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  مسئله و طرحمقدمه 
ته و تا حد شک فناوري جدیدي که در دو دهه اخیر تأثیرات زیادي در زندگی ما داش بی

جا راه یافته  به همه باًیتقرکه  باشد یمزیادي سبک زندگی را تغییر داده، تلفن همراه 
 رواج بخصوص وتلفن همراه  از استفاده چشمگیر رشد). 1387منطقی، (است 

 کارشناسان، از بسیاري بین در را يا ندهیفزا يها ینگران نوجوانان، بین در آن روزافزون
ثرات مخرب ا). 2011 ایشی،( است کرده ایجاد همراه يها تلفن بمخر اثرات مورد در

و از ایجاد وابستگی و اعتیاد به تلفن همراه در  شده  تلفن همراه بسیار گسترده گزارش
 ,Billieux, Vander Linden, D,Acremont؛ Kamibeppu & Sugiura, 2005(کاربران 

Ceschi & Zermatten, 2007،شناختی و حتی  ا اثرات روانگرفته ت) 1384 ؛ حسینی
تلفن همراه جایگاه خاصی در بین افراد  .ردیگ یپیامدهاي جسمی و فیزیکی را در برم

  . نوجوانان و جوانان در سطح جهان باز کرده است ژهیو بهخانواده و 
ي روز جهان، امکانات مختلفی را در خود ها يفناورعصاره  مثابه بهاین وسیله 

توان به سرویس پیامک، سرویس  لۀ این امکانات میاست که ازجم گردآورده
و اخبار مورد نیاز، ضبط مکالمات، ضبط و پخش انواع  اي، دریافت اطالعات چندرسانه

و ) 1391رحیمیان، (در صفحات وب  وجو جستسرگرمی و بازي، اتصال به اینترنت، 
تلفن همراه از نظر . ردمانند تلگرام اشاره کها  آنرسانی و نظایر  افزارهاي پیام انواع نرم

طریق  جوانان از .شود یم وسیله ارتباطی در زندگی روزمره محسوب نیتر جوانان، مهم
درنگ با خانواده  در تمام لحظات بیامور خود را مدیریت کرده و  توانند یهمراه م تلفن

  ). 1392عطادخت، (و دوستان تماس داشته باشند 
از تلفن همراه، موجب نوعی وابستگی  که استفاده مفرط دهد یتحقیقات نشان م

تدریج به  نیز به این وابستگی .شود یشده و در مواقع شدید موجب روزمرگی کاربران م
   شود یکاربران م نوعی اعتیاد در به در نتیجه منجر و شده  عادت تبدیل

)Kamibeppu & Sugiura, 2005 ؛Billieux, et, al, 2007(. جمله مشکالتی که  از
جامعه  سازان ندهیعنوان آ آموزان به زیاد با تلفن همراه، ممکن است براي دانشاشتغال 
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ایجاد کند، افت عملکرد تحصیلی یا پیشرفت تحصیلی ضعیف است که بر اساس 
شدن و اخراج  این موضوع حتی منجر به مشروط روي دانشجویان، شده  مطالعات انجام

تنها حوزه تفکر و  ر واقع، موبایل نهد). 1384نیا،  دیباج(شده است  دانشگاه نیز از
اي بر فرهنگ و رفتار اجتماعی ما  عمده ریتأثقرار داده بلکه  ریتأثاحساسات ما را تحت 

  ).1388ذکایی و ولیزاده، (نیز داشته است 
اعتیاد به استفاده از تلفن همراه در حقیقت تمایل شدید به رفتاري است که انجام 

معتادان به استفاده از تلفن . دهد ش از آن به فرد دست میوپی گیرد و احساسی که پس می
هاي سنی و  شوند، اولویت می انزواطلبگیرند،  همراه از دوستان و خانواده فاصله می

شان  که تلفن همراه در دسترس زنند، هنگامی اجتماعی نظیر تحصیل و اشتغال را پس می
خاموش بودن تلفن همراه در  .برند رنج می اش يدورکنند و از  نیست به آن فکر می

شود حتی هنگام خواب یا در مواقع خاصی  ناپذیر است و موجب می افراد معتاد تحمل
به استرس  ،دهند کنند یا در حالت سکوت قرار می که گوشی تلفن همراه را خاموش می

نوعی  رود و به این نوع اعتیاد، از عالقه و وابستگی فراتر می. و دلشوره دچار شوند
  ).Riley, 2004(شود  ن در دسترس بودن تبدیل میجنو

 تلفن همراه وارد از آموزان دانشاستفاده  انتقادات زیادي که بر با وجودبنابراین، 
روي  ي اجتماعی موبایلیها شده، مطالعات بسیار معدودي در مورد اثرات شبکه

نان و هاي ملی و رفتار نوجوا ویژه ارزش فرهنگی و رفتاري بهمختلف  يها جنبه
باهدف ر تحقیق حاض بر این اساس. است شده  آموزان دختر دوره متوسطه انجام دانش

و آثار فرهنگی و رفتاري ناشی  اجتماعی موبایلی هاي به شبکه اعتیادبررسی ارتباط بین 
اصلی پاسخ  سؤالتا به این  شود انجام می دبیرستانیدختر آموزان  بین دانش دراز آن 

رفتار  اي با فرهنگ و هاي اجتماعی موبایلی چه رابطه بکهدهد که اعتیاد به ش
  دارد؟ لیاردب ستاندوره متوسطه شهر آموزان دختر دانش
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  مبانی نظري
  اثرات تا تعریف از مجازي؛ اجتماعی شبکه
 در که باشند یم اینترنت هاي برنامه ترین موفق و نیتر مهم از اجتماعی، یکی هاي شبکه
 يتر شیبمحبوبیت  افراد میان روز در روزبه و نموده رشد سرعت به زمان کوتاهی مدت
 و محتوایی تنوع و تکثر دلیل بهها  شبکهاین ). Lee, J & Lee, H, 2010( اند کرده پیدا

  .اند گرفته قرار زیادي کاربران استفاده مورد ،اینترنتی و افزاري نرم متعدد هاي قابلیت
 طرح 1954 سال در 1بارنز اي چی بار نخستین براي را اجتماعی هاي شبکه اصطالح

. گشت بدل مطالعات و تحقیقات در کلیدي اي شیوه به سرعت به پس آن از و کرد طرح
 فراهم امکانی که هستند هایی پایگاه مجموعه یا پایگاه اینترنتی اجتماعی هاي شبکه

 به یگراند با را خودشان هاي فعالیت و افکار ها، مندي عالقه بتوانند کاربران تا دنآور می
 شبکه یک. شوند سهیم آنان با را ها فعالیت و افکار این هم دیگران و بگذارند اشتراك

 اشخاص براي را امکان این و است وب بر یمبن هاي سرویس از اي مجموعه اجتماعی،
 دیگر با یا کنند، ایجاد خود براي خصوصی یا عمومی توصیفات که آورد می فراهم

 میان از و بگذارند اشتراك به ها آن با را خود منابع کنند، ربرقرا ارتباط شبکه اعضاي
   کنند استفاده جدید اتصاالت یافتن براي افراد، دیگر عمومی توصیفات

)Boyd & Ellison, 2007: 212 .(توان می اجتماعی هاي شبکه تعریف در طورکلی به 
 موتور مانند ساده سایت یک از که هستند هایی سایت اجتماعی هاي شبکه گفت

 خاصیت دیگر امکانات و ایمیل و چت مانند امکاناتی شدن اضافه با جستجوگر
  . دهند می ارائه خود کاربران به را گذاري اشتراك

 بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعی، هاي شبکه
 واقع در. ندپرداز یم اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ، و جنس زبان، مرز، به توجه
  طراحی مجازي فضاي در اجتماعی تعامالت تقویت و افزایش براي اجتماعی هاي شبکه

                                                   
1. J.A.Barnes 
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 مانند گیرد می قرار افراد پروفایل روي بر که اطالعاتی طریق از طورکلی به. اند شده
 خصوص در را اطالعاتی ها این همه که( عالیق و شخصی اطالعات کاربر، عکس
 توانند می کاربران. گردد می تسهیل ارتباط برقراري) آورد می فراهم فرد هویت

 چت و ایمیل مانند مختلف کاربردي هاي برنامه طریق از و ببینند را دیگران هاي پروفایل
  ).Pempek, et. al, 2009: 228( کنند برقرار ارتباط یکدیگر با

 ایجاد را شناختی - کانالی عاطفی اعتماد، حس ایجاد با اجتماعی هاي شبکه 
 ینیچن نیا ییها تیسا وب و ها شبکه این بین کاربران روابط بر باالیی تأثیر که ندینما یم

 بدین چراکه است، زیادي اهمیت داراي ،بودن فراگیر دلیل به اعتماد گیري شکل. دارند
 جامعه افراد از وسیعی سطح اجتماعی در هاي شبکه به گرایش گسترش موجبات ترتیب

 .)Lee & Lee, 2010( ابندی یم روزافزون اي توسعه درپی رت پیصو به و آورده فراهمرا 
 سطوح مختلف در عمومی افکار دهی جهت و گیري شکل در نقش مهمی ها شبکه این

 هاي شبکه پیدایش با .)2010 ذکایی و کاتبی،(کنند  می بازي و جهانی يا منطقه ملی،
 بسیاري از دانشجویان زندگی از ناپذیري جزء جدایی ها از این شبکه استفاده اجتماعی،

 عملکرد میزان مطالعه، ازجمله زندگی، جوانب کلیه بر روي و آموزان شده است و دانش
 .Fallahi et al(است  داشته تأثیر مستقیم ها آن تحصیلی هاي مهارت سایر و تحصیلی

2010(.  
 ارزیابی در مهم يها شاخصاز  یکی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت که ازآنجایی

 امر این به پوشاندن عمل جامه نظام آموزشی يها کوششتمام  و است وپرورش موزشآ
 عوامل است آموزان الزم دانش در این هدف به رسیدن بنابراین، براي. شود یمتلقی 
 کردن سپري ).Lewis, et. al, 2008( ردیگقرار  طور ویژه مورد توجه به آن در مؤثر
 تحصیلی عملکرد بر منفی تأثیر باعث هاي مجازي هشبک از استفاده براي ازحد بیش زمان

 به توجه معتقد است، با )1998( 1در این رابطه یانگ). Seder, et. al, 2009( شود یم

                                                   
1. Young 
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 تحصیلی، تغییر مشکالت مثل دارد، آن به معتاد فرد براي اینترنت به اعتیاد که پیامدهایی
 خود سالمت به توجهی بی ،اینترنت در تر بیش زمان صرف منظور به سبک زندگی دادن

 بیشتر وقت صرف منظور به زندگی مهم يها تیفعال از اجتناب با اینترنت، کار نتیجه در
 مالی مشکالت دوستان، و خانواده گرفتن نادیده اجتماعی، کاهش روابط اینترنت، در

 به داعتیا مسئله است، الزم که رسد یم نظر به از اینترنت؛ گیري بهره يها نهیهز از ناشی
  . مورد توجه و بررسی قرار گیرد آن بیشتر ابعاد و اینترنت

آموزان را  ي اجتماعی انگیزه تحصیلی در دانشها شبکهاستفاده مفرط از اینترنت و 
 حد در آموزان که دانش شود یم و باعث )1390روحانی وتاري، ( دهد یمکاهش 
 .انتظار تالش کنند حد از رت نییپا ونکرده  عمل خودشان شایستگی و استعداد توانایی،

 و براي رفتار تواند یمنگیرد،  قرار توجه مورد دبیرستان دوره در انگیزشی مشکالت اگر
 یک نیروي تحصیلی، انگیزه). 1386سیف، (آورد  بار به جدي يامدهایپ افراد یادگیري

 براي را او و شود یم ایجاد فرد در بیرونی و درونی عوامل اثر بر است که درونی
از  یکی تحصیل بنابراین، انگیزه. کند ي تحصیلی و مطالعه تحریک میها هدف به رسیدن
 )یادگیري و تحصیل براي( رفتار فرد به که چیزي است و است یادگیري اتیضرور
 که آموزانی دانش .کند می به وي کمک آن تداوم و حفظ در و بخشد یم جهت و شدت

 آموزان، دانش با سایر مقایسه در وردارند،برخ باالیی یادگیري و تحصیلی انگیزش از
  ).1390روحانی و تاري، (دارند  باالیی آموزشی موفقیت و بهتر تحصیلی نمرات

 هاي شبکه در عضویت براي افراد هاي بررسی انگیزه به که هایی پژوهش از بسیاري
ان را کاربر نیازهاي همه ،ها شبکه این که دهند می نشان ،اند پرداختهمجازي  اجتماعی

 رهایی، معاشرتی، کنجکاوي، اطالعاتی، نیازهاي سرگرمی، براي افراد. کنند تأمین می
 .)Fallahi, at. Al, 2010(یابند  می فضا حضور این در وقت گذاران و اجتماعی تعامل
 ارتباطات افزایش به توانند می دوستانآوردن  گردهم با اگرچه اجتماعی هاي شبکه

 روابط بر اما ،دنکن تر از هم را مستحکم افراد دور دوستیط و رواب کنند کمک انسانی
ي اجتماعی ها شبکهاز عوارض تربیتی . دارد منفی تأثیر به هم نزدیک افراد دوستی
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 اشدن زودهنگام کودکان با مسائل غیر مربوط ب درگیر: به این موارد اشاره نمود توان یم
منحرف شدن توجه ، دگی و اجتماعیخانوا يها عدم پایبندي به ارزش، ها گروه سنی آن

کاهش روابط ، مقایسه پیوسته خود با دیگران، نابودي خالقیت، از اهداف زندگی واقعی
سازي  اسطوره و اجتماعی يها نبود حریم و حرمت در شبکه، بین افراد فامیل و دوستان

با  توان اثرات منفی نداشته و میهاي اجتماعی صرفاً  شبکه ).1391 شکربیگی،( کاذب
 ،ها استفاده نمود آناز  نیزطور بهینه  ها در فرایند آموزشی و درمانی به کارگیري آن به

چون ارتباط با سایرین، یادگیري قوانین اجتماعی، تفریح و سرگرمی و  هم مواردي
ها  گونه شبکه این یل استفاده افراد ازالد نیتر عنوان مهم به توان یم را انتقال تجربیات

 ).1393صیادي و همکاران، (عنوان نمود 

  
  مجازي يها شبکهاعتیاد به 

هاي اجتماعی واژه و مفهومی است که در مورد افرادي که زمان زیادي را  اعتیاد به شبکه
که با دیگر امور  نحوي به ،گردد یم، اطالق کنند یهاي اجتماعی م صرف استفاده از شبکه

معموالً به  ،هاي اجتماعی شبکه هب اعتیاد تعریف. کند می زندگی روزمره تداخل پیدا
 گستره به مجازي اعتیاد. شود یرفتارهاي اجباري اشاره دارد که منجر به اثرات منفی م

 دارد اشاره اینترنت از استفاده از ناشی تکانه کنترل و رفتاري مشکالت از وسیعی
)Yacet, 2010 (یا پیوند، برقراري آرزوي یا وسواسی، رفتار یک بعنوان اینترنتی اعتیاد 

 شود می قلمداد نیاز رفع یا و اُبژه روابط بازتاب یا و انتقال از نمودي حتی شاید
)Fenichel, 2003 (طبیعی استفاده شناسایی به مجازي، اعتیاد از خود تعریف در هولمز 
 19 از کمتر به اینترنت از استفاده میزان گاه هر که دیگو یم و پرداخته اینترنت معمولی و

 اینترنت از طبیعی بصورت فرد که گوییم می آن صورت در برسد،هفته  در ساعت
 از هفته در ساعت 19 از بیش که فرديبه  هولمز، نظر از بنابراین،. کند یم استفاده
. است مجازي دنیاي به معتاد فرد این که بگوییم میتوان یم ،کند یم استفاده اینترنت
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 8 یا و هفته در ساعت 38 حداقل که است کسی معتاد فرد که کند یم اشاره نیز یونگ
 و پور حبیب معیدفر،( کند یم اینترنت از استفاده صرف را خود وقت روز، در ساعت
  . )1387گنجی،

 از استفاده بندي طبقه براي را تعریف محدودترین شناسی، آسیب زمینه در متخصصان
 استفاده اینترنت از ساعت 3 تا 2 هفته در فرد چنانچه که طوري به. دهند یم ارائه اینترنت

 و ساعت 8/  5 به اینترنت از وي استفاده میزان چنانچه و معمولی کاربر یک کند،
 که است معتقد گولدبرگ. است شناسانه آسیب کاربر یک وي گردد، بالغ هفته در بیشتر
 که اینترنت، از وسواسی و آسیب شناسانه استفاده: از است عبارت اینترنتی اعتیاد

 Lim and( باشند یم آن يها شاخصه از گیري، کناره عالئم و تحمل همچون اییمعیاره

et al, 2004 .(اعمال یا کنند که مجبور به انجام  در اغلب اعتیادها، افراد احساس می
دلیل  .شوند یم ها تبدیل به یک عادت مضر هستند که اغلب آن یخاص يها تیفعال

وابستگی مخاطبان  ، بر اساس تئورياجتماعیهاي  به شبکهاعتیاد و وابستگی کاربران 
بر  اجتماعی يها شبکهاز دیدگاه این تئوري، وابستگی مخاطبان به  ؛باشد یمقابل توجیه 

  ).1382زارعیان، ( ردیگ یماساس نیاز شکل 
  

 نظریه وابستگی
شد،  مطرح 1976 در سال» روکیچ بال ساندرا« و »دفلور ملوین«توسط  که این تئوري

 اجتماعی هاي تئوري و روانشناختی هاي دیدگاه از يا زهیآمو  مختلف هاي گاهدید داراي
 يا رسانه تأثیرات و رضامندي و استفاده عناصرحوزة  مطالعات در از ترکیبی. است
وسیع  نظام و ها رسانه و گیران پیام بین را اي یکپارچهرابطۀ  وابستگی تئوري .است

به  یافتن دست جهت در شخص نظریه، این اساس بر .کند می پیشنهاد اجتماعی
 بهکم  کم و کند یم ترسیم خود براي را خاصی هاي هدف خود، نیاز مورد اطالعات
ها  رسانه به فرد وابستگی درجه تعیین در عامل دو .شود یموابسته ها  رسانه اطالعات
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 ردهبرآو را وي اطالعاتی نیازهاي بیشترین که يا رسانه به فرد آنکه اول: دارند نقش
 آن در که اي رسانه تا شود یموابسته  آن به حدودي تا و کند می پیدا ، گرایشسازد یم
 که دوم، عامل دیگري .شود یم برآورده کمتر یا شود نمی برآورده وي اطالعاتی يازهاین

 دگرگون جامعه که زمانی .است اجتماعی ثبات دارد، مهمی بسیار نقش وابستگی در
 يها شرکت و مؤسسات، ،ها سازمان رسد، می خود اوج به آن در تضاد و شود یم

 ۀیرو قبلی و عالیق و تصورات و ها شیگرا ،باورها تا سازند یم وادار را فرد يا رسانه
 چنین در. کنند فکر نیز جدید يها انتخاب مورد در و کنند ارزیابی دوباره را خود پیشین

 ثبات، با شرایط یک در اما ،دابی یم افزایشها  رسانهاطالعات  به وابستگی شرایطی
 به بر اساس این نظریه، افراد .باشد داشته نزولی سیر است ممکنها  رسانه به وابستگی

 :شود یم وابسته رسانه به نیاز دو دلیل

  )نوین جامعه رویدادهاي و تحوالت از اطالع(اطالعات  به داشتن نیاز - 1
 ...)و فراغت اوقات در طنز ياه برنامه(واقعیات  از گریز و ندانستن به نیاز - 2

 اطالعات داشتن سویی از که هستند شهري زندگی مدرن يها دهیپد از نیاز دو این
 حضور در فراغت اوقات داشتن به نیاز و تیاز واقع گریز دیگر، سوي از و بیشتر
 رفع با و دارد افراد تداوم نیازهاي نظریه، این اساس بر. دنآور یم وجود به راها  رسانه

 نیازها هرچه .شود رفعها  رسانه توسط باید که شود یم مطرح دیگري نیاز نیاز، کی
 ریتأث باشد، بیشتر وابستگی میزان هرچه و شود یم بیشتر وابستگی د، میزاننباش بیشتر
رفتار،  بر پیام  ،نظریه این در. شد بیشتر خواهد اشخاص نگرش و رفتار برها  رسانه

 بدون و دارند حس انفعال تنها و مخاطبان گذارد یم ریتأث افراد نگرش دانش و
 در این میان). 1382 زارعیان،( کنند یم پیدا اعتیاد و شوند یم وابسته خاصی العمل عکس

ویژه  ي اجتماعی هم بر فرهنگ، رفتار، عقاید، افکار و نگرش افراد بهها شبکهاستفاده از 
دهد و بر  یمزندگی را تغییر  سبک و، شیوه )Young, at.al, 2014(گذارد  یمیر تأثزنان 

 است رگذاریتأثنوجوانان و جوانان  خصوصاًپوشش و آرایش افراد  نوع انتخاب
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، ها شبکهزمان استفاده از این  و با افزایش مدت )1390محسنی تبریزي و هاشمی، (
 .یابد یمیر نیز افزایش تأثمیزان 

  
  پیشینه تحقیق

 اجتماعی يها شبکه از استفاده تأثیر«عنوان  خود با در پژوهش، )1395( يزیرامامی  
در  ازحد شیبنشان داد که سپري کردن زمان » دانشجویان تحصیلی پیشرفت بر مجازي

ي اجتماعی مجازي باعث کاهش ساعات مطالعه و خستگی دانشجویان در ها شبکه
  .و در نتیجه کاهش پیشرفت تحصیلی را در پی دارد شود یمکالس 
هاي اجتماعی  نقش شبکه«ارشد خود به بررسی  نامه ر پایاند، )1395( یمانیسل

جوانانی ، پرداخت و اعالم نمود »غربی - مجازي در گرایش جوانان به فرهنگ جهانی
اجتماعی مجازي عضویت دارند داراي گرایش متوسط به باال نسبت  يها که در شبکه

آن است که بین  چنین نتایج پژوهش حاکی از هم .باشند یغربی م - به فرهنگ جهانی
میزان استفاده جوانان از  اجتماعی مجازي، يها زمان عضویت جوانان در شبکه مدت

غربی رابطه  - اجتماعی مجازي و گرایش آنان به فرهنگ جهانی يها انواع مختلف شبکه
زمان عضویت و میزان استفاده جوانان از  معنادار مثبت وجود دارد یعنی هر چه مدت

میزان گرایش آنان به فرهنگ  اي اجتماعی مجازي افزایش پیدا کند،ه انواع مختلف شبکه
  .ابدی یغربی افزایش م - جهانی

 نقش تحلیل«عنوان  با، در پژوهشی دیگر )1394(اقدم و همکاران  زاده رسول
، اعالم »ایرانی جوانان بین نوین در زندگی سبک به گرایش در اجتماعی يها رسانه

 از ریتأث یب آرایش سبک و ع پوشش ان انتخاب نوایر جوان جامعه کردند که در
 يها تیسا و اجتماعی يها رسانه ییبایو ز مد گوناگون صفحات و ماهواره يها برنامه

) غیرهدفمند یا هدفمند( نوع استفاده استفاده و میزان زمان و مدت نیست و بین اینترنتی
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 معکوسی معنادار رابطه ،)به حجاب گرایش(پوشش  نحوه و اجتماعی هاي رسانه از
  .دارد وجود

 و نترنتیآثار ا بررسی«نیز در تحقیقی با عنوان ) 1393(نوابخش و همکاران 
 جوانان دریافتند که گرایش» مازندران استان سال 15- 29 هویت جوانان تغییر در موبایل

  .است مؤثر فرهنگی يها ارزش تغییر در موبایل و اینترنت از استفاده به
زا و نوع  استفاده آسیب«، در پژوهشی با عنوان )1392(ن عطادخت و همکارا

آموزان دبیرستانی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و  کاربري تلفن همراه در دانش
از تلفن همراه با عملکرد تحصیلی و  زا بیآسنشان دادند که استفاده » انگیزش پیشرفت

آموزان  رفت دانشهمچنین، بین انگیزش پیش. انگیزش پیشرفت رابطه منفی دارد
، تفاوت کنند ینمآموزانی که از آن استفاده  از تلفن همراه و دانش کننده استفاده

  .داري وجود دارد معنی
ي ها شبکه، نشان دادند که استفاده مفرط از اینترنت و )1390(روحانی وتاري  

  .دهد یمآموزان کاهش  اجتماعی انگیزه تحصیلی را در دانش
 مد يها شبکه، در مطالعه خود گزارش دادند، )1390(موسوي و همکاران  

 این اما ،اند داشته تأثیر جامعه ما کرده لیتحص دختران روي بر ي و اجتماعیا ماهواره
  .انهیرفتارگرا تا بوده آگاهی مدارانه غالباً تأثیرات
 :محققان خارجی نیز در مطالعات خود نتایج مشابهی را گزارش دادند، ازجمله 

ي اجتماعی بر عملکرد ها شبکهاثرات «اي با عنوان  ، در مطالعه)2016(مکاران همادایا و 
به این نتیجه رسیدند که دانشجویان رشته پزشکی که از » تحصیلی دانشجویان پزشکی

ي به نسبت سایرین که استفاده تر فیضععملکرد  کردند یمي مجازي استفاده ها شبکه
  .، داشتندکردند ینم
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ي ها شبکهي ها تیسا ریتأث«، در مطالعه خود با عنوان )2016(که، فُري  درحالی
اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی دانشگاه مایدوگوري، ایالت برنو، 

  .دني اجتماعی تأثیري بر عملکرد تحصیلی ندارها شبکهبه این نتیجه رسید که » نیجریه
اري برخی از دانشگاهیان ، در دانشگاه کالیفرنیا با همک)2014(یانگ و همکاران  

زن  253ي اجتماعی بر روي ها شبکهاي جهت بررسی تأثیر استفاده از  ایران، مطالعه
ي اجتماعی بر فرهنگ، رفتار، ها شبکهایرانی انجام دادند و گزارش نمودند که استفاده از 

از این زمان استفاده  گذارد و با افزایش مدت یمیر تأثعقاید، افکار و نگرش زنان ایرانی 
  .یابد یمیر نیز افزایش تأث، میزان ها شبکه
هاي  ، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدندکه شبکه)2012(آموش و همکاران  

ي فرهنگ سنتی ها ارزشاجتماعی داراي توانایی افزایش آزادي بیان و کاهش اثرات 
  .هستند
هاي  بکهی تحقیقاتی نشان دادند که کاربران شط ،)2011( یآنجلجاروارد و  

  .کنند یماجتماعی از سنن رایج مثل مذهب و رفتارهاي فرهنگی دوري 
و عملکرد  بوك سیف«عنوان  بانیز در تحقیقی  )2010(کیِرسچِنر وکارپینسکی  

بوك، معدل کل کمتري  از فیس کنندگان استفادهگزارش دادند که  »تحصیلی دانشجویان
  .ندا پرداختهداشته و ساعات کمتري را به مطالعه 

 از پس آموزان دانش درصد 58 که دریافت خود تحقیقات در ،)1996(یانگ  
 ها آن نمرات و شدند افت دچار خود مطالعه يها عادتدر  اینترنت حد از زیاد استفاده

 افزایش آموزان این دانش يها بتیغ میزان و پیدا کرده کاهش يا مالحظه قابل طور به
 آموزشی ایده آل وسیله یک عنوان به را ابزار این اینترنت هاي شایستگی اگرچه .یافت

 يها تیسا در اغلب خالقانه، فعالیت انجام يجا به آموزان دانش اما است،قرار داده 
وگذار  گشت به بازي افزارهاي نرم و ي دوستانهها سیسرو گپ، يها اتاق نامربوط،

  .پردازند یم
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  تحقیق هاي یهفرض
 در ملی فرهنگ به پایبندي و موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد بین میزان - 1
  .دارد وجود دار معنی رابطه اردبیل متوسطه دوره شهري دختر آموزان دانش

 در ملی فرهنگ به پایبندي و موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد میزان بین - 2
  .دارد وجود دار معنی رابطه اردبیل متوسطه دوره روستایی دختر آموزان دانش

 در و تحصیل مطالعه انگیزه و موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد میزان بین - 3
  .دارد وجود دار معنی رابطه اردبیل متوسطه دوره شهري دختر آموزان دانش

 در و تحصیل مطالعه و انگیزه موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد میزان بین - 4
  .دارد وجود دار معنی رابطه لاردبی متوسطه دوره روستایی دختر آموزان دانش

 در و آرایش پوشش نوع و موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد میزان بین - 5
  .وجود دارد دار معنی رابطه اردبیل متوسطه دوره دخترشهري آموزان دانش

 در و آرایش پوشش نوع و موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد میزان بین - 6
  .وجود دارد دار معنی رابطه اردبیل متوسطه دوره ییروستا دختر آموزان دانش

 دختر آموزان دانش در موبایلی اجتماعی يها شبکه به اعتیاد شیوع میزان بین - 7
  .دارد وجود تفاوت اردبیل متوسطه دوره روستایی و شهري

  
  شناسی روش

 از و کاربردي هدف، از نظر. همبستگی است-به لحاظ روش، توصیفیتحقیق حاضر 

ان آموز دانش هیلک شامل تحقیق نیا يآمار جامعه .است روش اجرا، پیمایشی لحاظ
 10372 تعداد به شهر اردبیل وپرورش آموزش متوسطه دوره) شهري و روستایی( دختر

و % 95در سطح اطمینان ) 1970(و کرجساي  بر اساس جدول مورگان، کهن .نفر بود
 نیا در .شدند انتخاب يآمار نمونه انعنو به نفر 373تعداد  α/ =05گیري  خطاي اندازه

انتخاب گردید و در  اي اي چندمرحله خوشه گیري نمونه روش به يآمار نمونۀ پژوهش،
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ابزار . استفاده شد) دهم، یازدهم و دوازدهم( پایه تحصیلی از سه انتخاب مدارس
  :پرسشنامه بود که شامل ها دادهگردآوري 

 و شده  ساخته انگی توسط آزمون نیا ):1996یانگ،(آزمون اعتیاد به اینترنت  - 1
 هیگو 20 در پرسشنامه نیا .است ینترنتیا ادیاعت نهیزم در ها پرسشنامه از معتبرترین

 گذاري نمره) 5( خیلی زیاد تا )1( کمخیلی  از رتیکل روش به و است شده  طراحی

  ،کند می بندي طبقه گروه سه در را يو فرد، هر يبرا آمده دست به نمرات. شود می
 است؛ شده یالتکمش دچار ادیز استفاده اثر در هک ياربرک - 2 نترنت؛یا يعاد اربرک -1

 نیا .دارد درمان به ازین و ردهک وابسته را يو ازحد بیش استفاده هک معتاد اربرک - 3 و
 استفاده ایآ که این نییتع به و سنجد می را نترنتیا به ادیمختلف اعت هاي جنبه پرسشنامه

 یمورال( پردازد می نه ای دارد ریتأث فرد یزندگ مختلف هاي جنبه بر نترنتیا از حداز بیش
 در 79 تا 50 نیب نمرات نترنت،یا به ادیاعت عدم ،49 تا 20 نیب نمرات ).2007جورج،  و

 در .دهد می نشان را نترنتیا به ادیاعت 100 تا 80 نیب نمرات و نترنتیا به ادیاعت معرض

به  اعتبار و شده رکذ 92 از باالتر پرسشنامه یدرون اعتبار اران،کهم و انگی مطالعۀ
 موران کو م ویدیانتو ).2006مان، ( است شده  گزارش دار معنی زین ییبازآزما روش

  .اند کرده رکذ باال اریبس را پرسشنامه نیا يصور ییروا خود مطالعه در )2004(
 یجنت ،ینجف ،یمرآث ،یاسالم ،يعلو توسط آزمون، نیا ییایپا و اعتبار رانیا در

 یدرون ی، همسان82/0آن  ییبازآزما ییایپا هک است آمده بدست) 1389( رضاپور و پور
کیامرثی، ( است بوده 72/0 يساز مهیدون قیطر از و 82/0رونباخ ک يآلفا قیطر از

حاضر بر اساس  در تحقیقاجتماعی  هاي شبکهپرسشنامه اعتیاد به  که ایندلیل ). 1394
 هاي شبکه کنندگان استفادهن اعتیاد به اینترنت یانگ ساخته شد، این بود که آزمو

نیز در پرسشنامه مطابق با  سؤاالتو  شوند میاجتماعی از کاربران اینترنت محسوب 
روایی آن، پرسشنامه در  تأییدبراي  مجدداً. اجتماعی تنظیم گردید هاي شبکه کارکردهاي

واقع شد، و  تأییدتباطات قرار گرفت و روایی آن مورد نفر از اساتید علوم ار 4اختیار 
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ان قرار گرفت و آموز دانشنفر از  37تعیین پایایی آن ابتدا پرسشنامه در اختیار  منظور به
  .محاسبه گردید% 84با استفاده از روش باز آزمایی، ضریب پایایی آن حدود 

استاندارد  پرسشنامه :)1981 ؛1980  هارتر،( پرسشنامه انگیزه مطالعه و تحصیل -2
 بین در تحصیلی انگیزش بررسی آن هدف و گویه 33  شامل  هارتر انگیزش تحصیلی

 عنوان به) 1981،1980( هارتر مقیاس شده  اصالحاین ابزار شکل  .باشد می   انآموز دانش
 مقیاس اصلی هارتر، ،که بیان شد گونه همان .یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است

انگیزش درونی و  آن قطب یککه  سنجد میدوقطبی  هاي سؤالی را با تحصیل انگیزش
 تواند میفقط  هر سؤالقطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع 

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  .یکی از دالیل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد
 حاضر در تحقیقبه توضیح است که  الزم .شده است گذاري نمره 5تا  1که از  باشد یم
میزان انگیزش  50 تا 20نمرات . ه استیدتعدیل گرد سؤال 20پرسشنامه به  نیا

 100 تا 76 نمرات وانگیزش تحصیلی متوسط  75تا  51تحصیلی ضعیف، نمرات 
  .گرفته شد نظر درانگیزش تحصیلی باال 

سؤالی است و  20 پرسشنامه محقق ساخته :پرسشنامه پایبندي به فرهنگ ملی - 3
 )حدي، زیاد، خیلی زیاد خیلی کم، کم، تا( اي لیکرت گزینه 5گذاري آن طیف  مبناي نمره

از  20، و 19، 17، 16، 5، 4، 3اما درسواالت  5تا  1انتخاب گردید و نمرات به ترتیب از 
 100تا  80پایبندي متوسط و  79تا  50پایبندي بیشتر،  49تا  20نمرات . باشد می 1تا  5

این پرسشنامه جهت تأیید روایی به . پایبندي ضعیف به فرهنگ ملی در نظر گرفته شد
نفر از اساتید علوم ارتباطات و علوم اجتماعی رسید و پس از اعمال نظرات  5رؤیت 

منظور  ضریب آلفاي کرونباخ نیز به. روایی آن مورد تأیید واقع گردید تخصصی آنان،
  .محاسبه گردید% 83ه شد و ضریب پایایی آن برابر با تعیین پایایی پرسشنامه سنجید

است که  سؤالی 12پرسشنامه محقق ساخته : پرسشنامه نوع پوشش و آرایش - 4
تا  1از ) خیلی کم، کم، تا حدي، زیاد، خیلی زیاد( لیکرت اي گزینهطیف پنج  بر اساس
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. گیرد یمصورت  1تا  5، نمره از 3و  2، 1سواالت  در. شده است گذاري نمره 5
نفر از اساتید علوم ارتباطات و متخصصان  5 رؤیتروایی به  تأییدپرسشنامه جهت 

واقع  تأییدعلوم اجتماعی رسید و پس از اعمال نظرات تخصصی آنان، روایی آن مورد 
تعیین پایایی پرسشنامه سنجیده شد و ضریب  منظور بهضریب آلفاي کرونباخ نیز . گردید

  .محاسبه گردید %79پایایی آن برابر با 
  

  ها وتحلیل داده روش تجزیه
 و واریانس میانگین، فراوانی، نمودار، درصد فراوانی، صورت به ،شده  هاي گردآوري داده

اسمیرنوف جهت -آزمون کلموگروف. ندگردید خالصه و بندي سازمان انحراف استاندارد
پیرسون  همبستگی ضریب موناز آز. ها مورد استفاده قرار گرفت تعیین نرمال بودن توزیع داده

 tپارامتریک  آزمون جهت تعیین رابطه همبستگی بین متغیر مستقل با متغیرهاي وابسته و
ها با استفاده از  داده. مستقل جهت تعیین اختالف میانگین دو گروه مستقل، استفاده شد

  .وتحلیل قرار گرفت مورد تجزیه 05/0در سطح معناداري  19نسخه  SPSSافزار  نرم
  

  هاي توصیفی تحقیق یافته
درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی در پایه تحصیلی دوازدهم  83/30 ها یافتهبر طبق 

همچنین . کردند یمدرصد در پایه دهم تحصیل  24/33درصد در پایه یازدهم و  9/35و 
ي اجتماعی استفاده ها شبکهکدام از  درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی از هیچ 8/4
درصد با بیشترین فراوانی از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده  2/54کردند و  ینم
درصد پاسخگویان نیز از هردو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام  5/26. کردند یم

 6/38ساعت و  4درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی، بیشتر از  5/7. کردند یماستفاده 
. کردند میاجتماعی استفاده  هاي از شبکه در روزساعت  1درصد با بیشترین فراوانی، 
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ي ها شبکههدف از عضویت در  درصد پاسخگویان، 7/2هاي تحقیق  مطابق یافته
درصد براي  2/18درصد کسب مطالب علمی و درسی،  9/13یابی،  دوستاجتماعی را 

درصد با بیشترین  6/42و  کسب اطالعات عمومیبراي درصد  5/22ابراز عقیده، 
. اند کردهي اجتماعی بیان ها شبکهنی تفریح و سرگرمی را هدف از عضویت در فراوا

ي موبایلی، انگیزه مطالعه و تحصیل، فرهنگ ها شبکهنتایج توصیفی مربوط به اعتیاد به 
  .صورت زیر تعیین گردید ملی و نوع پوشش و آرایش به

  
ین دو گروه دختران ي مرکزي و پراکندگی متغیرهاي مورد مطالعه در بها شاخص -1جدول 

  روستایی و شهري
  انحراف معیار میانگین  آماره  متغیر

 ي موبایلیها شبکهاعتیاد به 
 47489/0 2655/2 روستا

 60899/0 4378/2  شهر

  انگیزه مطالعه و تحصیل
 39571/0 9110/2 روستا

 40968/0 9797/2  شهر

  فرهنگ ملی
 48251/0 7448/2 روستا

 50642/0 7001/2  شهر

  وع پوشش و آرایشن
 59834/0 6794/2 روستا

 56827/0 7030/2  شهر

  
آموزان دختر  ي موبایلی در بین دانشها شبکهمیانگین اعتیاد به  1طبق نتایج جدول 

 است، همچنین با توجه به این 43/2آموزان دختر شهري  و در بین دانش 26/2روستایی 
آموزان  ي موبایلی در بین دانشها کهشبکه میانگین بدست آمده براي متغیر اعتیاد به 

هاي  ینهگزحد وسط = 5از  3(دختر شهري و روستایی کمتر از میانگین نظري 
آموزان  توان گفت که در حالت عموم، در بین دانش یماست، بنابراین ) ها پرسشنامه



 
 
 
 
 
 
 

  1398، پاییز 19هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      134

میانگین انگیزه . ي اجتماعی بسیار ناچیز استها شبکهدختر شهري و روستایی اعتیاد به 
آموزان  و در بین دانش 91/2آموزان دختر روستایی  طالعه و تحصیل در بین دانشم

آموزان دختر روستایی  ، میانگین پایبندي به فرهنگ ملی در بین دانش97/2دختر شهري 
، میانگین نوع پوشش و آرایش در بین 70/2آموزان دختر شهري  و در بین دانش 74/2

  .است 70/2آموزان دختر شهري  ر بین دانشو د 67/2آموزان دختر روستایی  دانش
   

دختر شهري و  آموزان دانشبین  در یلیموباي اجتماعی ها شبکهوضعیت اعتیاد به  -2جدول 
  روستایی

  وضعیت
  دختران شهري  دختران روستایی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 8/66 179 0/59 62  عدم اعتیاد به اینترنت

 3/31 84 0/41 43  در معرض اعتیاد به اینترنت

 9/1 5 0  0  اعتیاد به اینترنت

 0/100 268 0/100 105  جمع

  
آموز روستایی به اینترنت اعتیاد  درصد دختران دانش 59 ،2طبق نتایج جدول 

درصد دختران  41. درصد است 8/66ندارند و این وضعیت در بین دختران شهري 
وضعیت در بین دختران شهري روستایی در معرض اعتیاد به اینترنت هستند که این 

 9/1که  در نهایت دختران روستایی به اینترنت اعتیاد ندارند، درحالی. درصد است 3/31
  .درصد دختران شهري به اینترنت اعتیاد دارند
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  رهایمتغاسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع  -نتایج آزمون کولمگروف -3جدول 

  آماره
ي ها شبکهاعتیاد به 

 موبایلی

انگیزه مطالعه و 
  تحصیل

  فرهنگ ملی
نوع پوشش و 

  آرایش
 107/1 826/0 912/0 744/0  اسمیرنوف -کولموگروف zمقدار 

 236/0 494/0 463/0 511/0  داري سطح معنی

  
داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی و با توجه به این 3طبق نتایج جدول 

توان گفت که توزیع متغیرهاي  یماست، بنابراین  05/0بیش از  95/0سطح اطمینان 
ضریب (ي پارامتریک ها آزموناز  توان یمتحقیق نرمال است و جهت تحلیل فرضیات 

  .استفاده کرد) همبستگی پیرسون
  
  )تحلیل فرضیات(استنباطی  يها افتهی
پایبندي به فرهنگ  و ي اجتماعی موبایلیها شبکهمیزان اعتیاد به  بین :فرضیه اول 

  .دارد وجود داري معنی رابطه ن دختر شهريآموزا ملی در دانش
  

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی -4جدول 
  متغیر وابسته  ها آماره  متغیر مستقل

آموزان  پایبندي به فرهنگ ملی در دانش
  دختر شهري

ي ها شبکهمیزان اعتیاد به 
  اجتماعی موبایلی

 - 585/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  طح معناداريس
  373  تعداد نمونه

  01/0داري  داري آزمون در سطح معنی معنی**  
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داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی و با توجه به این 4طبق نتایج جدول 
یید تأتوان گفت که فرضیه اول  یماست، بنابراین  01/0کمتر از  99/0سطح اطمینان 

با پایبندي به فرهنگ ملی و  ي اجتماعی موبایلیها شبکهشود و بین میزان اعتیاد به  یم
داري وجود دارد و ضریب  آموزان دختر شهري رابطه معکوس معنی بومی در دانش

توان گفت که با افزایش میزان اعتیاد  یمبه عبارتی . است - 58/0همبستگی بین دو متغیر 
آموزان دختر  نشي اجتماعی موبایلی، میزان پایبندي به فرهنگ ملی در داها شبکهبه 

  .یابد یمشهري در حد متوسطی کاهش 
  
پایبندي به فرهنگ  و ي اجتماعی موبایلیها شبکهمیزان اعتیاد به  بین: فرضیه دوم 

  .دارد وجود داري معنی رابطه آموزان دختر روستایی ملی در دانش
  

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی -5جدول 
  متغیر وابسته  ها ارهآم  متغیر مستقل

آموزان  پایبندي به فرهنگ ملی در دانش
  دختر روستایی

میزان اعتیاد به 
ي اجتماعی ها شبکه

  موبایلی

 - 424/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  سطح معناداري
  373  تعداد نمونه

  
داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی و با توجه به این 5طبق نتایج جدول 

یید تأتوان گفت که فرضیه دوم  یماست، بنابراین  01/0کمتر از  99/0اطمینان سطح 
با پایبندي به فرهنگ ملی و  ي اجتماعی موبایلیها شبکهشود و بین میزان اعتیاد به  یم

داري وجود دارد و ضریب  آموزان دختر روستایی رابطه معکوس معنی بومی در دانش
توان گفت که با افزایش میزان اعتیاد  یمه عبارتی ب. است - 42/0همبستگی بین دو متغیر 

آموزان دختر  ي اجتماعی موبایلی، میزان پایبندي به فرهنگ ملی در دانشها شبکهبه 
  .یابد یمروستایی در حد متوسطی کاهش 
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انگیزه مطالعه و  و ي اجتماعی موبایلیها شبکهمیزان اعتیاد به  بین :فرضیه سوم
  .دارد وجود داري معنی رابطه ر شهريآموزان دخت تحصیل در دانش

   
  

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی -6 جدول
  متغیر وابسته  ها آماره  متغیر مستقل

آموزان  انگیزه مطالعه و تحصیل در دانش
  دختر شهري

ي ها شبکهمیزان اعتیاد به 
  اجتماعی موبایلی

 - 461/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  معناداري سطح
  373  تعداد نمونه

  
داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی و با توجه به این 6طبق نتایج جدول 

یید تأتوان گفت که فرضیه سوم  یماست، بنابراین  01/0کمتر از  99/0سطح اطمینان 
در باانگیزه مطالعه و تحصیل  ي اجتماعی موبایلیها شبکهشود و بین میزان اعتیاد به  یم

داري وجود دارد و ضریب همبستگی  آموزان دختر شهري رابطه معکوس معنی دانش
توان گفت که با افزایش میزان اعتیاد به  یمبه عبارتی . است - 46/0بین دو متغیر 

آموزان دختر  ي اجتماعی موبایلی، میزان انگیزه مطالعه و تحصیل در دانشها شبکه
  .یابد یمشهري کاهش 

  
انگیزه مطالعه و  و ي اجتماعی موبایلیها شبکهمیزان اعتیاد به  نبی: فرضیه چهارم

  .دارد وجود داري معنی رابطه آموزان دختر روستایی تحصیل در دانش
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  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی -7 جدول
  متغیر وابسته  ها آماره  متغیر مستقل

انگیزه مطالعه و تحصیل در 
  دختر روستاییآموزان  دانش

ي ها شبکهمیزان اعتیاد به 
  اجتماعی موبایلی

 - 441/0**  ضریب همبستگی پیرسون

  000/0  سطح معناداري
  373  تعداد نمونه

  
داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی و با توجه به این 7طبق نتایج جدول 

یید تأه چهارم توان گفت که فرضی یماست، بنابراین  01/0کمتر از  99/0سطح اطمینان 
باانگیزه مطالعه و تحصیل در  ي اجتماعی موبایلیها شبکهشود و بین میزان اعتیاد به  یم

داري وجود دارد و ضریب همبستگی  آموزان دختر روستایی رابطه معکوس معنی دانش
توان گفت که با افزایش میزان اعتیاد به  یمبه عبارتی . است - 44/0بین دو متغیر 

آموزان دختر  عی موبایلی، میزان انگیزه مطالعه و تحصیل در دانشي اجتماها شبکه
  .یابد یمروستایی کاهش 

    
نوع پوشش و  و ي اجتماعی موبایلیها شبکهمیزان اعتیاد به  بین: فرضیه پنجم

  .دارد وجود داري معنی رابطه آموزان دختر شهري آرایش در دانش
  رابطه همبستگینتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین  -8 جدول
  متغیر وابسته  ها آماره  متغیر مستقل

نوع پوشش و آرایش در 
  آموزان دختر شهري دانش

ي ها شبکهمیزان اعتیاد به 
  اجتماعی موبایلی

 066/0  ضریب همبستگی پیرسون

  280/0  سطح معناداري
  373  تعداد نمونه
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ي آزمون براي سطح داري خطا که سطح معنی با توجه به این و 8طبق نتایج جدول  
یید تأتوان گفت که فرضیه پنجم  یماست، بنابراین  05/0بیشتر از  95/0اطمینان 

با نوع پوشش و آرایش در  ي اجتماعی موبایلیها شبکهشود و بین میزان اعتیاد به  ینم
  .داري وجود ندارد آموزان دختر شهري رابطه معنی دانش

  
نوع پوشش و  و ي اجتماعی موبایلیها شبکهمیزان اعتیاد به  بین: فرضیه ششم 

  .دارد وجود داري معنی رابطه آموزان دختر روستایی آرایش در دانش
  

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی -9جدول 
  متغیر وابسته  ها آماره  متغیر مستقل

  آموزان نوع پوشش و آرایش در دانش
  دختر روستایی 

ي ها هشبکمیزان اعتیاد به 
  اجتماعی موبایلی

 104/0  ضریب همبستگی پیرسون

  290/0  سطح معناداري
  373  تعداد نمونه

   
داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی و با توجه به این 9طبق نتایج جدول 

یید تأتوان گفت که فرضیه ششم  یماست، بنابراین  05/0بیشتر از  95/0سطح اطمینان 
با نوع پوشش و آرایش در  ي اجتماعی موبایلیها شبکهیاد به شود و بین میزان اعت ینم

  .داري وجود ندارد آموزان دختر روستایی رابطه معنی دانش
  

آموزان  ي اجتماعی موبایلی در دانشها شبکهبین میزان شیوع اعتیاد به : فرضیه هفتم
  .دختر شهري و روستایی دوره متوسطه اردبیل تفاوت وجود دارد
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  با دو گروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین tآزمون  نتایج -10جدول 

 گروه
ي ها شبکه میانگین اعتیاد به

 اجتماعی موبایلی
  درجه آزادي  t  انحراف معیار

سطح 
دار معنی
  ي

 47489/0 2655/2  روستا
602/2- 371 010/0 

 60899/0 4376/2  شهر

   
خطاي آزمون براي داري  که سطح معنی و با توجه به این 10جدول طبق نتایج 
یید تأتوان گفت که فرضیه هفتم  یماست بنابراین  05/0کمتر از  95/0سطح اطمینان 

آموزان دختر  ي اجتماعی موبایلی در دانشها شبکهشود و بین میزان شیوع اعتیاد به  یم
داري وجود دارد و میزان شیوع  شهري و روستایی دوره متوسطه اردبیل تفاوت معنی

آموزان دختر شهري دوره متوسطه اردبیل  ي اجتماعی موبایلی در دانشها هشبکاعتیاد به 
  .آموزان دختر روستایی دوره متوسطه اردبیل است بیشتر از دانش

  
  میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه -11 جدول

  انحراف معیار میانگین  آماره  متغیر
ضریب 
  همبستگی

ي ها بکهشاعتیاد به 
 موبایلی

  - 47489/0 2655/2 روستا
  - 60899/0 4378/2  شهر

انگیزه مطالعه و 
  تحصیل

  -424/0 39571/0 9110/2 روستا
  -585/0 40968/0 9797/2  شهر

  فرهنگ ملی
  -441/0 48251/0 7448/2 روستا
  -461/0 50642/0 7001/2  شهر

  نوع پوشش و آرایش
  104/0 59834/0 6794/2 روستا

  066/0 56827/0 7030/2  هرش
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 باانگیزه ي اجتماعی موبایلیها شبکهبین میزان اعتیاد به  11طبق نتایج جدول 

آموزان دختر شهري و روستایی رابطه  بومی دانش و ملی تحصیل و فرهنگ و مطالعه
ي ها شبکهاین در حالی است که بین میزان اعتیاد به . داري وجود دارد منفی معنی

آموزان دختر شهري و روستایی رابطه  با نوع پوشش و آرایش دانش ایلیاجتماعی موب
دهد که بیشترین شدت رابطه مربوط به  یمچنین نتایج نشان  هم. داري وجود ندارد معنی

  .آموزان شهري است ي موبایلی باانگیزه مطالعه و تحصیل دانشها شبکهاعتیاد به 
  

  گیري نتیجهبحث و 
 و فرهنگی اثرات و موبایلی اجتماعی هاي شبکه به یادهدف تحقیق حاضر بررسی اعت

. استاردبیل  شهرستان متوسطه دوره دختر آموزان دانش بین در آن از ناشی رفتاري
درصد از کانال تلگرام  2/54که بیشتر پاسخگویان با  دهند میهاي توصیفی نشان  یافته

کانال تلگرام و اینستاگرام زمان ازهر دو  طور هم کنند و پاسخگویانی که به استفاده می
درصد  7/80در واقع، . درصد در رتبه بعد قرار دارند 5/26کنند با  استفاده می

قرار درصد در رتبه سوم  5/14اینستاگرام با . کنند پاسخگویان از کانال تلگرام استفاده می
این . دان نکردهاستفاده  ها کانالکدام از این  درصد پاسخگویان نیز از هیچ 8/4و  دارد

بر . تر است آموزان، شایع دهد که استفاده از کانال تلگرام در بین دانش یمنتیجه نشان 
 3 از یشترب%  3/27 و ساعت 3درصد از پاسخگویان،  41 در حدوداساس همین نتایج، 

 چهار ساعت، کنند یمي اجتماعی موبایلی استفاده ها شبکهدر روز از % 7/13و ساعت 
  .درصد 5/7چهار ساعت  درصد و بیشتر از 2/6

از ) درصد 40 حدوداً(توان اذعان نمود که نزدیک نیمی  ها می بر اساس این یافته
هاي اجتماعی  رویه از شبکه صورت بی در تحقیق حاضر به کننده شرکتآموزان  دانش

ها، به دلیل  با توجه به نظریه وابستگی رسانه. کنند ویژه تلگرام استفاده می موبایلی به
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یباً مطابق با تقرها از طریق تلفن همراه بسیار آسان بوده و  دسترسی به این شبکه که آن
گردد و با توجه به نتایج حاصل از  می ارائهتمام سالیق و نیازهاي مخاطبان برنامه 

و  ها شبکهآموزان به این  تحقیق، احتمال گسترش روزافزون گرایش و وابستگی دانش
دور از ذهن  ،زهاي اطالعاتی، سرگرمی و تفریحی خودین نیاتأممنظور  به ها برنامه
اي گزارش داد، جوانانی که بیش از نیم  ، در مطالعه)2014(راج جِسوکوالن دائی  .نیست

یر تأثتحت  شان کنند، سبک زندگی یمي اجتماعی صرف ها شبکهساعت براي استفاده از 
ي در ایران ا مطالعهطی  ،)2014(وهمکاران چنین یانگ  هم. گیرد قرار می ها شبکهاین 

ي اجتماعی بر فرهنگ، رفتار، عقاید، افکار، نگرش و ها از شبکهنشان دادند که استفاده 
، ها شبکهزمان استفاده از این  گذارد و با افزایش مدت یمیر تأثسبک زندگی زنان ایرانی 

  .یابد یمیر نیز افزایش تأثمیزان 
آموزان دختر  موبایلی در بین دانش هاي اجتماعی بررسی وضعیت اعتیاد به شبکه 

درصد دختران  41درصد دختران شهري و  3/31متوسطه شهر اردبیل نشان داد که 
در این یافته، درصد باالي  توجه جالب نکتۀ. ي اجتماعی اعتیاد دارندها شبکهروستایی به 

هاي اجتماعی نسبت به دختران شهري  دختران روستایی در معرض اعتیاد به شبکه
هاي اجتماعی  ، دختران روستایی از نظر وضعیت عدم اعتیاد به شبکهبر آنعالوه . تاس
دهنده  قرار دارند و این نشان) درصد 8/66با (تر از دختران شهري  پایین) درصد 59با (

آموزان متوسطه روستایی از جهت وابستگی به موبایل نسبت به  وضعیت نامطلوب دانش
  .قایسه با دختران شهري استموقعیت و مکان سکونتشان در م

با پایبندي  ي اجتماعی موبایلیها شبکهآمده، بین میزان اعتیاد به  دست طبق نتایج به 
داري وجود  آموزان دختر شهري و روستاي رابطه معکوس معنی به فرهنگ ملی در دانش

و در فرضیه دوم ضریب  - 58/0در فرضیه اول ضریب همبستگی بین دو متغیر . داشت
توان نتیجه گرفت که با افزایش  به عبارتی می. بودند - 42/0گی بین دو متغیر همبست

هاي اجتماعی موبایلی، میزان پایبندي به فرهنگ ملی در  میزان اعتیاد به شبکه
نتایج این تحقیق با  .یابد یمطور متوسط کاهش  آموزان دختر شهري و روستایی به دانش
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، سلیمانی )1394(، نصیري و بختیاري )1393(نتایج مطالعات نوابخش و همکاران 
، آموش و همکاران )2014(، در داخل کشور و با نتایج یانگ و همکاران )1395(
  .باشد میدر خارج کشور همسو ) 2011(جاروارد  و )2012(

 ي اجتماعی موبایلیها شبکهآمده بین میزان اعتیاد به  دست همچنین طبق نتایج به 
آموزان دختر شهري و روستایی رابطه معکوس  در دانشباانگیزه مطالعه و تحصیل 

و در  - 46/0در فرضیه سوم ضریب همبستگی بین دو متغیر . داري وجود داشت معنی
یق حاضر با تحقنتایج  .باشد می - 44/0فرضیه چهارم ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 يوتاری ، روحان)1392(، عطادخت و همکاران )1395( يزیر هاي امامی یج پژوهشنتا
، کیرسچِنر و )2016(، در داخل کشور و با نتایج تحقیقات مادایا و همکاران )1390(

 اما این یافته با نتایج مطالعات. ردکشور همخوانی دا در خارج )2010(کارپینسکی 
 باشد میهمسو ن در خارج )2016( يفُرو  در داخل ،)1390(محسنی تبریزي و هاشمی 

متفاوت بودن جامعه  نیو همچني محیطی و فرهنگی ها تفاوتبه دلیل  دیامر شاکه این 
  .آماري مورد مطالعه باشد

داري خطاي آزمون براي  که سطح معنی آمده و با توجه به این دست طبق نتایج به
یید نشدند و بین تأ و ششمهاي پنجم  یهفرضبود،  05/0بیشتر از  95/0سطح اطمینان 

آموزان  با نوع پوشش و آرایش در دانش موبایلیي اجتماعی ها شبکهمیزان اعتیاد به 
ضریب همبستگی بین دو . داري وجود نداشت یی رابطه معنیو روستادختر شهري 

توان نتیجه  یمبه عبارتی . بود - 104/0و در فرضیه ششم  - 066/0یه پنجم در فرضیر متغ
ش در ي اجتماعی، نوع پوشش و آرایها شبکهگرفت که با افزایش میزان اعتیاد به 

  .کند ینمیی تغییر و روستاآموزان دخترشهري  دانش
در داخل همراستا ) 1390(وهمکاران هاي تحقیق حاضر با نتایج پژوهش موسوي  یافته

، در داخل و با نتایج )1395و  1394(اقدم و همکاران  زاده رسولاما با نتایج مطالعات  ،بود
این اختالف شاید . انی نداشتکشور همخو در خارج) 2014(تحقیقات یانگ وهمکاران 

   .سنی، محیطی، فرهنگی و همچنین متفاوت بودن جامعه آماري باشد يها تفاوتناشی از 
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با دو گروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین و با  tین طبق نتایج آزمون همچن
 05/0کمتر از  95/0داري خطاي آزمون براي سطح اطمینان  که سطح معنی توجه به این

هاي اجتماعی موبایلی  یید گردید و بین میزان شیوع اعتیاد به شبکهتأفرضیه هفتم بود، 
داري  آموزان دختر شهري و روستایی دوره متوسطه اردبیل تفاوت معنی در بین دانش

آموزان دختر  ي اجتماعی موبایلی در دانشها شبکهوجود داشت و میزان شیوع اعتیاد به 
آموزان دختر روستایی دوره متوسطه اردبیل  از دانش شهري دوره متوسطه اردبیل بیشتر

راستا  در داخل کشور هم) 1390(همکاران  واین یافته با نتیجه تحقیق کرمشایی . بود
ترتیب در هردو تحقیق میانگین اعتیاد در دختران شهري بیشتر از دختران  این به. بود

دار نبود اما در  اوت معنیحال، در تحقیق کرمشایی و همکاران تف بااین. روستایی بود
در تحقیق کرمشایی میانگین وابستگی به اینترنت در . دار بود یتحقیق حاضر تفاوت معن

و در تحقیق حاضر میانگین اعتیاد در  91/36و دختران روستایی  40/38دختران شهري 
  .بود 26/2و دختران روستایی  43/2دختران شهري 

توان نتیجه گرفت که استفاده مفرط از  یمهاي تحقیق حاضر  با توجه به یافته 
آموزان دختر موجب کاهش عملکرد تحصیلی  ي اجتماعی موبایلی در بین دانشها شبکه

همسو با . شود ها می مندي به مطالعه و همچنین پایبندي به فرهنگ ملی در آن و عالقه
میزان انگیزه  ها، ، با افزایش میزان استفاده از این شبکه)2014(نتایج یانگ و همکاران 

. یافته است آموزان کاهش مطالعه و تحصیل و پایبندي به فرهنگ ملی نیز در بین دانش
 و ي اجتماعی موبایلیها شبکه از استفاده افراطی بین منفی در تبیین این یافته که ارتباط

 که استفاده باکسانی مقایسه درها  شبکهمفرط از این  کنندگان تحصیلی استفاده عملکرد
 اختصاص مطالعه به را تري کوتاه زمان مدت توان گفت که این افراد یمندارند،  اطیافر

ي ها شبکههمراه و  تلفن با زیاد مشغولیت دلیل به آموز دانش وقتی ینبنابرا. دهند یم
 تحصیلی افت کند، ینم پیدا انجام تکالیف و مطالعه براي چندانی فرصت اجتماعی آن،

  .است وجیهت قابل و بینی پیش قابل وي
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 به دستیابی و نیازها برخی ینتأم برايافراد  دفلور، و طبق نظریه وابستگی راکیچ
 و نیازها این شدن برانگیخته شوند و یم وابستهها  رسانه به دارند که خاصی اهداف

 ممکن که است بیرونی عوامل دسته یک به خود مشروط رسانه، از استفاده در ها یزهانگ
مختلف ممکن  طور به آموزان دختر دانش در این میان .نباشد هم دافرا کنترل تحت است

 هاي زمینه در و همچنین رفع کنند هاي اجتماعی موبایلی شبکه با را است نیازهایشان
 بیشتر وابستگی ایجاد حقیقت در .نماید استفاده متفاوتی طور به ها این شبکه از مختلف

 در يا رسانه وابستگی چه هر شود زیرا یم تأثیرگذاري احتمال افزایش سبب رسانه به
 و احساسات شناخت، پیام، که احتمال این باشد، بیشتر ویژه پیام یک با ارتباط

از  انآموز دانش ازاندازه یشب استفاده رو ینازا .است شتریب دهد رییتغ را کاربران رفتارهاي
 از و ردهک فراهم راههم تلفن به یعاطف یوابستگ جادیا يبرا را نهیزم موبایلی، يها شبکه

 افت به منجر تینها در و زکتمر افت اد،یز یذهن اشتغال جادیا باعث هم قیطر نیا
  .شود یم یلیتحص

هاي اجتماعی موبایلی  با گسترش استفاده از شبکه اخیر هاي سال عالوه بر آن، در 
. تجوانان هم دچار تغییرات زیادي شده اس اوقات فراغت گذران شکل جوانان، بین در

 فرهنگی الگوهاي در تغییرات زیادي شاهد کشور، جمعیت با توجه به جوان بودن
 و لباس مدل ازجمله مسائل بسیاري به نسبت زنان جوان و دختران ویژه به جوانان
 درتوجه  قابل نکته بر اساس دیدگاه تئوري وابستگی مخاطبان به رسانه،. هستیم آرایش

 ها، آن مدگرایی طورکلی به و آرایش و پوشش نوع هب نسبت جوانان دیدگاه زمینه تغییر
 توجه و فردگرایی و تضعیف حال درشدت  به جامعه در جمعی که الگوهاي است این
 اوست موردپسند که امروز جوان ظاهر زیبایی و آراستگی. رشد است حال در خود به
 ترسیم او براي جامعه سنتی فرهنگ که است الگوهاي جمعی از متفاوت يا گونه به
و  آرایش، نحوه رفتار و پوشش نوع ایران، انتخاب جوان جامعه در واقع در. کند یم

و الگوهاي  ها برنامهو زیبایی،  مد گوناگون صفحات از متأثر ها آنسبک زندگی امروزي 
  .است اینترنتی هاي یتسا و اجتماعی يها شبکه در شده ارائه
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