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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،مطالعه رابطه بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه باا اهماا کااري
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 4951-59به تحصيل اشتغا داشتند ،تشکيل ميدهند که شامل  4141نفر بودند .از بين کليه دانشآماوزان991 ،
نفر با توجه به جدو کرجسي و مورگان و با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده به عنوان نموناه انتخاا
شدند .پس از مراجعه به مدارس ،دانشآموزان حاضر در نمونه ،چهار پرساشناماه ميازان اساتفاده از شابکههااي
اجتماعي مجازي تلفن همراه (محقا سااهته  ،اهماا کااري ،احسااس تنهاايي و ساالمت عماومي را باه منواور
جمعآوري دادهها تکميل نمودند .روايي ابزارها به ترتيب از طري رواياي صاوري ،مالکاي ،همسااني دروناي و
ه زمان قابل قبو گزارش شده است .ه چنين ،پايايي آنها توسط آلفاي کرونباا محاسابه شاد کاه باه ترتياب
 0/85 ،0/54 ،0/88و  0/88به دست آمد .تجزيه و تحليال دادههاا از طريا آزماون همبسات ي پيرساون ،تحليال
رگرسيون هطي و با استفاده از  SPSSانجا شد .نتايج پژوهش نشان داد که ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي
مجازي با اهما کاري و احساس تنهايي رابطه مستقي و با سالمت روان رابطاه منفاي دارد .ها چناين ،متغيرهااي
اهما کاري تحصيلي ،احساس تنهايي و سالمت روان ميزان استفاده از شبکههاي مجازي تلفن همراه را پيشبيني
ميکند.
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مقدمه

اهما کاري 4عملي است که در نور او  ،هدفش هوشايند کردن زندگي اسات .ولاي ،در اغلاب
موارد جز استرس ،به ه ريخت ي و شکستهاي پياپي ،پيامد دي ري ندارد .الز به ذکر است که
تعلل ورزي هميشه مسأله ساز نيست .اما ،در اغلب موارد ميتواند از طريا ممانعات از پيشارفت و
عد دسترسي به اهداف ،پيامدهاي نامطلو

و جبران ناپذيري به همراه داشاته باشاد (Golestani

) .Bakht & Shokri, 2013از نور ريشهيابي نيز واژه التين تعللورزي يا اهما کاري مشت شاده
است از دو قسمت «رو به جلو »4و «از فردا »9تشکيل شده است .هر چند صحبت از اهماا کااري در
متنهاي مصر ،يونان و رو باستان به چش ميهورد؛ اما ،براي اولين بار اين لغت در زباان ان ليساي
و در سا  4918در ديکشنري آکسافورد آماده اسات ( . Steel, 2007اهماا کااري ياا باه آيناده
موکو کردن کارها ،عادتي است که در بسياري از افراد وجود دارد تا جايي که پژوهشا ران بار
اين باورند که اين ويژگي از تماياله ذاتي انسان است .اهما کاري تحصايلي باه تاأهير در انجاا
کارهاي تحصيلي گفته ميشود ( . Savari, 2012اهما کاري ،با توجه به پيچيدگي و مؤلفاههااي
شناهتي ،عااطفي و رفتااري آن ،توااهراه گونااگوني دارد .از آن جملاه مايتاوان اهماا کااري
تحصيلي ،اهما کاري در تصمي گيري ،اهما کاري روان رنجورانه و اهما کاري وسواسگونه را
نا برد .معمو ترين و متداو ترين شکل آن در حوزه تعلي و تربيت ،اهما کاري تحصايلي اسات
). Namian & Hossein Chari, 2011
در سا هاي اهير ،تعللورزي تحصيلي به عنوان نوعي نقص در هودتنويمي در معناي ناتواني
فرد در کنتر افکار ،هيجاناه ،عواطف و عملکرد مطاب با معيارهاي مورد نور هود مطرح شاده
اساات ( . Farran, 2004نتااايج بره اي از پااژوهشهااا (Hoover, 2005, Wolters, 2003,

) Hayckok, 1993, Ferrari, 1992نشان ميدهد که ميزان شيو اهما کاري تحصيلي بسيار بااال
است .از آنجايي که دانشآموزان اهما کار ،اغلب در کالس درس و محيط مدرسه ماورد اساتقبا
دي ر دانشآموزان و نيروهاي آموزشي و پرورشي قرار نميگيرند ،به نور مايرساد در ايان افاراد،
حس تنهايي نيز وجود داشته باشد .احساس تنهايي تجربهاي هم اني است و همه انسانها جدايي از
سن و جنس و نژاد و مذهب و غيره آن را در زندگي هود احساس ميکنند و زمان باه او رسايدن
1. Procrastination
2. Pro
3. Crastinus
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اين احساس در دوره نوجواني است ( . Brehm & Kassin, 1996برهي از عوامال عااطفي مانناد
ميزان احساس تنهايي ميتواند بر روي رفتارها و انتخا شيوههااي ارتبااطي افاراد تأثيرگاذار باشاد
(. Masen et al., cited in Rashid, 2008
مودي ( Moodi, 2001, cited in Johnson et al., 2001به طرح دو نو تنهاايي پرداهات
تنهايي هيجاني 4و تنهايي اجتماعي .4تنهايي هيجاني در صورتي پيش ميآيد که روابط صميمانه در
زندگي فرد موجود نباشد ،اما تنهايي اجتماعي زماني ر ميدهد کاه فارد ماورد توجاه نباشاد و در
حاشيه قرار گيرد ( . Naderi & Haghshenas, 2009به نور ميرسد ،افراد اهما کاار در مدرساه
داراي تنهايي اجتماعي باشند و به دليل ضعف در انجا به موقع و مناساب تکااليف در حاشايه قارار
گيرند.
طب عقيده پپال و پرلمن ( Peplau & Perlman, 1982, cited in Rostami, 2012احساس
تنهايي ،سه ويژگي اساسي دارد  .4از کاستيهاي ارتباط اجتماعي ناشاي مايشاود .4 .بياان ر ياک
تجربه ذهني ميباشد (يعني ،الزاماا باه معنااي انازواي اجتمااعي نمايباشاد .باه طاوري کاه شاخص
ميتواند بدون احساس تنهايي ،تنها باشد يا در بين يک گروه از مارد تنهاا باشاد .بناابراين ،ممکان
است ياک حاس باشاد ،ناه واقعيات  .9 .ناراحات کنناده و از نوار هيجااني پريشاان کنناده اسات.
همانطور که پپال و پرلمن يادآور شدند ،احساس تنهايي شرايط رواناي نامناساب را باراي افاراد باه
ارمغان ميآورد و بهدليل دوري از روابط (چاه تجرباه ذهناي و چاه تجرباه واقعاي  ،افاراد را دچاار
آسيبپذيري رواني ميکند که در نتيجه ،سالمت روان آنها به مخاطره ميافتد .در توجيه رابطه باين
احساس تنهايي و سالمت روان ميتوان به پژوهشي که نشان داد آزماودنيهااي باا احسااس تنهاايي
پايين و متوسط از سالمت عمومي بيشتري نسبت به آزمودنيهاي با احساس تنهايي باال برهوردارند
( ، Najafi, Dehshiri, Sheykhi, Dabiri, 2011اشاره کرد .کاار منيجار 9مايگوياد ساالمت
عمومي عباره است از حداکثر سازش فرد با جهان اطرافش به طوري که شادي و برداشت مفياد و
مؤثر و کامل وي را در پي داشاته باشاد ) .(Todur, 1996, cited in Pour Ramezan, 2006بار
اين اساس سالمت رواني ،دانشي است که به کمک فرد ميآيد تا بتواند باا محايط هاود ساازگاري

1. Emotional Loneliness
2. Social Loneliness
3. Karl Meniger
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حاصل نموده و براي حل مشکاله از راههاي مطلاو

اقادا نماياد (Fridman, 2004, cited in

).Chavoshzade, 2009
هزاره سو ميالدي در شرايطي آغاز ميگردد که جهان کماکان درگيار مشاکاله بايشاماري
چون ،تغييراه اجتماعي و پيامدهاي آن در ابعاد رواني -اجتماعي انساان اسات .پيشارفت و توساعه
عليرغ آنکه تسهياله فراواني به همراه داشته است .اما ،دربرگيرنده مشکاله اساسي نيز هسات.
بدين ترتياب ،موضاو تغيياراه اجتمااعي و پيامادهاي آن در تعلاي و تربيات ،ساالمت رواناي ياا
بيماريهاي رواني ،افزايش رضايتمندي از زندگي ياا کااهش آن و هازاران موضاو دي ار از ايان
قبيل ،پيش روي محققان است .از آن جا که بهداشت رواني به عنوان پديدههاي رواناي -اجتمااعي
نيازمند درک و تفسير درسات از مساايل مارتبط اسات و باياد آن را در چاارچو عوامال اساساي
زمينهساز و يا در ارتباط مستقي با عوامال زياان بخاش باراي ساالمتي ماورد توجاه قارار دارد .ايان
موضو از آن جهت مه است که فراتر از متغيرهاي مستقل و جداگانهاي که به طور طبيعاي نقاش
اساسي هود را در سالمت رواني و يا بيماري ايفا ميکنند ،عوامل مشاترک را نياز کاه در ايجااد ياا
تسهيل اهتالاله رواني بر عهاده دارد ،ماورد توجاه قارار داده و باا رويکاردي کالن ار باه تنواي
چارچوبي مؤثر ميپردازد (. Poorqaz & Raqibi, 2004, cited in Andik, 2014
تغييراه شرايط اجتماعي طاي دو دهاه گذشاته موجاب تغيياراه بنياادين در ساط هاانواده و
دوستان از يک سو و نيز موجب تغييراه وسيعي در تعلي و تربيت و شيوههاي آن و نيز سبکهااي
زندگي از سوي دي ر گرديده است .جادا از مشاکاله جااري کاه مايتواناد ماحصال شارايط باد
اقتصادي و توسعه نيافت ي باشد ،دگرگونيهاي پي در پي و تغييار در ال وهااي زنادگي ،تغييار در
مطالباه اجتما از فرد ،تغيير در ارزشهاا ،باورهاا و فرهناه باه گوناهاي اسات کاه مايتواناد باه
صوره مستقي يا غيرمستقي تواناييهاي سازشي فرد را تحت تأثير قرار دهد .بدين ترتياب ساطوح
مختلف اجتماعي ،به وياژه کودکاان و جواناان در مواجهاه باا تغيياراه مکارر پيراماوني مشاکاله
متنوعي را تجربه ميکنند و با مسايلي درگير ميشاوند کاه ابعااد آن باراي بساياري از هاانوادههاا و
مسؤوالن امر شاناهته شاده اسات ( . Bahrami, 2002, cited in Andik, 2014مايتاوان گفات
رشد فنآوري و تکنولاوژي موجاب دگرگاوني در زنادگي انساانهاا شاده اسات و از جملاه ايان
پيشرفتها ،فنآوري تلفن همراه است .امروزه ،نسل جديد تلفنهااي هماراه داراي قابلياتهاايي از
جمله اتصا به اينترنت و نصب نر افزار هستند .يکي از اين نر افزارها ،شبکههاي اجتماعي مجاازي
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هستند که از طري اينترنت و قابليت استفاده دارند .ميتوان گفت شبکههاي اجتماعي مجازي تلفان
همراه سرويسهايي هستند که بهعنوان نر افزار بر روي تلفنهاي همراه نصب ميشوند؛ اساتفاده از
آنها ،نياز به اينترنت دارد؛ افراد در آن يک پروفايل عمومي يا نسابتا عماومي مايساازند؛ ليساتي از
دوستاني که در اين شبکهها عضو هستند ،در اهتيار فرد قرار ميگيارد؛ و امکاان نوار دادن بار روي
نوشتهها و عکسها و تأييد آنها وجود دارد.
به نور ميرسد ،اعتياد به شبکههااي مجاازي اجتمااعي تلفان هماراه باه صاوره روز افازون در
جوامع بشري رو به گسترش است .پژوهشهاي متفاوتي باه ايان امار پرداهتاهاناد و برهاي از آثاار
زيانآور آن را آشکار ساهتهاند .براي مثا  ،نتيجه پاژوهش چااوشزاده (Chavoshzade, 2009

نشان داد ،زمان زياد استفاده از اينترنت باعث مشکاله درسي و ک شدن نماراه داناشآماوزان و
دانشجويان ميشود .پژوهشي که ناادري و حا شاناس ) (Naderi & Haghshenas, 2009انجاا
دادند ،منجر به اين يافته شد که بين تکانش ري و احساس تنهايي باا ميازان اساتفاده از تلفان هماراه
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در پاژوهشهااي دي اري ،مشاخص گردياد کاه باين ساالمت
اجتماعي دانشجويان و اعتياد به اينترنت رابطه معنادار و منفي وجود دارد ) .(Karimi, 2013نتاايج
پژوهش بيدهتي ،رهاايي و داناشزاده ) (Beidokhti, Rahaee & Daneshzadeh, 2012نشاان
داد که همبسات ي مياان اينترنات باا هارده مقيااسهااي روان رنجورهاويي معناادار و مثبات و باا
برونگرايي معنادار و منفي است .در پژوهشهاي دي ر نياز مشاخص شاد کاه اساتفاده از اينترنات
مايتواناد منجار باه افساردگي شاود )(Young & Rogers, 2009؛ و باين اساتفاده از اينترنات و
بازيهاي الکترونيکي با اهتالاله رواني رابطه وجود دارد ).(Rikkers et al., 2016
شبکه اجتماعي مجازي ه آگاهي دهنده 4است و ه واسطه .4به عنوان مثا  ،تل را  ،به مثابه
يک امکان ارتباطي و يک شبکه اجتماعي نوظهور ،جذا

و فراگير به سرعت جااي هاود را در

عرصه تعاماله اجتماعي باز کرده است .به نور ميرسد ،محوريت يافتن ارتباطاه ،از متن هاار
شدن مکانها و تجار

روزمره افراد ،روا شکلهاي ارتباطي غيروابسته به زمان و مکان و انجا

ه زمان چند نقش سبب اهما کاري و احساس تنهايي و به تباع آن باه هطار افتاادن ساالمت روان
افراد ميشود .اگر ن اهي به روند رو به رشد عضويت در شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن هماراه

1. Awareness
2. Go-Between
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انداهته شود ،مشخص ميشود که چه تعداد افراد و چه مقدار زمان صرف اين شبکههااي اجتمااعي
تلفن همراه ميشود .در بررسي تهديدهاي روانشناهتي تلفان هماراه و قابلياتهااي وابساته باه آن،
ميتوان به اين ماوارد در ماورد کااربران آنهاا اشااره کارد گارفتن صابر و تفکار ،ايجااد اشاتغا و
درگيري ذهني ،ايجاد برهي نابهنجاريهاي رواني ،وابست ي و اعتياد به تلفن هماراه ،ايجااد هويات
کاذ  ،هيجانجويي مرضي ،اتالف وقت ،گسترش و تعمي روابط دوستي نااه جانس ،و کااهش
احسااس شار ( . Manteqi, 2007هماانطاور کاه اشااره شاد ،اساتفاده از تلفان هماراه باا ايجااد
اهتال هاي رواني ،موجب سلب سالمت رواني افراد ميشود .ه چناين ،برهاي مطالعااه باه ايان
نتيجه رسيدند کاه اساتفاده از اينترنات باا افازايش تنهاايي در ارتبااط اسات (Kraut, Patterson,

) .Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay & Scherlis, 1998طاي پژوهشاي کاه ساليماني،
فالحزاده ابرقوئي و فار ) (Soleymani, Fallahzade, Farrokh, 2015انجاا دادناد ،مشاخص
گرديد که بين استفاده مفرط از تلفن همراه و اهما کاري تحصيلي در بين دانشجويان رابطاه مثبات
و معناداري وجود دارد .اساتفاده افراطاي از تلفان هماراه باعاث کااهش رواباط فااميلي و تعااماله
اجتماعي و احساس تنهايي و ساير مشکاله ميشود .تماامي ايان مشاکاله زميناه افساردگي را در
فرد گستردهتر ميسازد .از طرف دي ر ،افساردگي و اساتفاده افراطاي از تلفان هماراه هار دو روش
زندگي ناسالمي هستند (Kamibeppu & Sugiura, 2005, cited in Naderi & Haghshenas,

) 2009که سالمت روان افراد را تهديد ميکنند .لذا ،با توجه به موارد مطرح شاده ،هادف اساساي
پژوهش حاضر ،شناسايي رابطه استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن هماراه باا اهماا کااري
تحصيلي ،احساس تنهايي و ساالمت روان در داناشآماوزان پسار ساو دبيرساتان شاهر قا باوده و
سؤااله پژوهشي عبارتند از
 .4آيا بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با اهما کاري تحصيلي رابطاه
وجود دارد؟
 .4آيا بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با احساس تنهايي رابطه وجود
دارد؟
 .9آيا بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با ساالمت روان رابطاه وجاود
دارد؟

رابطه بين استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي … 700/

 .1آيااا متغيرهاااي اهمااا کاااري تحصاايلي ،احساااس تنهااايي و سااالمت روان مياازان اسااتفاده از
شبکههاي مجازي تلفن همراه را پيشبيني ميکند؟
روش

پژوهش حاضر ،توصيفي و از نو مطالعااه همبسات ي اسات .جامعاه آمااري ايان پاژوهش شاامل
 4141نفر از دانشآموزان پسر سا سو دبيرستان عادي دولتي شهر ق باود کاه در ساا تحصايلي
 4951 -59مشغو به تحصيل بودند .در اين پژوهش به منواور جماعآوري اطالعااه باه اداره کال
آموزش و پرورش شهرستان ق  ،مراجعه شد و فهرست کامل مدارس مقطاع دبيرساتان باه تفکياک
ناحيه دريافت گرديد که پس از بررسي دانشآموزان مشغو به تحصيل در مدارس ياد شده991 ،
دانشآموز با توجه به جادو انتخاا

حجا نموناه کرجساي و مورگاان (Krejcie & Morgan,

) 1970, cited in Sadipour, 2014و با روش نمونهگيري تصادفي ساده به عنوان نموناه انتخاا
شدند و به تصادف در گروه نمونه قرار گرفتند .توزيع فراواني و درصادي گاروه نموناه بار حساب
ناحيه و گروههاي تحصيلي در جدو  4گزارش شده است.
جدول  .7ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مورد مطالعه

ويژگي

ناحيه تحصيلي

گروه تحصيلي

فراواني

درصد

ناحيه يک

55

45/41

ناحيه دو

46

40/09

ناحيه سه

81

49/41

ناحيه چهار

81

49/41

گروه رياضي

84

41/99

گروه تجربي

414

14/44

گروه انساني

444

99/49

جهت گردآوري دادههاي پژوهش ،از پرسشنامههاي شبکههااي اجتمااعي مجاازي تلفان هماراه،
اهما کاري تحصيلي ،احساس تنهايي و سالمت عمومي استفاده شد.
الف .پرسشنامه شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه :منوور از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه،
آن دست از نر افزارهايي هستند که به عنوان پيا رسان اجتماعي قابليات نصاب بار روي تلفانهااي
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همراه هوشمند را دارا هستند .به دليل در دسترس نبودن پرسشنامه معتبر باراي انادازهگياري ميازان
استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه از پرساشناماه محقا سااهته اساتفاده شاد .ايان
پرسشنامه داراي  45سؤا بود و شيوه نمرهگذاري آن در طيف ليکره  9درجهاي هيليزيااد (، 9
زياد ( ، 1متوسط ( ، 9ک ( 4و هيليک ( 4محاسبه شد .روايي اين پرساشناماه توساط اساتادان
روانشناسي دانش اه عالمهطباطبايي قابال قباو گازارش شاده اسات .پاياايي ايان پرساشناماه نياز
محاسبه شد که نتيجه آزمون آلفاي کرونبا  0/880 ،بود.
ب .پرسشنامه اهمالكاري تحصیلي :براي سنجش اهماا کااري تحصايلي از پرساشناماه اهماا کااري
تحصيلي سواري ( Savari, 2012استفاده شد .سواري ،باراي سااهت ايان ابازار از تحليال عااملي
اکتشافي استفاده کرد .نتايج تحليل عاملي اکتشافي ،آزموني مرکب از  44ماده و سه عامل با عناوان
اهما کاري عمدي ( 9ماده  ،اهما کاري ناشي از هست ي جسمي -رواني ( 1ماده و اهما کااري
ناشي از بيبرنام ي ( 9ماده بود .شيوه نمرهگذاري مادهها به صوره مقياس پنج درجهاي ليکاره
هميشه ( ، 9بيشتر اوقاه ( ، 1بعضاي اوقااه ( ، 9باه نادره ( 4و هرگاز ( 4صاوره مايگيارد.
سواري ،در پژوهشي آلفاي کرونبا اين ابزار را  0/50باه دسات آورد و باراي بررساي رواياي آن،
همبساات ي اي ان آزمااون بااا مقي ااس  44سااؤالي اهمااا کاااري تاااکمن 4کااه توسااط مقاادسبي ااه
( Moqaddas Bayat, 2003هنجاريابي شده است را محاسبه کرد که ضريب همبست ي  0/45باه
دست آمد ( . Savari, 2012پايايي اين ابزار در اين پژوهش از طري آلفااي کرونباا  0/541 ،باه
دست آمد.
ج .پرسشنامه احساس تنهايي :براي ارزيابي احساس تنهايي ،از مقياس احساس تنهايي  UCLAاستفاده
شد که در سا  ،4568راسل پيلوا 4و فري وسن 9آن را ابدا کردهاند .اين مقياس براي گاروههااي
سني متفاوه و شغلهاي متفاوه اجرا شده است .همساني دروني سؤااله مقياس  0/59اسات کاه
بر روايي دروني بااليي داللت دارد .ايان مقيااس از  40ساؤا تشاکيل شاده کاه  40ساؤا آن باه
صوره منفي و  40سؤا دي ر به صوره مثبت با تنهايي ارتباط دارناد .پاياايي آزماون باه روش
بازآزمااايي  0/85گاازارش شااده اساات ) .(Foroughi Pour & Samaee, 2012پاياايي ايان
پرسشنامه در اين پژوهش بر حسب آلفاي کرونبا  0/854 ،بود.
1. Takman
2. Russel Pilova
3. Ferigosen

رابطه بين استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي … 701/

د .پرسشنامهه سهتمع عمه مي

ايان پرساشناماه داراي  48مااده مايباشاد کاه در ساا  4564توساط

گلدبرگ و هيلر از روي فر بلند و باا روش تحليال عااملي سااهته شاد .ايان پرساشناماه داراي 1
مقياس عالي جساماني؛ اضاطرا و اهاتال هاوا ؛ اهاتال در کاارکرد اجتمااعي؛ و افساردگي
شديد است که هر مقياس داراي  6سؤا ميباشد .در اين ابزار به هر پاسخ نماره صافر تاا ساه تعلا
ميگيرد .به باور گلدبرگ نمرههاي بين  41تا  44در هر زيرمقياس اوضا ناباهساامان آزماودني را
در آن عامل نشان ميدهد ) .(Goldberg & Hieler, 1979تقوي ،پاياايي ايان پرساشناماه را باه
روش بازآزماايي  ،0/60دو نيماه کاردن  0/59و آلفااي کرونباا  0/50گازارش نماوده اسات.
ه چنين ،روايي اين پرسشنامه باه روش رواياي ها زماان باا پرساشناماه بيمارساتان ميدلساکس
( MHQمحاسبه شد که ضريب همبست ي آن  0/99بود .ضريب همبست ي بين زيرمقياسهاي اين
پرسشنامه با نمره کل ابازار باين  0/64تاا  0/86متغيار باوده اسات ) .(Taqavi, 2001پاياايي ايان
پرسشنامه توسط محققان محاسبه شد که نتيجه آزمون آلفاي کرونبا  0/888 ،بود.
در پژوهش حاضر ،پس از گردآوري دادهها ،به منوور تجزيه و تحليل آنها ،از آزمونهااي آمااري
ضريب همبست ي پيرسون و تحليل رگرسيون هطي ،به وسيله نر افزار  SPSSاستفاده شد.
يافتهها

ابتدا ،ميان ين و انحراف استاندارد متغيرها در جدو  4آورده شده ،سپس به بررسي همبست ي باين
متغيرها و نقش متغيرهاي پيشبين در پيشبيني متغير وابسته پرداهته هواهد شد .الز به ذکر اسات،
براي بررسي ارتباط بين متغيرها از ضريب همبست ي پيرسون در ساط هطااي  0/09اساتفاده شاده
است.
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش

متغير

ميانگين

انحراف استاندارد

شبکههاي اجتماعي

15/84

41/19

اهما کاري تحصيلي

99/49

44/64

احساس تنهايي

14/99

44/18

سالمت روان

44/14

49/44
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سؤال پژوهشي اول :آيا بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن هماراه باا اهماا کااري
تحصيلي رابطه وجود دارد؟
جدول  .0بررسي رابطه خطي بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با اهمالکاري

متغير
اهما کاري

استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه
ضريب همبست ي پيرسون

0/11

سط معناداري

0/000

با توجه به اينکه سط معناداري به دست آمده در آزمون همبست ي بين دو متغير ميازان اساتفاده از
شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با اهما کاري در بين دانشآموزان پسر سا سو دبيرساتان
شهر ق کمتر از سط معنايداري ( 0/09مايباشاد .لاذا ،فارا رابطاه هطاي پذيرفتاه مايشاود و
ميتوان ادعا کرد که بين دو متغيار ميازان اساتفاده از شابکههااي اجتمااعي مجاازي تلفان هماراه و
اهما کاري رابطه هطي معنيداري موجود است .بناابراين ،فرضايه رابطاه باين ايان دو متغيار تأيياد
ميشود.
سؤال پژوهشي دوم :آيا بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با احساس تنهايي
رابطه وجود دارد؟
جدول  .1بررسي رابطه خطي بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با احساس تنهايي

متغير
احساس تنهايي

استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه
ضريب همبست ي پيرسون

0/19

سط معناداري

0/000

با توجه به اينکه سط معناداري به دست آمده در آزمون همبست ي بين دو متغير ميازان اساتفاده از
شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه باا احسااس تنهاايي در باين داناشآماوزان پسار ساا ساو
دبيرستان شهر ق کمتر از سط معنيداري ( 0/09ميباشد .لذا ،فرا رابطه هطي پذيرفته ميشاود
و ميتوان ادعا کرد که بين دو متغير ميزان استفاده از شابکههااي اجتمااعي مجاازي تلفان هماراه و
احساس تنهايي رابطه هطي معنيداري موجود است .بنابراين ،فرضيه رابطه بين ايان دو متغيار تأيياد
ميشود.

رابطه بين استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي … 701/

سؤال پژوهشي س

م :آيا بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه باا ساالمت روان

رابطه وجود دارد؟
جدول  .1بررسي رابطه خطي بين ميزان استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه با سالمت روان

استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه

متغير
سالمت روان

ضريب همبست ي پيرسون

0/91

سط معناداري

0/000

با توجه به اينکه سط معناداري به دست آمده در آزمون همبست ي بين دو متغير ميازان اساتفاده از
شبکههاي اجتماعي مجاازي تلفان هماراه باا ساالمت روان در باين داناشآماوزان پسار ساا ساو
دبيرستان شهر ق کمتر از سط معنيداري ( 0/09ميباشد .لذا ،فرا رابطه هطي پذيرفته ميشاود
و ميتوان ادعا کرد که بين دو متغير ميزان استفاده از شابکههااي اجتمااعي مجاازي تلفان هماراه و
سالمت روان رابطه هطي معنيداري موجود است .بنابراين ،فرضيه رابطاه باين ايان دو متغيار تأيياد
ميشود.
سؤال پژوهشي چهارم

آيا متغيرهاي اهماا کااري تحصايلي ،احسااس تنهاايي و ساالمت روان ميازان

استفاده از شبکههاي مجازي تلفن همراه را پيشبيني ميکند؟
جدول  .1آزمون معنيداري رگرسيون

منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات
رگرسيون

45964/419

9

4949/884

باقيمانده

99441/086

499

495/449

کل

99489/690

498

F

P

0/000 14/644
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جدول  .1معادله رگرسيون

مدل

ضرايب غيراستاندارد
B

خطاي معيار

ضريب ثابت

44/444

9/406

ضرايب استاندارد

t

P

Beta

4/596

0/000

احساس تنهايي

0/454

0/080

0/449

9/414

0/000

اهما کاري تحصيلي

0/965

0/048

0/999

9/944

0/000

سالمت روان

0/485

0/066

0/499

4/195

0/049

با توجه به جدو  4مشخص ميشود که معادله رگرسيوني معنيدار است و با توجه به نتايج جادو
 ،6مشخص ميشود که متغيرهاي اهماا کااري تحصايلي ،احسااس تنهاايي و ساالمت روان ميازان
استفاده از شبکههاي مجازي تلفن همراه را پيشبيني ميکند.
بحث و نتیجهگیري

يافتههاي پژوهش نشان داد که بين دو متغيار ميازان اساتفاده از شابکههااي اجتمااعي مجاازي تلفان
همراه و اهما کاري رابطه هطي معنيداري موجود است .در راستاي نتايج باه دسات آماده از ايان
پژوهش ميتوان به پژوهش جوادي نيا و همکاران ( Javadinia et al., 2013اشاره کرد که نشان
داد دانشجوياني که معد کمتري داشتند بهطور معنيداري بيشاتر از شابکههااي اجتمااعي اساتفاده
ميکردند .ه چناين ،نتيجاه پاژوهش چااوشزاده ( Chavoshzade, 2009نشاان داد زماان زيااد
استفاده از اينترنت باعث مشکاله درسي و ک شدن نمراه دانشآماوزان و دانشاجويان مايشاود.
با توجه به اينکه يک متغير پژوهش شبکههاي اجتماعي ميباشد .در تبيين يافتههاا مايتاوان گفات
طب نوريه شناهتي ،اهما کااري باه دليال تنبلاي ياا باي ان يزگاي صاوره نمايگيارد ،بلکاه فارد
اهما کار به فعاليتهاي دي ر به غير از تکليفي که براي آنها در نور گرفته شده عالقاهمناد اسات و
اهما کاري در يک موقعيت تحصيلي به اين معني است که فشاار ان يزشاي مطالعاه کمتار از فشاار
ان يزشي ساير افکار در آن موقعيت ميباشد (Rastegar, 2012, cited in Hosseini Manesh,

) .2014با اين توضي آشکار ميشود که شبکههااي اجتمااعي باا درگيار کاردن افاراد مايتوانناد،
يتر و پاداشهاي سريعتري از قبيل دوستيابي ،نياز به تأييد دي ران (اليک  ،اطاال
ان يزههاي قو 
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از دوستان ،اطال از اهبار ،رد و بد کردن تصاوير و ويديوهاي جذا و غيره را به مخاطبان هاود
ارايه دهد.
يافته دي ر پژوهش نشان داد ،بين دو متغير ميزان استفاده از شبکههااي اجتمااعي مجاازي تلفان
همراه و احساس تنهايي رابطه هطي معنيداري موجود است .ه راساتا باا ايان يافتاه ،در پژوهشاي
نشان داده شد که بين احساس تنهايي و اعتياد به اينترنت همبسات ي مثبات و معنااداري وجاود دارد
( . Zarbakhsh Bahri, Rashedi, Khademi, 2012نتيجه تحقي ياناه ) (Young, 1998نياز
ه سو با اين يافته است که بيان ميدارد افراد معتاد به اينترنات ،داراي افساردگي ،احسااس تنهاايي،
اضطرا و عزه نفس پاييني هستند .از ديدگاه شاناهتي ،مايتاوان گفات ،داناشآماوزاني کاه از
احساس تنهايي رنج ميبرند و در روابط اجتماعي هود احساس صاميميت ندارناد ،اغلاب باه دنباا
جاي زيني براي رواباط اجتمااعي اکناون هاود مايگردناد تاا صاميميت و محبات را از آن طريا
دريافت نمايند و شبکههاي اجتماعي مجازي بستر را براي جاي زيني روابط اجتمااعي گشاودهاناد،
بهطوري که فرد در فضاهاي مجازي به دنبا برقراري رواباط صاميمي اسات ).(Marshall, 2003
ناگفته نماند که اين جاي زين ،جاي زين مناسبي نيست ،چرا که وقتاي داناشآماوزان باراي فارار از
احساس تنهايي به فضاهاي مجازي و ارتباطاه مجازي روي ميآورناد ،در اغلاب ماوارد ،از آن باه
طور افراطي استفاده ميکنند؛ چرا که دي ر جايي براي پر کاردن احسااس اجتمااعي هاود ندارناد.
زماني ه که ارتباطاه هود را به فضاي مجازي محدود کردند ،مهاارههااي ارتبااطي را از دسات
ميدهند و همين مسأله باعاث مايشاود ،ن ارش مثبتاي باه رواباط اجتمااعي هاود نداشاته باشاند و
ناهماهن ي شناهتي افزايش يابد.
در يافته دي ر ،مشخص گرديد که بين دو متغير ميزان استفاده از شابکههااي اجتمااعي مجاازي
تلفن همراه و سالمت روان رابطه هطي معنيداري موجود است .ه راستا با ايان تحقيا  ،پاژوهش
رنجبر ( Ranjbar, 2009نشان داد ،باا افازايش ميازان اساتفاده از اينترنات ،عملکارد تحصايلي و
سالمت روان دانشآموزان کاهش مييابد و نيز هر چه افراد استفاده ارتباطي و تفريحي بيشتري باا
اينترنت داشته باشند عملکرد تحصيلي و سالمت روان آنها کاهش مييابد .ه چنين ،هرچاه ميازان
استفاده از اينترنت افزايش ياباد ميازان وابسات ي باه اينترنات نياز افازايش مايياباد .شاهبازيراد و
ميردريکوند ( Shahbazirad & Mirdarikvand, 2013نيز در پژوهشي نشان دادند که اعتياد باه
اينترنت با افساردگي رابطاه مثبات و معنايداري وجاود دارد و باا ساالمت روان رابطاه منفاي دارد.
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ه چنين ،يبارا و همکاران ( Ybarra et al., 2006در پژوهشاي دريافتناد کاه هار مقادار جواناان
احساس اضطرا بيشتري را گزارش کرده بودند به همان انادازه ،ميازان اساتفاده از اينترنات بااالتر
بوده است ،اين نتيجه نيز تأييد کننده نتيجه فرضيه اين تحقي است .شبکههااي اجتمااعي باا درگيار
کردن افراد با مطالبي که در اين شبکهها رد و بد ميشاود از پاياان ياک رابطاه عااطفي گرفتاه تاا
ديدن يک تصوير يا فيل دلخراش و از بيهوابي يا ک هوابيها تا آثار آن از جملاه پرهاشا ري و
تکانش ري ميتواند سالمت روان و جس فرد را تحت تأثيراه منفي هود قرار دهد.
يافته دي ر اين پژوهش نشان داد ،متغيرهاي اهما کاري تحصايلي ،احسااس تنهاايي و ساالمت
روان ضعيف ميزان استفاده از شبکههاي مجازي تلفن همراه را پيشبيني ميکناد .در پژوهشاي ها
راستا با اين تحقي کاه توساط کااک (Kac, 2013, cited in Mansour Dehqan & Salimi,

) 2015در ترکيه انجا شد ،مشاخص گردياد ،مهاارههااي اجتمااعي ضاعيف ،افساردگي شاديد،
اضطرا و بيهوابي اعتياد به شبکههاي اجتماعي را پيشبيني ميکنند .در تبيين اين يافته مايتاوان
گفت دانشآموزاني که احساس تنهايي ميکنند ،نميتوانناد باه تکااليف درساي هاود مانناد سااير
دانشآموزان رسيدگي کنند ،چرا که در محايط آموزشاي نياز احسااس تنهاايي دارناد .زمااني کاه
احساس تنهايي ميکنند احتماال حرمت نفس آنها هدشهدار ميشود و حس دوست داشاتني نباودن
به آنها دست ميدهد .همه اين موارد سالمت روان دانشآموزان را تضعيف ميکناد .ساالمت روان
ضعيف ،کليتي است که تعداد زيادي از ناهنجاريها و اهتالاله رواني از جمله احسااس تنهاايي و
اهما کاري تحصيلي را در بر ميگيرد .بنابراين ،مشاهده شد که چ ونه متغيرهاي پايشباين باا ها
رابطه برقرار ميکنند .حا ميتوان گفت دانشآموزي که احساس تنهاايي مايکناد باراي دريافات
نياز و تأييد اجتماعي وارد فضاي مجازي ميشود و دانشآموزي که اهما کاري تحصيلي ميکناد،
به دنبا فعاليتي ميگردد که در آن تقويتهاا ساريعتار در اهتياارش قارار ب يارد ،جاذا باشاد و
مسايلي از اين قبيل که شبکههاي اجتماعي مجازي تلفن همراه ،تما آنها را براي فارد فاراه کارده
است.
اين پژوهش نيز مانند اغلاب پاژوهشهاا داراي محادوديتهاايي باود .از آنجاا کاه مطالعاه از ناو
همبست ي است ،امکان کنتر متغيرها وجود ندارد و ممکن اسات متغيرهااي مداهلاهگار بار نحاوه
پاسخ دادن دانشآموزان مؤثر باشند .در آهار ،پيشانهادهايي باراي مادارس و محايطهااي تعلاي و
تربيت به اين شرح ارايه ميشود
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وجوگري وادار نماياد تاادانشآموزان تکاليفي دريافت نمايند که آنها را به کنکاش و جست


.مسأله را با تفکر حل نمايند
 در محيط مدرسه گروه هاي درسي و ورزشي تشکيل شاود کاه بيشاتر بار همکااري و فضااي
 مورد توجاه قارار، نياز به محبت،دوستانه متکي باشد تا دانش آموز بتواند احساس ارزشمندي
.گرفتن را دريافت کند و رضايت وي تأمين شود
 گاروههااي متفااوه درساي باا ماديريت معلماان و،هااي اجتمااعيشود در شبکه پيشنهاد مي
هاايمشاوران مدارس ايجاد شود تا دانشآموزان بتوانند فضايي دوساتانه و باه دور از اساترس
 گري در فضااي کالساي را تجرباه نمايناد تاا احسااس تنهاايي کمتاري رااحتمالي در پرسش
هاي کالسي از لحاظ يکنواهتي و شيوه تدريس صرفا ساخنراني باهتجربه کنند و ه آموزش
.تري نيز دنبا گردد يک شيوه جذا
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