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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
 اما پژوهشی که به بررسی رابطه اعتیاد و نگرش. مطالعات متعددی به بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان پرداختهاند:زمينه
 پژوهش: هدف.به نرمافزارهای پیامرسان موبایلی با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی پرداخته باشذ مغفول مانده است
:حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی
 جامعه این پژوهش. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود: روش.مطالعه موردی دانشآموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش انجام گرفت
 از این تعداد بر اساس جدول مورگان. پسر) بودند0211  دختر و0232(  نفر3142 شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان خاش به تعداد
 برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای. نفر به عنوان نمونه با روش تصادفی خوشهای انتخاب شدند341 تعداد
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از.) استفاده شد0112( ) والتر دبیلو هادسونIPR( ) و شاخص روابط با همساالن0314( پیامرسان تلفن همراه زارعمقدم و صالحینیا
 نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با نحوه: يافتهها.آزمون همبستگی اسپیرمن و تی مستقل استفاده شد
 همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان.روابط دانشآموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی رابطه وجود دارد
داد که میانگین اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه و روابط دانشآموزان در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی در دختران باالتر از پسران
 یادگیری دانشآموزان-  بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای تلفن همراه پیامرسان در فرآیند یاددهی: نتيجهگيری.)P> 1/10( است
 شهرستان خاش، برنامه درسی، روابط دانشآموزان در فرآیند یاددهی – یادگیری، نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه، نگرش، اعتیاد: واژه كليدها.مؤثر است
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
Corresponding Author: balaghat@edpsy.usb.ac.ir

 ایران، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،) گروه علوم تربیتی (آموزش و پرورش، استادیار.0
1.

Assistant Professor, Department of Educational Sciences (Education), University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
) ایران(نویسنده مسئول، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،) گروه علوم تربیتی (مدیریت و برنامهریزی آموزشی، دانشیار.2

2.

Associate Professor, Department of Educational Sciences (Management and Educational Planning), University of Sistan and
Baluchestan, Zahedan, Iran(Corresponding Author)
 ایران، خاش، معاون مدرسه ابتدایی.3
3.

Vice Management in Elementary School, Khash, Iran
11/10/21 :پذیرش نهایی

11/02/04 :دریافت

059

دوره  ،01شماره ،10پاییز(مهر) 0311

مجله علوم روانشناختی

جوانان به خاطر داشتن روحیه تنوعطلبی ،خالقیت ،گرایش به

مقدمه
انسان به کار گرفتهشده است .این وسیله باعث سرعت و دقت در

متفاوت به عضویت در شبکههای اجتماعی گرایش بیشتری دارند

کارها و گسترش ارتباط شده است ،بهگونهای که کره زمین را تبدیل

(عیدیزاده و احمدی بلوطکی .)0316 ،آنها در این شبکهها با توجه

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

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

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

اطالعات ،کسب خبر و دوستیابی میپردازند .شبکههای اجتماعی

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

فینفسه ابزاری برای بیهویتی نیستند ،ولی اگر نوجوانان و جوانان

مجازی اینترنت به کاربران فرصتهای بیشماری میدهد و به

آگاه نباشند و از کارکردهای نادرست این رسانه اجتماعی اطالع

هراندازه که این فرصتها و خشنودیهای ناشی از استفاده اینترنت

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

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

خواهد شد .شبکههای اجتماعی مثل شمشیر دو لبهاند ،اگر از آنها

یافت (خانجانی و اکبری .)0311 ،یکی از این فناوریها ،تلفن همراه

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

است .امروزه تلفن همراه بهعنوان یکی از مظاهر فناوری ارتباطی نوین

بنابراین به جای منع جوانان به استفاده از این رسانههای اجتماعی بهتر

در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاه قدرتمندی دارد و جزء

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

الینفک مناسبات روزمره محسوب میشود (سبزمنش جعفری،

(امیرپور و گریوانی.)0313 ،

میردریکوند و صادقی ،)0312 ،بهطوری که میتوان ادعا کرد برای

از آنجا که برقراری ارتباط اصلیترین دلیل استفاده کاربران از

بسیاری از افراد زندگی بدون آن امکانپذیر نیست یا دستکم

شبکههای اجتماعی است و افراد در زمان کمی با افراد متعدد

مطلوبیتی ندارد (براتدستجردی و صیادی .)0310 ،اعتیاد به

میتوانند ارتباط برقرار کنند ،در بسیاری از موارد منجر به استفاده

نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه نوعی وابستگی رفتاری به

افراطی افراد ،بهخصوص نوجوانان و جوانان از این شبکهها شده است

نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه است که موجب احساس هیجان

و باعث میشود که افراد به ارتباط در فضای مجازی بیش از ارتباط

ناخوشایند (مانند اضطراب و افسردگی) درزمانی که فرد در حال

در فضای واقعی عالقهمند شوند که این امر میتواند سالمت روانی

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

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

استفاده مکرر از آنها و انکار رفتارهای مشکلزا به همراه اتالف وقت

اینترنت ،افسردگی ،انزوای اجتماعی ،اختالل هویت ،کاهش

در زمان استفاده ،از اثرات آن محسوب میشود (زارع مقدم و صالحی

احساسات عدم اعتمادبهنفس ازجمله اختالالت رایج استفاده مفرط از

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

شبکههای اجتماعی هست (ذکایی و خطیبی.)0311 ،

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

چنگویی -الملی ( )2104در پژوهشی تحت عنوان «بررسی

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

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

النو و وانگ .)2102 ،استفاده آسیبزا از اینترنت از اختالالت رفتاری

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

در افراد است که میتواند جزء اختالالت رفتاری باشد (هائو ،جین،

به اینترنت باکیفیت زندگی ارتباط دارد .هرچه اعتیاد به اینترنت بیشتر

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

شود ،نارضایتی از زندگی بیشتر میشود .رضایت از زندگی و کیفیت

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

شرایط محیطی بهعنوان پیشبینی کنندههای کیفیت زندگی در این

در زمینههای آموزش ،تحقیق ،تبادل اطالعات ،ارتباط بین فردی ،علم

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

و سرگرمی به کار میرود (حمیدی ،جاللی فراهانی ،رجبی و یوسف

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

جمال.)0312 ،

اضطراب با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه» به این نتیجه
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اینترنت 0یکی از وسایل ارتباطی در عصر جدید است که توسط

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

ابوسعید داورپناه و همکاران

بررسی رابطه اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان موبایلی با...

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

توجه به عواقبی که اعتیاد به شبکههای اجتماعی و اینترنت برای فرد

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

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

خودکنترلی ،روانرنجوری ،پرخاشگری ،اضطراب حالت و اضطراب

به اینترنت ،کاهش عمومی فعالیت بدنی ،بیتوجهی به سالمت خود

صفت" به این نتیجه رسیدند که بین پرخاشگری و اعتیاد به بازیهای

در نتیجة کار با اینترنت ،اجتناب از فعالیتهای مهم زندگی به منظور

اینترنتی ،رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد .فیضی و عزتی ()0314

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

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

خانواده و دوستان ،مشکالت مالی ناشی از هزینههای استفاده از

پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب و استرس در دانشآموزان

اینترنت و مشکالت تحصیلی به نظر میرسد الزم است مسئله اعتیاد

دبیرستانی» به این نتیجه رسیدند که بین اعتیاد به اینترنت و هر یک از

به آن ،ابعاد آن و ت ثیر آن بر مؤلفههایی مانند روابط با همساالن مورد

متغیرهای بالینی افسردگی ،اضطراب ،استرس و پرخاشگری رابطه

بررسی قرار گیرد (به نقل از حسینی ،شاهقلیان و عبدالهی.)0311 ،

مثبت معناداری وجود دارد و مجموعه این متغیرها میتوانند اعتیاد به

نفوذ کاربردهای تلفن همراه در شئون زندگی پدیدهای جهانی

اینترنت را پیشبینی کنند .یافتههای این پژوهش نشان داد که

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

مجموعه متغیرهای افسردگی ،اضطراب ،استرس و پرخاشگری

مقبولیتش به حدی رسیده که مضرات جدی و اساسی این فناوری

میتوانند پیشبینی کننده اعتیاد به اینترنت باشند .ناعمی ( )0313در

مدرن را مخفی و نادیده نگه میدارد ،مضراتی که در حوزههای متنوع

پژوهشی تحت عنوان «مقایسهی احساس تنهایی ،کیفیت خواب و

اجتماعی ،فرهنگی ،رفتاری ،روانشناسی و ...به آسیبزایی میپردازد

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

و باکمی دقت و موشکافی میتوان به دامنهی ت ثیرات نامطلوب آن

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

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

وابسته به تلفن همراه بیشتر از افراد غیر وابسته به تلفن همراه میباشد،

مؤثر است ازآنجاییکه استفاده از موبایل در کشور ما باال رفته و

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

روزبهروز بر آن افزوده میشود و گاهی نوجوانان تمام وقت خود را

بخشایش ( )0313پژوهشی را با هدف بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد

در اختیار این وسیله میگذارند که گاهی بدون آن زندگی دیگر

به اینترنت انجام داد .نتایج نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی و

معنایی ندارد .مسائل مربوط به دانشآموزان ،معلمان ،والدین و به طور

اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد .بین ویژگیهای

کلّی مدارس و نظام آموزش و پرورش بسیار پیچیده و متنوع بوده که

شخصیتی با ادراک تعامل اجتماعی نیز رابطه معناداری مشاهده شد.

نیازمند بررسی و شناخت بیشتری میباشد (شیخ االسالمی و محمّدی،

همچنین ،یافتهها نشان داد بین ادراک تعامل اجتماعی با اعتیاد به

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

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

بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل میدهد و کمیت و کیفیت این

معناداری بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود

تحصیل نیز نقش مهمی در آیندهی دانشآموزان ایفاء میکند (شیخ

دارد ،ولی در میزان ادراک تعامل اجتماعی ،تفاوت معناداری بین دو

االسالمی و کریمیانپور ،)0312 ،دانشآموزان هم سال در فرآیند

گروه مشاهده نشد.

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

همساالن و وسایل ارتباطجمعی ازجمله عواملی هستند که بعد از

روابط دانشآموز – معلم ،معلم – معلم ،معلم – والدین ،والدین –

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

دانشآموز تبیین میشود و جزیی از این کلِ روابط در برنامه درسی

را دارند .این عوامل ،اعتقادات ،آدابورسوم ،ارزشها و نیز زبان و

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

فرهنگ را به دیگر افراد منتقل میکند (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

طور کلی و تلفنهای همراه و برنامههای آن گره خورده است و یک

 .)0311کرایت و همکاران ( )0111دریافتند که استفاده بیشتر از

مربی یا متخصص تعلیم و تربیت نمی تواند نسبت به آن بیتفاوت

اینترنت با پیامد کاهش ارتباطات خانوادگی همراه بوده است و

باشد .پژوهش در این زمینه میتواند جامعه علمی ،تخصصی ،و

استفاده زیاد از اینترنت برای اهداف ارتباطی نیز با کاهش مقدار

آموزشی کشور را بیش از پیش با پیچیدگیها و ابعاد این موضوع
057
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رسیدند که استفاده زیاد از تلفن همراه ت ثیر منفی بر رضایت از

چرخه ارتباط اجتماعی محلی و راه دور همراه خواهد بود .بنابراین با

دوره  ،01شماره ،10پاییز(مهر) 0311

مجله علوم روانشناختی

( 4سؤال) ،اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه ( 02سؤال) و

آشنا کند .بر این اساس سؤاالت پژوهش حاضر عبارتند از:
روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش

پنج گزینهای لیکرت در چهار نرمافزار پراستفاده پیامرسان تلفن همراه

در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی رابطه وجود دارد؟

یعنی  Instagram ،Line ،Telegramو  .Whatsappروایی پرسشنامه

 .2آیا بین نگرش نسبت به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با

از نظر اساتید فناوری اطالعات و ارتباطات و روانشناسی مورد ت یید

نحوه روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان

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

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

آمد که نشان از قابلیت خوب این پرسشنامه دارد.

 .3آیا اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه و نحوه روابط

پرسشنامه روابط با همساالن والتر دبیلو و هادسون21 :)0112( 2

دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در

گویه و طیف هفت گزینهای لیکرت («هرگز»« ،خیلی بهندرت»،

فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی بر اساس جنسیت تفاوت

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

وجود دارد؟

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

 1/14بوده که نشاندهنده ثبات درونی عالی و خطای استاندارد عالی

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه این پژوهش

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

شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان

گروههای شناختهشده دارد.

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

يافتهها

تعداد بر اساس جدول مورگان تعداد  341نفر به عنوان نمونه با روش

قبل از پرداختن به سؤاالت پژوهش ،برای نرمال بودن توزیع

تصادفی خوشهای انتخاب شد .ابتدا از بین مدارس شهرستان ،تعدادی

فراوانی متغیرهای پژوهش از آزمون نیکویی برازش کولموگروف -

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

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

مشخص شد؛ سپس از بین دانشآموزان آن کالسها 341 ،نفر به

جدول .0نتایج آزمون فرض نرمال بودن

صورت تصادفی انتخاب شدند .مالکهای ورود عبارت بودند از

آمارهها

تعداد

سطح معناداری ()sig

 .0همزمان با شرکت در پژوهش ،از خدمات روانشناختی و

اعتیاد به نرمافزار

306

1/111

نگرش به نرمافزار

306

1/111

روابط با همساالن

311

1/111

رواندرمانگری دیگری استفاده نکنند .2 .اختالالت روانپزشکی
نداشته و داروهای روانپزشکی مصرف نکنند .مالک خروج نیز
عبارت بود از .0 :عدم رضایت برای ادامهی شرکت در پژوهش .به

با توجه به دادههای جدول تمام متغیرها غیر نرمال است

منظور رعایت اصول اخالقی در مورد محرمانه بودن اطالعات به

( .)sig< 1/11پس برای سؤاالت یک و دو از روشهای ناپارامتریک

نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .تجزیه و تحلیل اطالعات در

استفاده میکنیم ،اما چون حجم نمونه باالست با استفاده از قضیه حد

محیط نرمافزار  SPSSدر دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی

مرکزی در سؤال سوم از آزمون تی مستقل استفاده میکنیم.

انجام گرفت .آمار توصیفی شامل شاخصهای گرایش مرکز،

سؤال اول :آیا بین اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با

میانگین و نمودار و آمار استنباطی شامل آزمون آماری ضریب

نحوه روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان

همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل بود.

خاش در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامهدرسی رابطه وجود دارد؟

ابزار
پرسشنامه اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان

موبایل0

جهت تجزیه و تحلیل این سؤال از ضریب همبستگی اسپیرمن
زارعمقدم و

استفاده شده است؛

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

Questionnaire for mobile messaging software

1.

Peer Relationship Questionnaire Walter W. Hudson

068

2.
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 .0آیا بین اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با نحوه

نگرش نسبت به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه ( 1سؤال) با طیف

ابوسعید داورپناه و همکاران

بررسی رابطه اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان موبایلی با...

جدول .2بررسی رابطهی اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با

جدول .3بررسی رابطهی نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با

نحوهی روابط دانشآموزان

نحوهی روابط دانشآموزان

نحوه روابط با همساالن

متغیر

نحوهی روابط با همساالن

متغیر

پیامرسان

311

1/12

1/111

پیامرسان

311

1/21

1/111

با توجه به سطح معنیداری که از  1/11کمتر است ،سؤال

با توجه به سطح معنیداری که از  1/11کمتر است ،سؤال

پژوهش ت یید میشود؛ یعنی بین اعتیاد به نرمافزارهای پیام رسان تلفن

پژوهش ت یید میشود یعنی بین نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن

همراه با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه

همراه با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه

شهرستان خاش در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی رابطه

شهرستان خاش در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی رابطه

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

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

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

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

نسبتاً قوی بین دو متغیر است.

نسبتاً قوی بین دو متغیر است.

سؤال دوم :آیا بین نگرش نسبت به نرمافزارهای پیامرسان تلفن

سؤال سوم :آیا اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه و نحوه

همراه با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه

روابط دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش

شهرستان خاش در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی رابطه

در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی بر اساس جنسیت تفاوت

وجود دارد.

وجود دارد؟
جدول .4آزمون تی مستقل برای اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه
میانگین

انحراف معیار

دختر

3/02

0/01

پسر

2/61

0/12

آزمون لون برای برابری واریانسها

آزمون برابری میانگینها

F

سطح معناداری

T

Df

سطح معناداری

4/12

1/11

3/40

304

1/110

جدول .1آزمون تی مستقل برای نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه
میانگین

انحراف معیار

دختر

3/12

0/23

پسر

2/11

0/01

آزمون لون برای برابری واریانسها

آزمون برابری میانگینها

F

سطح معناداری

T

Df

سطح معناداری

1/01

1/12

3/42

212/11

1/110

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

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

افزارهای پیامرسان تلفن همراه در بین دانشآموزانِ دختر و پسرِ هم

همساالن در بین در بین دانشآموزانِ دختر و پسرِ همسال دوره دوم

سال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در فرایند یاددهی –

مقطع متوسطه شهرستان خاش در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه

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

درسی تفاوت وجود دارد ( .)P> 1/11میانگین نحوهی روابط با

به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه در دختران باالتر است.

همساالن در دختران باالتر است.

جدول .6آزمون تی مستقل برای نحوهی روابط دانشآموزان
میانگین

انحراف معیار

دختر

4/41

0/61

پسر

3/13

0/41

F

6/11

سطح معناداری
1/10

T

3/41

068

آزمون لون برای برابری واریانسها

آزمون برابری میانگینها

Df

سطح معناداری

211/06

1/110
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اعتیاد به نرمافزارهای

فراوانی

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

نگرش به نرمافزارهای

فراوانی

ضریب اسپیرمن

سطح معناداری

دوره  ،01شماره ،10پاییز(مهر) 0311

مجله علوم روانشناختی

بحث و نتيجهگيری

آموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در فرآیند

نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال

یافته پژوهشهای چنگوی و همکاران ( ،)2104فیضی و عزتی

در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی :مطالعه موردی

( ،)0314ناعمی ( )0313و بخشایش ( )0313همسو میباشد.

دانشآموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش انجام شد .در

روانشناسان معتقدند که رابطه نوجوان با همساالنش میتواند

ذیل به بحث و نتیجهگیری پیرامون یافتههای بدست آمده اشاره

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

خواهد شد.

(اسکوین .)2114 ،در سنین نوجوانی ،نوجوانان به رفاقت و دوستی با

نتایج بدست آمده از سؤال اول پژوهش پژوهش حاکی از آن

همساالن ،جذب گروهی و پذیرش در جمع دوستان اهمیت فراوانی

است که بین اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با نحوه روابط

میدهند .در این سالها دوستیها استحکام مییابند و به شکلهای

دانشآموزانِ همسال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در

مختلف رفاقت ،صمیمیت ،احساس تعلق به گروه ،زندهدلی و جنب

فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه درسی رابطه وجود دارد .یافته

و جوش خود را نشان میدهد .اگر نوجوان در جمع همکالسانش

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

فاقد جایگاه اجتماعی مطلوب و منزلت متناسب با آنچه که گمان

و همکاران ( ،)2101فیضی و همکاران ( )0314همسو میباشد.

میکند باشد ،کارکرد اصلی وی یعنی کسب دانش و پیشرفت

این روزها شبکههای اجتماعی به پدیدهای مهم و پرطرفدار در

تحصیلی مختل میشود .اما حضور افراد در شبکههای اجتماعی،

میان تمامی سنین تبدیلشده و حتی کودکان و نوجوانان را نیز درگیر

احتمال مشارکتها و کنشهای اجتماعی را در افراد افزایش میدهد.

خود کرده است .کودکانی که با همکالسیهای خود گروههایی در

پس هر چه پیوند افراد و اعضا در شبکهها بیشتر و انبوهتر باشد،

شبکههای اجتماعی همچون تلگرام ،واتساپ و یا الین تشکیل

همراهی ،تعامالت ،نزدیکی دیدگاهها ،حرکت همسو و مشترک،

دادهاند کم نیستند و حتی میتوان ردپای کاربران کم سن و سال را

محتملتر خواهد شد (چنگوی و همکاران .)2104 ،در یک شبکهی

در شبکههای اجتماعی بزرگتری همچون اینستاگرام و یا فیسبوک

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

نیز مشاهده کرد .جوانان به خاطر داشتن روحیه تنوعطلبی ،خالقیت،

کنند و البته با دیگر افراد و سازمانها تعاملی چندگانه برقرار میکنند.

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

ضمن اینکه تماسها و ارتباطهای شخصی ،جوانان وسیلهای برای

داشتن زندگی متفاوت به عضویت در شبکههای اجتماعی گرایش

پیوند دادن سازمانها و گروهها ایفای نقش میکنند.

بیشتری دارند (مهروف و همکاران .)2101 ،آنها در این شبکهها با

نقش چنین رسانههایی در غالب همگرایی اعضا با یکدیگر و یا

توجه به محدودیتهای اجتماعی که در جامعه ایران وجود دارد به

استفاده از محتوای به اشتراک گذاشتهشدهی آن بر کسی پوشیده

تبادل اطالعات ،کسب خبر و دوستیابی میپردازند .شبکههای

نیست (لهراسبی0311 ،؛ به نقل از رجبی .)0311 ،امروزه با آسان شدن

اجتماعی فینفسه ابزاری برای بیهویتی نیستند ،ولی اگر جوانان آگاه

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

نباشند و از کارکردهای نادرست این رسانه اجتماعی اطالع نداشته

دیدارها و مالقاتهایی که در گذشته منش تبلور احساسات و عواطف

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

بین افراد میشد کم شده است و این محدودیتی است که ابزارها

شد .شبکههای اجتماعی مثل شمشیر دو لبهاند ،اگر از آنها درست

(رسانهها) در جامعه ایجاد نمودهاند .رسانهها بهمرور به درون خانواده

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

هم راه مییابند و بر ساخت آن ت ثیر میگذارند (شفاهی.)0313 ،

بهجای منع جوانان به استفاده از این رسانههای اجتماعی بهتر است

یافتههای سؤال سوم نیز نشان داد که میانگین اعتیاد و نگرش به

آنها را از فرصتها و تهدیدهای این رسانه اجتماعی آگاه کرد

نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه و نحوه روابط دانشآموزانِ هم

(امیرپور و گریوانی.)0313 ،

سال دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خاش در فرآیند یاددهی –

نتایج به دست آمده از سؤال دوم پژوهش نشان میدهد که بین

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

نگرش به نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه با نحوه روابط دانش

گونهای است که دختران در بسیاری از زمینهها محدودیتهایی دارند
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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد و نگرش به

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

ابوسعید داورپناه و همکاران

بررسی رابطه اعتیاد و نگرش به نرمافزارهای پیامرسان موبایلی با...

و آزادانه نمیتوانند به خواسته و اهداف خود برسند ،آزادانه

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

نمیتوانند با جنس مخالف صحبت کنند و ارتباط برقرارکنند؛ در این

از شبکههای اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در

شرایط محیطهای مجازی این امکان را برایشان فراهم میکند که

دانشجویان دانشگاههای پیامنور شهر اصفهان .تحقیقات علوم

راحتتر و آزادانهتر به بیان خواستههای خود بپردازند و بدون

عیدیزاده ،رضا و احمدی بلوطکی ،حاجی محمد ( .)0316مطالعه رابطه

محدودیت به ارتباط با جنس مخالف بپردازند و بنابراین استفاده آنان

تکنولوژی ارتباطی با سبک زندگی دانشجویان رشتههای علوم

از نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه بیشتر است (شفاهی.)0313 ،

اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران .مجله

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود که بخشی در کتابهای

مطالعات جامعهشناسی.021-031 ،)31(01 ،

درسی در ارتباط با آشنایی دانشآموزان با فناوریهای جدید،

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( .)0311روانشناسی رشد با نگرش به منابع

اینترنت و خطرات بالقوهی آنها طراحی و تدوین ،و استفاده از فضای

اسالمی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

مجازی و نرمافزارهای پیامرسان تلفن همراه در برنامه درسی

دانشگاهها.

هنجارسازی و فرهنگسازی شود .در فرآیند یاددهی – یادگیری

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

برنامه درسی که روابط دانشآموزان همسال با یکدیگر و دانش

رابطه سیستمهای مغزی رفتاری و اعتیاد به اینترنت با نقش

آموزان با یکدیگر شکل میگیرد پیشنهادهای زیر اثربخش میباشد:

واسطهای احساس تنهایی و راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان.

اعمال سیاستهای تعاملی ،پویا ،ایجابی و سنجیده متناسب با پیشبینی

دو فصلنامه شناخت اجتماعی.24-41 ،)2(1 ،
حمیدی ،مهرزاد؛ جاللی فراهانی مجید؛ رجبی ،حسین و یوسف جمال،

آیندة فرایندهای جهانی و منطبق با شناخت وضعیت طبقات و اقشار

فروزان ( .)0312تبیین رابطه بین مهارتهای اجتماعی،

اجتماعی در داخل کشور به جای سیاستهای تدافعی ،سلبی،

خودکارآمدی ،سبک زندگی و اعتیاد اینترنتی در دانشآموزان

سلیقهای ،سطحی ،ظاهرگرا ،بیثبات و شتابزده دربارة شبکههای

ورزشکار مقطع متوسطه استان ایالم .مجله دانشگاه علوم پزشکی

اجتماعی؛ افراط و تفریط نداشتن در سیاستهای فرهنگی و برنامه

ایالم.0-02 ،)0(26 ،

ریزیهای درسی؛ و بومیسازی توانمندیهای شبکههای اجتماعی .از

خانجانی ،زینب و اکبری ،سعیده ( .)0311رابطه ویژگیهای شخصیتى

جمله محدودیتهای پژوهش حاضر حجم پایین نمونه میباشد و این

نوجوانان و اعتیاد آنان به اینترنت .یافتههاى نو در روانشناسی6 ،

مسئله تعمیمپذیری نتایج را با مشکل مواجه میسازد .همچنین انتخاب

(.003-022 ،)01

آزمودنیها از جامعه پژوهشی دانشآموزان خاش بود .در تعمیم

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

یافتههای پژوهش در شهرها با فرهنگ مختلف باید جوانب احتیاط

ت ثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پذیرش اجتماعی و اعتیاد

رعایت گردد .با اینوجود پیشنهاد میگردد در علل اعتیاد و نگرش

اینترنتی دانشآموزان دختر .فصلنامه علمی پژوهشی علوم

به نرمافزارهای پیامرسان موبایلی با نحوه روابط دانشآموزانِ همسال

روانشناختی.130-136،)20( 02 ،
عابدینی ،یاسمین ( .)0311رابطهی خودمهارگری ،اعتیاد به فناوریها و

در فرآیند یاددهی – یادگیریِ برنامه از پژوهش حاضر بر جوامع دیگر

پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان عادی و کمتوجه  /فزنکنش.

با ویژگیهای جنسی ،سنی و فرهنگی متفاوت اجرا و نتایج آن با نتایج

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

پژوهش حاضر مقایسه گردد.

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

منابع

مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان

امیرپور ،مهناز و گریوانی ،مریم ( .)0313ت ثیر شبکههای اجتماعی بر سبک

ایرانی .فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی-014 ،33 ،

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

.000-014

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

زارع مقدم ،علی و صالحی نیا ،فاطمه ( .)0314ساخت و اعتباریابی پرسشنامه

دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای دانشگاه یزد .زن در

اعتیاد به نرمافزارهای پیامرسان موبایلی .دومین کنفرانس بینالمللی

فرهنگ و هنر (پژوهش زنان).21-44 ،)0(6 ،

روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی ،دانشگاه تربتحیدریه.
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رفتاری.332-340 ،)1(01 ،

0311 ) پاییز(مهر،10 شماره،01 دوره

مجله علوم روانشناختی

 پیشبینی اشتیاق تحصیلی.)0312(  غفار، علی و کریمیانپور،شیخ االسالمی
 اجتماعی- دانشآموزان براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی
-000 ،)01(6 ، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری.کالس
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 اثربخشی آموزش.)0311(  نسیم، علی و محمّدی،شیخ االسالمی
، آموزشی،مهارتهای هوش اخالقی بر سازش یافتگی (عاطفی

، فصلنامه علوم روانشناختی.اجتماعی) دانشآموزان زورگو
.101-122 ،)22(01

 بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت.)0314(  منصور، شهناز و عزتی،فیضی
 اضطراب و استرس در دانش آموزان، افسردگی،با پرخاشگری
 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و.دبیرستانی
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