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چکیده

امروزه تجربه افراد از روانشناسی زمان ،سبک زندگی را تغییر داده و بسیاری از روابط میان آنها هنوزز ناشوناتهه
است .هدف پژوهش ،بررسی رابطه بین اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجوازی بوا مشو انوداز زموانی و رفهارهوای
بهداشهی در دانشجزیان بزد .روش :روش پژوهش ،تزصیفی از نزع همبسهگی است .جامعه پژوهش ،تعداد 0371
نفر از دانشجزیان دانشگاه آزاد جزیبار بزدند 703 .نفر نیز به روش نمزنهگیری تصادفی طبقهای (برحسو مقطو
تحصیلی) انهخاب شدند .هر آزمزدنی پرسشنامه اعهیاد بوه شوبکههوای اجهمواعی مجوازی ،مشو انوداز زموانی و
رفهارهای بهداشهی را تکمیل کرد .یافههها :نهایج نشان داد که میوان شوبکههوای اجهمواعی مجوازی و مشو انوداز
زمانی گذشههگرای منفی ،حالگرای لذتطل  ،حالگرای تقدیرنگر ،رابطه مثبت و با گرایش آیندهگرا رابطوه
منفی وجزد دارد و  %0کاهش اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی %01 ،بر میزان رفهارهای بهداشوهی افوزود؛ و
افزایش مش انداز زمانی نیز رفهارهای بهداشهی را افزایش داد و بالعکس .نهیجهگیری :مشو انوداز زموانی عامول
کلیدی در سزء مصرف شبکههای اجهماعی است؛ زیرا با افزایش آیندهگرایی ،آمززش به تأتیر انوداتهن لوذت
فزری و تزجه به پیامدهای اعمال حال حاضر میتزاند به افزایش رفهارهای بهداشهی و به طب  ،کواهش اعهیواد بوه
فضای مجازی دانشجزیان کمک کند.
واژگان كلیدي

اعهیاد ،شبکههای اجهماعی مجازی ،مش انداز زمانی ،بهداشت روانی ،دانشجزیان
* دانشجزی دکهری روانشناسی روانشناسی تربیهی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران aalaakhavari@gmail.com
** اسهاد گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران rhassanzadehd@yahoo.com
نويسنده مسؤول يا طرف مکاتبه :رمضان حسنزاده
تاريخ دريافت مقاله1991/10/11 :

تاريخ پذيرش مقاله1991/11/11 :
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مقدمه

بر اساس تعریف هلن صدیق بنای« ،شبکههای اجهماعی ،واژهای است که بورای نامیودن گروهوی از
افراد که در میان تزد دارای ارتباطات وسوی و مسوهمر هسوهند و یوک حلقوه منسوج ارتباطواتی را
تشکیل میدهند ،به کار مویرود( ».صودیق بنوای .)0713 ،شوبکههوای اجهمواعی مجوازی 0از جملوه
پدیدههایی است که در سالهای اتیر بر اثر ادغوا فونآوریهوای مخهلوف ارتبواطی شوکل گرفهوه
است ،به طزری که رسانههای اجهماعی به یک مهارت جدید و مه برای همه و حهوی کسوانی کوه
درک باالیی از فنآوری ندارند ،تبدیل شوده اسوت (کیوا و نوزری مزدآبوادی .)0730 ،شوبکههوای
اجهماعی اینهرنهی عالوه بر اینکه مرج تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجهماعی اعضای توزد
هسهند ،این امکان را برای اعضاء فراه میکنند که همزمان با انجا سایر فعالیوتهوای اجهمواعی از
طریق رایانه یا تلفن همراه ،فعالیت تزد را در این جزام مجازی نیز پیگیری کنند.
امروزه ،جمعیت عظیمی در دنیا از اینهرنت اسهفاده مینمایند؛ به طوزری کوه بوا وجوزد مزایوای
بیشمار این فنآوری و تحزّالت مثبهی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است ،مهأسفانه برتی از
مطالعات ،عزارض تطرناکی را به اسهفاده از اینهرنوت نسوبت دادهانود کوه از جملوه مخوربتورین
عزارض آن میتزان به اعهیاد اینهرنهی اشواره نموزد (بیراموی ،مزحودی و مزحودی .)0737 ،اسوهفاده
مفرط از گزنهای از وبسایتهای اینهرنهی که افوراد و گوروههوا در آنهوا پیراموزن یوک یوا منود
ویژگی مشهرک گرد ه میآیند و اطالعات ،مطال

و محهزاهای تزد را با یکدیگر بوه اشوهراک

میگذارند را اعهیاد اینهرنهی گزیند (مجردی ،اسالمی و جمال.)0737 ،
وجزد  017میلیزن سی کارت در دست مورد و مجهوز بوزدن  01درصود گزشویهوا بوه سیسوه
هزشمند ،نشانه اسهفاده زیاد و قابل تزجه از فضای مجازی در ایران اسوت (فرهنو

سورای رسوانه و

شبکههای اجهماعی .)0730 ،یافهههای پژوهش بشیر و افراسیابی ( )0730نشان داد که نزدیک به 01
درصد زنان و مردان در مقادیر باال شامل تیلی زیاد و زیاد ،در مقایسه با سایر فعالیتهوای فراغهوی،
از اینهرنت اسهفاده میکنند.
عد کنهرل و مدیریت زمان اسهفاده از اینهرنت بهویژه وقهی با دیگر فونآوریهوا از قبیول تلفون
همراه باشد ،دانش آمزز را در معرض تطر اثرات مضر آن بور تکامول فیزیکوی ،اجهمواعی و روانوی
قرار میدهد که از آنها مویتوزان بوه مشوکالت بینوایی ،صودمات سیسوه اسوکلهی ،مواقی ،اثور بور
)1 - Social Network Sites (SNS
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مهارتهای اجهماعی ،مشکالت ارتبواطی در توانزاده و اعهیواد الکهرونیکوی اشواره کورد .گروهوزل
( )0711طی تحقیقاتی که در تصزص دالیل گرایش افراد به اینهرنت و اسهفاده اعهیاد آلزد به آن
انجا داد ،به این نهیجه رسید که افرادی که وقت زیادی را صورف اسوهفاده از کواميیزتر مویکننود
کسانی هسهند که در زندگی با مشکالتی مزاجهاند .در واق این افراد مزن رغبهوی بوه برتوزرد بوا
مشکالتشان در زندگی ندارند و مایل نیسهند که حهی با آن روبرو شوزند بوه فعالیوت اعهیوادآور در
اینهرنت میپردازند (محمدی؛ ورمزیار و محمودی .)0730 ،در ایون بوین زموان مهغیور مهموی اسوت.
نحزه مش انداز افراد نسبت به زموان و نگورشهوایی کوه بوا اطرافیوان در میوان مویگذارنود ،توأثیر
نیرومندی بر جنبههای زندگی دارد ،با این وجزد بیشوهر مورد موه افوراد اهول مطالعوه و موه افوراد
عادی ،اهمیت زمانی را دستک میگیرند (زیمباردو .)1111 ،مش انداز زمان باعو

شوکل دادن

به اهدافمان میشزد و این اهداف به نزبه تزد ،نقش مهمی در شکل دادن به رفهار فعلوی موا بوازی
میکند (زیمباردو 0333 ،؛ به نقل از هارفزرد .)1100 ،در این راسها مش انداز زموان مویتزانود بور
روی انگیزهی دانشجزیان در جهتگیری اهدافشان و همچنین عملکرد آنان مؤثر باشد (گلسوهانه و
همکاران.)05 :0730 ،
از سزی دیگر دنیای مترو ها و بازیهای اینهرنهی به راحهی جایگزین افراد فامیول ،دوسوهان،
تحصیل ،اشهغال و تزاب میشزد ،به طزریکه بعضی کاربران ایرانی از ساعت  01ش

تا  5صبح

وقت تزد را صرف اینهرنت میکنند و به طزر هفهگوی  51توا  01سواعت بوا اینهرنوت هسوهند و از
دنیای واقعی که در آن زندگی میکنند ،فاصله میگیرند .همین امر مزجو

یوک مرتوه معیوزب

میشزد که فرد هر روز بیشهر از نظر عاطفی و روانوی دموار مشوکل گوردد (محمودی؛ ورمزیوار و
محمدی )0730 ،و سالمت روانی را به تطر میاندازد .بیشهرین افرادی که از این نزع اعهیادها توأثیر
میپذیرند ،جزانان و نزجزانان میباشند .وجزد افراد سال  ،از شرایط مه و اساسی برای رشود یوک
جامعه است .جامعهای که به سالمت جس و روان اعضای تزد تزجه میکنود ،ضومن عود صورف
هزینههای سرسا آور درمانی ،انسانهایی سال نیز پرورش میدهد که این تزد ضامن رشود فوردی
و اجهماعی آن جامعه است (فراهانی و کرمی نزری .)0717 ،یوک روش بورای جلوزگیری از تغییور
شدید این انگارههوا و الگزهوای نهنوی در جهوت زنودگی ناسوال  ،بررسوی مطالعوه بور روی رابطوه
مهغیرهای اثرگذاری مثل مش انداز زمانی و تغییرات مربزط بهداشوت روانوی دانشوجزیان ،کواهش
سزء مصرف شبکههای اجهماعی است که به عنزان یک پرسوش جودی بورای پژوهشوگران عرصوه

 /110فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

فرهن

تربیتی /سال نهم  /شماره اول /پايیز 1991

و ارتباطات مطرح میشزد .نظور بوه اینکوه دانشوجزیان قشور وسویعی از افوراد آگواه جامعوه

راتشکیل میدهند و درآینده دارای مسئزلیتهای حرفهای و حساس مویباشوند و از طرفوی مقایسوه
رفهارهای بهداشهی دانشجزیان و پی بردن به تغییورات رفهواری آنهوا در طوزل زنودگی دانشوجزیی،
گامی مؤثر به منظزر ارتقای سالمت و پیشگیری از بیماری ها در جامعه تزاهد بزد .از اینرو ،نهایج
پژوهش حاضر کمک میکند تا مشخص گردد که در صزرت معنادار بزدن ارتبواط بوین مهغییرهوا،
مسووئزالن و دسووت انوودرکاران ،تووانزادههووا و بووه تصووزص وزارت علووز بایوود بووه دنبووال ایجوواد
سازوکارهایی برای کنهرل اسهفاده دانشجزیان از این شبکهها باشند تا از گسهرش آسی هوای بیشوهر
جلزگیری به عمل آید .از اینرو ،نهوایج ایون پوژوهش مویتزانود موزرد اسوهفاده مسوئزالن و دسوت
اندرکاران دانشگاه آزاد اسوالمی واحود جزیبوار ،توانزادههوا ،دانوشآموززان و سوایر عالقمنودان و
پژوهشگران قرار گیرد.
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روش

این پژوهش تزصویفی از نوزع همبسوهگی اسوت جامعوه آمواری عبوارت اسوت از کلیوه دانشوجزیان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد جزیبار ،بنا بر آمار دانشگاه این تعداد برابر  0371نفر بزدند.
براساس جدول کرجسی و مزرگان حج نمزنه مشخص گردیود .بور ایون اسواس ،حجو نمزنوه
برابر  703نفر به دست آمد .تاطر نشان میسازد این جدول در سطح اطمینان  30درصود ()=1/10
باالترین حج نمزنه را برآورد میکند .ه منین ،روش نمزنهگیری مزرد اسهفاده تصوادفی طبقوهای
بر حس

مقط تحصیلی بزد .بر این اساس ،جامعه آماری به سه طبقه تقسی شود و مطوابق بوا حجو

جامعه آماری ،حج نمزنه برای هر طبقه در جدول شماره  0برآورد گردید.
جهت گردآوری داده هوای موزرد نیواز بورای بورآوردن اهوداف پوژوهش و آزموزن فرضویههوا،
پرسشنامههای اعهیاد به شبکههوای اجهمواعی مجوازی حسون زاده و اوالدزاد ( )0735بوا  71سوؤال،
مش انداز زمان زیمباردو و بزید ( )0333با  66سؤال و رفهارهوای بهداشوهی پاالنو
سؤال ،پس از تائید روایی و پایایی آنها ،در اتهیار افراد منهخ

( )0330بوا 51

(نمزنه فراه شوده از دانشوجزیان)

قرار گرفت و از آنان تزاسهه شد توا بوه سوؤاالت پاسو دهنود .روایوی صوزری و محهوزایی بوا نظور
کارشناسان و مهخصصان تایید شد و به روش ه سانی درونی و محاسوبه ضوری آلفوای کرونبوا،،
پایایی پرسشنامه اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی برابر  ،1/13مشو انوداز زموانی برابور  1/11و
رفهارهای بهداشهی برابور  1/17محاسوبه شود .دادههوای جمو آوری شوده بوا نور افوزار  SPSS 23و
آزمزن ضری

همبسهگی اسيیرمن مزرد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول :1توزيع فراوانی جامعه و نمونه آماری

طبقه

مقطع تحصیلی

حجم جامعه

حجم نمونه درصد

0

کاردانی

001

30

71

1

کارشناسی

0131

033

61

7

کارشناسی ارشد

053

10

1

مجموع

0371

703

011
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ابزار

پرسشنامه اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی :پرسشنامه اعهیاد به شوبکههوای اجهمواعی مجوازی
تزسط حسنزاده و اوالدزاد ( )0735تهیه شده و دیدگاه و نظور آزموزدنیهوا را در قالو

 71گزیوه

اندازهگیری میکند .هر گزیه دارای مقیاس  0درجهای لیکرت و دامنه تغییرات آن به صوزرت 0-0
است؛ به طزری که آزمزدنی برای انهخاب گزینه کامالً موزافق  0 ،امهیواز؛ موزافق  5 ،امهیواز؛ نظوری
ندار  7 ،امهیاز؛ مخالف  1 ،امهیاز و کامالً مخالف  0 ،امهیاز کس

میکند .روایی این پرسوشناموه بوا

نظر مهخصصان تایید شد .ه منین پایایی آن طبق ضری آلفای کرونبا ،برابر  1/16محاسبه شد.
پرسشنامه مش انداز زمان زیمباردو وبزید )0333( 0شامل  00گزیه و  0تورده مقیواس اسوت:
 00عبارت در یک مقیاس لیکورت  0درجوهای از " کوامالً موزافق = " 0توا " کوامالً مخوالف = "6
است .این مقیاس 0 ،بعد زمانی گذشهه منفی ( 01پرسش شامل پرسشهوای ،77 ،13 ،11 ،06 ،0 ،5
 ،)05 ،01 ،76 ،75گذشووهه مثبووت (  3پرسووش شووامل پرسووشهووای ،50 ،13 ،10 ،11 ،00 ،00 ،3 ،1
 ،)53حووال جبرنگوور ( 3پرسووش شووامل پرسووشهووای  ،)07 ،01 ،53 ،73 ،71 ،73 ،70 ،05 ،7حووال
لذتگرا ( 00پرسش شامل پرسشهوای ،51 ،56 ،55 ،51 ،71 ،70 ،11 ،16 ،17 ،03 ،03 ،01 ،1 ،0
 ،)00و آینده ( 07پرسش شامل پرسشهوای )06 ،00 ،50 ،57 ،51 ،71 ،15 ،10 ،01 ،07 ،01 ،3 ،6
را در بوور موویگیوورد .الز بووه نکوور اسووت پرسووشهووای  06 ،50 ،10 ،15 ،3بووه صووزرت معکووزس
نمرهگذاری میشزند .ضری

آلفای کرونبا ،در آزمزن بازآزمزن تزسط سوازندگان بورای گذشوهه

منفی  ،1/3گذشهه مثبت  ،1/36حال لذتگرا  ،1/31آینده  1/1اعال گردیوده اسوت .هو منوین در
مطالعه آنان ،ساتهار پنج عاملی این سیاهه با اسهفاده از تحلیل عاملی اکهشافی و تاییدی موزرد تاییود
قرار گرفهوه اسوت .در پوژوهش تقوی لوز و لطیفوی ( ،)0730ضووری آلفوای کرونبوا ،بورای تورده
مقیاسهای گذشهه منفی ،گذشهه مثبت ،حال لذتگرایانه ،حوال قضوا و قودری و آینوده بوه ترتیو
برابر  1/63 ،1/31 ،1/31 ،1/35و  1/30به دست آمد.
پرسووشنامووه رفهووار بهداشووهی ( )0330دارای  01گزیووه و  0توورده مقیوواس اسووت 05 :موواده بووه
ویژگیهای جمعیتشناتهی و  51ماده دیگر با رفهارهای بهداشهی ارتباط دارند .پرسشهای مربزط
به رفهارهای بهداشهی در برگیرنده پنج زمینه بهداشت فردی (پرسشهای  0تا  ،)11توزراک (،7 ،1
 5و  10تا  ،)13ورزش ( 71تا  ،)77تزاب و اسهراحت ( 75تا  )71و کنهرل اسوهرس ( 0و  73توا )51
)1. Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI
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هسهند (پاالن

 .)0731 ،برای نمرهگذاری پرسشنامه در پرسشهای مثبت گزینوه همیشوه نموره ،7

بیشهر وقتها نمره  ،1گاهی وقتها نمره  0و هیچوقت نمره صفر مویگیورد .در پرسوشهوای منفوی
گزینه همیشه نمره صفر ،بیشهر وقتها نمره  ،0گاهی وقتها نمره  1و هیچوقوت نموره  7مویگیورد.
پایایی پرسشنامه به روش دو نیمه کردن برابور  1/10محاسوبه شود (حسون زاده ،توزلیهی ،حسوینی و
داوری.)0710 ،
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یافتهها

آزمزن ( K-Sکزلمزگروف -اسمیرنزف) بررسی نرمال بزدن مهغیرهای پژوهش.
جدول  .0آزمون  K-Sجهت بررسی نرمال بودن

شاخص ها

تعداد

متغیرها

آماره
K-S
1/001

سطح

نتیجه

معنی داری

آزمون

1/1110

غیر نرمال

1/1110

غیر نرمال

1/1110

غیر نرمال

اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی

707

مش انداز زمانی

707

1/057

رفهارهای بهداشهی

707

1/131

نهووایج بررسووی دادههووا در جوودول شووماره  ،1نشووان موویدهوود کووه در سووطح اطمینووان  30درصوود
( ،)α=1/10مهغیرهای پژوهش یعنی اعهیاد بوه شوبکههوای اجهمواعی مجوازی ،مشو انوداز زموانی و
رفهارهای بهداشهی از یک تززی نرمال برتوزردار هسوهند ،مراکوه مقودار سوطح معنواداری ()Sig.
محاسبه شده برای هر یک از مهغیرها ،از مقدار تطای پیشبینی شده ( ) =1/10کزمکتور اسوت.
بنابراین ،برای بررسی فرضیههای مربزط بوه ایون مهغیرهوا از آزموزن ناپوارامهری ضوری

همبسوهگی

اسيیرمن اسهفاده میگردد.
فرضیه پژوهشی  :0بین اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی و مش انداز زمانی در دانشجزیان رابطه
وجزد دارد.
جدول  .9بررسی همبستگی بین اعتیاد به شبکههای اجتماعی مجازی و چشم انداز زمانی

متغیرها
پیشبین

شاخصهای آماری
مالک

تعداد

آماره ρ

سطح معناداری

گذشههگرای منفی

707

1/710

1/1110

707

1/517

1/1110

آیندهگرا

707

- 1/753

1/1110

گذشههگرای مثبت

707

- 1/703

1/1110

حالگرای تقدیرنگر

707

1/737

1/1110

کل (مش انداز زمانی)

707

- 1/53

1/1110

حالگرای لذت طل
اعهیاد به شبکههای
اجهماعی مجازی
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بررسی دادهها در جدول شماره  7نشان داد در سطح اطمینان  33درصد ( ،)α=1/10بوین اعهیواد
به شبکههای اجهماعی مجازی و مش انداز زمانی در دانشجزیان ،رابطه منفوی معنوادار وجوزد دارد،
رابطه منفی معناداری بین اعهیاد به شوبکههوای اجهمواعی مجوازی بوا مشو انوداز زموانی و دو تورده
مقیاس آن یعنی آیندهگرا و گذشههگرای مثبت وجزد دارد .اما ،بین اعهیاد بوه شوبکههوای اجهمواعی
مجازی با ترده مقیاسهای گذشههگرای منفی ،حالگرای لذتطل و حالگرای تقدیرنگر ،رابطه
مثبت معناداری وجزد دارد.
فرضیه پژوهشی  :1بین اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی و رفهارهای بهداشهی در دانشجزیان
رابطه وجزد دارد.
جدول :1بررسی همبستگی بین اعتیاد به شبکههای اجتماعی مجازی و رفتارهای بهداشتی

شاخص های آماری

متغیرها
مالک

تعداد

آماره ρ

سطح معناداری

بهداشت فردی

707

- 1/133

1/1110

تغذیه

707

- 1/715

1/1110

اعهیاد به شبکههای

ورزش

707

- 1/760

1/1110

اجهماعی مجازی

تزاب و اسهراحت

707

- 1/757

1/1110

کنهرل اسهرس

707

- 1/537

1/1110

کل (رفهارهای بهداشهی)

707

- 1/51

1/1110

پیشبین

جدول شوماره  5نشوان داد در سوطح اطمینوان  33درصود ( ،)α=1/10فرضویه صوفر ( )H0رد و
فرضیه پژوهش ( )H1تایید میگردد ،مراکه ( .)Sig.=1/1110 > α=1/10بنابراین ،مویتوزان ادعوا
نمزد رابطه منفی معناداری بین اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی بوا رفهارهوای بهداشوهی و تورده
مقیاس آن یعنی بهداشت فردی ،تغذیه ،ورزش ،تزاب و اسهراحت و کنهرل اسهرس وجزد دارد.
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بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی با مش انداز زمانی و
رفهارهای بهداشهی در دانشجزیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد جزیبار انجا شد.
در بررسی فرضیه  ،0یافهههای پژوهش نشان داد بین اعهیاد بوه شوبکههوای اجهمواعی مجوازی و
مش انداز زمانی ،رابطه منفی معنادار وجزد دارد .هو منوین ،رابطوه منفوی معنواداری بوین اعهیواد بوه
شووبکههووای اجهموواعی مجووازی بووا مش و انووداز زمووانی و دو توورده مقیوواس آن یعنووی آینوودهگوورا و
گذشههگرای مثبت وجزد دارد .اما ،بین اعهیاد به شبکههای اجهماعی مجازی بوا تورده مقیواسهوای
گذشههگرای منفی ،حالگرای لذت طل و حالگرای تقودیرنگور ،رابطوه مثبوت معنواداری وجوزد
دارد .نهایج این مطالعه نشان میدهد که با افزایش میزان اعهیاد دانشوجزیان بوه شوبکههوای اجهمواعی
مجازی ،از میزان مش انداز زمانی در آنان کاسهه میشزد و برعکس .بوا تزجوه بوه ایونکوه در حوال
حاضر یافهه پژوهشی که رابطه مؤلفههای مش انداز زمانی را با اعهیواد از نوزع شوبکههوای اجهمواعی
بررسی کرده باشد ،در دسهرس نیست ،برتی از نهایج بررسی رابطه مشو انوداز زموانی بوا اعهیواد بوه
مزاد مخدر یا الکل و  ...مزرد اسهفاده قرار میگیرد .بر این اساس ،نهایج پژوهش حاضر بوا پوژوهش
زنسزا و لینز ( ،)1107ماواریا و همکاران ( ،)1100مکی و همکاران ( )1105که نشان میدهد افوراد
معهاد به مزاد افیزنی ،در عزامل گذشههگرای منفی ،حالگرای لذتطلو و حوالگورای تقودیرنگور
نمرات باالیی دارند ،ه تزان است .در تبیین این نهوایج مویتوزان گفوت کوه مشو انوداز زموانی بوا
نگرش گذشههگرای منفی با افزایش آشفهگی و تنش رابطه دارد (اسهزالرسوکی و همکواران1107 ،
و وان بک و همکاران .)1100 ،فردی که مش انداز گذشههگرای منفی دارد ،بر تجارب بد مهمرکز
است و با یادآوری گذشهه ،تجربه وقای آسی زای زندگی را ممکن میسازد .شخصی که گرایش
حالگرای لذتطل دارد ،در لحظه زندگی میکند ،از فعالیتهای با شدت باال لذت میبورد ،در
جسهجزی هیجانها و محرکهای جدید است و ماجراهای جنسی و دوسهی را آغاز میکنود .ایون
فرد درباره پیامدهای اعمالش نگرانی کمی دارد و بدون تحلیل و برنامهریزی احهمالی سزدها ،عمل
میکند .به طزر کلی ،این جهتگیری بهرهگیری از لوذتهوای فوزری اسوت (بزنیوزل و زیمبواردو،
 .)1115از طرفی ،مش انداز زمانی گذشههگرای منفی و حالگرای لوذتطلو  ،هور دو بوا عوزاملی
مانند عاطفه منفی ،اسهرس و رفهارهای پر تطر رابطه دارند (کاسین و همکاران .)1115 ،یافهه دیگور
پژوهش حاضر این است که افزایش جهتگیری آیندهگرا گرایش به اعهیاد به شبکههای مجازی را
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کاهش می دهد .در تبیین این یافهه نیز میتزان گفت فردی که جهتگیری آیندهگورا دارد ،همیشوه
عزاق

و نهاج احهمالی تصمیات و اقدامات حوال حاضور را موی بینود .او بوه طوزر اتهصاصوی بورای

اهداف و پاداشهای آینده کار میکند و اغل

لذت حال را به تأتیر مویانودازد و از وسزسوههوای

تلفکردن وقت ،اجهناب میکند .به طزر کلی ،ایون جهوتگیوری بوه معنوای توالش بورای اهوداف
بلندمدت است (بزنیزل و زیمباردو .)1115 ،در نهیجه مویتزانود موانعی بورای اعهیواد بوه شوبکههوای
اجهماعی باشد .البهه پژوهشها حاکی از آن است که داشهن مش انوداز زموانی مهعوادل بوا افوزایش
رضایت از زندگی ،شادی ،عاطفه مثبت ،ارضای نیاز روانشناتهی ،تزدمخهاری ،نشواط ،قودردانی،
ه منین کاهش عاطفه منفی ،رابطه دارد (زان

و همکاران ،)1107 ،بنابراین ،با تزجه به یافهوههوای

گذشهه و یافهه اتیر به نظر میرسد یکی از روشهای پیشگیری از سزء مصرف شبکههای اجهماعی
در نزجزانان که به طزر طبیعی کمهر جهتگیری آینده و بیشهر جهتگیری حالگرای لوذت طلو
دارند ،افزایش مش انداز زمانی آیندهگرا و گرایش فرد به سمت مش انداز زمانی مهعادل است.
در بررسی فرضیه دو  ،یافهههای پوژوهش نشوان داد کوه رابطوه منفوی معنواداری بوین اعهیواد بوه
شبکههای اجهماعی مجازی با رفهارهای بهداشهی و تردهمقیاس آن یعنوی بهداشوت فوردی ،تغذیوه،
ورزش ،تزاب و اسهراحت و کنهرل اسهرس وجوزد دارد .نهوایج ایون مطالعوه نشوان مویدهود کوه بوا
افزایش میزان اعهیاد دانشجزیان به شبکههای اجهماعی مجازی ،از میزان رفهارهای بهداشهی در آنوان
کاسهه میشزد و برعکس .نهیجه به دستآمده با نهایج پژوهشهای مجردی و همکواران ( )0737در
داتل کشزر و نهایج پژوهشهای مطر و همکواران ( ،)1106اوزکنبوای و همکواران ( ،)1106آژر و
همکوواران ( ،)1105یوواداو و همکوواران ( ،)1107پاپووانیس و همکوواران ( )1101و ک وائز و همکوواران
( )1113در تارج از کشزر ه سز است .بنوابراین ،یکوی از راههوا جهوت افوزایش میوزان رفهارهوای
بهداشهی در دانشجزیان ،دقت و اسهفاده درست و به اندازه از شبکه هوای اجهمواعی مجوازی اسوت.
اسهفاده کنهرلنشده از اینهرنت ،بهویژه وقهی با دیگر فنآوریها از قبیل تلفن هموراه باشود ،افوراد را
در معرض تطر اثرات مضر آن بر تکامل فیزیکی ،اجهمواعی و روانوی قورار مویدهود کوه از آنهوا
می تزان به مشکالت بینایی ،صدمات سیسه اسکلهی ،ماقی ،اثر بر مهارتهای اجهماعی ،مشوکالت
ارتباطی در تانزاده و اعهیاد الکهرونیکی اشاره کرد .به نظر میرسد افوزایش مشو انوداز زموانی ،بوه
طب افزایش رفهارهای بهداشهی ،نهایت منجر به کاهش سزء مصرف شبکههای اجهماعی میشزد.
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نهایج پژوهش حاضر میتزاند در تدوین برنامههوای آمززشوی و مداتلوهای جهوت پیشوگیری و
درمووان اعهیوواد بووه شووبکههووای اجهموواعی کوواربرد داشووهه باشوود .از ایوونرو ،بووه مس وئزالن دلسووزز و
دستاندرکار بخش فرهنگی کشزر پیشنهاد میگوردد در جهوت تقزیوت فرهنو

اسوهفاده بهینوه از

اینهرنت و شبکههای اجهماعی مجازی ،به طرق مخهلف در جامعوه توالش نماینود .بوه هموین منظوزر
شایسووهه اسووت از ظرفیوتهووای آمووززش و پوورورش و صوودا و سویما در افووزایش آگوواهی و آشوونایی
دانشآمززان ،دانشجزیان و والدین آنها اسهفاده شزد .آگاهسازی و ارتقای سوطح فرهنگوی جامعوه
در زمینووه اسووهفاده از فوونآوری هووای نووزین ارتباطوواتی ،تصزص واً شووبکههووای اجهموواعی مجووازی،
برتزردهای قانزنی با مهخلفین سایبری ،مزرد تزجه جدی مسئزالن و دسوتانودرکاران قورار گیورد.
معای افراط در اسهفاده از رسانههای مجازی و شبکههای اجهماعی نظیر فیسبزک ،تلگرا  ،الیون،
وایبر ،واتساپ و  ،...به دفعات مهعدد از طریق رسانه ملی گزشزد گردد و بر فعالیتهوای افوراد در
اسهفاده از این رسانهها نظارت جدی صزرت گیرد.
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