاده  توان گفت تحصیلی می

 ها رد شد. اين در حالی است های اجتماعی موبايلی با عملکرد تحصیلی آن ها از شبکه آزمودنی

دادند به  انجام تايوانی دبیرستانی آموزان دانش روی بر که خود پژوهش در (2002) یسا و لین

 آموزان دانش درسی عملکرد بر اينترنت ی مغاير با يافته پژوهش ما رسیدند مبنی بر اينکها جهینت

های  عنوان رابطه ويژگی"(، پژوهشی با 2015همکاران )و  1است. وانگ گذاشته منفی تأثیر

م دادند. جامعه آماری اين پژوهش نوجوانان مدارس چین انجا "شخصیتی با اعتیاد به اينترنت 

آموزانی که بیشتر به اينترنت دسترسی داشتند اعتیاد به اينترنت  ها نشان دادند دانش بودند. آن

های شخصیتی با  داری بین ويژگی ها نتیجه گرفتند که رابطه مثبت و معنی بیشتری داشتند. آن

 اعتیاد اثر ( نیز1393راد )وجود دارد. مطالعه بهبودی و بهزادی اعتیاد به اينترنت در دانش آموزان 

                                                           
1
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 بین داده است که داده و نشان قرار موردبررسی را دانشجويان تحصیلی پیشرفت بر اينترنت به

 پسر دانشجويان بین در امر اين و دارد وجود منفی ی رابطه تحصیلی پیشرفت و اينترنت به اعتیاد

که میزان استفاده دانشجويان پسر از اينترنت بیش از  گونه هماناست.  دختر دانشجويان از بیشتر

های پژوهش حاضر همچنین نشان داد که بین استفاده غیرعلمی از  يافته دانشجويان دختر است.

به اين معنی  وجود داردرابطه مستقیمی  ها های اجتماعی موبايلی با میزان اعتیاد اينترنتی آن شبکه

کنند اعتیاد بیشتری به  های اجتماعی موبايلی می از شبکه استفاده غیرعلمیدانشجويانی که که 

های  اينترنت دارند. در نهايت پژوهش حاضر رابطه معناداری را بین استفاده غیرعلمی از شبکه

های  اجتماعی موبايلی و عملکرد تحصیلی يافت بدين صورت که هرچه استفاده از شبکه

 است. تر نيیپاکرد تحصیلی نیز اجتماعی غیرعلمی تر باشد عمل

کشور هستند و سالمت روانی و جسمانی دانشجويان برای آينده  سازان ندهيآدانشجويان 

در  نترنتيا معتاد افراد که دادند نشانها  پژوهش زمینه اين در ؛ وکشور بسیار مهم و حیاتی است

 کاربران که نشان داده اتتحقیق. برخوردارند کمتری روان سالمت از غیرمعتاد افراد با مقايسه

 و انجام در ناتوانی و ضعف احساس نظیر اجتماعی -روانی رفتارهای از مختلفی درجات معتاد

 نهی جامعه در مخدر مواد به . اعتیاد(1393)عزيزی نژاد، دهند یم نشان خود از را احساسی رفتار

مواد  از را خود فرزندان ندکن می سعیها  خانواده و شود می پیگیریها  رسانه طريق از و شود می

 به خاصی توجه نهادها از کدام چیه که است حالی در اين. کنند کنترل و دارند نگه دور ادآوریاعت

 و است ارتباط در افراد جسم با مخدر مواد. کنند رسد یم نظر بهتر  مهم حتی که اينترنتی اعتیاد

 های آسیب ازآنجا که اما است خصمش کامالً موضوع اهمیت افراد، روان و افکار با اينترنت

؛ ردیگ ینم قرار نهادها توجه ، موردشود یم داده نشان درازمدت تقريباً درزمانی اينترنت از ناشی

بنابراين الزم است در مورد تأثیرات اعتیاد به اينترنت يا استفاده غیر صحیح و بیش از حد از آن، 

و  ها دانشگاه، مدارس، مایصداوسدر سطوح مختلف از جمله ساز  فرهنگتوسط نهادهای 

ی شود تا جامعه از اثرات مخرب اعتیاد اينترنتی مانند ساز آگاهنهادهای ديگر آموزش داده شود و 

 اعتیاد به مواد مخدر آگاه شوند.
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