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  چکیده

همراه از طریق اهداف  تلفن هاي اجتماعی شبکه بینی میزان وابستگی به به پیش حاضر پژوهش

روش .  است  کشور پرداخته9هاي منطقۀ  ها در میان دانشجویان دانشگاه استفاده از این شبکه

 کلیۀ شامل آماري جامعۀ .. استپرسشنامه بوده و ابزار پژوهش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی

 و همکاري محقق با دانشگاه 6 ها آن بین از که)  دانشگاه11( بود کشور 9 منطقه هاي دانشگاه

 آمار از ها تحلیل داده براي. شد آوري جمع و توزیعاي  گیري تصادفی طبقه  نمونهبه شیوة پرسشنامه

ی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون تی تک نمونه، همبستگ(استنباطی  و توصیفی

هاي اجتماعی از حد متوسط بیشتر  داد که وابستگی به شبکه نتایج نشان .گردید استفاده) چندگانه

است و بین اهداف پرکردن اوقات فراغت، ارتباط با نزدیکان و دوستان، تنوع در استفاده از 

 37/0ها همبستگی مثبتی به میزان  ن شبکهخدمات و ثبت رکورد در الیک بیشتر با وابستگی به ای

هاي   درصد میزان وابستگی دانشجویان به شبکه3/14بینی کنندة  وجود دارد و این اهداف پیش

  .روند اجتماعی تلفن همراه به شمار می
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  مقدمه

اینترنت در سال . ر ما، مسئلۀ وابستگی به اینترنت استیکی از مسائل اجتماعی مهم عص

. دهد  به ایران وارد شد و از آن به بعد آمار تعداد کاربران رشد باالیی را نشان می1373

نظر از کاربردهاي فراوان اینترنت در زندگی روزمرة بشر امروز، این فناوري  صرف

ا براي کاربران صدچندان فردي دارد که جذابیت آن ر هاي خاص و منحصربه ویژگی

امکان ناشناس ماندن، دسترسی آسان به اینترنت، تنوع مطالب موجود در . کند می

هاي ناخوشایند زندگی از جملۀ این  اینترنت و فراهم آوردن امکان دور شدن از واقعیت

در این بین، کودکان، نوجوانان و جوانان بیش از هر ردة سنی دیگري . هاست جذابیت

ها مستعد  تجو و برقراري ارتباط با دنیاي جدید هستند و ذهن پویاي آنشیفتۀ جس

در این شرایط، شناخت ناکافی از نحوة استفاده از اینترنت . هاست گرایش به ناشناخته

هاي شخصی افراد، موجب  هاي آن در ترکیب با برخی صفات و ویژگی در کنار جذابیت

هاي اخیر  مسائل موجب شده که در سالهمین . شود سوءاستفاده مفرط از اینترنت می

در ). 91: 1391احمدي و همکاران، (اي به نام اعتیاد به اینترنت به وجود آید  پدیده

مورد آمار شیوع وابستگی و اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف، آمار متعددي وجود 

 به آن دارند طور میانگین نسبت افرادي که وابستگی افراطی و اعتیادگونه آمار به. دارد

توان  به عبارتی می. کنندة معمولی است  میلیون استفاده50 میلیون در ازاي 5 تا 2حدود 

کنندگان از اینترنت دچار مشکل اعتیاد هستند و   درصد استفاده10 تا 5گفت که تقریباً 

کند  با توجه به افزایش روزافزون استفاده از اینترنت، این آمار روند صعودي را طی می

  ). 474: 1395زاده میمندي و همکاران،  اجیح(

سو، داراي برخی اثرات مطلوب کارکردي  هاي اجتماعی تلفن همراه از یک شبکه

ایجادکننده و  اعتقادي و تخلیه روانی افراد -رسانی خبري، سیاسی، فرهنگی مانند اطالع

 جنسی، پروایی ارتباط است و از سوي دیگر، کارکردهاي نامطلوبی مثل ایجاد حس بی

هاي ارتباطی  افزایش مصرف نمایشی، ایجاد فضاي امن براي افراد کجرو، ایجاد شبکه



 
 
 
 
 
 
 

  59  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

باشد  اند نیز می ها اشاره کرده که محققان بعضاً بدان... پنهان، وابستگی و اعتیاد موبایلی و

 طریق از  همچنین با تسهیل همکاري و کار تیمی). 146: 1395موسوي و شفیق، (

، دانشجویان تعامالت رسمی و غیررسمی خود را با یکدیگر هاي اجتماعی شبکه

ها را براي  هاي درسی مشترك، آن دهند و ضمن کار کردن بر روي پروژه گسترش می

). Hamid & et al, 2015: 3(دهند  استفاده در اختیار دانشجویان دیگري قرار می

ي زیادي براي فرد گونه که بیان گردید اعتیاد و وابستگی به اینترنت پیامدها همان

توجهی  منظور صرف زمان بیشتر در اینترنت، بی مثل تغییر دادن سبک زندگی به: دارد

منظور  هاي مهم زندگی به سالمت خود در نتیجۀ کار با اینترنت، اجتناب از فعالیت به

صرف وقت بیشتر در اینترنت، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و 

 گیري از اینترنت و مشکالت تحصیلی هاي بهره الی ناشی از هزینهدوستان، مشکالت م

)Samson & Keen, 2005: 106 .(  

طلبی، خالقیت، گرایش به برقراري ارتباط با   داشتن روحیه تنوعدلیلجوانان به 

هاي  دیگران، حس کنجکاوي و عالقه به داشتن زندگی متفاوت، به عضویت در شبکه

و از آنجائی که استفاده ) 25: 1393امیرپور و گریوانی، (ند اجتماعی گرایش بیشتري دار

باشد و در کشور ما نیز  از اینترنت در میان جوانان، بیش از هر گروه سنی دیگري می

 بخش عظیمی از قشر که ایناند و با توجه به  کنندگان از اینترنت جوانان بیشتر استفاده

فت که ورود به دانشگاه رویدادي مهم توان گ دهند، می جوان را دانشجویان تشکیل می

و بسیار حساس در زندگی نیروهاي کارآمد و فعال جوان در هر کشوري به شمار 

ها همراه است و با  رود، که اغلب با تغییرات زیادي در روابط اجتماعی و فردي آن می

 شماري بی  دانشجویان جهت انجام تکالیف یا مطالعه و تحقیق، ساعاتکه اینتوجه به 

وجوهاي  جست گذرانند، استفادة ناصحیح از اینترنت و را به استفاده از اینترنت می

ها را از رسالت اصلی  تنها آن برنامه نه هدف و بی صورت بی کنجکاوانۀ دانشجویان به

کند، بلکه به دلیل ایجاد نوعی اعتیاد به اینترنت و صرف  دانشگاه دور می اینترنت در

تواند عواقب نامطلوبی براي دانشجویان در  غت دانشجویان، میبیشترین زمان اوقات فرا

  . پی داشته باشد
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شود؛ که توجه کنیم  خصوص، هنگامی مشخص می اهمیت این موضوع به

هاي اجتماعی همواره در بین کاربران ایرانی از محبوبیت باالیی برخوردار بوده و  شبکه

د که به دلیل خصوصیات مربوط ترین اقشاري هستن جوانان و دانشجویان یکی از مهم

 بنابراین. گیرند هاي اجتماعی تلفن همراه قرار می به سن خود، بیشتر تحت تأثیر شبکه

هاي اجتماعی در اوقات فراغت و وابستگی  استفاده از شبکه مطالعه و تحقیق در مورد

رو یکی از موضوعاتی که موردتوجه جدي  ازاین. به آن امري مهم و ضروري است

ها و مطالعات قرارگرفته است،  گران عصر حاضر و محور بسیاري از پژوهشپژوهش

هاي اجتماعی و وابستگی به آن است، در  رابطه میان تمایل و گرایش جوانان به شبکه

هاي اجتماعی استفاده  شود که جوانان با چه اهدافی از شبکه واقع این پرسش مطرح می

  .کنند می

 

  مطالعات پیشین

شده است ازجمله پژوهش  هایی در داخل و خارج از کشور انجام ژوهشدر این راستا پ

 دانشجویان وابستگی اعتیادگونه به تلفن ندکه نشان داد) 1397(شاهرودي و همکاران 

  . همراه دارند

نیز نشان دادند که دانشجویان به تلفن همراه اعتیاد ) 1396(زاده و همکاران  یحیی

  . داشتند

هاي  ترین عوامل جذابیت شبکه که در پژوهش خود مهم) 1396(زمانی و تقی پور 

هاي نوین  یابی، استفاده از فناوري رسانی و اطالع اجتماعی تلفن همراه را اطالع

اي، تسهیل در روابط خانوادگی، تسهیل در روابط دوستان و آشنایان، تقویت  رسانه

هاي  ز فرصتهاي شخصی و استفاده ا ها و آگاهی ارتباطات گروهی، تقویت ارزش

  . تفریحی و سرگرمی بیان نمودند



 
 
 
 
 
 
 

  61  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

هاي  کاربست شبکهکه در پژوهشی نشان دادند ) 1394(معینی کیا و همکاران 

باشد   درصد می8/58اجتماعی مجازي در بین دانشجویان، با هدف تعامل با دوستان برابر 

مله ازج(که بیشترین درصد بوده و با هدف انجام کارهاي پنهانی، خصوصی و دزدکی 

  . اند  درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده5/5با ...) کارهاي سیاسی و

هاي اجتماعی  در بررسی خود نشان داد بیشتر دانشجویان از شبکه) 1394(خلیلی 

هاي اجتماعی استفاده   دقیقه از شبکه140طور متوسط  کنند، دانشجویان روزانه به استفاده می

  . ها سرگرمی بود هاي اجتماعی از دیدگاه آن استفاده از شبکهترین دلیل  کردند و مهم می

شده نشان داد که تلفن همراه در اوقات فراغت  در پژوهش انجام) 1394(شهبندي 

ها بیشتر در اوقات فراغت خود از این ابزار  جوانان داراي اهمیت بسزایی است و آن

  . کنند استفاده می

دند که نمرة وابستگی به تلفن همراه در بین بیان نمو) 1393(منصوریان و همکاران 

) 1392(بر اساس نتایج پژوهش شهبازي و همکاران . دانشجویان در حد متوسط بود

توانند با نداشتن تلفن   درصد از دانشجویان عنوان کرده بودند که نمی59نزدیک به 

  . همراه کنار بیایند

دادند تأکید دارند؛ امروزه، در پژوهشی که انجام ) 1393(زاهد بابالن و همکاران 

اند و آنان  ناپذیر زندگی بسیاري از دانشجویان شده هاي اجتماعی جزء جدایی شبکه

  . کنند ها سپري می توجهی از وقت خود را در این شبکه بخش قابل

هاي  دالیل استفاده از شبکهبه این نتیجه رسیدند که ) 1392(نیا و همکاران  جوادي

تیب اهمیت، براي ارتباط با دوستان قدیمی، ارتباط با دوستان اجتماعی مجازي به تر

کنونی، سرگرمی، پیدا کردن دوستان جدید، استفاده از تجربیات دیگران، آموزش و به 

  . گذاري تصاویر بود اشتراك

به نقل از گزارش مؤسسه مطالعات اینترنت ) 1392(اکبري تبار و اسکندري پور 

هاي اجتماعی مجازي را حفظ تماس و ارتباط  ده از شبکهدالیل اصلی استفا) 2011(پیو 

با دوستان فعلی، حفظ تماس و ارتباط با خانواده، برقراري ارتباط با دوستانی که در 
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ها و عاداتی  ها ارتباطی نداریم، ارتباط با کسانی که عالیق، سرگرمی دنیاي واقعی با آن

هاي افراد  ها و کامنت ز مطالب، پستمشابه ما دارند، پیدا کردن دوستان جدید، آگاهی ا

  . ذکر کردند...) سیاستمداران، ورزشکاران، هنرمندان و (شده  شناخته

در پژوهشی که به انجام رساند بیان نمود که یکی از دالیل ) 2018(آکسوي 

وابستگی و اعتیاد به اینترنت نیاز به معاشرت بود به این صورت که مردان بیشتر به 

ستان جدید و زنان بیشتر به برقراري ارتباط با دوستان فعلی خود عالقه دنبال یافتن دو

  ). Aksoy, 2018: 861(داشتند 

 60 تا 31نشان داد که بیشتر دانشجویان از ) 2017(نتایج پژوهش آکاکاندلوا و والوبیتا 

افراد به % 4/22هاي اجتماعی هستند عالوه بر این  طور روزانه درگیر شبکه دقیقه به

  ). Akakandelwa & Walubita, 2017: 1(هاي اجتماعی وابستگی اعتیادگونه داشتند  شبکه

هاي اجتماعی در میان دانشجویان در  تاکنون مطالعات چندي در خصوص شبکه

ها  ها انگیزة دانشجویان در استفاده از این شبکه شده است اما، اغلب پژوهش ایران انجام

شود که   مروري بر تحقیقات پیشین مشاهده میاند و با را مورد مطالعه قرار داده

هاي اجتماعی با  ها موضوع رابطۀ میزان وابستگی دانشجویان به شبکه کدام از آن هیچ

اند و از این نظر تحقیق حاضر داراي  اهداف استفاده از آن را مورد مطالعه قرار نداده

بینی میزان وابستگی  پیشرو این پژوهش قصد دارد به  ازاین. باشد تازگی بوده و بدیع می

در . ها بپردازد هاي اجتماعی از طریق اهداف استفاده از این شبکه دانشجویان به شبکه

  : استزیراین راستا پژوهشگر به دنبال آزمون فرضیات 

  .باشند هاي اجتماعی وابسته می  کشور به شبکه9هاي منطقۀ  دانشجویان دانشگاه -

ي اجتماعی تلفن همراه با میزان وابستگی به این ها  بین اهداف استفاده از شبکه -

 .ها رابطه وجود دارد شبکه

ها را  هاي اجتماعی تلفن همراه وابستگی به این شبکه اهداف استفاده از شبکه -

  .کند بینی می پیش



 
 
 
 
 
 
 

  63  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

  روش پژوهش

 همبستگی است که به بررسی رابطۀ میزان وابستگی -روش پژوهش توصیفی

بینی میزان این  هاي اجتماعی و پیش  کشور به شبکه9طقه هاي من دانشجویان دانشگاه

جامعۀ آماري . پردازد هاي اجتماعی می وابستگی از طریق اهداف استفاده از شبکه

 دانشگاه بیرجند، صنعتی 6 کشور بود که 9هاي منطقه  پژوهش دانشجویان دانشگاه

شرکت در تحقیق بیرجند، کوثر بجنورد، بجنورد، نوین سبزوار و حکیم سبزوار جهت 

 نفر از دانشجویان دختر و پسر به روش 1211که تعداد . اعالم آمادگی نمودند

؛ در )1جدول (عنوان حجم نمونه انتخاب شدند  اي به  طبقه-گیري تصادفی نمونه

بخش اول پرسشنامه . پژوهش حاضر از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید

یان مورد مطالعه شامل مشخصات فردي مشتمل مربوط به سؤاالت دموگرافیک دانشجو

بر جنس، وضعیت تأهل، وضعیت سکونت و سطح تحصیالت دانشجویان و بخش دوم 

ها،  یابی بر روایی، قبل از طراحی پرسشنامه منظور دست به. شامل سؤاالت پژوهش بود

منابع براي مثال از . هاي اجتماعی تلفن همراه انجام شد مطالعۀ مقدماتی پیرامون شبکه

نظران و  هاي نشریات الکترونیکی معتبر و مصاحبه با برخی از صاحب اي، پایگاه کتابخانه

براي تعیین . ها بر اساس نظر آنان تدوین گردید دانشجویان استفاده گردید و شاخص

هاي اجتماعی  نظران در زمینۀ شبکه روایی محتوایی پرسشنامه از خبرگان و صاحب

  . استفاده شد

نظران و  نظر اصالحی صاحب وبرگشت پرسشنامه و اعمال  بار رفتپس از چند

 نفر از دانشجویان توزیع و 30اطمینان از برخورداري از روایی الزم، پرسشنامه بین 

پس ). α=87/0(پایایی آن با استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ بررسی و تأیید شد 

جویان در زمینه پژوهش و کسب ها و توجیه دانش  دانشگاهمسئوالناز هماهنگی با 

رضایت از آنان با اطمینان از محرمانه بودن اطالعات، پرسشنامه توزیع و پس از تکمیل 

آوري و کدبندي و  هاي این پژوهش پس از جمع آزمون پایایی داده. آوري شدند جمع
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هاي آمار   با استفاده از شاخص20 نسخه SPSSافزار آماري  ورود به رایانه توسط نرم

تی تک (هاي آمار استنباطی  و روش) میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی(توصیفی 

) گام به اي، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی ساده و گام نمونه

  .وتحلیل شد تجزیه

  

   محاسبه حجم نمونه آماري به تفکیک دانشگاه-1جدول 

  بیرجند  دانشگاه
صنعتی 

  بیرجند
  دبجنور  کوثر بجنورد

نوین 

  سبزوار
  حکیم سبزوار

حجم حدودي 

  جمعیت آماري
12000  2500  2200  2881  900  10200  

اساس  حجم نمونه بر

  جدول مورگان
373  333  327  338  269  370  

  350  27  250  136  62  386  حجم نمونه آماري

  

  هاي پژوهش یافته

  معرفـی بخـش توصـیفی بـه   . شـود  هاي پـژوهش حاضـر در دو بخـش ارائـه مـی         یافته

پردازد و بخش اسـتنباطی بـه آزمـون فرضـیات          ویان می گهاي دموگرافیک پاسخ    ویژگی

تحقیق اختصاص دارد و جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون     

  .شده است  استفاده) گام به گام(و تحلیل رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه 

  

  هاي توصیفی یافته

 حضور داشتند که از این 9هاي منطقه  ر از دانشجویان دانشگاه نف1211در این پژوهش 

دهندگان   درصد از کل پاسخ5/62اند که  دهندگان دختر بوده  نفر از پاسخ753تعداد 

   درصد از کل 1/37اند که  دهندگان پسر بوده  نفر از پاسخ449باشند و  می



 
 
 
 
 
 
 

  65  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

و غیربومی بودند و در دهندگان مجرد  همچنین اکثریت پاسخ. باشند دهندگان می پاسخ

کننده در پژوهش  هاي شرکت نمودند که در بین دانشگاه مقطع کارشناسی تحصیل می

  .باشد بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه بیرجند می

  

   کشور9هاي منطقه  هاي دموگرافیک دانشجویان دانشگاه  ویژگی-2جدول 

  درصد فراوانی    متغیر

 5/62  دختر

 1/37  پسر

  

  جنس

 7/0  پاسخ بی

 7/82  مجرد

 0/15  متأهل

  

  وضعیت تأهل

 2/2  پاسخ بی

 4/84  کارشناسی

 6/3  کارشناسی ارشد

 6/0  دکترا

  

  مقطع تحصیلی

  9/11  پاسخ بی

 5/28  بومی

 6/66  غیربومی

  

  وضعیت سکونت

  5/4  پاسخ بی

 2/11 بجنورد کوثر دانشگاه

 6/20 بجنورد دانشگاه

 2/2 سبزوار وینن دانشگاه

 9/28 سبزوار حکیم دانشگاه

 9/31 بیرجند دانشگاه

  

  

  دانشگاه

 1/5 بیرجند صنعتی دانشگاه
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  هاي استنباطی یافته

هاي اجتماعی در بین دانشجویان  در این قسمت به بررسی میزان وابستگی به شبکه

  . استشده  پرداخته کشور9هاي منطقه  دانشگاه

  

هاي اجتماعی وابسته   کشور به شبکه9ي منطقۀ ها  دانشجویان دانشگاه:1فرضیه 

  .باشند می

ها از توزیع نرمال تبعیت  ابتدا به کمک نمودار احتمال نرمال مالحظه گردید داده

  .دنکن می

 
هاي اجتماعی   بررسی نرمالیتی براي متغیر میزان وابستگی به شبکه-1نمودار 

  کشور9هاي منطقه  دانشجویان دانشگاه

  

هاي اجتماعی را بین  اي میزان وابستگی به شبکه  تی تک نمونهبه کمک آزمون

  .مقایسه گردید=) 3( با مقدار میانگین 9دانشجویان منطقه 

  



 
 
 
 
 
 
 

  67  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

هاي منطقه  هاي اجتماعی دانشجویان دانشگاه  آمار توصیفی براي میزان وابستگی به شبکه-3جدول 

  کشور9

   تعداد  میانگین  انحراف معیار

  ابستگیو 1203 0844/3 94027/0

  

هاي اجتماعی دانشجویان  اي براي میزان وابستگی به شبکه  آزمون تی تک نمونه-4جدول 

  کشور9هاي منطقه  دانشگاه

Pمقدار    tدرجه آزادي   آماره   

 وابستگی 1202 112/3 002/0

      

 شده است، میانگین وابستگی به 05/0با توجه به سطح معناداري که کمتر از  

عی تفاوت معناداري با مقدار میانگین داشته و با توجه به جدول آمار هاي اجتما شبکه

باشد و این مقدار   می084/3گردد که میانگین برابر  توصیفی براي این متغیر مالحظه می

هاي اجتماعی  دهد وابستگی به شبکه دارد و نشان می=) 3(تفاوت معناداري با میانگین 

  .تبین دانشجویان از حد متوسط بیشتر اس

  

 هاي مجازي میزان وابستگی دانشجویان به اهداف استفاده از شبکه: 2فرضیه 

 .کند بینی می  کشور پیش9هاي اجتماعی را در بین دانشجویان منطقه  شبکه

هاي   ابتدا همبستگی بین اهداف استفاده از شبکهیادشدهبراي بررسی فرضیه 

جه به نرمال بودن متغیرهاي با تو. ها بررسی شد اجتماعی با وابستگی به این شبکه

  :تحقیق از همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد
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هاي اجتماعی با   آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه اهداف استفاده از شبکه-5جدول 

 هاي اجتماعی وابستگی به شبکه

  

ی
سرگرم

ت و 
ت فراغ
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توان گفت   می05/0ها از  با توجه به کمتر بودن سطح معناداري همه آزمون

. باشد ها مثبت و معنادار می هاي اجتماعی با اهداف استفاده از شبکه وابستگی به شبکه

هاي اجتماعی بر وابستگی به این  براي بررسی تأثیر ابعاد اهداف استفاده از شبکه

اي متغیرها از تحلیل رگرسیون خطی ساده  ها، با توجه به سطح سنجش فاصله شبکه

 .شده است  ارائه) 6( نتایج در جدول .کمک گرفته شد

  



 
 
 
 
 
 
 

  69  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

هاي اجتماعی بر   آنالیز واریانس تحلیل رگرسیون خطی ساده اهداف استفاده از شبکه-6جدول 

 ها وابستگی به شبکه

مجموع   

  مربعات
  درجه آزادي

میانگین 

  مربعات
Fآماره  

سطح 

  معناداري

  0001/0  27/131  44/103 1  44/103  رگرسیون

      78/0  1195  63/941  مانده باقی

        1196  07/1045  کل

  

دهد که یک رابطه خطی معنادار بین   نشان می6نتایج تحلیل واریانس در جدول 

با توجه به (ها وجود دارد  هاي اجتماعی و وابستگی به شبکه اهداف استفاده از شبکه

در ادامه ضرایب مدل رگرسیون بررسی ). 05/0کمتر بودن سطح معناداري آزمون از 

  .دش

 
 ها هاي اجتماعی بر وابستگی به شبکه  ضرایب مدل رگرسیون اهداف استفاده از شبکه-7جدول 

  ضرایب غیراستاندارد

  

B 
خطاي 

  برآورد

ضرایب 

  استاندارد بتا
tسطح معناداري  آماره  

  0001/0  005/22    09/0  06/2 مقدار ثابت  

اهداف استفاده از   

  هاي اجتماعی شبکه

40/0  03/0  31/0  45/11  0001/0 

 
تـوان رابطـه خطـی زیـر را بـر اسـاس تحلیـل         با توجه به نتایج بدست آمـده مـی       

 :رگرسیون بیان کرد

 هاي مجازي وابستگی به شبکه= 06/2+ 40/0) هاي اجتماعی اهداف استفاده از شبکه (
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هاي اجتماعی   به این معنی است که اگر اهداف استفاده از شبکهیادشدهرابطه 

هاي اجتماعی  واحد افزایش یا کاهش داشته باشد، وابستگی به شبکهاندازه یک  به

 . افزایش یا کاهش خواهد داشت40/0اندازه  به

هاي اجتماعی و  بندي ارتباط بین اهداف استفاده از شبکه در ادامه جهت مدل

گام کمک  به ها از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام وابستگی به شبکه

اهداف (گام متغیرهاي مستقل  به در تحلیل رگرسیون به روش گام. شده است گرفته

وابستگی به (با توجه به میزان همبستگی با متغیر وابسته ) هاي اجتماعی استفاده از شبکه

ها در  که حضور آن شوند و درصورتی یک به مدل اضافه می به یک) هاي اجتماعی شبکه

 .شده است   ارائه8ج در جدول نتای. شوند مدل معنادار نباشد از مدل حذف می

  

هاي اجتماعی و   تحلیل آنالیز واریانس رگرسیون خطی چندگانه اهداف استفاده از شبکه-8جدول 

 ها وابستگی به شبکه

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

میانگین  درجه آزادي

 مربعات

Fسطح   آماره

  معناداري

  0001/0 34/44 81/32 4 25/131 رگرسیون

   74/0 1067 54/789 باقیمانده

    1071 80/920 کل

 

دهد که یک رابطه خطی معنادار بین   نشان می8نتایج تحلیل واریانس در جدول 

با (ها وجود دارد  هاي اجتماعی و وابستگی به شبکه برخی از اهداف استفاده از شبکه

 ضرایب در ادامه به دنبال برآورد). 05/0توجه به کمتر بودن سطح معناداري آزمون از 

  .مدل رگرسیون هستیم

  



 
 
 
 
 
 
 

  71  ...   هاي اجتماعی تلفن همراه بینی وابستگی به شبکه پیش

هاي اجتماعی و   ضرایب معنادار رگرسیون خطی چندگانه اهداف استفاده از شبکه-9 جدول 

 ها وابستگی به شبکه

ضرایب 

 غیراستاندارد

ضرایب 

  استاندارد

 

B  خطاي

 برآورد

 بتا

tسطح معناداري   آماره 

  0001/0  60/17  103/0  81/1  مقدار ثابت

راغت و پرکردن اوقات ف

 سرگرمی

16/0 028/0 20/0 72/5 0001/0 

ارتباط با دوستان و نزدیکان 

 قدیمی

10/0  026/0  12/0  87/3  0001/0  

  007/0  70/2  09/0  029/0  07/0  خدمات گستردگی در تنوع

  02/0  32/2  06/0  028/0  06/0  ثبت رکورد در الیک بیشتر

  

 
مدل رگرسیون چندگانه به روش در ) شده متغیرهاي حذف( ضرایب غیرمعنادار -10جدول 

 گام به گام

ضریب  

  استاندارد

tسطح معناداري  آماره 

 74/0  32/0 012/0  جویی در هزینه صرفه

  83/0  -20/0  -008/0  ثبت رکورد در بیشترین پست

  39/0  85/0 027/0  تنوع در مبادله اطالعات

  52/0  -64/0  -022/0  هاي آنالین رقابت در بازي

  61/0  49/0  017/0  یابی دوست

  44/0  76/0  025/0 جوك و طنزگرایی

  40/0  83/0  026/0  ارتباط تصویري

  78/0  27/0  008/0 اجتماعی-مبادله ایده و مبادله فرهنگی 
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توان رابطه خطی زیر را بر اساس عوامل معنادار  دست آمده می با توجه به نتایج به

  :ها بیان کرد ی به شبکهبینی وابستگ هاي اجتماعی در پیش اهداف استفاده از شبکه

 ها وابستگی به شبکه= 81/1 + 16/0× پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی + 

  10/0× ارتباط با دوستان و نزدیکان قدیمی  + 07/0×تنوع گستردگی در خدمات +

  06/0 × ثبت رکورد در الیک بیشتر

  

اغت و  به این معنی است که اگر امتیاز متغیر پر کردن اوقات فریادشدهرابطه 

هاي  اندازه یک واحد افزایش یا کاهش داشته باشد، وابستگی به شبکه سرگرمی به

 واحد افزایش یا کاهش خواهد داشت و همچنین 16/0اندازه  طور متوسط به اجتماعی به

اندازه یک واحد افزایش یا کاهش  اگر امتیاز متغیر ارتباط با دوستان و نزدیکان قدیمی به

 واحد افزایش 10/0اندازه  طور متوسط به هاي اجتماعی به  به شبکهداشته باشد، وابستگی

اندازه  یا کاهش خواهد داشت و همچنین اگر امتیاز متغیر تنوع گستردگی در خدمات به

 07/0اندازه  هاي اجتماعی به یک واحد افزایش یا کاهش داشته باشد وابستگی به شبکه

گر امتیاز متغیر ثبت رکورد در الیک واحد کاهش یا افزایش خواهد داشت و همچنین ا

هاي اجتماعی  اندازه یک واحد افزایش یا کاهش داشته باشد وابستگی به شبکه بیشتر به

 . واحد کاهش یا افزایش خواهد داشت06/0اندازه  به

  

  :هاي مدل رگرسیون فرض نیکویی برازش و پیش

تناد هستند که دریک تحلیل رگرسیون زمانی نتایج بدست آمده معتبر و قابل اس

ها در مدل رگرسیون خطی  فرض این پیش. هاي استفاده از مدل برقرار باشد فرض پیش

ها و همگنی واریانس  ها، استقالل باقیمانده  نرمال بودن باقیمانده:اند از ساده عبارت

  :شده است ها که در ادامه به بررسی این سه مورد پرداخته مانده باقی
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 ):خطاهاي مدل(ا ه نرمال بودن باقیمانده

براي بررسی نرمال بودن خطاها از نمودار احتمال نرمال استفاده شد که نتایج 

  .حاکی از نرمال بودن خطاها است

Normal Q-Q Plot of Unstandardized Residual
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  بررسی نرمالیتی خطاهاي مدل-2نمودار 

  

  :ها مانده استقالل باقی

اتسون کمک گرفته و-اي به نام دوربین ها از آماره براي بررسی استقالل باقیمانده

 باشد 2 و اگر مقدار آن نزدیک عدد 4 تا 0مقدار این آماره عددي است بین . شد

عنوان یک معیار معموالً اعداد بین  به. هاي رگرسیون است دهنده استقالل باقیمانده نشان

در مدل رگرسیون . ها دارند  نشان از استقالل باقیمانده3 تا 1 و یا اعداد بین 5/2 تا 5/1

 شده است که مؤید برقراري فرض 69/1شده مقدار آماره دوربین واتسون برابر  جامان

 .باشد ها می استقالل باقیمانده
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  :ها همگنی واریانس باقیمانده

هـاي مـدل رگرسـیون     واریانس باقیمانـده ) برابري(هاي بررسی همگنی  یکی از راه  

هرگـاه  . شده اسـت  بینی یر پیشها در برابر مقاد خطی استفاده از نمودار پراکنش باقیمانده  

دهندة برقراري    پراکندگی نقاط رسم شده در این نمودار روند خاصی نداشته باشد نشان           

باشد که این موضـوع در نمـودار زیـر مالحظـه              ها می   فرضیه همگنی واریانس باقیمانده   

  .ها برقرار است  فرضیه همگنی واریانس باقیمانده3شود، یعنی بر اساس نمودار  می

  

Regression Standardized Predicted Value
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شده رگرسیون اهداف  بینی ها در مقابل مقادیر پیش  پراکندگی باقیمانده-3نمودار 

 ها هاي اجتماعی بر وابستگی به شبکه استفاده از شبکه

  

 :نیکویی برازش مدل

 .شده است برازش مدل ارائه) خوبی(هاي نیکویی  در جدول زیر برخی از شاخص
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هاي اجتماعی بر  ی برازش رگرسیون اهداف استفاده از شبکههاي نیکوی  شاخص-11جدول 

 ها وابستگی به شبکه

خطاي استاندارد 

  برآورد
  همبستگی  ضریب تعیین  شده ضریب تعیین تصحیح

86/0  139/0  143/0  37/0  

 

 هاي اجتماعی با وابستگی به شده، بین اهداف استفاده از شبکه  بر اساس نتایج بیان

همچنین ضریب تعیین مدل .  وجود دارد37/0ی به میزان ها همبستگی مثبت شبکه

 درصد تغییرات 3/14 درصد است و به این معنی است که حدود 3/14رگرسیون برابر 

عالوه . شود ها تبیین می وسیله اهداف استفاده از شبکه هاي اجتماعی به وابستگی به شبکه

باشد که شاخصی است   می86/0ها خطاي استاندارد برآورد در این مدل برابر  بر این

شود و هر چه مقدار آن کمتر باشد بهتر  ها از آن استفاده می نسبی و براي مقایسه مدل

  .است

 

  گیري بحث و نتیجه

ترین  هاي ارتباطی است که برجسته یکی از اتفاقات مهم در حال حاضر، ظهور فناوري

دهندة فضاي  لترین عوامل تشکی هاي اجتماعی است که اصلی آن اینترنت و شبکه

هاي اجتماعی مجازي رو به  استفاده جوانان ایرانی از شبکه. شوند مجازي، شناخته می

ترین و پرتعدادترین گروه   پرجمعیت؛طور گریزناپذیري، جوانان باشد و به گسترش می

با توجه به نتایج . نسلی ایران، در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضاي مجازي هستند

توان  ز پژوهش حاضر و با توجه به پیشینۀ نظري و پژوهشی تحقیق، میبدست آمده ا

هاي اجتماعی مجازي و برخورداري از خدمات متعدد آن امري  گفت عضویت در شبکه

رسانی  ناپذیر بوده و الزمۀ انطباق با تکنولوژي روز و مدیریت آن، نیاز به اطالع اجتناب

 .دکن ریزي قوي و مداوم را ایجاب می و برنامه
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هـاي اجتمـاعی تلفـن همـراه در بـین       مطالعه حاضر نشان داد وابستگی بـه شـبکه        

تواند  هاي اجتماعی می استفاده زیاد از شبکه. دانشجویان بیشتر از حد متوسط بوده است     

ایـن نتیجـه بامطالعـه شـاهرودي و همکـاران      . تأثیراتی را بر کاربر به همراه داشته باشد     

کـه بـه وضـعیت اعتیـاد بـه تلفـن همـراه در              ) 1393(، منصوریان و همکـاران      )1397(

مطالعـه   آنکه این نتایج با     حال. پرداخت همسو است    دانشجویان علوم پزشکی تهران می    

که به بررسی شیوع اعتیاد به تلفن همراه در دانـشجویان     ) 1396(یحیی زاده و همکاران     

هم سـو نیـست کـه    ) 2017(پرداخت و نتایج پژوهش آکاکاندلوا و والوبیتا    پرستاري می 

تواند متفاوت بودن ابزار تشخیص میزان وابستگی افراد بـه            احتماالً یکی از دالیل آن می     

هـاي   در تبیین علت وابستگی دانشجویان به شـبکه      . ها باشد   تلفن همراه در این پژوهش    

توان گفت که امکانات تفریحی و ورزشی مناسب و درخور قشر جوان در               اجتماعی می 

ها، امکانات و قابلیت دسترسی سریع و    اکافی بوده و از سوي دیگر جذابیت      این منطقه ن  

آسان به تلفن همراه جهت پر کردن اوقات فراغت باعث گرایش بیشتر دانـشجویان بـه                

  . هاي اجتماعی شده است این شبکه

 درصـد از  59، نزدیـک بـه    )1392(بر اساس نتایج پژوهش شـهبازي و همکـاران          

توانند با نداشتن تلفن همراه کنار بیایند که نشانگر           بودند که نمی   دانشجویان عنوان کرده  

وابستگی آنان به تلفن همراه بوده و میزان وابستگی به تلفن همراه با توجـه بـه درصـد                

بـا  . ذکرشده بیشتر از حد متوسط بوده و از این لحاظ با پژوهش حاضر همخـوانی دارد       

 کـشور  9ی اعتیادگونه در دانـشجویان منطقـۀ        نتایج نشان داد که وابستگ     که  اینتوجه به   

توانـد باعـث افـت تحـصیلی      بیشتر از حد متوسط اسـت و اسـتفاده افراطـی از آن مـی     

تواند  مدت می شان شود و در طوالنی هاي دانشجویان و کاهش برقراري ارتباط با خانواده

زشـی و   اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد نماید؛ بنابراین الزم اسـت مـسئوالن آمو             

هـاي آموزشـی      ها این مهم را در نظر گرفته و ضمن برگـزاري کارگـاه              فرهنگی دانشگاه 

جهت افزایش آگاهی از پیامدهاي مثبت و منفی تلفـن همـراه بـر زنـدگی تحـصیلی و                   
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هایی نیز جهت اسـتفاده بهینـه اوقـات فراغـت      شخصی و مدیریت استفاده از آن، برنامه     

   .اینددانشجویان در این منطقه تدوین نم

سازي فضاي خانواده از نظر عاطفه و محبت هم کمک زیادي به       عالوه بر این غنی   

هاي اجتماعی را مطرح  هاي پیدا و پنهان شبکه    حال که عیب  . کند  مدیریت این ماجرا می   

باشد، الزم است اشاره نمود کـه   کردیم که وابستگی به آن به دالیل ذکرشده مناسب نمی  

کنیم و کـافی   سیار بیشتر از چیزي است که اغلب ما فکر میهاي مجازي ب    ظرفیت شبکه 

خواهیم تا بتوانیم بهتر و مفیدتر از اطالعات     است بدانیم که از خود و از زندگی چه می         

وري  توانند به بهره هایی باشیم که می ها بهره ببریم یا به دنبال روش   موجود در این شبکه   

  .کمک کنندهاي اجتماعی براي عموم  هرچه بیشتر شبکه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین اهداف پرکردن اوقات فراغت، ارتباط با 

نزدیکان و دوستان، تنوع در استفاده از خدمات و ثبت رکورد در الیک بیشتر با 

 وجود دارد و این اهداف 37/0ها همبستگی مثبتی به میزان  وابستگی به این شبکه

هاي اجتماعی تلفن  تگی دانشجویان به شبکه درصد میزان وابس3/14بینی کنندة  پیش

تفصیل به  روند که در ادامه به تفکیک در مورد هرکدام از اهداف به همراه به شمار می

گونه که ذکر شد دانشجویان با هدف پرکردن اوقات  همان. بحث خواهیم پرداخت

ژوهش هاي اجتماعی تلفن همراه وابستگی دارند که از این نظر با پ فراغت به شبکه

  . باشد همسو می) 1393(و زاهد بابالن و همکاران ) 1394(شهبندي 

شده یکی از علل مصرف باالي اینترنت در میان  با توجه به تحقیقات انجام

نوجوانان و جوانان، پر کردن اوقات فراغت است؛ زیرا امکانات ورزشی یا تفریحی 

کنند که  ها نیز از این امر استقبال می ادهاکثر خانو. اندازه کافی در اختیار آنان قرار ندارد به

ها با یک کامپیوتر و اشغال خط تلفن سرگرم باشند،  نوجوانان در خانه و در کنار آن

مراتب   در صورت استفاده نامناسب از اینترنت، آثار منفی و مخرب آن بهکه اینغافل از 

 میزان نسبتاً باالي همچنین با توجه به. هاي دیگر است تر از بسیاري از سرگرمی بیش

اي که اوقات  العاده زمان اوقات فراغت دانشجویان و همچنین با توجه به حساسیت فوق
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ها و  تواند آسیب توجهی به آن می تفاوتی و بی فراغت در زندگی افراد دارد و اندکی بی

هاي  پذیري انحرافات فراوانی را به بار آورد و بسیاري از انحرافات اخالقی و آسیب

هاي اوقات  رسد که برنامه افتد ضروري به نظر می تماعی نیز در همین زمان اتفاق میاج

وسیله بسیاري از  گیري صحیح و سالم انتخاب شود تا بدین فراغت با جهت

هاي فردي و  هاي روحی و جسمی و اجتماعی درمان یافته و خالقیت نابسامانی

  . اجتماعی به بار آید

 بین پرکردن اوقات فراغت دانشجویان با که ینادر این پژوهش با توجه به 

هاي اجتماعی تلفن همراه ارتباط معناداري وجود دارد پیشنهاد  وابستگی به شبکه

بخش و  کننده و لذت آفرین، سرگرم هاي اوقات فراغتی که هم شادي شود که از برنامه می

ها   این برنامهکه اینضمن . باشد استفاده گردد هم متضمن رشد و کمال دانشجویان می

همچنین این . باید سعادت فردي و سالمت اجتماعی آنان را نیز به همراه داشته باشد

وتفریط در آن مشاهده نشود و به  د و افراطنها باید از نوعی تعادل برخوردار باش برنامه

. توان از این زمان به نحو احسنت استفاده کرد ریزي خوب می عبارتی با یک برنامه

توانند از این زمان براي بیان معیارهاي زندگی سالم و  ها می مربیان و رسانهوالدین، 

 .هاي اجتماعی در میان قشر جوان و نوجوان استفاده کنند پیشگیري از آسیب

هاي اجتماعی   با توجه به نتایج تنوع در استفاده از خدمات در استفاده از شبکه

هاي اجتماعی داشته و  وابستگی به شبکهطور معناداري رابطه مثبتی با  تلفن همراه به

  رو در کنار رشد و  باشد؛ ازاین ها می کنندة میزان وابستگی به این شبکه بینی پیش

شود اهمیت  ها می هاي اجتماعی آنچه باعث وابستگی به این شبکه توسعۀ شبکه

قات هاي تلفن همراه براي پرکردن او افزارها و برنامه ازپیش ایجاد تنوع در نرم بیش

هاي  این نتیجه با پژوهش. باشد فراغت جوانان و تأمین نیازهاي مختلف این قشر می

، اکبري تبار و اسکندري )1394(، خلیلی )1396(پور  شده توسط زمانی و تقی انجام

هاي اجتماعی تلفن همراه که  به همین دلیل امکانات شبکه. باشد همسو می) 1392(
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تواند قسمتی از وقت  هاي طنز و سرگرمی است می افزارهاي مختلف و گروه شامل نرم

نظر از تبعات آن، کاربر مورد  آزاد و حتی مفید کاربران را به خود مشغول کرده و صرف

هاي  ویژه وقتی این زمان در گروه نظر را براي لحظه یا ساعتی سرگرم و شاد نماید، به

ریح و سرگرمی تواند فرصتی براي یک تف خانوادگی یا دوستانه سپري شود می

از این تنوع در راستاي که گردد   پیشنهاد میبنابراینخانوادگی و دوستانه مجازي باشد؛ 

ساز کار و اشتغال براي جوانان باشد و همچنین  افزارهاي کاربردي که زمینه طراحی نرم

مند شد و فقط از این تنوع در  ها را رفع نماید بهره نیازهاي تحصیلی و آموزشی آن

  .گذرانی بیهوده استفاده نشود ارها جهت سرگرمی و وقتافز نرم

طـور معنـاداري رابطـه مثبتـی بـا       با توجه به نتایج ارتباط با نزدیکان و دوستان بـه        

بینی آن را دارد که بـا         هاي اجتماعی تلفن همراه داشته و قابلیت پیش         وابستگی به شبکه  

کیـا و   ، معینـی )1396(پـور   ، زمانی و تقی)2018(شده توسط آکسوي  هاي انجام  پژوهش

) 1392(و اکبـري تبـار و همکـاران        ) 1392(، جوادي نیا و همکـاران       )1394(همکاران  

هـاي    توان ارتبـاط جوانـان در شـبکه         یکی از دالیل این وابستگی را می      . باشد  همسو می 

ها و عقاید خود را با     که فرد ایده    دیگر وقتی   عبارت  اجتماعی با همساالن خود دانست، به     

گیرد و  ها مورد تأیید و پذیرش قرار می گذارد، طبیعتاً از سوي آن مساالنش در میان می  ه

  . دهد که هر آنچه بگوید پذیرفتنی است نفس می این شرایط به او اعتمادبه

تواننـد در یـک    واسطه این فناوري نوین تمام کاربران در یک خانواده می        امروزه به 

صـورت خـصوصی و عمـومی در          و نزدیک خود به    زمان واحد با بسیاري از اقوام دور      

هـاي خـانوادگی بـه بحـث و      ارتباط باشند، از احوال یکدیگر باخبر شـوند و در گـروه        

هـاي    یکـی از ویژگـی      نظر پیرامون مسائل خانوادگی و اجتماعی بپردازند کـه ایـن            تبادل

 کـاربران   ها را سهل و آسان نمـوده اسـت و           هاي نوین بوده که ارتباط میان انسان        رسانه

هاي قـدیم و جدیـد کـه در مقـاطع         دوستان، آشنایان و همکالسی    هاي مختلفی از    گروه

شان وجود داشته و تمایل به ادامه آن ارتباطات دارنـد را تـشکیل داده و      مختلف زندگی 

  . نمایند ها مطالب مختلفی ردوبدل می در این گروه
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هاي   است که امکانات شبکهتفاوت این نوع ارتباط با روابط چهره به چهره در این   

ها  ها است از آن دهد که تمام کسانی را که سال اجتماعی مجازي به ما این فرصت را می  

ها در ارتباط باشیم، بـدون آنکـه نیـاز بـه هزینـه و       خبریم جستجو کرده و با تمام آن       بی

که انسان یـک موجـود اجتمـاعی اسـت و کیفیـت               ازآنجایی. زمانی اضافی داشته باشیم   

راحتی  ندگی او بستگی زیادي به کیفیت روابط انسانی و اجتماعی وي دارد، بنابراین به ز

توان با افزایش و بهبود رابطه با دیگر افراد همچـون دوسـتان، خـانواده و فامیـل بـه          می

  .هاي اجتماعی کمک کرد هاي خود به اینترنت و شبکه کاهش وابستگی

کورد در الیک بیشتر یکـی از اهـدافی          ثبت ر  ،هاي پژوهش حاضر    با توجه به یافته   

هاي  هاي اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه است که رابطۀ مثبتی با وابستگی به شبکه

ها   فضاي این شبکهکه اینبا توجه به . بینی آن را دارد  کشور دارد و قابلیت پیش  9منطقه  

 و قاب تصویر نیز     گیرد  چیز در قاب تصویر قرار می       فضایی دنیازده و مادي است و همه      

الیک گـرفتن بـه ارزش و هـدف،         شدن  چیزي جز ماده و عوامل مادي نیست و تبدیل          

کننـد تـا    شود و در ایـن فـضا همـه تـالش مـی            گرا می   وسوي زندگی مادي    یعنی سمت 

. شود رقابت ناسالمی شکل بگیرد بیشتري بگیرند و این امر باعث می     » الیک«اصطالح    به

باشند پس   بیشتر می » الیک«ردي که افراد درصدد گرفتن تعداد       در این راستا یکی از موا     

در همـین  . کننـد  شـدت آن را دنبـال مـی    هاي سلفی از خود است که به    از انتشار عکس  

میل گزارشی را در این خصوص منتشر کرده که در اصـل ماحـصل               رابطه روزنامه دیلی  

میـان دختـران نوجـوان    تحقیقی بوده که در مورد اثرات روحی روانی نگرفتن الیک در         

شده است و نـشان دادنـد کـه بـراي دختـران انتـشار عکـس سـلفی در                     انگلیسی انجام 

هاي اجتماعی آنالین براي آنکه دیگران آن را الیک کنند امـروزه بـسیار بیـشتر از            شبکه

سواري به همراه خـانواده ارزش دارد کـه ایـن مـورد بیـانگر           رفتن به دانشگاه و یا قایق     

  .باشد هاي اجتماعی می کنندگان از شبکه  الیک بیشتر در میان استفادهاهمیت تعداد
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رسد کـه وابـستگی بـه اینترنـت و      شده، به نظر می  با توجه به نتایج پژوهش انجام   

ویـژه در   اي رو به گـسترش بـه    هاي اجتماعی تلفن همراه با اهداف مختلف پدیده         شبکه

هاي اجتماعی با هدف  توانند از شبکه   ی دانشجویان م  که  این میان جوانان است و باوجود    

مبادله اطالعات روز علمی استفاده کنند اما نتایج نشان داد کـه بـا ایـن هـدف اسـتفادة               

نیز مـشاهده  ) 1395(کنند که این امر در پژوهش میرزایی و همکاران         چندانی از آن نمی   

زي رایج است اما هاي اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه را گردید که استفاده از شبکه

هـا اثرگـذار نیـست، در تبیـین ایـن همـسویی          هاي علمی آن    این استفاده در روند تبادل    

توان گفت که استفاده غیرضروري از تلفن همراه مانند ثبت رکورد در الیـک بیـشتر                  می

هـا شـده      توسط دانشجویان منجـر بـه اتـالف وقـت و افـت تحـصیلی و آموزشـی آن                  

هاي آموزشی و علمـی خـود    ز این قابلیت براي انجام فعالیتتوانستند ا که می   درصورتی

  . استفاده نمایند

گسترش استفاده از اینترنت و امکانات حاصل از این تکنولوژي و وابستگی به آن،             

توانـد چالـشی فـراروي انتقـال      هـاي فرهنگـی الزم، مـی        بدون فراهم آمدن زیرسـاخت    

 سبک زندگی به نسل بعـد محـسوب   ها، باورها و هنجارهاي ملی و مذهبی و در         ارزش

هاي کلی جامعـه، توجـه بـه حـل مـسائل و       ریزي  در سطح کالن و برنامه  بنابراینشود؛  

تواند راهکار مهمی براي کنتـرل        هاي مفرح و جذاب، می      مشکالت جوانان، ایجاد برنامه   

شـود    هـاي اجتمـاعی، باعـث مـی         اسـتفاده مـداوم از شـبکه      . وابستگی به اینترنت باشد   

طات چهره به چهره و تعامالت عمیق انسانی در درون خـانواده کـاهش یابـد و در      ارتبا

بنـابراین بایـد بـراي     . عمق جایگزین آن شـود      عوض ارتباطات مجازي گسترده ولی کم     

هایی اتخـاذ شـود تـا     هاي اجتماعی، تصمیم   شناخت و استفادة بهتر دانشجویان از شبکه      

هـاي ایـن    فراغت، دانشجویان از دیگر قابلیـت قصد پر کردن اوقات     عالوه بر استفاده به   

ریزي دقیق    شود برنامه    پیشنهاد می  بنابراین. هاي علمی خود بهره گیرند      رسانه در فعالیت  

ها، خانواده و نهادهاي آموزشی در ارتباط  هاي الزم از طریق رسانه منظور ارائۀ آموزش به
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گونـه و   فاده افراطـی و وابـسته    هاي اجتماعی و آثار منفی است       با استفاده صحیح از شبکه    

  . ها ارائه گردد نادرست از آن

روز  سازي استفاده صحیح از تلفن همراه در افراد، باال بـردن و بـه            همچنین فرهنگ 

 آوري اطالعات و ارتباطات ضروري ها با توجه به پیشرفت سریع فن      کردن اطالعات آن  

هـا و مـسئوالن     طـرف خـانواده  اقدامات کنترلـی مناسـب از  باید  عالوه بر این    . باشد  می

اسـتادان و  . آموزشی براي کاهش شدت وابستگی افراد به تلفـن همـراه صـورت گیـرد            

هاي آموزشی،  ها حضور یابند، کارگاه  نظران نیز جهت اشاعۀ دانش در این شبکه         صاحب

منظـور   هاي اجتماعی در دانشگاه به  هاي توجیهی با محوریت شبکه      نصب پوستر، کالس  

هاي این شبکه براي دانشجویان برگزار شود  ی در رابطه با کارکردها و قابلیترسان آگاهی

رسانی   ها در خصوص آگاهی     ها و کتاب    و به دانشجویان از طریق تدوین و انتشار جزوه        

  . ها اقداماتی صورت پذیرد از این شبکه

هاي اجتماعی در میان   مطالعات چندي در خصوص استفاده از شبکهکه این باوجود

شده است اما با توجه به گسترش روزافزون اسـتفاده از ایـن          انشجویان در ایران انجام   د

هـاي مثبـت و منفـی کـاربرد ایـن فنـاوري،        ها در میان دانشجویان و وجود جنبـه      شبکه

منظور استفاده بهینه از این فناوري اتخاذ گردد       هاي مناسب به    ریزي  ضروري است برنامه  

 پـس  گیري و آگاهی از وضعیت موجود ممکـن نیـست،          اندازهریزي بدون     و البته برنامه  

 الگـوي  تـا  شـود  انجـام  خـصوص  ایـن  در مقطعیمطالعات جامع و متعدد که نیاز است 

  .گردد مختلف مشخص هاي دوره در دانشجویان میان در اجتماعی هاي از شبکه استفاده

  

  تشکر و قدردانی

 ،انـشجویان حاضـر در مطالعـه       و د  مسئوالنوسیله از همکاري صمیمانه تمام        بدین

ذکر است این مطالعه بخشی از طـرح پژوهـشی         شایان. آید  تشکر و قدردانی به عمل می     

  .باشد  می1397/د/21809مورد تأیید دانشگاه بیرجند با شماره 
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