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Study of the relationship between addiction and attitude to mobile messenger 

software and how it relates to year-old atudents in the teaching process - 

curriculum learning: a case study of secondary school students in khash city 
Abo Saied Davarpanah1, Seyed Reza Balaghat2, Asieh Rahimi Dadkan3 

 چكيده

 اعتیاد و نگرش ابطهر اند. اما پژوهشی که به بررسیرسان پرداختهافزارهای پیامو نگرش به نرمعوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت مطالعات متعددی به بررسی زمينه: 

پژوهش  دف:هپرداخته باشذ مغفول مانده است.  یادگیریِ برنامه درسی –سال در فرآیند یاددهی آموزانِ همدانش روابط نحوه با موبایلی رسانپیام افزارهاینرم به

رنامه درسی: یادگیریِ ب –سال در فرآیند یاددهی آموزانِ همدانش روابط نحوه با تلفن همراه رسانپیام افزارهاینرم به اعتیاد و نگرش رابطه بررسیحاضر با هدف 

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش  روش:خاش انجام گرفت.  شهرستان متوسطه دوم مقطع دوره آموزانمطالعه موردی دانش

پسر( بودند. از این تعداد بر اساس جدول مورگان  0211دختر و  0232نفر ) 3142آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان خاش به تعداد شامل کلیه دانش

 یافزارهارمو نگرش به ن یاداعتای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد نمونه با روش تصادفی خوشه عنوان بهنفر  341تعداد 

از  هاداده( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل 0112( والتر دبیلو هادسون )IPRشاخص روابط با همساالن )( و 0314) یانمقدم و صالحیزارع رسان تلفن همراهیامپ

تلفن همراه با نحوه  رسانامیپی افزارهانرمنتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین اعتیاد و نگرش به  ها:يافتهآزمون همبستگی اسپیرمن و تی مستقل استفاده شد. 

یادگیریِ برنامه درسی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان  –موزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در فرآیند یاددهی آروابط دانش

ز پسران یادگیریِ برنامه درسی در دختران باالتر ا –آموزان در فرآیند یاددهی تلفن همراه و روابط دانش رسانامیپی افزارهانرمداد که میانگین اعتیاد و نگرش به 

آموزان یادگیری دانش -رسان در فرآیند یاددهی افزارهای تلفن همراه پیامتوان نتیجه گرفت که اعتیاد و نگرش به نرمبنابراین می گيری:نتيجه .(P< 10/1)است 

 خاش یادگیری، برنامه درسی، شهرستان –آموزان در فرآیند یاددهی تلفن همراه، روابط دانش رسانپیام افزارهایاعتیاد، نگرش، نرم :واژه كليدهااست.  مؤثر
Background: Several studies have investigated the factors associated with Internet addiction and attitude to messenger 

software. But research that examines the relationship between addiction and attitude to mobile messenger software and 

how peer-to-peer students interact in the teaching-learning process of the curriculum has been neglected.Aims: The 

purpose of this study was to investigate the relationship between addiction and attitude towards mobile messenger 

software and the relationship between peer-to-peer students in the teaching-learning process of the curriculum: a case 

study of secondary school students in Khash city. Method: The present study was a descriptive correlational study. The 

population of the study consisted of 3542 students (1232 girls and 1759 boys) in the second high school male and female 

students of Khash city. Based on Morgan table, 340 individuals were selected by cluster random sampling. The standard 

questionnaire of addiction and attitude to Zare Moghaddam and Salehnia mobile messenger software (2015) and Walter 

Debussy Hudson (1992) Peer Relationship Index (IPR) were used to measure research variables. Spearman correlation 

and independent t-test were used for data analysis. Results: The results indicated that there is a relationship between 

addiction and attitude towards mobile messenger software and the relationship between high school students in Khash 

city in teaching - learning process. Also, the results of independent t-test showed that the mean of addiction and attitude 

to mobile messenger software and students' relationship in teaching - learning process in girls was higher than boys  

(P< 0/01). Conclusions: Therefore, it can be concluded that addiction and attitude to messenger mobile software are 

effective in students' learning-process.Key Words: Addiction, attitude, mobile messaging software, student relationships 

in teaching - learning process, curriculum, khash county 
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 مقدمه

یکی از وسایل ارتباطی در عصر جدید است که توسط  0اینترنت

شده است. این وسیله باعث سرعت و دقت در انسان به کار گرفته

دیل ای که کره زمین را تبگونهکارها و گسترش ارتباط شده است، به

 عنوان(. اینترنت به 0311به دهکده جهانی کرده است )عابدینی، 

 به معاصر، نقش جهان جدید هایآوریفن این نوپای ابعاد از یکی

 در فضای دارد. بودن جامعه افراد زندگی تحول و تغییر در سزایی

 و به دهدمی شماریبی هایفرصت کاربران به اینترنت مجازی

 استفاده اینترنت از ناشی هایخشنودی و هافرصت این که هراندازه

 سوق خواهند نوین یدهپد این سمت به بیشتر کاربران یابد، افزایش

ها، تلفن همراه (. یکی از این فناوری0311یافت )خانجانی و اکبری، 

عنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین است. امروزه تلفن همراه به

در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاه قدرتمندی دارد و جزء 

شود )سبزمنش جعفری، الینفک مناسبات روزمره محسوب می

توان ادعا کرد برای طوری که می(، به0312دریکوند و صادقی، میر

کم پذیر نیست یا دستبسیاری از افراد زندگی بدون آن امکان

به  اعتیاد(. 0310دستجردی و صیادی، مطلوبیتی ندارد )برات

نوعی وابستگی رفتاری به رسان تلفن همراه افزارهای پیامنرم

احساس هیجان موجب که اه است رسان تلفن همرافزارهای پیامنرم

 حالکه فرد در  درزمانی (افسردگیو  مانند اضطراب)ناخوشایند 

 قابلیت تحمل و عادت کردن به اثراتو  استفاده از آنها نیست گردیده

ت زا به همراه اتالف وقمشکلو انکار رفتارهای استفاده مکرر از آنها 

ارع مقدم و صالحی شود )زدر زمان استفاده، از اثرات آن محسوب می

به اینترنت به استفاده بیش از حد غیرقابل کنترل  2اعتیاد(. 0314نیا، 

 -(، که با مشکالت فیزیکی، اجتماعی 0311اشاره دارد )عابدینی، 

هیجانی و بین فردی در افراد همراه است )ژانگ، اسپینراد، ایچنبرگ، 

اری ختالالت رفتزا از اینترنت از ا(. استفاده آسیب2102النو و وانگ، 

تواند جزء اختالالت رفتاری باشد )هائو، جین، در افراد است که می

امروزه اینترنت بیش از تلویزیون (. 2101آکرام، سعید، ما و هوانگ، 

صورت گسترده  و ماهواره وقت مردم را به خود اختصاص داده و به

لم ع ، ارتباط بین فردی،اطالعاتهای آموزش، تحقیق، تبادل در زمینه

)حمیدی، جاللی فراهانی، رجبی و یوسف  رودیم و سرگرمی به کار

 (.0312جمال، 

                                                           
1. Internet 

به  گرایش خالقیت، طلبی،تنوع روحیه داشتن خاطر به جوانان

 داشتن زندگی به عالقه و کنجکاوی حس دیگران، با ارتباط برقراری

بیشتری دارند  گرایش اجتماعی هایشبکه در عضویت به متفاوت

 توجه ها باشبکه این در (. آنها0316و احمدی بلوطکی،  زاده)عیدی

 تبادل دارد، به وجود ایران جامعه در که اجتماعی هایمحدودیت به

 های اجتماعیپردازند. شبکهمی یابیدوست و خبر کسب اطالعات،

 نوجوانان و جوانان اگر ولی نیستند، هویتیبی برای ابزاری نفسهفی

 اجتماعی اطالع رسانه این نادرست دهایاز کارکر و نباشند آگاه

 جوانان و جامعه برای جدی تهدیدی به تبدیل ابزار این باشند، نداشته

 آنها اگر از اند،لبه دو شمشیر مثل اجتماعی هایشد. شبکه خواهد

 خواهند رساند، کاربران به آسیب را بیشترین نشود، استفاده درست

 بهتر های اجتماعیرسانه این از دهاستفا به جوانان منع جای به بنابراین

کرد  آگاه رسانه اجتماعی این تهدیدهای و هافرصت را از آنها است

 (.0313)امیرپور و گریوانی، 

ز ترین دلیل استفاده کاربران ااز آنجا که برقراری ارتباط اصلی

های اجتماعی است و افراد در زمان کمی با افراد متعدد شبکه

قرار کنند، در بسیاری از موارد منجر به استفاده توانند ارتباط برمی

ت ها شده اسخصوص نوجوانان و جوانان از این شبکهافراطی افراد، به

شود که افراد به ارتباط در فضای مجازی بیش از ارتباط و باعث می

تواند سالمت روانی مند شوند که این امر میدر فضای واقعی عالقه

(. اختالالتی چون اعتیاد به 2111و کین،  آنها را تهدید کند )سامسون

اینترنت، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختالل هویت، کاهش 

نفس ازجمله اختالالت رایج استفاده مفرط از احساسات عدم اعتمادبه

 (.0311های اجتماعی هست )ذکایی و خطیبی، شبکه

بررسی »( در پژوهشی تحت عنوان 2104لی )الم -ییوچنگ

اعتیاد به اینترنت و کیفیت )رضایت( زندگی: یک فراتحلیل فراوانی 

به این نتیجه رسیدند شیوع اعتیاد « کشور در هفت منطقه جهان 30از 

بیشتر  زندگی ارتباط دارد. هرچه اعتیاد به اینترنت تیفیباکبه اینترنت 

فیت شود. رضایت از زندگی و کیشود، نارضایتی از زندگی بیشتر می

در این  ی کیفیت زندگیهاکنندهی نیبشیپ عنوانبهشرایط محیطی 

( در پژوهشی تحت 2103پژوهش بودند. لیپ، بارکلی و کرپینسکی )

بررسی رابطه استفاده از تلفن همراه، عملکرد تحصیلی، »عنوان 

یجه به این نت« اضطراب با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه

2. Addiction 
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از  منفی بر رضایت ریت ثرسیدند که استفاده زیاد از تلفن همراه 

( 2101زندگی و عملکرد تحصیلی فرد دارد. مهروف و گریفیتس )

های آنالین: حس جستجو، اعتیاد به بازی" در پژوهشی تحت عنوان

رنجوری، پرخاشگری، اضطراب حالت و اضطراب خودکنترلی، روان

های به بازی اعتیاد و به این نتیجه رسیدند که بین پرخاشگری "صفت

( 0314دار و مثبت وجود دارد. فیضی و عزتی )معنی رابطه نترنتی،ای

 با اینترنت به اعتیاد بین رابطه بررسی»در پژوهشی تحت عنوان 

آموزان در دانش استرس و اضطراب افسردگی، پرخاشگری،

 از یک هر و اینترنت به اعتیاد بین کهبه این نتیجه رسیدند « دبیرستانی

 رابطه پرخاشگری و استرس اضطراب، ی،افسردگ بالینی متغیرهای

 به اعتیادد تواننمی متغیرها این مجموعه و دارد وجود معناداری مثبت

 که داد نشان پژوهش این هاییافته. کنند بینیپیش را اینترنت

 پرخاشگری و استرس اضطراب، افسردگی، متغیرهای مجموعه

( در 0313ناعمی ) .باشند اینترنت به اعتیاد کننده بینیپیش توانندمی

 و خواب کیفیت تنهایی، احساسی مقایسه»پژوهشی تحت عنوان 

« عادی و همراه تلفن به وابسته پسر دانشجویان در اجتماعی سازگاری

 افراد در تنهایی احساس و خواب به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت

 باشد،یم همراه تلفن به وابسته غیر افراد بیشتر از همراه تلفن به وابسته

است.  نشده دیده تفاوتی گروه دو بین در سازگاری اجتماعی بین ولی

هدف بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد  را با ی( پژوهش0313) یشبخشا

صیتی و شخ هاییژگیبه اینترنت انجام داد. نتایج نشان داد که بین و

 هاییژگیاعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. بین و

با ادراک تعامل اجتماعی نیز رابطه معناداری مشاهده شد.  شخصیتی

نشان داد بین ادراک تعامل اجتماعی با اعتیاد به  هایافتههمچنین، 

اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. در میزان اعتیاد به اینترنت تفاوت 

معناداری بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود 

یزان ادراک تعامل اجتماعی، تفاوت معناداری بین دو دارد، ولی در م

 گروه مشاهده نشد.

عواملی هستند که بعد از  ازجمله جمعیارتباطوسایل  و همساالن

خانواده در رشد، هدایت و اصالح رفتارهای اجتماعی بیشترین ت ثیر 

ها و نیز زبان و ، ارزشورسومآدابرا دارند. این عوامل، اعتقادات، 

، اهپژوهشگاه حوزه و دانشگ) کندبه دیگر افراد منتقل می فرهنگ را

ز ا یشترکه استفاده ب یافتند( در0111و همکاران ) یتکرا(. 0311

همراه بوده است و  یکاهش ارتباطات خانوادگ یامدبا پ ینترنتا

ار با کاهش مقد یزن یاهداف ارتباط یبرا ینترنتاز ا یاداستفاده ز

ا ب بنابراین و راه دور همراه خواهد بود. یمحل یچرخه ارتباط اجتماع

برای فرد  ینترنتو ا یاجتماع هایتوجه به عواقبی که اعتیاد به شبکه

معتاد دارد، مثل تغییر دادن سبک زندگی به منظور صرف زمان بیشتر 

 خود متسال به توجهیاینترنت، کاهش عمومی فعالیت بدنی، بی به

 منظور هب زندگی مهم هایفعالیت از اجتناب اینترنت، با کار نتیجة در

تن گرف هنادید اجتماعی، روابط کاهش اینترنت، در بیشتر وقت صرف

 از استفاده هایخانواده و دوستان، مشکالت مالی ناشی از هزینه

 اعتیاد لهمسئ است الزم رسدتحصیلی به نظر می مشکالت و اینترنت

ورد م روابط با همساالنهایی مانند لفهؤآن بر م ریت ث و آن ابعاد آن، به

 (.0311یرد )به نقل از حسینی، شاهقلیان و عبدالهی، قرار گ یبررس

ی ای جهاننفوذ کاربردهای تلفن همراه در شئون زندگی پدیده

ی ما باوجود فروکش کردن تب اولیه استفاده از آن، است و در جامعه

مقبولیتش به حدی رسیده که مضرات جدی و اساسی این فناوری 

 ی متنوعهاحوزهدارد، مضراتی که در رن را مخفی و نادیده نگه میمد

پردازد زایی میاجتماعی، فرهنگی، رفتاری، روانشناسی و... به آسیب

 ی ت ثیرات نامطلوب آنتوان به دامنهو باکمی دقت و موشکافی می

تردید فنّاوری و رشد صنعت بر ابعاد زندگی زناشویی انسان پی برد. بی

که استفاده از موبایل در کشور ما باال رفته و ت ازآنجاییمؤثر اس

شود و گاهی نوجوانان تمام وقت خود را روز بر آن افزوده میروزبه

گذارند که گاهی بدون آن زندگی دیگر در اختیار این وسیله می

آموزان، معلمان، والدین و به طور مسائل مربوط به دانش معنایی ندارد.

م آموزش و پرورش بسیار پیچیده و متنوع بوده که کلّی مدارس و نظا

ی، باشد )شیخ االسالمی و محمّدنیازمند بررسی و شناخت بیشتری می

در عصر حاضر آموزش و پرورش و به طور کلّی تحصیل (. 0311

ین و کمیت و کیفیت ا دهدیمبخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل 

یخ )ش کندیمزان ایفاء آموی دانشتحصیل نیز نقش مهمی در آینده

آموزان هم سال در فرآیند (، دانش0312پور، االسالمی و کریمیان

یادگیریِ برنامه درسی با یکدیگر روابطی دارند که در کنار  –یاددهی 

 –والدین، والدین  –معلم، معلم  –معلم، معلم  –آموز روابط دانش

ی برنامه درس شود و جزیی از این کلِ روابط درآموز تبیین میدانش

دهد. این روابط با فزونی و گسترش فضای مجازی به را تشکیل می

های آن گره خورده است و یک های همراه و برنامهطور کلی و تلفن

تفاوت تواند نسبت به آن بی مربی یا متخصص تعلیم و تربیت نمی

تواند جامعه علمی، تخصصی، و باشد. پژوهش در این زمینه می

عها و ابعاد این موضورا بیش از پیش با پیچیدگیآموزشی کشور 
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 پژوهش حاضر عبارتند از: سؤاالتآشنا کند. بر این اساس 

 نحوه اب تلفن همراه رسانپیام افزارهاینرم به اعتیاد . آیا بین0

خاش  شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش روابط

 رسی رابطه وجود دارد؟یادگیریِ برنامه د –در فرآیند یاددهی 

 با همراه تلفن رسانپیام افزارهاینرم به نسبت نگرش . آیا بین2

 شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش روابط نحوه

 رابطه وجود دارد؟ یادگیریِ برنامه درسی – خاش در فرآیند یاددهی

 وابطر نحوه و تلفن همراه رسانپیام افزارهاینرم به اعتیاد . آیا3

خاش در  شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش

اوت جنسیت تف بر اساس یادگیریِ برنامه درسی –فرآیند یاددهی 

 وجود دارد؟

 روش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش 

آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان شامل کلیه دانش

پسر( بودند. از این  0211دختر و  0232نفر ) 3142تعداد  خاش به

نمونه با روش  عنوان بهنفر  341تعداد بر اساس جدول مورگان تعداد 

 مدارس شهرستان، تعدادی از بین ای انتخاب شد. ابتداتصادفی خوشه

کالس  چندین آنها از بین تصادفی، صورتبه سپس و انتخاب مدرسه

 به نفر 341ها، کالس آن آموزانانشد بین از شد؛ سپس مشخص

 ند از ورود عبارت بود هایمالک شدند. انتخاب تصادفی صورت

با شرکت در پژوهش، از خدمات روانشناختی و  . همزمان0

 پزشکیروان . اختالالت2دیگری استفاده نکنند.  درمانگریروان

خروج نیز  مالکمصرف نکنند.  پزشکیرواننداشته و داروهای 

. به ی شرکت در پژوهشعدم رضایت برای ادامه. 0ت بود از: عبار

به  اطالعاتدر مورد محرمانه بودن منظور رعایت اصول اخالقی 

و تحلیل اطالعات در  یهتجز .های پژوهش اطمینان داده شدنمونه

در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی  SPSS افزارنرممحیط 

ی گرایش مرکز، هاشاخصانجام گرفت. آمار توصیفی شامل 

آماری ضریب  آزمونمیانگین و نمودار و آمار استنباطی شامل 

 همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل بود.

 ابزار

مقدم و زارع 0یلرسان موبایامپ یافزارهانرمپرسشنامه اعتیاد به 

گویه و سه خرده مقیاس اطالعات توصیفی  26(: 0314صالحی نیا )

                                                           
1. Questionnaire for mobile messaging software 

( و سؤال 02رسان تلفن همراه )افزارهای پیامبه نرم (، اعتیادسؤال 4)

 یفط ( باسؤال 1رسان تلفن همراه )افزارهای پیامنگرش نسبت به نرم

تلفن همراه  رسانافزار پراستفاده پیامدر چهار نرم یکرتلی انهیگزپنج 

. روایی پرسشنامه Whatsappو  Telegram ،Line ،Instagramیعنی 

وری اطالعات و ارتباطات و روانشناسی مورد ت یید از نظر اساتید فنا

بدست  21/1قرارگرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

 آمد که نشان از قابلیت خوب این پرسشنامه دارد.

 21(: 0112) 2پرسشنامه روابط با همساالن والتر دبیلو و هادسون

، «ندرتخیلی به»، «هرگز)»ی لیکرت انهیگزگویه و طیف هفت 

و « تقریباً اکثر اوقات»، «اغلب اوقات»، «گاهی اوقات»، «کمی»

( دارای آلفای 0112این پرسشنامه در پژوهش هادسون )«(. همیشه»

دهنده ثبات درونی عالی و خطای استاندارد عالی بوده که نشان 14/1

است. این مقیاس روایی عالی از طریق مقایسه با  44/1)پایین( 

 شده دارد.ههای شناختگروه

 هايافته

پژوهش، برای نرمال بودن توزیع  سؤاالتقبل از پرداختن به 

 -فراوانی متغیرهای پژوهش از آزمون نیکویی برازش کولموگروف 

 اسمیرنف استفاده شد، تا نرمال بودن توزیع آن مشخص گردد.
 

 . نتایج آزمون فرض نرمال بودن0جدول

 (sigسطح معناداری ) تعداد هاآماره

 111/1 306 افزاراعتیاد به نرم

 111/1 306 افزارنگرش به نرم

 111/1 311 روابط با همساالن
 

 

 ی جدول تمام متغیرها غیر نرمال است هادادهبا توجه به 

(11/1 sig< پس برای .)ی ناپارامتریک هاروشیک و دو از  سؤاالت

ضیه حد از ق ، اما چون حجم نمونه باالست با استفادهمیکنیماستفاده 

 .میکنیمسوم از آزمون تی مستقل استفاده  سؤالمرکزی در 

 با مراهتلفن ه رسانپیام افزارهاینرم به اعتیاد اول: آیا بین سؤال

 شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش روابط نحوه

 درسی رابطه وجود دارد؟یادگیریِ برنامه –خاش در فرآیند یاددهی 

از ضریب همبستگی اسپیرمن  سؤالجزیه و تحلیل این جهت ت

 استفاده شده است؛

 
 

2. Peer Relationship Questionnaire Walter W. Hudson 
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با  رسان تلفن همراهافزارهای پیامی اعتیاد به نرمرابطه. بررسی 2جدول

 آموزانی روابط دانشنحوه

 نحوه روابط با همساالن متغیر

افزارهای اعتیاد به نرم

 رسانپیام

 سطح معناداری ضریب اسپیرمن فراوانی

311 12/1 111/1 

 

 

 سؤالکمتر است،  11/1داری که از با توجه به سطح معنی

ان تلفن افزارهای پیام رس؛ یعنی بین اعتیاد به نرمشودیمپژوهش ت یید 

 متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش روابط همراه با نحوه

 یادگیریِ برنامه درسی رابطه –خاش در فرآیند یاددهی  شهرستان

ی دو هرابطوجود دارد. چون ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است، 

( نشان دهنده رابطه 12/1متغیر مستقیم است. عدد ضریب همبستگی )

 قوی بین دو متغیر است. نسبتاً

تلفن  رسانپیام افزارهاینرم به نسبت نگرش دوم: آیا بین سؤال

 متوسطه طعدوم مق سال دورهآموزانِ همدانش روابط نحوه با همراه

طه راب یادگیریِ برنامه درسی –خاش در فرآیند یاددهی  شهرستان

 وجود دارد.

ا رسان تلفن همراه بافزارهای پیامی نگرش به نرمرابطه. بررسی 3جدول

 آموزانی روابط دانشنحوه

 ی روابط با همساالننحوه متغیر

افزارهای نگرش به نرم

 رسانپیام

 ح معناداریسط ضریب اسپیرمن فراوانی

311 21/1 111/1 

 

 

 سؤالکمتر است،  11/1داری که از با توجه به سطح معنی

سان تلفن رافزارهای پیامشود یعنی بین نگرش به نرمیمپژوهش ت یید 

 متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش روابط همراه با نحوه

ه رسی رابطیادگیریِ برنامه د –خاش در فرآیند یاددهی  شهرستان

وجود دارد. چون ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است، رابطه دو 

( نشان دهنده رابطه 21/1متغیر مستقیم است. عدد ضریب همبستگی )

 قوی بین دو متغیر است. نسبتاً

 نحوه و تلفن همراه رسانپیام افزارهاینرم به اعتیاد سوم: آیا سؤال

خاش  شهرستان متوسطه عدوم مقط سال دورهآموزانِ همدانش روابط

فاوت جنسیت ت بر اساس یادگیریِ برنامه درسی –در فرآیند یاددهی 

 وجود دارد؟
 

 رسان تلفن همراهافزارهای پیام. آزمون تی مستقل برای اعتیاد به نرم4جدول
       هاآزمون لون برای برابری واریانس هایانگینمآزمون برابری 

  میانگین انحراف معیار F داریسطح معنا Df T سطح معناداری

110/1 304 40/3 11/1 12/4 
 دختر 02/3 01/0

 پسر 61/2 12/0

 

 

 رسان تلفن همراهافزارهای پیام. آزمون تی مستقل برای نگرش به نرم1جدول
       هاآزمون لون برای برابری واریانس هایانگینمآزمون برابری 

  میانگین انحراف معیار F ریسطح معنادا Df T سطح معناداری

110/1 11/212 42/3 12/1 01/1 
 دختر 12/3 23/0
 پسر 11/2 01/0

 

 

( بین نگرش به نرم 1با توجه به مقدار سطح معناداری )جدول 

آموزانِ دختر و پسرِ هم رسان تلفن همراه در بین دانشافزارهای پیام

 –فرایند یاددهی خاش در  شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دوره

(. میانگین نگرش P< 11/1یادگیریِ برنامه درسی تفاوت وجود دارد )

 رسان تلفن همراه در دختران باالتر است.افزارهای پیامبه نرم

ی روابط با نحوه( بین 6با توجه به مقدار سطح معناداری )جدول 

 مدو سال دورهآموزانِ دختر و پسرِ همهمساالن در بین در بین دانش

امه یادگیریِ برن –خاش در فرآیند یاددهی  شهرستان متوسطه مقطع

ی روابط با نحوه(. میانگین P< 11/1درسی تفاوت وجود دارد )

همساالن در دختران باالتر است.
 

 آموزانی روابط دانشنحوه. آزمون تی مستقل برای 6جدول
       اهآزمون لون برای برابری واریانس هایانگینمآزمون برابری 

  میانگین انحراف معیار F سطح معناداری Df T سطح معناداری

110/1 06/211 41/3 10/1 11/6 
 دختر 41/4 61/0
 پسر 13/3 41/0
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 گيریبحث و نتيجه

 به نگرش و اعتیاد رابطه پژوهش حاضر با هدف بررسی

 سالهم آموزانِدانش روابط نحوه با تلفن همراه رسانپیام افزارهاینرم

 موردی مطالعه: درسی برنامه یادگیریِ – یاددهی فرآیند در

خاش انجام شد. در  شهرستان متوسطه مقطع دوم دوره آموزاندانش

ه های بدست آمده اشارگیری پیرامون یافتهذیل به بحث و نتیجه

 خواهد شد.

اول پژوهش پژوهش حاکی از آن  سؤالنتایج بدست آمده از 

 روابط هتلفن همراه با نحو رسانامیپی افزارهانرمد به است که بین اعتیا

خاش در  شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ همدانش

یادگیریِ برنامه درسی رابطه وجود دارد. یافته  –فرآیند یاددهی 

(، مهروف 2103های لیپ و همکاران )پژوهش حاضر با یافته پژوهش

 باشد.( همسو می0314ران )(، فیضی و همکا2101و همکاران )

ای مهم و پرطرفدار در های اجتماعی به پدیدهاین روزها شبکه

شده و حتی کودکان و نوجوانان را نیز درگیر یلتبدمیان تمامی سنین 

ر هایی دهای خود گروهیکالسهم بااست. کودکانی که  خود کرده

 لاپ و یا الین تشکیهای اجتماعی همچون تلگرام، واتسشبکه

توان ردپای کاربران کم سن و سال را اند کم نیستند و حتی میداده

بوک تری همچون اینستاگرام و یا فیسهای اجتماعی بزرگدر شبکه

 خالقیت، طلبی،روحیه تنوع داشتن خاطر به نیز مشاهده کرد. جوانان

 به عالقه و حس کنجکاوی دیگران، با ارتباط برقراری به گرایش

 گرایش اجتماعی هایدر شبکه عضویت به فاوتمت زندگی داشتن

 ها باشبکه این در (. آنها2101دارند )مهروف و همکاران،  بیشتری

 به دارد وجود ایران جامعه در اجتماعی که هایمحدودیت به توجه

 هایپردازند. شبکهمی یابیو دوست خبر کسب اطالعات، تبادل

 آگاه جوانان اگر ولی تند،نیس هویتیبرای بی ابزاری نفسهفی اجتماعی

 نداشته اطالع اجتماعی رسانه این از کارکردهای نادرست و نباشند

 خواهد و جامعه جوانان برای جدی به تهدیدی تبدیل ابزار این باشند،

 درست آنها از اگر اند،لبه دو شمشیر مثل اجتماعی هایشد. شبکه

 بنابراین رساند، خواهند کاربران به آسیب را نشود، بیشترین استفاده

 است بهتر اجتماعی هایرسانه این از استفاده به منع جوانان یجابه

کرد  آگاه اجتماعی رسانه این تهدیدهای و هارا از فرصت آنها

 (.0313)امیرپور و گریوانی، 

دهد که بین دوم پژوهش نشان می سؤالنتایج به دست آمده از 

 شدان روابط راه با نحوهتلفن هم رسانامیپی افزارهانرمنگرش به 

خاش در فرآیند  شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دورهآموزانِ هم

یادگیریِ برنامه درسی وجود دارد. یافته پژوهش حاضر با  –یاددهی 

(، فیضی و عزتی 2104وی و همکاران )های چنگیافته پژوهش

 باشد.( همسو می0313( و بخشایش )0313(، ناعمی )0314)

تواند می با همساالنش رابطه نوجوان که معتقدند روانشناسان

باشد  داشته وی عاطفی و اجتماعی و سالمت رشد در بسزایی سهم

 دوستی با و رفاقت به نوجوانان نوجوانی، سنین (. در2114)اسکوین، 

 اهمیت فراوانی دوستان جمع پذیرش در و گروهی جذب همساالن،

 هایبه شکل و یابندمی اماستحک هادوستی هاسال این دهند. درمی

 جنب و دلیگروه، زنده به تعلق احساس صمیمیت، رفاقت، مختلف

 جمع همکالسانش در دهد. اگر نوجوانمی نشان خود را جوش و

 گمان که با آنچه متناسب منزلت و اجتماعی مطلوب جایگاه فاقد

 دانش و پیشرفت کسب یعنی وی اصلی کارکرد باشد، کندمی

های اجتماعی، شود. اما حضور افراد در شبکهمی مختل تحصیلی

. دهدهای اجتماعی را در افراد افزایش میها و کنشمشارکت احتمال

اشد، تر بها بیشتر و انبوهپس هر چه پیوند افراد و اعضا در شبکه

ها، حرکت همسو و مشترک، همراهی، تعامالت، نزدیکی دیدگاه

ی (. در یک شبکه2104ن، وی و همکاراتر خواهد شد )چنگمحتمل

 اجتماعی افراد هم اهداف سیاسی و هم اهداف شخصی را دنبال می

نند. کها تعاملی چندگانه برقرار میو البته با دیگر افراد و سازمان کنند

 ای برایهای شخصی، جوانان وسیلهها و ارتباطضمن اینکه تماس

 .کنندها ایفای نقش میها و گروهپیوند دادن سازمان

هایی در غالب همگرایی اعضا با یکدیگر و یا نقش چنین رسانه

 یدهی آن بر کسی پوششدهگذاشتهاستفاده از محتوای به اشتراک 

شدن  آسان (. امروزه با0311؛ به نقل از رجبی، 0311نیست )لهراسبی، 

برقراری ارتباط از طریق تلفن و نمابر و اینترنت و... دیگر زحمت 

یی که در گذشته منش  تبلور احساسات و عواطف هامالقاتدیدارها و 

شد کم شده است و این محدودیتی است که ابزارها یمبین افراد 

به درون خانواده  مروربه هارسانه. اندنموده( در جامعه ایجاد هارسانه)

 (.0313گذارند )شفاهی، یمآن ت ثیر  ساخت بریابند و یمهم راه 

 شان داد که میانگین اعتیاد و نگرش بهسوم نیز ن سؤالهای یافته

آموزانِ هم دانش روابط تلفن همراه و نحوه رسانامیپی افزارهانرم

 –خاش در فرآیند یاددهی  شهرستان متوسطه دوم مقطع سال دوره

 هب یادگیریِ برنامه درسی در دختران باالتر است. فرهنگ جامعه ما

 ارندد ییهاتیمحدود هاهنیزمی است که دختران در بسیاری از اگونه
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 نهاآزادبه خواسته و اهداف خود برسند،  توانندینمو آزادانه 

؛ در این ندکنبا جنس مخالف صحبت کنند و ارتباط برقرار توانندینم

 که کندیمی مجازی این امکان را برایشان فراهم هاطیمحشرایط 

و بدون  ی خود بپردازندهاخواستهبه بیان  ترآزادانهو  ترراحت

محدودیت به ارتباط با جنس مخالف بپردازند و بنابراین استفاده آنان 

 (.0313رسان تلفن همراه بیشتر است )شفاهی، افزارهای پیاماز نرم

 یهاتاببخشی در کشود که با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می

جدید، های یآموزان با فناوردرسی در ارتباط با آشنایی دانش

ضای فاستفاده از ، و طراحی و تدوین آنها یو خطرات بالقوه اینترنت

رسان تلفن همراه در برنامه درسی یامپی افزارهانرممجازی و 

یادگیری  –سازی شود. در فرآیند یاددهی فرهنگ وهنجارسازی 

 سال با یکدیگر و دانشآموزان همبرنامه درسی که روابط دانش

اشد: بشنهادهای زیر اثربخش میگیرد پیآموزان با یکدیگر شکل می

 بینیپیش اب متناسب سنجیده و ایجابی پویا، تعاملی، یهااستیس اعمال

 اقشار و طبقات وضعیت شناخت با منطبق و جهانی آیندة فرایندهای

 سلبی، تدافعی، یهااستیس جای به داخل کشور در اجتماعی

 یهاهشبک دربارة زدهو شتاب ثباتبی ظاهرگرا، سطحی، ی،اقهیسل

 رنامهب و فرهنگی یهااستیس در نداشتن تفریط و اجتماعی؛ افراط

ی اجتماعی. از هاشبکه یهایتوانمند سازیبومی درسی؛ و یهایزیر

باشد و این حجم پایین نمونه میهای پژوهش حاضر جمله محدودیت

انتخاب  همچنین سازد.پذیری نتایج را با مشکل مواجه میمسئله تعمیم

 در تعمیم آموزان خاش بود.دانشها از جامعه پژوهشی نیآزمود

های پژوهش در شهرها با فرهنگ مختلف باید جوانب احتیاط یافته

 اعتیاد و نگرشگردد در علل وجود پیشنهاد میاین رعایت گردد. با

سال آموزانِ همدانش روابط نحوه با موبایلی رسانپیام افزارهاینرم به

 از پژوهش حاضر بر جوامع دیگریادگیریِ برنامه  – در فرآیند یاددهی

های جنسی، سنی و فرهنگی متفاوت اجرا و نتایج آن با نتایج با ویژگی

 پژوهش حاضر مقایسه گردد.

 منابع
ی اجتماعی بر سبک هاشبکه ریت ث(. 0313امیرپور، مهناز و گریوانی، مریم )

 .23-31 (،3)0 دانش انتظامی خراسان شمالی،زندگی جوانان. 

بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان (. 0313علیرضا ) ،بخشایش

زن در . های دانشگاه یزددانشجویان دختر ساکن در خوابگاه
 .21-44(، 0)6(، فرهنگ و هنر )پژوهش زنان

بررسی رابطه بین استفاده   (.0310) سمیه ،صیادیو  نگین ،برات دستجردی

بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در  های اجتماعیاز شبکه

تحقیقات علوم   .نور شهر اصفهانهای پیامدانشجویان دانشگاه
 .332-340(، 1)01 ،رفتاری

 رابطه (. مطالعه0316زاده، رضا و احمدی بلوطکی، حاجی محمد )عیدی

 علوم هایرشته دانشجویان زندگی سبک با ارتباطی تکنولوژی

ه مجلتهران.  تحقیقات علوم واحد میاسال آزاد دانشگاه اجتماعی
 .021-031(، 31)01شناسی، مطالعات جامعه

روانشناسی رشد با نگرش به منابع (. 0311) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی تهران، اسالمی

 .هادانشگاه

. بررسی (0311) نیمحمدحسحسینی، امین؛ شاهقلیان، مهناز و عبدالهی، 

ی مغزی رفتاری و اعتیاد به اینترنت با نقش هاستمیسرابطه 

جویی شناختی هیجان. ای احساس تنهایی و راهبردهای نظمواسطه

 .24-41(، 2)1 دو فصلنامه شناخت اجتماعی،

حمیدی، مهرزاد؛ جاللی فراهانی مجید؛ رجبی، حسین و یوسف جمال، 

ای اجتماعی، ه(. تبیین رابطه بین مهارت0312فروزان )

ان آموزخودکارآمدی، سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانش

 مجله دانشگاه علوم پزشکیورزشکار مقطع متوسطه استان ایالم. 
 .0-02(، 0)26 ایالم،

 شخصیتى هاییژگیو (. رابطه0311خانجانی، زینب و اکبری، سعیده )

 6ی، وانشناسر در نو هاىیافتهاینترنت.  به آنان اعتیاد و نوجوانان

(01 ،)022-003. 

 (.0312مسعود ) ،صادقی و فضل اهلل ،میردریکوند ؛سمیه ،سبزمنش جعفری

های زندگی بر پذیرش اجتماعی و اعتیاد ت ثیر آموزش مهارت

فصلنامه علمی پژوهشی علوم آموزان دختر. اینترنتی دانش
 .130-136،(20) 02 ،روانشناختی

ها و ی خودمهارگری، اعتیاد به فناوریرابطه (.0311یاسمین ) عابدینی،

نش. کتوجه / فزنآموزان عادی و کمپیشرفت تحصیلی در دانش

 .21-12(، 12)01 فصلنامه علوم روانشناختی،

(. رابطه حضور در فضای 0311ذکایی، محمد سعید و خطیبی، فاخره )

مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان 

-014، 33 امه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی،فصلنایرانی. 

014-000. 

 پرسشنامه یابیساخت و اعتبار (.0314) زارع مقدم، علی و صالحی نیا، فاطمه
المللی ندومین کنفرانس بی یلی.موبا رسانیامپ یافزارهابه نرم یاداعت

 یدریه.حتربتروانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، دانشگاه 
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