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 چکیده
 قاطعم آموزاندانش تحصیلی ملکردع در مجازی اجتماعی هایشبکه تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش

 اربردیک نوع از هدف به دستیابی ازلحاظ پژوهش روش. است گرفته صورت اردبیل شهر متوسطه دوم و اول

 آموزاندانش کلیه شامل، پژوهش آماری جامعه. بود پیمایشی نوع از اطالعات گردآوری شیوه ازلحاظ و

 گیرینمونه فرمول از استفاده با. بود 0296 سال در دبیلار شهرستان در متوسطه دوره در تحصیل به مشغول

 هادهدا آوریجمع برای. شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه صورتبه نمونه عنوانبه نفر 291 تعداد کوکران

 آلفای ضریب با و بوده تأیید مورد دانشگاه اساتید و متخصصان توسط آن اعتبار که ساختهمحقق پرسشنامه از

 نتایج. شد استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب از هاداده وتحلیلتجزیهجهت . شد استفاده 91/1 خکرونبا

 معنادار و منفی رابطه تحصیلی عملکرد با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین که داد نشان پژوهش

 و نفیم رابطه تحصیلی عملکرد با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده شدت بین همچنین. دارد وجود

. بود عنادارم نیز تحصیلی عملکرد با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده زمان بین رابطه. دارد وجود معنادار

 عملکرد بر را أثیرت کمترین بوکفیس و بیشترین اینستاگرام که داد نشان فریدمن بندیرتبه آزمون نتایج

 .است داشته آموزاندانش تحصیلی
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 مقدمه

های والدین اضافه کرد میزان توان آن را به لیست دغدغهکه می یکی از موضوعاتیامروزه 

های اجتماعی است چراکه در شبکه هاآنآموزان در فضای مجازی و پرسه زدن حضور دانش

های فراوان فرزندش در فضای توان سراغ داشت که از وقت تلف کردنرا می کمتر مادری

آموزان و دانشجویان از (. استفاده دانش0291، آبادی)لطف مجازی شکایت نداشته باشد

نظمی ایجاد کرده و از سوی دیگر در جریان های اجتماعی در کالس درس نوعی بیشبکه

و  ونیلیمکیبیش از  .شودروریختگی آموزش میکند و موجب فیادگیری اخالل ایجاد می

درصد این  91آموز در امتحانات نهایی سال گذشته شرکت کردند که دانش 211

قبول شدند برخی از کارشناسان آموزشی افت تحصیلی را  03آموزان با میانگین نمره دانش

ود مسئله ور اما برخی دیگر جدا از این دانندیوپرورش مپایین بودن کیفیت در آموزش

ی را اینترنت هایبازیاجتماعی و  یهاآموزان به فضای مجازی و سرگرم شدن در شبکهدانش

 93ال . طبق پژوهش بنیاد علوم رفتاری که از ابتدای سدانندیتأثیر بر افت تحصیلی نمهم بی

، ودبارر، ابهر، اصفهان، ساله در تهران 01تا  9نوجوان  611هزار و  1بین  92تا پایان سال 

اعتیاد دارند و  یاانهیرا هایبازیدرصد نوجوانان به  21رشت و کاشان انجام شده است 

 ییهاپیشرفته ارتباط مستقیم داشته و کودکان خانواده هایبازیوضعیت مالی خانوادگی با 

 دهادشی هایبازیبرابر بیشتر از کودکان دیگر برای  1که پدر و مادر هر دو شاغل هستند 

 (.0292، مختارپور)فتحی و  کنندیرف موقت مص

رفاً ص توانیآموزان را نمدلیل پایین بودن میانگین نمرات دانش پژوهشگرانبرخی 

ها آموزان خیلی درگیر فضای مجازی هستند کیفیت کتابآموزش دانست. دانش یتیفیکیب

یفیت درس دادن کهستند که به  یآموزان درگیر مسائلنسبت به گذشته افزایش یافته اما دانش

اجتماعی  یهااستفاده از شبکه(. 0239، حقیقی و پوالدی، شکرکن) شودیمعلم مربوط نم

د . زمانی بودهدیقرار م ریآموزان را هم تحت تأثانگیزه اجتماعی و امید به آینده در دانش

 و تمام هدفشان درس دانستندیآموزی مآموزان صرفاً پیشرفت در آینده را علمکه دانش

آموزان درگیر مسائل جانبی هستند. خواندن بود اما اکنون این نگرش تغییر کرده و دانش
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 ها به دلیل مشغله زیاد از فرزندانو خانواده کنندیمجازی م یهاخیلی وقت صرف شبکه هاآن

. دانندیوپرورش مخود غافل هستند و مسئولیت تربیت را بیشتر بر عهده مدرسه و آموزش

در مدرسه یاد داد و نیاز به توجه  توانیرا نم هایقیده دارند که همه آگاهع پژوهشگران

نوین سبب  یهااز این رسانه ازحدشیها هم وجود دارد. همچنین استفاده بخانواده

 میتوانیآموزان شده است. البته نمعصبی در دانش یهاکیبرخوردهای فیزیکی و خشن و ت

 اما والدین باید اطالعات جدید را بیاموزند و با مشاورهجلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم 

سطح آگاهی خود را باال  یاانهیرا هایبازیافزارهای ارتباطی و در خصوص تأثیرات نرم

در مواجهه با اینترنت مراقب فرزندان خود باشند و ، الزم یهاببرند. باید والدین با آموزش

وپرورش برای از طرفی تنها کاری که آموزش (.0293، )بیابانگرد جلوی انحرافات را بگیرند

، انجام دهد آموزش تواندیآموزان ماجتماعی در میان دانش یهابیجلوگیری از آس

 ،وپرورش باشد در زمینه پیشگیریآموزی و پیشگیری است. هرچه در توان آموزشمهارت

 اجتماعی یهابیتا جلوی گسترش آس کندیآموزان تالش مآموزی دانشآموزش و مهارت

 (.0292، )علیخانی آموزان گرفته شوددر بین دانش

 ،تلفن همراه، ماهواره، ی همچون اینترنتارتباط نینو هایتکنولوژیبا پیدایش 

، یستمی اجتماعی در چند دهه واپسین سده بهاشبکهکامپیوتر و ویدئو و ، ی کابلیهاونیزیتلو

لکترونیک با برد جهانی رخ داد. در بین این انقالبی عظیم در عرصه ارتباطات دوربرد و ا

شناخته شده است. در کل  هاآن نیتریاصل وترین ماهواره و اینترنت شاخص، هافناوری

، اجتماعی ،بسیار شگرفی بر حیات مدنی تأثیراتی در چند دهه اخیر ارتباط نینو یهایفناور

 وقلمرو  ریتأثهمین  واسطهبه ی گذاشته است وجابه هاملتو  هادولتفرهنگی اقتصادی و 

 نگرکماجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی، ها در سطوح گوناگون مدنیملت –ی دولت مرزها

ترجمه ، 3119، 0ساندز و فیسک، هارتلی، اند )اسولیوانگشته ریپذبیآسشده و تا حد زیادی 

 .(0291، رئیس زاده

                                                           
1. O'Sullivan, T. & Hartley, J. & Saunders, D. & Fisk, J. 
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ی هابکهشی اجتماعی نام برد. اهشبکهاز  توانیمارتباطی  هایتکنولوژیاز جدیدترین 

 رکدامهو  اندگرفتهی جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران قرار هاگاهیپااجتماعی 

(. 0290، )آقابابایی و تاجی آورندیمی خاص را گرد هم هایژگیوی از کاربران با ادسته

ار جتماعی و ساختا یهاحوزه، ارتباط فرد در خانواده، فردی یهاارتباطاجتماعی  یهاشبکه

که هرکدام از این چهار شاخه آثار منفی و مثبتی به همراه  دهدیمقرار  ریتأثخانواده را تحت 

 یهایژگیودسترسی راحت به کاالهای موردنیاز از ، رسانیاطالع، هادادهانتقال سریع  دارد.

، یاعتیاد اینترنت، کمرنگ شدن حیا .اجتماعی و فضای مجازی است یهاشبکهمهم 

ه دلیل گیری و عدم تمرکز بگوشه، افت تحصیلی، حوصلگی در بیرون از فضای مجازیبی

 ،متن گرایی، واقعی ارتباطات کاهـش، کاهش احساسات، سرعت باالی تبادل اطالعات

 المتس خطر افتادن به، بحران هویت، نوشتن و خواندن و کالمی هایمهارت بر تسلط کاهش

 یهابکهشاستفاده از  ی ناشی ازهابیآسو  ازجمله آثار منفی ی جایگزینهاافتیدرجسمی و 

از  اجتماعی یهاشبکهدر سایه  توانندیمدر حوزه خانوادگی افراد  مجازی و اجتماعی است.

گرایی را فزایش مصرف، اما ممکن است این انتقال تجربیات، تجربیات یکدیگر استفاده کنند

ا برای فرصتی ر، مجازی یهاشبکه .اده را تضعیف کندداده و از طرفی ارتباط با افراد خانو

رفیت مثبت است؛ اما ظ یانکتهو این  کندیمارتباط با دوستان و اجتماعی شدن افراد فراهم 

ود های مختلف را در افراد به وجپذیرش هنجارها را در افراد باالبرده و امکان تغییر سوگیری

 هدبداز دست  هاشبکهرا در این  شیهاارزشز تا آنجا که ممکن است فرد خیلی ا آوردیم

 .(0290، آبادیحسین)

جوانان ایرانی محبوب نوجوانان و سرعت در میان در کشور ما به اجتماعی یهاشبکه 

(. فرهنگ 0296، )ستارزاده اندکردهکسب  هاشبکهرتبه سوم را در این  هایرانیاشده است و 

ه نمایانگر نقش خانواد، تررا اشغال کرده و از آن مهم فضای ذهنی جوانان، اینترنت یارسانه

است که والدین روی فرزندان خود تا چه حد کنترل تربیتی و نظارت  رسانه ابردر کنار این 

 یهابیآسساز نوع جدیدی از زمینه تواندیمنوظهور  یهابیآسبروز  .اخالقی دارند

ش پیشگیری و کاه، ی برای شناساییریزبرنامه، اجتماعی و روانی باشد. به همین دلیل

 (.0291، )جعفری کندیمنوظهور الزم و ضروری  یهابیآس
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ر عملکرد ب تواندیم، گیر استبه علت اینکه فعالیتی زمان نوین یهااستفاده از رسانه

 هایپژوهشعالوه بر  (.3101، 0)بجرجرد منفی داشته باشد ریآموزان تأثتحصیلی دانش

( 0293، عطارزادهاقری و ، حیدری زندوانیان ؛0293، مدزاده یزدمحو  )ربیعی یداخل

و غیره کانادا و بلژیک ، ایالت متحده کشورهایی مانند متعدد خارجی در هایپژوهش

آموزان و دانش جویان را بر روی پیشرفت تحصیلی و ازحد دانشتأثیرات استفاده بیش

ها بررسی و نتایج متعددی در بکهآموزان بعد از استفاده مکرر از این شعملکرد دانش

، کوالاست ؛3101، )بجرجرد ندکردخصوص میزان و شدت و محتوای آن گزارش 

علیرغم انتقادات  (.3101، 2باسیت و صوفیا، و ایسام 3100، 3بورکلوند و ویس، وندربرگ

مطالعات ، واردشدهی اجتماعی مجازی هااز شبکه آموزاندانشاستفاده  زیادی که بر

 و شناختیروان، های مختلف اجتماعیروی جنبه بر هاشبکهاین ی در مورد اثرات معدود

 در تحقیقی با عنوان (0291) یکرم: شده استعملکرد تحصیلی انجام  ویژهجسمی و به

یان داشت که ب آموزان دبیرستانبررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان دبیرستان است. مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشنوین از عوامل مهم و  یهارسانه

 یهابررسی رابطه بین استفاده از شبکه ( در تحقیقی با عنوان0290) و صیادی برات دستجردی

ر اصفهان پیام نور شه یهااجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه

 یهای منجر به افسردگی دانشجویان دانشگاهاجتماع یهاند که استفاده از شبکهکردگزارش 

پیام نور  یهاموضوع سبب افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه نییپیام نور شهر اصفهان و آ

 یها( در تحقیقی با عنوان اثر شبکه3103) 1بیکر و کوکران، . پاولشهر اصفهان گردید

تماعی آنالین اج یهاشبکهبیان داشتند که  انآموزاجتماعی آنالین بر عملکرد تحصیلی دانش

 1ملوت و اوچو ،اوزر، کرسنر، کارپینسکیمنفی و معناداری دارد.  ریبر عملکرد تحصیلی تأث

کرد ای و عملچندرسانه، ( در تحقیقی با عنوان بررسی استفاده از شبکه اجتماعی3102)

ز شبکه اند که استفاده کردمتحده و اروپا گزارش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ایاالت
                                                           

1. Bjerregaard, M. 
2. Stollak, M. & Vandenberg, A., Burklund, A. & Weiss, S. 
3. Esam, A., Basit, Sh. & Sophia, A. 
4. Paul, J., Baker, H. & Cochran, J. 
5. Karpinski, A., Kirschner, P., Kirschner, I., Mellott, J. & Ochwo,P. 

https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100083928&coll=DL&dl=ACM&trk=0
https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100083928&coll=DL&dl=ACM&trk=0
https://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81553337456&coll=DL&dl=ACM&trk=0
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منفی گذاشته  ریمتحده و اروپا تأثاجتماعی بر عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ایاالت

( در تحقیقی با عنوان 3101) 0اوزیر است و منجر به افت تحصیلی اغلب کاربران شده است.

ان داشتند که بی اجتماعی و عملکرد تحصیلی یهاشبکه یهاتیبررسی فرهنگ استفاده از سا

منفی  ریآموزان تأثتحصیلی دانش های اجتماعی بر عملکردد فرهنگ استفاده از شبکهنبو

گرام تل، بوکی اجتماعی مجازی موردمطالعه شامل فیسهاشبکهدر این مقاله  خواهد داشت.

ت که این اس پژوهشبنابراین سؤال اصلی . با توجه به آنچه بیان شد استو اینستاگرام 

شهر  دوره متوسطه آموزانعملکرد تحصیلی دانش چه تأثیری در ی اجتماعی مجازیهاشبکه

 اردبیل دارد؟

 در ادامه بیان شده است: پژوهش یهاهیفرض

وزان رابطه آمبا عملکرد تحصیلی دانشمجازی  اجتماعی یهاشبکهبین میزان استفاده از  -

 داری وجود داردامعن

زان رابطه آمود تحصیلی دانشبا عملکرمجازی  اجتماعی یهاشبکهبین شدت استفاده از  -

 داری وجود دارد.امعن

رابطه  نآموزابا عملکرد تحصیلی دانشمجازی  اجتماعی یهاشبکهبین زمان استفاده از  -

 داری وجود دارد.نامع

  روش

است.  دیکاربر تحقیق حاضر از نوع، بندی تحقیقات علمی ازنظر هدفبا توجه به تقسیم

امعه پژوهش جاست. حقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی ت، شیوه گردآوری اطالعاتازنظر 

در  یلاردبشهرستان در  دوره متوسطهمشغول به تحصیل در آموزان شامل کلیه دانش، حاضر

عنوان نفر به 291و  از فرمول کوکران استفاده شده است، برای انتخاب نمونه است. 0296سال 

ای ای چندمرحلهصورت خوشهوهش بهگیری این پژروش نمونه حجم نمونه تعیین گردید.

 .داستفاده ش ساختهمحققآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع انجام شد.

شد. در  آوریشده جمعهای این پرسشنامه با استفاده از مطالعات قبلی و مقاالت ثبتگویه

                                                           
1.Ozer, I. 



7 

 آموزاندانش یلیدر عملکرد تحص یمجاز یاجتماع یهاشبکه یرتأث 

 

ال
س

 
وم

س
، 

ره 
ما

ش
01، 

هار
ب

 
96

 

 

وم و متخصصان عل ها توسط استاد راهنماصوری و محتوایی پرسشنامه اعتباراین پژوهش 

از  برای بررسی پایایی پژوهشهمچنین  قرار گرفت. ییدمورد تأ تربیتی و علوم اجتماعی

/. بود که پایایی 3و این ضریب برای همه متغیرها باالی  آلفای کرونباخ استفاده شدضریب 

بر اساس  ،شدهیگردآور یهاداده، پژوهش حاضر پس از تکمیل پرسشنامه. استقابل قبولی 

و  پردازش 09نسخه  spss افزارگیری متغیرها کدگذاری شده و با نرمهای اندازهیاسمق

امل توصیفی ش هایروش وتحلیل شامل:موردنظر برای تجزیه هایروشوتحلیل شد. تجزیه

 سپیرمناآزمون همبستگی از  هاهیجهت آزمون فرضو معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی 

 گردید.استفاده  منبندی فریدآزمون رتبهو 

 هاافتهی

 ی جمعیت شناختی پاسخگویانهایژگیو. 1جدول 

 درصد وضعیت متغیر

 سن

 0/31 سال 01زیر 

 9/10 سال 06تا  01

 6/36 سال 09تا  03

 تحصیالت
 1/33 دوره دوم

 6/33 دوره اول

 میزان تحصیالت والدین

 1/32 زیر دیپلم

 9/33 دیپلم

 0/06 دیپلمفوق

 1/31 انسلیس

 3/00 لیسانسفوق

 9/1 دکتری

سال  06-01بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد بین  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

 .دهدیمتشکیل 
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. دهدیممتوسطه تشکیل  دوم دوره آموزاندانشرا پاسخگویان تعداد  نهمچنین بیشتری

 .دهدیمانس تشکیل را والدین با مدرک لیسپاسخگویان تعداد  نبیشتری

 31/26ند و کرداستفاده  مجازی اجتماعی هایشبکهاز پاسخگویان  31/62از طرفی 

درصد  31/22نتایج نشان داد که . ی استفاده نکردندعاجتما هایشبکهاز پاسخگویان درصد 

درصد  63/01ند و کرداجتماعی استفاده  هایشبکهاز  ساعت 1-3بین پاسخگویان 

 31/19طبق نتایج . استفاده کردند عیاجتما هایشبکهساعت در روز از  1 بیش ازپاسخگویان 

 23/01د و نکردرا سرگرمی بیان  اجتماعی هایشبکهانگیزه استفاده از پاسخگویان درصد 

اجتماعی را آموزش و با کمترین فراوانی  هایشبکهانگیزه استفاده از پاسخگویان درصد 

 عنوان کردند.

با عملکرد تحصیلی مجازی  اجتماعی یهاشبکهن استفاده از فرضیه اول: بین میزا

 آموزان رابطه معناداری وجود دارد.دانش

 اجتماعی هایشبکهبین میزان استفاده از  جهت سنجش رابطه رمنیهمبستگی اسپ . آزمون2 جدول

 با عملکرد تحصیلیمجازی 

 یرهامتغ مجازی اجتماعی یهاشبکهمیزان استفاده از 

  رمنیضریب همبستگی اسپ معناداریسطح  تعداد

 عملکرد تحصیلی -301/1 1391/1 061

با  مجازی اجتماعی یهاضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکه 3طبق جدول 

این دو  نی( مابP=139/1( همبستگی معنادار )r=-301/1که ) دهدیعملکرد تحصیلی نشان م

یب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک متغیر وجود دارد و همچنین منفی بودن این ضر

مجازی  ماعیاجت یهامتغیر با کاهش متغیر دیگراست. لذا با افزایش میزان استفاده از شبکه

 این دو متغیر یعوامل مؤثر بر رو از و درصد متغیر عملکرد تحصیلی کاهش یافته است 30

ورد م پژوهشضیه رو فرصورت مشترک بین دو متغیر است. ازایندرصد به 30حدود  در

با عملکرد جازی م اجتماعی یهادیگر بین میزان استفاده از شبکهعبارت. بهردیگیتأیید قرار م

 داری وجود دارد.ارابطه معنشهر اردبیل آموزان تحصیلی دانش
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 با عملکرد تحصیلیمجازی  اجتماعی یهاشبکهفرضیه دوم: بین شدت استفاده از 

 وجود دارد.آموزان رابطه معناداری دانش

 اجتماعی هایشبکهبین شدت استفاده از  جهت سنجش رابطه رمنیهمبستگی اسپ . آزمون3 جدول

 با عملکرد تحصیلیمجازی 

 یرهامتغ مجازی اجتماعی یهاشبکهشدت استفاده از 

  رمنیضریب همبستگی اسپ سطح معناداری تعداد

 عملکرد تحصیلی -131/1 111/1 061

با  مجازی اجتماعی یهاتگی بین شدت استفاده از شبکهضریب همبس 2 طبق جدول

این دو  نی( مابP=111/1( همبستگی معنادار )r=-131/1که ) دهدیعملکرد تحصیلی نشان م

متغیر وجود دارد و همچنین منفی بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک 

مجازی  ماعیاجت یهاده از شبکهمتغیر با کاهش متغیر دیگراست. لذا با افزایش شدت استفا

 در این دو متغیر یعوامل مؤثر بر رو از درصد متغیر عملکرد تحصیلی کاهش یافته است. 13

مورد  نیز شپژوهدوم  فرضیهبنابراین صورت مشترک بین دو متغیر است؛ درصد به 13حدود 

با جازی م عیاجتما یهادیگر بین شدت استفاده از شبکهعبارت. بهردیگیتأیید قرار م

 داری وجود دارد.اآموزان رابطه معنعملکرد تحصیلی دانش

 با عملکرد تحصیلیمجازی  اجتماعی یهاشبکهفرضیه سوم: بین زمان استفاده از 

 آموزان رابطه معناداری وجود دارد.دانش

 اجتماعی هایشبکه از استفاده زمان بین جهت سنجش رابطه رمنیهمبستگی اسپ. آزمون 4 جدول

 تحصیلی عملکرد جازی بام

 یرهامتغ مجازی اجتماعی یهاشبکهزمان استفاده از 

  رمنیضریب همبستگی اسپ سطح معناداری تعداد

 عملکرد تحصیلی -216/1 111/1 061

ا بمجازی  اجتماعی یهاضریب همبستگی بین زمان استفاده از شبکه 1طبق جدول 

این دو  نی( مابP=111/1بستگی معنادار )( همr=-216/1که ) دهدیعملکرد تحصیلی نشان م
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همچنین منفی بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک  .متغیر وجود دارد

مجازی  اعیاجتم یهامتغیر با کاهش متغیر دیگراست. لذا با افزایش زمان استفاده از شبکه

 این دو متغیر یرو عوامل مؤثر بر از درصد متغیر عملکرد تحصیلی کاهش یافته است. 6/21

تأیید  مورد پژوهشفرضیه لذا صورت مشترک بین دو متغیر است. درصد به 6/21حدود  در

لکرد با عممجازی  اجتماعی یهادیگر بین زمان استفاده از شبکهعبارت. بهردیگیقرار م

 داری وجود دارد.اآموزان رابطه معنتحصیلی دانش

 نبندی فریدم. نتایج آزمون رتبه5 جدول

 رتبه متغیر

 31/2 تلگرام

 30/2 اینستاگرام

 12/0 بوکفیس

که این است درصد کمتر  1بر اساس نتایج آزمون فریدمن سطح پوشش آماره آزمون از 

اردبیلی  آموزانی اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشهاشبکهبیانگر تفاوت نقش 

را بر عملکرد  ریتأثبوک کمترین فیس دهد که اینستاگرام بیشترین ونشان می 1. جدول است

 آموزان داشته است.تحصیلی دانش

 گیریبحث و نتیجه

با عملکرد  مجازی اجتماعی یهابیانگر این است که بین میزان استفاده از شبکه 0نتیجه فرضیه 

 هایهشپژوحاضر با نتایج  پژوهشداری وجود دارد. نتایج اآموزان رابطه معنتحصیلی دانش

، استوالک( و 0292) و مختارپور فتحی، (0293ربیعی و محمدزاده یزد )، (0291) یکرم

اجتماعی در  یها( همخوانی دارد. استفاده از رسانه3100) بورکلوند و ویس، وندربرگ

، مآموزان شده است )ایسامدارس عربستان سعودی سبب کاهش در عملکرد تحصیلی دانش

( 0291، ترجمه علیقلیان و خاکباز، 0913) 0کاستلز(. در همین زمینه 3101، باسیت و صوفیا

ه در چنین فرایندی است ک دهدیمعتقد است اینترنت شکل نوینی از ارتباطات را رواج م

                                                           
1. Castells, M. 
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انتخاب  ،دریافت کنند اندلیرا که ما ییهاامیو قادرند نوع پ ابندییکاربران قدرت انتخاب م

ویژگی  رینتمهمتعاملی بودن از  بیترتنیاکرده و با سایر کاربران به کنش بپردازند. به

که در آن دسترسی کاربران در هر چارچوب زمانی و مکانی  شودیارتباطات نوین قلمداد م

 تر وکوچک، کاربران ارتباطات را در مقیاس محدودتر کهیطوربه، امری شدنی است

 هیطات چند سواچنین ویژگی فرصت ارتب .کنندینسبت به ارتباطات سنتی تجربه م تریشخص

 .کندیدیگر برای کاربران فراهم م بارکیو بازخورد سریع را 

با ازی مج اجتماعی یهابیانگر این است که بین شدت استفاده از شبکه 3نتیجه فرضیه 

یعی رب هایپژوهشداری وجود دارد؛ که با نتایج اآموزان رابطه معنعملکرد تحصیلی دانش

 0مارکو و کازاس، بالنکوو  (3102) و همکاران نسکیکارپی، (0293و محمدزاده یزد )

اجتماعی موبایلی کاربران نوعی خاصی از تعامالت اجتماعی  یهاهمسو است. شبکه (3106)

که تا حدودی در تقابل با تعامالت اجتماعی سنتی است. درواقع این تجربه  کنندیرا تجربه م

ار رایج زندگی اجتماعی قر رها و قواعددر راستای هنجا متناظر بر تعامالتی است که بعضاً

فارغ از هنجارهای حاکم در  شوندیترغیب م، و کاربران به دلیل چنین ویژگی ردیگینم

در  دهدیجامعه با خیالی آسوده در چنین فضاهایی فعالیت کنند. پژوهش حاضر نشان م

ی بیقید و ندگز، اجتماعی موبایلی کاربران با ساختارشکنی قواعد فضای واقعی یهاشبکه

را  یاهیچنین رو خواستندیازاین اگر در دنیای واقعی ممحدودیتی را تجربه کنند که پیش

 .کردیعمل م، عنوان عامل بازدارندهدر پیش بگیرند تبعات رسمی و غیررسمی به

با ی مجاز اجتماعی یهابیانگر این است که بین زمان استفاده از شبکه 2نتیجه فرضیه 

 هایپژوهشکه با نتایج  داری وجود دارداآموزان رابطه معنلی دانشعملکرد تحصی

( و 3101)باسیت و صوفیا ، ایسام، (3100) بورکلوند و ویس، وندربرگ، استوالک

( همخوانی دارد. بر اساس نظریه حباب فیلتر 0293) عطارزادهاقری و ، حیدری، زندوانیان

یی ان تمرکزشان تنها بر مباحث و محتواهاکاربر شوندیاجتماعی موبایلی باعث م یهاشبکه

ند؛ تا حدودی ضعف دار هاآنجدید بر  یهامند هستند باقی بمانند و در گشودن افقکه عالقه

                                                           
1. Blanco. T., Marco, A. & Casas, R. 
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که به نتایج این پژوهش استناد شود. نتایج پژوهش حاضر  شودیتأمل ماین مسئله زمانی قابل

 انیرممند به محتواهای سرگلی عالقهاجتماعی موبای یهانشان داد که استفاده کاربران شبکه

 هستند تا سایر کارکردهای آن.

در . اشدداشته ب ریآموزان تأثدر عملکرد تحصیلی دانش تواندیعوامل مؤثری بسیاری م

با عملکرد تحصیلی مجازی  اجتماعی یهاپژوهش حاضر به بررسی استفاده از شبکه

 زمان، های شدت استفادهوص متغیرپرداخته شد و در این خص شهر اردبیل آموزاندانش

 ه شد.اصلی در نظر گرفت یرهایعنوان متغعملکرد تحصیلی بهو  نحوه استفاده، استفاده

موزش آ کیفیتبی صرفاً تواننمیآموزان را دلیل پایین بودن میانگین نمرات دانش

ته ه گذشنسبت ب هاکتابآموزان خیلی درگیر فضای مجازی هستند کیفیت دانست. دانش

هستند که به کیفیت درس دادن معلم مربوط  مسائلیآموزان درگیر افزایش یافته اما دانش

اعث ب مجازی اجتماعی هایشبکه، مختلف یهاگفت که مؤلفه توانیدرمجموع م .شودنمی

ند شدت مان ی. نتایج نشان داد که عواملشودیآموزان مکاهش و افت عملکرد تحصیلی دانش

و زمان  اجتماعی هایشبکهنحوه و انگیزه استفاده از ، مجازی اجتماعی هایشبکهاستفاده از 

آموزان داری با عملکرد تحصیلی دانشامنفی معن رابطه مجازی اجتماعی هایشبکهاستفاده از 

 گردد:پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می پژوهش. با توجه به نتایج دارند اردبیلدر شهرستان 

 یهابکهاستفاده از ش نسبت به تبلیغات و معرفی مزایا و معایب هاادهمدیران مدارس و خانو -

 .نندکتالش و غیره اجتماعی  یهااستفاده از شبکه یسازو همچنین فرهنگ مجازی اجتماعی

یشنهاد پ مجازی اجتماعی یهاریزی در خانواده برای استفاده از شبکهو برنامه یبندزمان -

 .گرددیم

عمومی جهت تبلیغ و آشنایی هر چه بیشتر  یهاو رسانه یمایسصداو گرددیپیشنهاد م -

اجتماعی و مزایا و معایب آن را در برنامه مدون و اجرایی داشته باشند و  یهامردم با شبکه

ار آموزان را در اولویت کآن بر دانش ریو تأث مجازی اجتماعی یهاتبلیغات و معرفی شبکه

 قرار دهند.
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 ،در تغییر سبک زندگی )موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران(

 .009- 010، (3)6، مطالعات توسعه اجتماعی ایران فصلنامه
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