
 

 

  های اجتماعیبه شبکهدانشجویان وابستگی 

 شناختیمتغیرهای جمعیت بر اساس

 2محمدی فائقه، 1لیال خلیلی

 شناسیمطالعات دانش

 11تا  01، ص 91 زمستان ،71، شماره پنجمسال 

 27/21/91تاريخ دريافت: 

 71/72/91تاريخ پذيرش: 
 چکیده

 یشناخت تیجمع یرهایبا توجه به متغ یاجتماع هایبه شبکه ياندانشجو یپژوهش مطالعه وابستگ ينهدف ا

 گیریانجام شد. ابزار اندازه یمايشیبه روش پ یکم يکردو با رو یهدف کاربرد ازنظرپژوهش  ينا است.بوده 

 آماری( بود. جامعه 0278) يکاز پرسشنامه ارسالن و کر ی،اجتماع هایبه شبکه یاداعت یاسپژوهش، خرده مق

مورد بود که  801 موردمطالعهو نمونه  يجانآذربا یمدن یددانشگاه شه یکارشناس یدانشجو 4117پژوهش، 

به  ياندانشجو یوابستگ ینبطه برا یرسون،انتخاب شدند. بر اساس آزمون پ ینسب ایطبقه گیریبه روش نمونه

بود.  معناداردرصد مثبت و  99 ینانبا اطم یاجتماع هایو شبکه ينترنتاستفاده از ا یزانو م یاجتماع هایشبکه

برحسب  یجتماعا یهاشبکهبه  ياندانشجو یوابستگ یانگیندر م معناداریتفاوت  مستقل یبر اساس آزمون ت

 یوابستگ يانسوار یلو خوابگاه( وجود داشت. بر اساس آزمون تحل انوادهبا خ ینوع اقامت آنان )زندگ

 یبود. وابستگمعنادار درصد  91 ینانبا اطم یلیبرحسب حوزه تحص یاجتماع هایبه شبکه ياندانشجو

و  ينترنتز اا یشتریکه استفاده روزانه ب يانیانشجود. بود متوسط حد در یاجتماع هایبه شبکه ياندانشجو

به  يانانشجود وابستگی. دادند نشان ها¬شبکه ينبه ا یزن یشتریب یداشتند، وابستگ یاعاجتم هایشبکه

در  یاجتماع یهاشبکهه ب یمشابه بود. وابستگ يباًتقرمتفاوت،  یلیتحص یشرفتبا سطوح پ یاجتماع هایشبکه

 بود. یشترب یحوزه علوم انسان يانساکن در خوابگاه و دانشجو ياندانشجو یانم

های اجتماعی، وابستگی، شبکهدانشجویان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  کلیدی: یهاواژه

 شناختیجمعیتهای متغیر

                                                           

7. ايرانآذربايجان، تبريز ،دانشگاه شهید مدنی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،استاديار ، 

l.khalili@azaruniv.ac.ir 
 F_mohammadi@tabrizu.ac.ir ، ايراندانشگاه تبريز، تبريز ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،استاديار. 0
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 مقدمه

فرد در مرکز  هاآن( که در 7های شخصی )خودخواهانهشبکه عنوانبه، های اجتماعیشبکه

ديده پ»يک  عنوانبهها شبکهاين (. از 0221، 0توجه است، شکل گرفتند )بايد و الیسون

 ایمالحظهقابلاخیر افزايش  هایسالشود که استفاده از آن در ياد می زین 8«مصرف جهانی

از  ازحدبیشاستفاده و استفاده  در خصوص(. پژوهش 0229، 4داشته است )کمپانی نیلسن

قرار داد  موردبررسی 1توان بر اساس نظريه استفاده و رضايتمندیهای اجتماعی را میشبکه

(. اين نظريه رويکردی است برای درک اينکه، افراد چرا و چگونه از 0270، 0)آيفیندو

( و 7991، 1کنند )سورين و تانکاردای خاص، برای برآوردن نیازهای خود استفاده میرسانه

(. بر اساس اين نظريه، رسانه 7919، 1دهند، تمرکز دارد )کتزبر آنچه مردم با رسانه انجام می

شود )کتز، بالمر و لذت بردن و رضايتمندی استفاده می منظوربهدار ای هدفبه شیوه

در اين (. 0272، 72هايی با اعتیاد دارد )کاون و ونکه از اين منظر، شباهت (7914، 9گارويتج

تعامل مداوم و متقابل میان رفتار، که  77تئوری شناخت اجتماعی توان بهمی همچنینخصوص 

. بر اساس اين نظريه ، اشاره کرد(7910، 70ند )باندوراکعوامل محیطی و فردی را تسهیل می

اعتیاد به شبکه  مثالًهای اجتماعی، چگونگی تغییر يک رفتار فردی )در حوزه استفاده از شبکه

 توانیماجتماعی(، چگونگی درک محیط )کاری و شخصی( و چگونگی تعامل با محیط را 

 (.0271، 78بررسی کرد )مقبل و کوک

                                                           

1. egocentric 

2. Boyd & Ellison 

3. global consumer phenomenon 

4. The Nielsen Company 

5. uses and gratifications theory 

6. Ifinedo 

7. Severin & Tankard 

8. Katz 

9. Katz, Blumler & Gurevitch 

10. Kwon & Wen 

11. social cognitive theory 

12. Bandura 

13. Moqbel & Kock 
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که در آن شخص به علت روانی يا مصرف مواد شیمیايی و طبیعی،  تیيعنی حال اعتیاد

 0(. وابستگی0278، 7شود )وست و بروانتکرار اعمال خود می در کنترلدچار ضعف اراده 

است  «ندن نسبت به آوضعیت پیوند داشتن با شخص يا چیزی و در وضعیت فرودست بو»

ای هشبکه ويژهبهجديد ) هایفناوریز ا ازحدبیشمحققان استفاده  ازنظر(. 7811)گوردن، 

جوانان اعتیادآور باشد. افرادی که به استفاده از  مخصوصاًاجتماعی( ممکن است برای افراد، 

های اجتماعی معتاد هستند، عالئمی مشابه با افرادی که از اعتیاد به مواد يا رفتارهای شبکه

ه ر انواع اعتیاد، هدف درمان در اعتیاد بکنند؛ اما برخالف سايرا تجربه می برندديگر رنج می

ها است کهشده از اين شبهای مجازی، عدم استفاده کامل نیست؛ بلکه استفاده کنترلشبکه

توان همانند اعتیاد به های اجتماعی آنالين را می(. اعتیاد به شبکه0272، 8)اچبورا و کورال

 بشمار آورد.آنالين از مصاديق اعتیاد مجازی  هایبازیاينترنت و 

اطالعات متکی است که اين امر منجر به  آوریفنای به فزاينده طوربهجامعه رقومی 

شود. انواع رفتارهای انحرافی مانند اعتیاد، ها و مشکالت جديدی میافرايش چالش

کفی و شوند )های اجتماعی ظاهر میشبکه واسطهبهمخرب که  هایفعالیتخودشیفتگی و 

اند. جوانان با زمینه خودشیفتگی، تمايل بیشتری به صرف وقت در ن جمله( از آ0271پرز، 

(. از طرف 0229، 4آمیز دارند )الباربرا، پاجیال و والساوياهای اجتماعی به شیوه اعتیادشبکه

ها ين شبکهافراد از ا ازحدبیشهای اجتماعی آنالين باعث استفاده ديگر، مزايای بالقوه شبکه

 (.7991، 1)لوی گرددمی اعتیادآوررفتارهای  منجر به ،خود نوبهبهمر که اين ا شودمی

، دهندهای اجتماعی متفاوتی را ترجیح میدر مناطق مختلف دنیا، کاربران شبکه

، 1، در بريتانیا )کو، چن و زنگ«1ببو»در امريکای التین،  «0بادو»توان به می مثالعنوانبه

                                                           

1. West & Brown 

2. dependence 

3. Echeburua & Corral 

4. La Barbera, Paglia, Valsavoia 

5. Levy 

6. Badoo 

7. Bebo 

8. Ku, Chen & Zhang 
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(؛ اما بر 0271، 7در ايران اشاره کرد )ازلین پژوهش( )در زمان انجام اي( و تلگرام 0278

واقعیت غیرقابل تغییر اين است که در اکثر نقاط  (0271، )«0مرکز پژوهش پو»اساس گزارش 

، اند؛ در میان جوانان نیزهای اجتماعی شدهمجذوب شبکه هاگروهدنیا، جوانان بیش از ديگر 

(. 0270ای افزايش يافته است )آيفیندو، دهندهارطور هشدهای بهاستفاده دانشجويان از شبکه

رسیدن  است و در تحصیل علم و دانشانتظار از دانشجو هدف مورد ترينمهمبا توجه به اينکه 

کنند و از طرف بودجه زيادی را صرف می ،ها و دولتخانواده، طرفهدف ازيکبه اين 

؛ بنابراين هر عاملی که مانع نددهاختصاص میديگر دانشجويان چند سال با ارزش خود را 

ه توان باين موانع، می ازجملهشود.  مديريتبه هدف باشد، بايد شناسايی و  آنانرسیدن 

( 7891ريزی )امامی ازنظرهای اجتماعی اشاره کرد. دانشجويان از شبکه ازحدبیشاستفاده 

العه های اجتماعی باعث خستگی و کاهش ساعات مطدر شبکه ازحدبیشصرف زمان 

 شود. کیان، يعقوبی مالل وشود و منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی میدانشجويان می

 رسانیآسیب، هاشبکهاثر منفی صرف زمان زياد در  ترينمهم( نیز معتقدند 7894نیا )رياحی

( به اين نتیجه رسیدند که دانشجويان 7891میرزايی، رحیمی و مرادی ) به روند تحصیلی است.

( 7894یلی )های خلکنند. يافتهی اجتماعی برای تبادل اطالعات کمتر استفاده میهااز شبکه

استفاده  های اجتماعی کمترنیز نشان داد که دانشجويان با عملکرد تحصیلی بهتر از شبکه

ه هايی که منحصراً درباره استفادنشان داد که پژوهشی پژوهشکنند. بررسی پیشینه می

يان بنابراين نیاز است وابستگی دانشجو تماعی باشد، محدود است،های اجاز شبکه ازحدبیش

د الزم اتخاذ گردد. اين پژوهش قص داتیتمهآن  تبعبههای اجتماعی بررسی شده و به شبکه

ای ه( دانشجويان دانشگاه شهید مدنی آذربايجان به شبکهازحدبیشدارد وابستگی )استفاده 

، )جنسیت، بومی/غیربومی، سال ورودی آموزشییتی و اجتماعی را با توجه به متغیرهای جمع

پژوهش حاضر با ارائه قرار دهد.  موردبررسیمقطع تحصیلی، حوزه تحصیلی و معدل( 

بهتر  ريزیرنامهبهای اجتماعی، امکان تصويری کلی از وضعیت وابستگی دانشجويان به شبکه

 آورد.یو افراد درگیر با مسائل جوانان را فراهم م هاسازمانبرای 

                                                           

1. Azali 

2. Pew research center 
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 در ادامه بیان شده است: پژوهشو فرضیه  سؤال

 اجتماعی چقدر است؟ یهاشبکهمیزان وابستگی دانشجويان به استفاده از  -

 رحسبباجتماعی  یهاشبکهدر میانگین وابستگی دانشجويان به  معناداریتفاوت  -

 .و حوزه تحصیلی وجود دارد ، سال ورودیمتغیرهای جنسیت، نوع اقامت

فاده اجتماعی و معدل، میزان است یهاشبکهمیان وابستگی دانشجويان به  اداریمعنرابطه  -

 .از اينترنت و شبکه اجتماعی وجود دارد

 بیان شده است: در ادامه مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 نفسزتع( در پژوهشی پیمايشی با عنوان خشنودی، تنهايی، خستگی فراغت و 0272) ،7زو 

ر میان د مورداستفادهو الگوی  اجتماعی یهاشبکه هایبازیاعتیاد به  هایبینشپی عنوانبه

های بکهش هایبازیبیش از زنان به  احتماالًمردان  دانشجويان چین به اين نتیجه رسیدند که

 یهاشبکهبا عنوان وابستگی به ( در پژوهش خود 0270) 0جان و کايا .اجتماعی وابسته هستند

های کهند که آسانی استفاده از شبدنشان دا هاشبکهتبلیغات در اين  برآن  ریتأثاجتماعی و 

ای هاست. عادت به استفاده از شبکه مؤثر معناداری طوربه هاشبکهاجتماعی در عادت به اين 

 ،8ريفتزو گ کاس دارد. ریتأث معناداری طوربه هاشبکهاجتماعی در وابستگی روانی به اين 

ين نتیجه به ا ینترنتيا هایبازیبا عنوان اعتیاد به  مندنظامبه روش مرور ( در پژوهشی 0270)

مردان  .های اجتماعی با توجه به جنسیت متفاوت استالگوی استفاده از شبکهرسید که 

قرار آنالين  هایبازیجمعیتی هستند که بیشتر در معرض خطر ابتال به اعتیاد به  طورکلیبه

در يک مطالعه کمی به روش پیمايشی به مطالعه میزان  (0271)و همکاران  4کيکر دارند.

افرادی اد که نشان د هاافتهياجتماعی در میان جوانان ترکیه پرداختند.  یهارسانهوابستگی به 

اده های اجتماعی داشتند و همچنین از اينترنت بیشتر استفکه روزانه بازديد بیشتری از شبکه

در  یعنادارمتفاوت همچنین های اجتماعی داشتند. ه شبکهکردند، اعتیاد بیشتری نیز بمی

                                                           

1. Zhou 

2. Can & Kaya 

3. Kuss & Griffiths 

4. Kirik 
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( 0271و همکاران ) 7وانگ يافت نشد.های اجتماعی با توجه به جنسیت میزان استفاده از شبکه

 یتارهابا رف ینینوجوانان چ یتیشخص یهایژگيو یبررسپژوهشی پیمايشی با عنوان 

ی اجتماع یهابکهشبه  ادیو اعت یبه باز ادیاعت یهایژگيو: تفاوت نترنتيامرتبط با  اعتیادآور

، 4شناسی، وظیفه8رنجوری، روان0بررسی رابطه بین صفات شخصیتی )برونگرايیانجام دادند. 

و  یاانهيرا هایبازی( با رفتارهای اعتیادی در سه حوزه )اينترنت، 0و پذيرندگی 1سازگاری

وری باالتر و وجدان کمتر رابطه رنجهای اجتماعی( بین جوانان نشان داد که روانشبکه

عتیاد به با ا معناداریو وجدان کم رابطه  شناسیوظیفه. داردبا اعتیاد به اينترنت  معناداری

( در يک مقاله ارائه شده در دايره المعارف 0271، )و پرز یکف .اردای درايانه هایبازی

 بندیمعجالين به اين اجتماعی آن یهاشبکهتحلیل شبکه اجتماعی با عنوان طرف تاريک 

 موردتوجه 0222سال های اجتماعی از نیمه مطالعه در خصوص وابستگی به شبکهرسیدند که 

کننده های ش. در اين مطالعات مباحثی چون نوجوانان، جمعیته استپژوهشگران قرار گرفت

 هایشبکه جنسیت بر وابستگی به ریتأثديگر(،  هایشکلو ضعیف )افراد با وابستگی به 

با ( 0271) مقبل و کوکپیمايشی های مطالعه افتهي .قرار گرفتند موردمطالعهاجتماعی و غیره 

ه ب یو کار یشخص یامدهای: پیاجتماع یهاشبکه کيتار بخش کردنآشکارعنوان 

فی در های اجتماعی عواقب منکه اعتیاد به شبکه دندنشان دای اجتماع یهاشبکه یوابستگ

های اجتماعی احساسات مثبت را )که باعث ارد. اعتیاد به شبکهکاری و شخصی د یهاطیمح

 منجر به هاشبکهدهد. همچنین اعتیاد به شود( کاهش میافزايش عملکرد و سالمت می

( در 0279و همکاران ) 1هوشود. پرتی در محیط کار )که يک مانع عملکرد است( میحواس

ه به روش ک و مداخله یگریانجیآن، م ریتأث: یاجتماع یهارسانهبه  ادیعتپژوهشی با عنوان ا

اعتیاد به  همؤلفپیمايشی و شبه تجربی )گروه آزمايش و کنترل( انجام شد به بررسی چهار 

                                                           

1. Wang 

2. extraversion 

3. neuroticism 

4. conscientiousness 

5. agreeableness 

6. openness 

7. Hou 
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نشان  هاتهافي، سالمت روان و عملکرد تحصیلی پرداختند. نفساعتمادبهاجتماعی،  یهارسانه

لکرد نداشت. رابطه بین عم مؤلفهر از چها کدامهیچی روی معنادار ریتأثداد که سن و جنسیت 

که  نتايج نشان دادبود. همچنین  معناداراجتماعی منفی و  یهارسانهتحصیلی و اعتیاد به 

اجتماعی و بهبود سالمت روان و کارآيی  یهارسانهمداخله در کاهش اعتیاد دانشجويان به 

 بوده است. مؤثر هاآن

ای هرابطه بین استفاده از شبکهايشی در پژوهشی پیم (7897برات دستجری و صیادی )

را  ر اصفهانپیام نور شه هایدانشگاهبر اعتیاد به اينترنت و افسردگی در دانشجويان  یاجتماع

یاد به های اجتماعی و اعتکه بین میزان استفاده از شبکه نشان داد هاافتهيبررسی کردند. 

 اعتیاد به اينترنت در میان دانشجويانوجود دارد. همچنین  معناداراينترنت دانشجويان رابطه 

علوم انسانی و فنی و مهندسی بود. تفاوت  هایگروهعلوم پايه کمتر از دانشجويان  هایگروه

وجود نداشت.  های اجتماعی با توجه به جنسیتدر میزان استفاده از شبکه یمعنادار

و نوع استفاده از  انمیزپژوهشی پیمايشی با عنوان  ( در7898) خداياری، سعیدی و حسینی،

ه نشان دادند ک های اجتماعی مجازی )مطالعه موردی: دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد(شبکه

 ندارد. وجود های اجتماعی با توجه به جنسیتدر میزان استفاده از شبکه معناداریتفاوت 

و  واکاوی نقشپژوهش پیمايشی با عنوان  ( در7894، )، يعقوبی مالل و رياحی نیاانیک

ر میزان د معناداریتفاوت نشان دادند که  های اجتماعی مجازی برای دانشجويانکاربرد شبکه

 مطالعه( در 7891ريزی ) یامام وجود ندارد. های اجتماعی با توجه به جنسیتاستفاده از شبکه

ل های اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجويان نشان داد که بین معداستفاده از شبکه ریتأث

گروه دانشجويان )کاربر عادی، کاربر با اعتیاد خفیف و کاربرد با اعتیاد شديد به سه 

( در مطالعه 7891وجود دارد. نیز عجم و رضوانی ) معناداریهای اجتماعی( تفاوت شبکه

ف های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی نشان دادند که بین زمان صررابطه میزان استفاده از شبکه

های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانشجويان رابطه منفی و در شبکهشده و تعداد عضويت 

مقاصد علمی  ها برایوجود دارد. البته پیشرفت تحصیلی دانشجويانی که از اين شبکه معنادار

 ا داشتند.هبیشتر از دانشجويانی بود که استفاده غیرعلمی از اين شبکه ،کردندیماستفاده 
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نی های اجتماعی با عناوين، گذاران وقت زياد در شبکهبر اساس مطالعات پیشی درمجموع

از عناوين  نظرصرف، وابستگی و اعتیاد به شبکه بیان شده است که ازحدبیشچون استفاده 

 هایپژوهشدر  مورداستفادهمتغیرهای  از است. هاشبکهمنفی اين  تأثیراتمختلف، از 

 اجتماعی، معدل و یهاشبکهت و مواردی چون جنسیت، میزان استفاده از اينترن ذکرشده

و  استفاده از شبکه اجتماعی زانیم .ردیگیمحوزه تحصیلی در مطالعه حاضر نیز مورد قرار 

 برخی مطالعات به وجود تفاوت و برخی به عدم. داشت ریتأثدر وابستگی به آن  اينترنت

 رده بودند.ک جنسیت اشاره برحسباجتماعی  یهاشبکهدر وابستگی به  معناداروجود تفاوت 

 وابستگی به شبکه و معدل دانشجويان نیز رابطه وجود داشت. نیب

 روش

اين پژوهش کاربردی با رويکرد کمی و به روش پیمايشی انجام شد. ابزار گردآوری داده 

 شنامههای اجتماعی، پرسپرسشنامه بود که در مطالعه حاضر از خرده مقیاس اعتیاد به شبکه

( 0278) 0ارسالن و کريک وسیلهبهطراحی شده  7«ت شبکه اجتماعیمقیاس وضعی» استاندارد

 ای استفاده شد. سؤالسؤال طیف لیکرت پنج گزينه 01استفاده شد. اين خرده مقیاس حاوی 

من دوستان جديدی در »به  «کنمو تويیتر پیدا می بوکفیسمن دوستان جديدی در »، 07

ظر ن ( باترجمه شدن به دلیلروايی صوری ) تغییر يافت. «کنمهای اجتماعی پیدا میشبکه

، پرسشنامه شامل، جنسیت آموزشیشناختی و جمعیت یرهایمتغ .ارزيابی شدمتخصصان 

وضعیت اقامت )بومی و غیربومی(، معدل، سال ورودی، حوزه تحصیلی، زمان روزانه 

ه معشده در اينترنت و میزان بازديد روزانه از پروفايل شبکه اجتماعی بود. جاصرف

دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربايجان بود که بر اساس  4117 موردمطالعه

 تيگابایگ 8/7از کارشناسان بخش فناوری اطالعات دانشگاه، هفتگی  شدهکسباطالعات 

                                                           

کرد. درصد واريانس را تعیین می 41. پرسشنامه حاوی سه خرده مقیاس )اعتیاد، اخالق و همگرايی( بود که درمجموع 7

 بود. 988/2روايی پرسشنامه نیز 

2. Arslan & Kırık 
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 811نفری،  1222( برای جامعه 7912) 7کنند. کرجسی و مورگانحجم اينترنت دريافت می

گیری بود که به روش نمونه 801پژوهش حاضر  موردمطالعه. نمونه اندنمونه را توصیه کرده

ای نسبی از سه حوزه علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم و کشاورزی به نسبت تعداد طبقه

تا پايان  7890مراجعه حضوری از اول آبان  صورتبهها هر طبقه انتخاب شد. گردآوری داده

از آمار توصیفی )تعداد، میانگین  آماریهای تحلیل توسط پژوهشگر انجام شد. در 7890آذر 

ا توجه ب مستقل، تحلیل واريانس و همبستگی پیرسونو انحراف معیار( و آمار استنباطی )تی

وجه به های اجتماعی با تها( برای مطالعه وابستگی دانشجويان به شبکهدادهبه توزيع نرمال 

 .استفاده شد آموزشیشناختی و متغیرهای جمعیت

 هاافتهی

 های¬به شبکه انيدانشجو یوابستگ یلدر تحل یو استنباط یفیآمار توص يجبخش نتا يندر ا

 گزارش شده است. آموزشیو  یشناخت-یتجمع یرهایمتغ برحسب یاجتماع

 یاجتماع یهابه استفاده از شبکه ياندانشجو یوابستگ یزانسؤال پژوهش: مپاسخ به 

 چقدر است؟

را نشان  جنسیت و نوع اقامت برحسبهای اجتماعی گی به شبکه، میانگین وابست7جدول 

، در حد متوسط است. 90/0های اجتماعی با میانگین دهد. وابستگی دانشجويان به شبکهمی

است. میانگین وابستگی به  98/0و  91/0اين میانگین برای دانشجويان دختر و پسر به ترتیب 

 است. 10/0و  21/8بودن دانشجويان به ترتیب بومی و غیربومی  برحسبهای اجتماعی شبکه

 جنسیت و نوع اقامت برحسبهای اجتماعی . میانگین وابستگی به شبکه1جدول 

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

9118/0 041 زن  17172/2  24109/2  

9827/0 707 مرد  12701/2  20811/2  

2111/8 710 بومی  14121/2  21090/2  

1008/0 790 غیربومی  01771/2  24099/2  

                                                           

1. Krejcie & Morgan 



76 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
71، 

ن 
ستا

زم
71

 

وع اقامت، سال ن یت،جنس برحسبها به شبکه یوابستگ یانگیناول: تفاوت در م یهفرض

 یلیو حوزه تحص یورود

 رحسببمستقل برای بررسی تفاوت میانگین وابستگی به شبکه ، آزمون تی0جدول 

ساس تحلیل واريانس و يک دارای يک آماره بر ا 7آزمون لونمستقل، جنسیت است. در تی

است يعنی بايد  21/2از  تربزرگو  119/2آزمون لون  معناداریاست. مقدار  معناداریسطح 

(. با 7891بادی، آهمگن( استفاده شود )مصر یهاانسيوار) 1خط اول جدول  هایدادهاز 

 ديیتأوه همگنی واريانس دو گر( :Sig: 098/2F, 119/2)نبودن آزمون لون،  معنادارتوجه به 

در میانگین  معناداریتفاوت  (Sig: 118/2 =t, 101/2) مستقلشود. با توجه به آزمون تیمی

 شود.جنسیت مشاهده نمی برحسبهای اجتماعی وابستگی دانشجويان به شبکه

 مستقل برای تفاوت میانگین وابستگی به شبکه بر اساس جنسیت. آزمون تی2جدول 

 

 آزمون لون

 برابری واريانس
 هاآزمون تی برای برابری میانگین

 تفاوت بافاصله

 91اطمینان % 

آماره تحلیل 

ری واريانس
ادا

معن
 

آماره 

 تی

درجه 

ری آزادی
ادا

معن
 

تفاوت 

 میانگین

 خطای

 انحراف معیار
 باال پايین

برابری 

 واريانس
098/2 119/2 118/2 804 101/2 24100/2 21191/2 77224/2- 02249/2 

نابرابری 

 واريانس
  111/2 840/048 101/2 24100/2 21148/2 72900/2- 79917/2 

ای هتفاوت میانگین وابستگی دانشجويان به شبکهمستقل برای آزمون تی، 8جدول 

 781/2)  نبودن آزمون لون، معنادار. با استاقامت )بومی و غیربومی(  برحسباجتماعی را 

,Sig: 008/0F:)  ستقلمشود. با توجه به نتايج آزمون تیمی ديیتأهمگنی واريانس دو گروه  

(228/2 ,Sig: 914/0t:)  معناداریتفاوت  228/2 معناداریدرصد اطمینان و در سطح  99با 

 بین میانگین وابستگی دو گروه وجود دارد.
  

                                                           

1. Levene statistic 
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 مستقل برای تفاوت میانگین وابستگی به شبکه بر اساس نوع اقامت. آزمون تی3جدول 

 

 آزمون لون

 يانسبرابری وار
 91تفاوت با اطمینان % هاآزمون تی برای برابری میانگین

آماره تحلیل 

ری واريانس
ادا

معن
 

آماره 

 تی

درجه 

ری آزادی
ادا

معن
 

 

تفاوت 

 میانگین

 خطای

 انحراف معیار
 باال پايین

برابری 

 واريانس
008/0 781/2 914/0 800 228/2 07049/2 21809/2 21080/2 80200/2 

نابرابری 

 واريانس
  980/0 890/847 224/2 07049/2 21814/2 21704/2 80714/2 

ای هاز آزمون تحلیل واريانس برای بررسی تفاوت میانگین وابستگی دانشجويان به شبکه

اجتماعی بر اساس سال ورودی و حوزه تحصیلی استفاده شد. آزمون لون برای همگنی 

حاکی از آن است که واريانس  21/2از  تربزرگ معناداریاست. سطح  هاگروهواريانس 

(. با توجه به 7891بادی، آيکسان است )مصر باًيتقر هاگروهدر متغیر وابسته در تمام  هاگروه

، نیست معنادار، آماره لون برای سال ورودی و حوزه تحصیلی دانشجويان 1جدول  هایداده

 يکسان است. باًيتقرلذا واريانس هر دو همگن و 

 هارای همگنی واریانس. آزمون لون ب4جدول 

 معناداریسطح  0درجه آزادی  7درجه آزادی  آماره لون 

 291/2 800 8 701/0 سال ورودی

 809/2 801 0 999/2 حوزه تحصیلی

 هایبرای وابستگی به شبکه (:Sig: 091/0F, 211/2)  ، آزمون تحلیل واريانس1جدول 

 ادارمعنی از عدم وجود تفاوت حاک است. نتايج سال ورودی دانشجويان برحسباجتماعی 

 است. هاگروههای اجتماعی در میان در میزان وابستگی به شبکه

 به شبکه بر اساس سال ورودی یاداعت. آزمون تحلیل واریانس 5جدول 

 مجموع 

 مجذورات

 سطح (F)آماره تحلیل واريانس  میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی

 معناداری
 211/2 091/0 742/7 8 479/8 یگروه ینب

   490/2 800 111/719 گروهیدرون

    801 911/710 کل
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برای بررسی میزان  (:Sig: 200/2F, 101/8)  ، نتايج آزمون تحلیل واريانس0جدول 

درصد  91های اجتماعی بر اساس حوزه تحصیلی دانشجويان است. با وابستگی به شبکه

ای هدر میزان وابستگی دانشجويان به شبکه معناداریتفاوت  200/2 معناداریاطمینان و سطح 

 وجود دارد. موردمطالعههای اجتماعی در حوزه

 به شبکه بر اساس حوزه تحصیلی یاداعت. آزمون تحلیل واریانس 6جدول 

 مجموع 

 مجذورات 

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات

آماره تحلیل 

 (F)واريانس 

 سطح

 معناداری

 200/2 101/8 977/7 0 100/8 بین گروهی

   494/2 801 410/712 گروهیدرون

    801 821/714 کل

تعقیبی برای  هایآزمونتوان از ها میهمگنی واريانس فرضپیشرعايت  در صورت

، نتايج آزمون 72(. جدول 7891استفاده کرد )مصرآبادی،  هاگروهمقايسه جفتی میانگین 

فاوت میانگین ها حاکی از تدهد. يافتها نشان میهتعقیبی توکی را برای مقايسه جفتی میانگین

در دو حوزه علوم انسانی و فنی  21/2های اجتماعی در سطح وابستگی دانشجويان به شبکه

 مهندسی است.

 حوزه تحصیلی برحسب. آزمون توکی، مقایسه جفتی میانگین وابستگی به شبکه 7جدول 

 حوزه
(I) 

 (J)حوزه 

 
 تفاوت میانگین

(I-J) 

 خطای

 نحراف معیارا

 سطح

 معناداری

 91فاصله اطمینان %

 کران باال کران پايین

علوم 

 انسانی

 4840/2 2778/2 280/2 21911/2 00011/2* فنی و مهندسی

 8924/2 -2088/2 294/2 21192/2 71814/2 علوم

فنی و 

 مهندسی

 -2778/2 -4840/2 280/2 21911/2 -00011/2* علوم انسانی

 7910/2 -0142/2 971/2 29910/2 -28902/2 علوم

 علوم
 2088/2 -8924/2 294/2 21192/2 71814/2 علوم انسانی

 0142/2 -7910/2 971/2 29910/2 -28902/2 فنی و مهندسی

 است. معنادار 21/2*. تفاوت میانگین در سطح 
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و  ينترنتاز ا استفاده یزانمعدل، م یرها با سه متغبه شبکه یوابستگ یاندوم: رابطه م یهفرض

 یشبکه اجتماع

و  های اجتماعی و متغیرهای معدل، میزان استفاده از اينترنترابطه بین وابستگی به شبکه

، ارائه شده است. با توجه به آزمون 77های اجتماعی در جدول میزان استفاده روزانه از شبکه

-کهدانشجويان به شبرغم اينکه بین وابستگی علی (:p: 729/2-r, 721/2)  همبستگی پیرسون

های رابطه منفی وجود دارد، يعنی با افزايش وابستگی به شبکه هاآنهای اجتماعی و معدل 

 رمعنادا آماری ازنظريابد و بالعکس؛ اما اين رابطه اجتماعی، معدل دانشجويان کاهش می

طح درصد و س 99با اطمینان  (:p: 100/2r, 227/2) نیست. بر اساس نتايج آزمون پیرسون

فاده های اجتماعی و استبین وابستگی دانشجويان به شبکه معناداریرابطه  27/2 معناداری

 (:p: 809/2r, 227/2) روزانه از اينترنت وجود دارد. همچنین بر اساس نتايج آزمون پیرسون

بین وابستگی دانشجويان به  معناداریرابطه  27/2 معناداریدرصد و سطح  99با اطمینان 

 های اجتماعی وجود دارد.جتماعی و استفاده روزانه از شبکههای اشبکه

)متوسط(  8/2)کوچک( با مقدار  7/2برای ضريب همبستگی پیرسون با مقدار  ریتأثاندازه 

؛ با توجه به اينکه مقدار (7911، 7)کوهن شودیمو باالتر )بزرگ( ارزيابی  1/2و با مقدار 

ن همچنی. شودیمآن بزرگ ارزيابی  ریتأثلذا اندازه است،  1/2پیرسون در اين قسمت باالتر از 

 معناداریدرصد و سطح  99با اطمینان  (:p: 809/2r, 227/2) بر اساس نتايج آزمون پیرسون

ه از های اجتماعی و استفاده روزانبین وابستگی دانشجويان به شبکه معناداریرابطه  27/2

اين دو  ریتأثاندازه  809/2آزمون پیرسون با توجه به مقدار های اجتماعی وجود دارد. شبکه

 .شودیممتغیر در سطح متوسط ارزيابی 

 های اجتماعی و معدلوابستگی به شبکه . همبستگی پیرسون بین8جدول 

 
 وابستگی به

 شبکه
 از اينترنت استفاده معدل

 از استفاده

 شبکه

 بکهشوابستگی به 

 809/2** 100/2** -729/2 7 ضريب همبستگی

 222/2 222/2 721/2  ناداریمعسطح 

 801 801 071 801 تعداد

                                                           

1. Cohen 
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 وابستگی به

 شبکه
 از اينترنت استفاده معدل

 از استفاده

 شبکه

 معدل

 -722/2 -708/2 7 -729/2 ضريب همبستگی

 747/2 209/2  721/2 معناداریسطح 

     تعداد

 استفاده از اينترنت

 841/2** 7 -708/2 100/2** ضريب همبستگی

 222/2  209/2 222/2 معناداریسطح 

 801 801 071 801 تعداد

 ستفاده از شبکها

 7 841/2** -722/2 809/2** ضريب همبستگی

  222/2 747/2 222/2 معناداریسطح 

 801 801 071 801 تعداد

 است )دو دامنه( معنادار 27/2همبستگی در سطح  **

تماعی های اجتفاوت میانگین استفاده روزانه دانشجويان از اينترنت و شبکه، 9جدول 

 دهد. میانگین استفاده از اينترنت برای دانشجويان دختر و پسر بهیرا نشان م جنسیت برحسب

است. همچنین  97/7و  89/7های اجتماعی و برای استفاده از شبکه 81/0و  88/0ترتیب 

و برای استفاده از  (0)باالتر از میانگین فرضی  81/0میانگین استفاده از اينترنت  درمجموع

 ( بود.0از میانگین فرضی  ترنيیپا) 10/7های اجتماعی شبکه

 جنسیت برحسبهای اجتماعی . میانگین استفاده روزانه از اینترنت و شبکه9جدول 

خطای انحراف  انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت 

88/0 041 زن اينترنت معیار  119/2  210/2  

81/0 707 مرد  920/2  210/2  

89/7 041 زن شبکه اجتماعی  297/7  212/2  

770 مرد  97/7  824/7  779/2  

ست. جنسیت ا برحسبمستقل برای استفاده از اينترنت ، نتايج آزمون تی72جدول 

 ديیتأ (:Sig: 104/2F, 412/2) نبودن آزمون لون، معنادارهمگنی واريانس دو گروه، به دلیل 
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ن در میانگی معناداریتفاوت  (:Sig: 407/2-t, 041/2) مستقلشود. با توجه به آزمون تیمی

 جنسیت مشاهده نشد. برحسباستفاده روزانه دانشجويان از اينترنت 

 جنسیت برحسبمستقل برای تفاوت میانگین استفاده از اینترنت . آزمون تی11جدول 

 

 آزمون لون

 برابری واريانس
 هاآزمون تی برای برابری میانگین

 تفاوت با

 91اطمینان % 

آماره تحلیل 

ی واريانس
دار

عنا
م

 

 آماره تی
درجه 

ی آزادی
دار

عنا
م

 

 

تفاوت 

 میانگین

 خطای

 انحراف معیار
 باال پايین

برابری 

 واريانس
104/2 412/2 407/2- 804 041/2 241/2- 299/2 042/2- 749/2 

نابرابری 

 واريانس
  410/2- 109/080 049/2 241/2- 722/2 040/2- 717/2 

نسیت است. ج برحسبتماعی مستقل برای استفاده از شبکه اج، نتايج آزمون تی77جدول 

همگنی واريانس دو گروه  (:Sig: 112/70F, 222/2) بودن آزمون لون، معناداربا توجه به 

درصد  99با  (:Sig: 100/8-F, 222/2) مستقلشود. بر اساس نتايج آزمون تینمی ديیتأ

های کهشبدر میانگین استفاده روزانه دانشجويان از  معناداریتفاوت  227/2در سطح  اطمینان

 جنسیت مشاهده شد. برحسباجتماعی 

 جنسیت برحسبمستقل برای استفاده از شبکه اجتماعی . آزمون تی11جدول 

 

 آزمون لون

 برابری واريانس
 هاآزمون تی برای برابری میانگین

تفاوت با اطمینان 

%91 

آماره تحلیل 

ری واريانس
ادا

معن
 

 آماره تی
درجه 

ری آزادی
ادا

معن
 

تفاوت 

 نمیانگی

 خطای

 انحراف معیار
 باال پايین

برابری 

 واريانس
112/70 222/2 994/8- 804 222/2 171/2- 709/2 110/2- 008/2- 

نابرابری 

 واريانس
  100/8- 010/021 222/2 171/2- 781/2 111/2- 040/2- 
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 هایشنهادپ و گیرینتیجه و بحث

ای اجتماعی هبه شبکه تا حدودی توان نتیجه گرفت که دانشجويانها میبا توجه به يافته

استفاده ه اگرچوابسته هستند و به عبارتی اين وابستگی در حد زياد و خیلی زياد نیست. 

فاده است ایماههدر اولین روزها و ممکن است ، برای کاربرهای اجتماعی از شبکه ازحدبیش

وقت( در  )اتالف ، اما با گذشت زمان به دلیل صرف وقت زيادباشدجذابیت بیشتری داشته 

ه تر شود. دانشجويانی ک، شايد، میزان استفاده منطقیهاآنها و تکراری شدن اين شبکه

نیز به  های اجتماعی داشتند، وابستگی بیشتریاستفاده روزانه بیشتری از اينترنت و شبکه

(، برات دستجری و صیادی 0271. کريک و همکاران )نشان دادندهای اجتماعی شبکه

( نیز به نتايج مشابهی رسیدند. در مطالعه حاضر، 0272و کارايسکوس و همکاران ) (7897)

دانشجويان  های اجتماعی بینرغم وجود تفاوت در میانگین وابستگی دانشجويان به شبکهعلی

 نبود؛ به عبارتی وابستگی دانشجويان دختر و معنادار آماری ازنظردختر و پسر، اين تفاوت 

پسر از  میزان استفاده روزانه دانشجوياناگرچه مشابه بود.  باًيجتماعی تقرا یهاپسر به شبکه

گی اما وابست بیشتر از دانشجويان دختر بود، درمجموعاجتماعی،  یهااينترنت و شبکه

در  شدهدهمشاهتفاوت  ی اجتماعی کمی بیشتر از پسرها بود.هاشبکهدانشجويان دختر به 

 کهرحالید؛ نبود معناداربین دانشجويان دختر و پسر رنت استفاده روزانه از اينتمیانگین 

دختران  از معناداری طوربههای اجتماعی میانگین استفاده روزانه دانشجويان پسر از شبکه

؛ 7897. برخالف پژوهش حاضر، تعدادی از مطالعات )برات دستجری و صیادی، بیشتر بود

؛ کريک و 7894الل و رياحی نیا، ؛ کیان، يعقوبی م7898خداياری، سعیدی و حسینی، 

 های اجتماعی اشارهدر میزان استفاده از شبکه معنادار( به عدم وجود تفاوت 0271همکاران، 

 یهاها، احتماالً ناشی از عواملی چون گسترش استفاده از شبکهاند. اين تفاوت در يافتهکرده

 هایقابلیترنت، افزايش همراه هوشمند، افزايش سرعت اينت یهااجتماعی از طريق تلفن

مان ، زموردمطالعهزمان باشد. همچنین عواملی چون بافت جامعه  درگذرهای اجتماعی شبکه

ان بومی به دانشجوي یباشد. وابستگ تأثیرگذارتواند در اين خصوص نیز میسنجش و ابزار 

انتظار  هکدرحالیبیشتر از دانشجويان غیربومی بود.  معناداری طوربههای اجتماعی شبکه
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ای هبومی که در خوابگاه اقامت دارند، وقت بیشتری را در شبکهرفت دانشجويان غیرمی

به ی . احتماالً دانشجويان غیربومکنندارتباط با خانواده و سرگرمی صرف  منظوربهاجتماعی 

اينکه مسئولیت انجام امور روزمره را بر عهده دارند، فرصت کمتری برای صرف وقت  دلیل

تگی هف صورتبهگیگابايت حجم اينترنت  8/7ها دارند. همچنین اختصاص فقط ن شبکهدر اي

تفاده اس در عدمعدم تمايل دانشجو به صرف بودجه برای خريد حجم، شايد به دانشجويان و 

اول تا  هایسالنباشد. در وابستگی دانشجويان  ریتأثیاجتماعی ب یهااز شبکه ازحدبیش

در اين مطالعه با فرض ی وجود نداشت. معنادار آماریماعی تفاوت های اجتچهارم به شبکه

 .مشابه است، لذا، متغیر سن بررسی نشده است باًيسن دانشجويان هر ورودی تقر اينکه

دانشجويان حوزه علوم انسانی وابستگی بیشتر و دانشجويان فنی و مهندسی وابستگی کمتری 

( نیز همسو با مطالعه حاضر 7897و صیادی )های اجتماعی داشتند. برات دستجری به شبکه

مطالعه اخیر  علوم انسانی بیشتر بود؛ البته در هایگروهوابستگی دانشجويان به اينترنت در میان 

و  فنی و مهندسی نیز وابستگی بیشتری به اينترنت داشتند هایگروهپژوهش حاضر،  برخالف

 وردبررسیمپديده  وت احتماالً ناشی ازعلوم کمتر بود. اين تفا هایگروهوابستگی در میان 

، عامل زمان و نمونه باشد. با وجود رابطه بین وابستگی دانشجويان گیریاندازهابزار  )اينترنت(،

ن نیست؛ رابطه منفی بی معنادار آماری ازنظر، اين رابطه هاآناجتماعی و معدل  یهابه شبکه

کاهش يافته و  اهآنها، معدل ن به اين شبکهاين دو متغیر، يعنی با افزايش وابستگی دانشجويا

ه گرفت که نتیج توانیم معناداريابد؛ از اين رابطه غیر با کاهش وابستگی، معدل افزايش می

انشجويان د ديگرعبارتبههای مختلف وجود ندارد؛ تفاوتی در وابستگی دانشجويان با معدل

انشجويان با مشابه د باًياعی تقرهای اجتمبا وضعیت تحصیلی خوب در وابستگی به شبکه

در اين مطالعه جهت رابطه بین استفاده روزانه از اينترنت و  تر هستند.وضعیت تحصیلی پايین

( منفی بود اما اين 7894ی خلیلی )هاافتهی اجتماعی با معدل دانشجويان همسو با يهاشبکه

 تواند ناشی ازها میوت در يافتهتفا نيا نبود؛ معنادار( 7894های خلیلی )رابطه برخالف يافته

العه حاضر، با مط همسو اخیر باشد. هایسالهای جديد در فراگیر شدن بیشتر استفاده از رسانه

ی اجتماعی و هاشبکه( رابطه منفی بین وابستگی به 0279ی هو و همکاران )هاافتهدر ي

بود.  نادارمعمطالعه حاضر اين رابطه  برخالفعملکرد تحصیلی وجود داشت، اما 



84 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
71، 

ن 
ستا

زم
71

 

ن ايها شده و از اين شبکه ازحدبیشهای اجتماعی باعث استفاده های کاذب شبکهجذابیت

از  ود.شتحصیلی دانشجويان منجر به تداخل در زندگی روزمره و انجام وظايف  تواندیمامر 

تواند یمهای اجتماعی دسترسی به اطالعات با دامنه وسیع و عمق کم در شبکهطرف ديگر، 

عادل در های اجتماعی نیازمند تاستفاده از شبکهبنابراين ؛ را به تفکر سطحی سوق دهد نآنا

به  دانشجويان وابستگی زياد و خیلی زيادی ،های اين پژوهشبا توجه به يافته .استفاده است

توانند با مديريت زمان و استفاده هدفمند از اين رسانه، از می هاآنشبکه نداشتند، لذا 

ا و ساير نهادهای مرتبط بها بهره ببرند. کتابخانه هادر اين شبکهشده فراهم هایفرصت

ائه اجتماعی، به معرفی و ار یهاهای شبکهتوانند با استفاده از ظرفیتنیز میدانشجويان 

اده به استفو گامی مؤثر در سوق دادن دانشجو  کنندها اقدام خدمات خود از طريق اين رسانه

 بردارند. انهبهینه از اين رس

 منابع

لی های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیاستفاده از شبکه ریتأث (.7891)امامی ريزی، کبری. 

 .020-078 ،(8) 9 ،. راهبردهای آموزش در علوم پزشکیدانشجويان

های . بررسی رابطه بین استفاده از شبکه(7897). ، سمیهبرات دستجردی، نگین و صیادی

م نور شهر پیا هایدانشگاهبه اينترنت و افسردگی در دانشجويان بر اعتیاد  یاجتماع

 .880-847 ،(1) 72 ،مجله تحقیقات علوم رفتاریاصفهان. 

میزان و نوع استفاده از  (.7898)حمیده سعیدی، فاطمه و ، دانشور حسینی خداياری، کلثوم،

 د(.های اجتماعی مجازی )مطالعه موردی: دانشجويان دانشگاه آزاد مشهشبکه

 .790-701 ،(11)07 ،ارتباطی هایپژوهش

 ،تعامل انسان و اطالعاتهای اجتماعی. استفاده دانشجويان از شبکه(. 7894)خلیلی، لیال. 

0(7)، 18-19. 

های اجتماعی ی میزان استفاده از شبکهرابطه (.7891) .ابوالقاسمرضوانی، و  اکبرعلیعجم، 

م روابط بین فردی دانشجويان دانشگاه علومجازی با پیشرفت تحصیلی و اعتماد در 

 .48-88 ،(04) 9 ،مجله توسعه آموزش در علوم پزشکیپزشکی بیرجند. 
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. واکاوی نقش و کاربرد (7894). ، نصرتنیاو رياحی ، نیماکیان، مرجان، يعقوبی مالل

 ،(8)7،آموزش و يادگیری آوریفن .های اجتماعی مجازی برای دانشجويانشبکه

09-11. 

تهران: . (7811)ترجمه حمیرا مشیرزاده.  .شناسیجامعهفرهنگ  (.7991) دن، مارشال.گور

 میزان.

ید . تبريز: دانشگاه شهکاربست آمار استنباطی در علوم رفتاری. (7891)مصرآبادی، جواد. 

 مدنی آذربايجان.

اجتماعی  یهاشبکه. بررسی نقش (7891) و مرادی، محمود. ، رحیمی، صالحمريم ،میرزايی

مطالعه موردی دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه ) یعلمر تبادالت د

 .782-721 (،7)79 ،رسانیاطالعفصلنامه کتابداری و  رازی(.

References 
Arslan, A., & Kırık, A. M. (2013). Validity and reliability study of the social 

networking status scale. Journal of ONERI, 10(40), 223-231. 

Azali, M. (2017). Infographic: Telegram Usage Statistics in Iran. Available 

online on March,6 2018 at: http://techrasa.com/2017/09/06/infographic 

-telegram-usage-statistics-in-iran/ 

Bandura, A., and National Inst of Mental Health. (1986). Prentice-Hall series 

in social learning theory. Social foundations of thought and action: A 

social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, 

and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 

210–230. doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x 

Can, L. & Kaya, N. (2016). Social networking sites addiction and the effect 

of attitude towards social network advertising. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 235,484-492. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd 

ed. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Echeburua, E. & de Corral, P. (2010). Addiction to new technologies and to 

online social networking in young people: A new challenge. 

Adicciones, 22, 91-95. 

Hou, Y., Xiong, D., Jiang, T., Song, L., & Wang, Q. (2019). Social media 

addiction: Its impact, mediation, and intervention. Cyberpsychology: 

Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(1), 

doi.org/10.5817/CP2019-1-4 

http://techrasa.com/2017/09/06/infographic%20-telegram-usage-statistics-in-iran/
http://techrasa.com/2017/09/06/infographic%20-telegram-usage-statistics-in-iran/


86 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
71، 

ن 
ستا

زم
71

 

Ifinedo, P. (2016). Applying uses and gratifications theory and social 

influence processes to understand students' pervasive adoption of social 

networking sites: Perspectives from the Americas. International 

Journal of Information Management, 36(2), 192-206. 

Katz, E., Blumler, J. & Gurevitch, M. (1974).Uses of mass communications 

by the individual. In Mass Communication Research: Major Issues and 

Future Directions, 11-35. Davidson, W., Yu, F., Eds.; Praeger: New 

York, NY, USA. 

Katz, E. (1959).  Mass Communications Research and the Study of Popular 

Culture: An Editorial Note on a Possible Future for this 

Journal. Departmental Papers (ASC): 1–6. 

Kefi, H. & Perez, C. (2017). Dark Side of Online Social Networks: Technical, 

Managerial, and Behavioral Perspectives. In Encyclopedia of Social 

Network Analysis and Mining, 1-22. R. Alhajj and J. Rokne, Eds. New 

York, NY: Springer New York. 

Kirik, A. M., Arslan, A., Cetinkaya, A. & Gul, M. (2015). A quantitative 

research on the level of social media addiction among young people in 

Turkey. International Journal of Science Culture and Sport 

(IntJSCS), 3(3), 108-122. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research 

activities. Education and Psychological Measurement, 30, 607-610. 

Ku, Y. C., Chen, R. & Zhang, H., (2013). Why do users continue using social 

networking sites? An exploratory study of members in the United States 

and Taiwan. Information & Management, 50(7), 571-581. 

Kuss, D. J. & Griffiths, M. D. (2012). Internet gaming addiction: A systematic 

review of empirical research. International Journal of Mental Health 

and Addiction, 10(2), 278-296. 

Kwon, O. & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social 

network service use. Comput. Hum. Behav, 26, 254-263. 

La Barbera, D., La Paglia, F. & Valsavoia, R. (2009). Social network and 

addiction. Cyberpsychol. Behav, 12, 628-629. 

Levy, P. (1997). Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in 

Cyberspace; Perseus: Cambridge, MA, USA. 

Moqbel, M. & Kock, N., (2018). Unveiling the dark side of social networking 

sites: Personal and work-related consequences of social networking site 

addiction. Information & Management, 55(1), 109-119. 

The Nielsen Company. (2009). Global Faces and Networked Places. The 

Nielsen Company: New York, NY, USA. Available online 

at: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/03/ 

nielsen_globalfaces_mar09.pdf accessed on 18 August 2011. 

Pew Research Center (2015). Social networking fact sheet. Available online at: 

http://www. pewinternet.org/fact-sheets/social-networking-fact-sheet/ 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf
http://www/


87 87 

 ... بر اساس یاجتماع هایبه شبکه یاندانشجو یوابستگ 

 

ال
س

 
جم

پن
، 

ره 
ما

ش
71، 

ن 
ستا

زم
71

 

 

Severin, W. & Tankard, J. (1997). Communication theories: Origins, 

methods, and uses in the mass media. Longman.  

Wang, C.-W., Ho, R. T., Chan, C. L., & Tse, S. (2015). Exploring personality 

characteristics of Chinese adolescents with internet-related addictive 

behaviors: Trait differences for gaming addiction and social networking 

addiction. Addictive behaviors, 42, 32-35. 

West, R. & Brown, J., (2013). Theory of addiction. John Wiley & Sons. 

(google book). 

Zhou, SX. (2010). Gratifications, loneliness, leisure boredom and self-esteem 

as predictors of SNS-game addiction and usage pattern among Chinese 

college students. MS Thesis, Chinese University of Hong Kong, Hong 

Kong, China. 

  


