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چکیده
مقدمه :هدف پـژوهش حاضـر تعیـین تفـاوتهـای جنسـیتی در اسـتفاده از شـبکههـای
اجتماعی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در میان دانشآموزان مقطع دبیرستان منطقه 0
تهران در سال تحصیلی  69-60میباشد.
روش :این پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر،
شامل کلیه دانشآموزان مقطع دبیرستان منطقـه  0تهـران در سـال تحصـیلی 7369-60
میباشد .نمونه آماری ،شامل  319نفر از دانشآموزان هستند که ( 719پسر و  999دختر)
به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شـدهانـد .همچنـین بـهمنظـور جمـعآوری دادههـا ،از
پرسشنامه محقق ساخته که دارای ویژگیهـای فنـی (روایـی محتـوایی و پایـایی)9/19 ،
مناسبی بوده برای اندازهگیری میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی اسـتفاده
گردیده و از نمرات پایان ترم دوم تحصیلی  7369-60برای عملکرد تحصیلی دانشآموزان
استفاده شد ،سپس از طریق نرم افزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که میزان استفاده از شبکههای اجتمـاعی در بـین دانـشآمـوزان
زیاد بوده و این مسئله سبب افت تحصیلی دانشآموزان شده است .تفاوت معنـاداری بـین
دختران و پسران در میزان استفاده و انگیزه استفاده از اینگونـه شـبکههـا وجـود داشـت.
همچنین ،شبکه اجتماعی تلگرام بیشترین محبوبیت را در بین دانشآموزان داشته است.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی ،عملکـرد تحصـیلی ،آمـوزش وپـرورش ،منطقـه 0
تهران.
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Gender differences in the use of social networks
(Case Study of high school students of Tehran, region 5)
Majid Ghasemi1*
Ali moghademzadeh2
Abstract
Introduction: The aim of this study was to determine gender differences
in the use of social networks and its relationship with academic
performance among high school students of Tehran, region 5, in the
educational year 1394-95.
Methods: This research used a descriptive survey-based approach. The
statistical population was all high school students of Tehran region 5 in
academic year 1394-95. The statistical sample comprises of 372 students
(172 boys and 200 girls) who have been chosen at randomized
stratification. We collected data on how much studetns use social
networks through a researcher-made questionnaire, which has
appropriate technical features (content validity and reliability of 0/86), to
measure how much students use social networks and the end of the
second academic semester 1394-1395 for student's performance were
used.
Results: The results showed that the use of social networks among
students was high and this issue has caused educational decline in the
students. There was significant differences between girls and boys in
motivation and the use of the networks.
Conclusion: Results showed that Telegram was the most popular social
network among the participants.
Keywords: Social networks, Academic performance, Education, Tehran,
region 5.

1 PhD student, Higher Education Planning, University of Kurdistan
* Corresponding Author: gmajid13@gmail.com
2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
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مقدمه
«ما در عصر شبكهها زندگي ميكنيم» ،عصري كه در آن شك گيري شبكههاي گوناگون اجتمهاعي
آنالين ،شيوههاي ارتباطي و اطالعرساني نويني ،به عرصه گسهتردهي ارتباطها اجتمهاعي ،معرفهي
كرده است .شبكههاي اجتماعي مجازي ،نس جديدي از فضاي روابط اجتماعي هستند كه با اين كه
عمر خيلي زيادي ندارند ،به خوبي توانستهاند جاي خود را در زندگي مردم باز كنند .جوان امروز ديگر
محدوديتهاي گذشته را ندارد و هر لحظه در هر كجا كه باشد ميتواند با هر نقطهاي ازجههان كهه
بخواهد ،ارتبا برقرار كند .زندگي در محيطهاي مجازي ،امري بديهي بهشمار ميرود و از شاخصه-
هاي پست مدرن اين است كه براحتي در اختيار افراد ،با سب ها و محيطهاي مختلف اجتماعي قرار
گرفته و اين امر به مرور ،ميزان كنترل خانوادهها و مدارس بر آموختههاي نس جديد و نيز كيفيت و
جهتگيريهاي آموزشي و تربيتي خانوادهها ،مدارس و جامعهه ،تهأثير مهيگهذارد .ايهن شهبكهههاي
اجتماعي 1با ويژگيهاي خاص خود در واقع اوج انقالب اينترنتي هستند و جايي براي ديگر نوآوري-
هاي عصر اينترنت باقي نگذاشتهاند (كاستلز .)1390 ،7از سال  7005تا كنون موضهوع شهبكهههاي
اجتماعي مجازي ،اصليترين مشغلهي كاربران اينترنت در دنيا و به تبع آن در ايران بوده است (نقه
از مرادي .)1330 ،بدين جهت ،شبكههاي اجتماعي مجازي در حال حاضر قويترين رسانه آنالين در
دنيا به شمار ميروند .از آثار مثبت اينترنهت ،بههروز كهردن اطالعها  ،اسهتفاده از مطاله علمهي و
دسترسي به فناوريهاي روز است ،اما به موازا آن گراي نوجوانان و جوانان به چترومها ،3عشق
هاي مجازي ،كالهبرداري و سوءاستفاده از دختران و پسران ،بها ارايههي شخصهيتههاي دروغهين،
ازدواجهاي اينترنتي ،سرقت اطالعا و اخاذي را موج شده است .اين شبكهها به دلي تكثر و تنوع
محتوايي و قابليتهاي متعدد نرمافزاري و اينترنتي ،با استقبال وسيعي از سوي كاربران مواجه شهده-
اند .ويژگي اين شبكهها ،قدر برقراري نظام شبكهاي ميان دوستان و همفكران كاربران ،به صور
منظم و سامانمند است (ضيايي پرور و عقيلي .)1399 ،ما از رسانههاي اجتماعي استفاده ميكنيم تا
دوستان و خانوادههايمان را به خود نزدي تر كنيم ،به همسهايگان و ههمدانشهگاهيانمان دسترسهي
يابيم ،به بازار محصوال و خدما نيرو بخشيم (هانسهن و ديگهران ،7011 ،بهه نقه از ميرمحمهد
صادقي.)1331 ،
2
اصطالح شبكههاي اجتماعي را براي نخستين بار جي اي بارنز در سال  1352طرح كهرد و از
آن پس به سرعت به شيوهاي كاربردي در تحقيقا و مطالعا بدل گشت (بويد و اليسون.)7002 ،5
در مورد تاريخچه شك گيري شبكههاي اجتماعي اينترنتهي ،بهه اعتقهاد كاسهتلز در نيمهه دوم دههه
 ،1330سيستم ارتبا الكترونيكي جديدي شك گرفت كه از تركي رسانههاي همگهاني جههاني و
1. Social Network
2. Castels
3. Chat Room
4. J. A. Barnes
5. Boyd & Ellison
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سفارشي و ارتبا كامپيوتري تشكي شده بود .اين سيستم جديد ،قلمرو ارتبا الكترونيكي را بهكه
زندگي گسترش داد (كاستلز .)1330 ،عاملي معتقد است ،شبكهاي شدن جامعه امهروز ،معنهاي همهه
چيز را مورد باز انديشي قرار داده و مفاهيم تازهاي را ايجاد كرده است .اقتصهاد ،فرهنهگ ،اجتمهاع و
حتي مفاهيم عامتري همچون مكان و زمان نيز در اين فرايند دگرگون شهده يها همچنهان در حهال
دگرگوني هستند و معاني و تعاريف نو و جديدي به خود گرفتهاند (عهاملي .)1399 ،فضهاي مجهازي
داراي جنبههاي مختلفي بوده و كن گران وسيعي ،در طيفهاي گوناگوني را در بر ميگيرد ،از افراد
و گروهها تا شركتها و حتي كشورها (ويليامز و جان7009 ،1؛ به نق از خهانيكي و بابهايي.)1330 ،
بنابراين تأم در جنبههاي مختلف فضاي مجازي ،ميتواند در درك پديهدهههاي نهوين اجتمهاعي و
فرهنگي مثمرثمر باشد.
ميزان استفاده از اينترنت و شبكههاي مجازي چنان رو به گسترش است كه نس كنوني را نس
زد ،7نس اينترنت يا نس شبكه نام نهادهاند .اين نس متولدين اواسط دههي  1330ميالدي به بعد
هستند .در ايران نيز ،براساس گزارش سال  7010سايت آمار جهاني اينترنت ،تعداد كاربران اينترنهت
از  75000نفر در سال  7000به  37700000نفر در سال  7003رسيده است .اين درحالي اسهت كهه
آمار كاربران را تا آخرين ماه سال  7013ميالدي  25ميليون نفر بر اساس جمعيت  90ميليون نفهري
ايران ميداند (آمار جهاني اينترنت .)7013 ،3بهه گهزارش وزار آمهوزش و پهرورش ،بهي از يه
ميليون و  390هزار دان آموز در امتحانا نهايي سال  33شركت كردند و  90درصهد ايهن دانه -
آموزان با ميانگين نمره  17قبول شدند (سالنامه آماري وزار آموزش و پهرورش .)1333 ،برخهي از
كارشناسان آموزشي ورود دان آموزان به فضاي مجازي و سرگرم شدن در شبكهههاي اجتمهاعي و
بازيهاي اينترنتي را در افت تحصيلي مؤثر ميدانند .بنابراين با رشد آمار استفاده از اينترنت و توسعه
روزافزون كاربران شبكههاي اجتماعي ،باألخ نوجوانان ،مسئله اصلي پژوه حاضر اين است كه
دان آموزان چه ميزان از شبكههاي اجتماعي استفاده ميكنند و اين اسهتفاده بها چهه انگيهزهههايي
صور ميگيرد و اينكه استفاده از شبكههاي اجتماعي چهه تهأثيري بهر عملكهرد تحصهيلي آنهها
گذاشته است.
دالي اهميت مطالعه شبكههاي اجتماعي نهتنها به دلي جايگاهي است كه اين شهبكههها
امروزه در ميان كاربران اينترنت يافتهاند ،بلكه بهدلي نفوذ و گسهترش آن در زنهدگي روزمهره ايهن
كاربران ،باعث گرديده عمالً شبكهها به بخشي از زندگي روزانه آنها تبدي شود .بين استفاده نسه
هاي مختلف از شبكههاي اجتماعي و همچنين انگيزههاي آنها از پيوستن به فضاي مجازي تفهاو
هاي قاب توجهي وجود دارد .بهعنوان مثال ،نتايج تحقيقا نشان داده است كه مهادران نسهبت بهه
پدران بيشتر از فيسبوك استفاده ميكنند و بيشتر دوستان فيسبهوكي مهادران ،اعضهاي خهانواده و
1. Williams & Joan
2. Generation Z
3. Internet World Stats

18

هایروانشناسیاجتماعی،شمارهیبیستوهفتم،پاییز6931


پژوهش

خويشاوندان آنها هستند؛ اما پدران بيشتر با دوستان فيسبوكي خود در خارج از فهيسبهوك ارتبها
برقرار ميكنند (بارتولوميو 1و ديگران)7017 ،؛ حال آنكه نس اينترنت ،تماس با دوستان و سرگرمي
را ،نسبت به تماس با خانواده ،بهعنوان دلي عضويت در شبكههاي اجتماعي مجازي ،ذكر مهيكننهد.
كاربران اين شبكهها بخشي از مشخصا هويت ،عكس و جنبههايي از زندگي شخصهي خهود را بها
عموم دوستانشان در ميان ميگذارند و ارتباطا مجازي را بهعنوان راهي مقبول براي تداوم دوستي-
ها و ارتباطاتشان ميپذيرند (مرادي .)1330 ،درواقع تالش جهان مجازي اين است كه همه چيهز را،
در جريان الكتريسيته قرار دهد و مقولههاي جههان واقعهي را بهه شهك ديجيتهالي درآورد (عهاملي،
 .)1392چونگ 7نيز دراين باره ميگويد ،صفحا پروفاي افراد در شبكههاي اجتماعي مجازي ،ايهن
شانس را به خالقان خود ميدهد كه آن جنبههايي از هويت را كه پيشهتر پنههان بهوده ،افشها كننهد.
به اين ترتي كاربران شبكههاي اجتماعي بيان ميكنند كه اين «من واقعي» است كهه نمهاي داده
ميشود (چونگ .)7000،بسياري از كاربران اين شبكهها ،نوجوانان و دان آمهوزان مقطهع متوسهطه
ميباشند ،كه با انگيزههاي متفاو  ،از شبكههاي اجتماعي مختلف استفاده ميكنند و ايهن اسهتفاده،
ميتواند عملكرد تحصيلي آنها را تحت تأثير قرار دهد .بنابراين با بررسي اين مسهئله ،مهيتهوان از
ميزان استفاده و انگيزههاي مختلف اين كاربران آگاه شده و تأثير آن را در عملكرد تحصيلي دان -
آموزان مشخ نمود .همچنين با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتي خصوصاً قشر جهوان و
نوجوان از شبكههاي اجتماعي مجازي ،بررسي مسا مربو به اين شبكهها جهت اتخاذ تصميما
صحيح و برنامهريزي دقيق توسط مسئوالن فرهنگي و اجتماعي و نيز والدين ،ضهروري اسهت .لهذا
نتايج پژوه حاضر ميتواند در دست سياستگذاران و برنامهريزان عرصه تعليم و تربيت قرارگرفته
تا با چال هاي پي رو ،در جهت بهبود عملكرد تحصيلي دان آموزان برنامههريهزيههاي الزم بهه
عم آيد .بنابراين ،هدف پژوه حاضر بررسي ميزان استفاده از شهبكهههاي اجتمهاعي مجهازي و
رابطه آن با عملكرد تحصيلي در ميان دان آموزان مقطع متوسطه ميباشد .بهدين منظهور سهؤاال
ذي صور بندي شده است:
سؤالهاي پژوهش
 -1چه ميزان از دان آموزان مقطع متوسطه عضو شبكههاي اجتماعي هستند؟
 -7چه ميزان از دان آموزان ،توسط شبكههاي اجتماعي ،با دوستان خود ارتبا برقرار كردهاند؟
 -3دان آموزان دركدام ي از شبكههاي اجتماعي عضو هستند؟
 -2بيشترين استفاده دان آموزان از كدامي از شبكههاي اجتماعي است؟
 -5دان آموزان به چه ميزان از شبكههاي اجتماعي استفاده ميكنند؟

1. Bartholomew
2. Cheung
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آيا بين ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دان آموزان رابطهه معنهاداري
وجود دارد؟
آيا بين ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي در دان آموزان بهلحاظ جنسيت ،تفاو معنهاداري
وجود دارد؟
مهمترين انگيزه استفاده دان آموزان از شبكههاي اجتماعي چيست؟
آيا بين انگيزه استفاده از شبكههاي اجتمهاعي توسهط دانه آمهوزان ازلحهاظ جنسهيت ،تفهاو
معناداري وجود دارد؟

پیشینه نظري و عملی پژوهش
م لوهان 1استدالل ميكند كه رسانههاي هر عصر ،ماهيت جامعه آن عصر را تعيهين مهيكننهد .از نظهر
م لوهان ،پيشرفت هر جامعهاي همزمان با رشد فناوري بوده است .جوامع انساني از رسانههها و فنهاوري
– از حروف الفبا تا اينترنت – اثر پذيرفته و برآن اثر نهادهاند .وي رسانههاي ارتباطي را عصاره تمدن مي-
داند و معتقد است كه تاري از طريق رسانههاي غال در هر عصر و زماني ،هدايت ميشود .رسانهها آنچهه
را در ي دوره تاريخي اتفاق ميافتد و با اهميت بهنظر ميرسد ،تعيين ميكنند .او بههعنهوان منهادي ايهده
دهكده جهاني ،با بيان اين جمله كه «وسيله پيام است» ،تهأثيرا شهگرف فنهاوري برالگوههاي رفتهاري و
ساختهاي اجتماعي را يادآور ميشود (ترجمه آذري .)1322 ،مفهوم عبار ياد شده در اين نكتهه مشههود
است كه در واقع ،اين وسيله يا فناوري است كه مقياس ،صور جامعه و اعمال انساني را شك ميدههد و
اداره ميكند .در اين ميان اينترنت از مهمترين جلوههاي پيشرفت فناورانه بشر در حهوزهههاي اطالعهاتي و
ارتباطاتي است .طبق نظر م لوهان ،فناوري ارتباطا  ،جهان را به صور يه دهكهده جههاني درآورده
است .امروزه اينترنت ،تعداد زيادي دهكده جهاني با اجتماعا مجازي را بهه وجهود آورده اسهت كهه فاقهد
محدوديت زمان و مكان هستند (كاستلز.)1392 ،
7
نظريهي «حوزه عمومي» يورگن هابرماس نيز بهعنوان يكي ديگر از منابع فكهري مهرتبط بها
اين پژوه مطرح است ،يكي از مهمترين تالشههاي نظهري بهراي بررسهي تهأثير رسهانههها ،در
تغييرا سياسي و اجتماعي ،مفهوم حوزه عمومي است كه هابرماس طرح كرده است .حوزه عمهومي
در واقع ،ايده يا مفهومي هنجاري است كه در چارچوب كلي نظريه هابرماس درباره كن ارتباطي و
اخالق گفتوگو جا دارد .از ديدگاه هابرماس ،حوزه عمومي ،بخشي از حيا اجتمهاعي اسهت كهه در
آن شهروندان ميتوانند به تبادل نظر دربهاره موضهوعا و مسها مههم مربهو بهه خبهر عمهومي
بپردازند .نتيجه اين امر ،شك گيري افكار عمومي است؛ مقصود ما از حوزه عمومي ،قب از هر چيهز
قلمرويي از زندگي اجتماعي است كه در آن ،آنچه به افكار عمومي منجر ميشود ،مهيتوانهد شهك
بگيرد (ترجمه محمدي .)1393 ،يكي از موضوعا مهم در حوزه عمومي ،ابزارههاي ارتبهاطي حهوزه
1. Mc Luhan
2. Habermas
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عمومي است .از ديدگاه هابرماس ،از آنجا كه محدوده جامعه جديد ،فقط امكان حضورِ فيزيكيِ تعدا ِد
به نسبت اندكي ،از شهروندان را ،امكانپذير ميسازد ،رسانههاي همگاني به نهادهاي اصهلي حهوزه
عمومي تبدي شدهاند (دالگرن ،ترجمه شفقي .)1395 ،در صور گسترده بودن حوزه عمومي ،ارتبا
و مفاهيم ميان افراد ،مستلزم ابزار معيني براي پراكن و انتشار عقيده و اثرگذاري اسهت .ابزارههاي
حوزه ارتباطي حوزه عمومي ،به دو بخ اطالعا و رسانهها تقسهيم مهيشهوند .رسهانههها امكهان
برقراري ارتبا را مهيا ميسازند و اطالعا موجود را به اشتراك نظر ميگذارند بر ايهن اسهاس ،در
عصر اطالعا  ،مهمترين رسانه ،فناوريهاي نوين اطالعا و ارتباطا است ،كه تحوال بنيهادين
در تمامي ابعاد قلمرو حيا بشري ،ايجاد كرده است (هابرماس ،ترجمه پوالدي.)1395 ،
نظريهي كاستلز و الگوهاي كن ارتباطي در فضاي سايبري ايران ،ايدهههاي كليهدي كاسهتلز،
جامعهي شبكهاي ،فضاي جريانها و واقعيت مجازي است (ب  .)7002 ،1كاستلز با تأكيد بر تغييراتي
كه فناوريهاي نوين ارتباطا و اطالعا پديد آورده است ،قدر و حوزهي كاركرد شبكههها را ،در
قال نظريهي جامعهي شبكهاي ،تحلي ميكند .نظريهي كاستلز در مورد جامعه شبكهاي ،مبتني بر
اين اص است كه كاركردها و فرايندهاي مسلط در عصر اطالعا  ،بهه گونههاي فزاينهده ،پيرامهون
شبكهها ،سازمان مييابند و منطهق جامعهه شهبكهاي در حهال سهرايت بهه تمهام فضهاهاي زنهدگي
اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي است .كاستلز وجود سه ويژگي مهم برآمده از فنهاوريههاي نهوين را،
موج كارآمدي شبكهها ميداند ،نخست :انعطافپذيري ،يعني توانهايي بازسهازي مطهابق تغييهرا
محيطي و توجه به اهداف ،در عين تغيير اجزاء و يافتن اتصالهاي جديهد؛ دوم :مقيهاسپهذيري ،بهه
معناي قابليت انبسا يا انقبا اندازه شبكه ،كه احتمال اختالل در شبكه را كاه ميدهد؛ و سوم:
قابليت تداوم ،بدين معنا كه حيا  ،نشان توانايي شبكهها است ،زيرا آنها ي مركزيت واحد ندارنهد
بلكه با پيكربندي در سطحي وسيع عم ميكنند و در برابر حمالتي كه به گرهها و كهدهاي شهبكه
ميشود ،مقاومت ميكنند (كاستلز ،7003 ،نق ازخانيكي و بابايي.)1330 ،
با وجود شيوع همهگير استفاده از شبكههاي اجتماعي مجازي و مزايا و معاي آن تحقيقا محهدودي در
اين زمينه وجود دارد؛ شايد بدين دلي كه پديدهي اجتماعي نسبتاً جديهدي اسهت و فرصهت محهدودي بهراي
تحقيق اكتشافي در اين زمينه وجود داشته است .بااينحهال ،در چنهد سهال اخيهر تعهداد پژوهشهگراني كهه در
زمينهي شبكههاي اجتماعي ،مطالعه و تحقيق داشتهاند ،در حال رشد بوده است .در ايهن راسهتا ،مهيتهوان بهه
چند پژوه كه در ارتبا با شبكههاي اجتماعي مجازي انجام شده است ،اشاره كرد:
نتايج پژوه وانگ ،چن و ليانگ )7011( 7نشان داد كه  %25از دانشهجويان 9-9 ،سهاعت در
روز ،از رسانههاي اجتماعي استفاده ميكردند ،%73 .بي از  9ساعت ،صرف چ نمودن رسانههاي
اجتماعي مينمودند .همچنين  %70از دانشجويان ،بين  2-7ساعت و تنها  ،%17كمتر از  7ساعت را

1. Bell
2. Wang, Chen, Liang
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در اين كار صرف نمودند .نتايج پژوه روسهن 1و همكهاران ( )7013نشهان داد كهه ،افهراد جههت
استفاده از اينترنت و رسانههاي اجتماعي ،از ابزارهاي متفاو از جمله :گوشيهاي هوشمند ،لپتاپ،
كامپيوتر روميزي ( )pcاستفاده نمودهاند .همچنين نتايج حاكي از تنوع استفاده از رسانههاي اجتماعي
از جمله :دوستي برخط ،تماس تلفني ،جستجوي اينترنت ،اشتراكگهذاري رسهانه ،ارسهال و دريافهت
ايمي  ،بازيهاي ويديويي و ...بوده است .در پژوه ديگر توسط ،پهاول ،بيكهر و كهوكران)7017( 7
مشخ شد ،بين زمان صرف شده در شبكهههاي اجتمهاعي ،بها عملكهرد تحصهيلي ،رابطهه منفهي
معناداري وجود دارد .همچنين پژوه استاوروپولس ،الكساندراكي و موتي استفانيدي )7013( 3نيهز
نشان داد ،اعتياد به اينترنت با پيشرفت تحصيلي رابطهه منفهي معنهاداري دارد .گهرليچ ،براونينهگ و
وسترمن ) 7010( 2در پژوهشي نشان دادند كه ،زنان نسبت به مردان ،استفاده بيشهتري از اينترنهت و
رسانههاي اجتماعي داشتهاند ،وليكن اين تفاو معنادار نبوده است؛ در ك استفاده زياد و تقريباً برابر
بوده است .بيشترين استفاده از شبكه فيسبوك بوده است .يافتههاي پهژوه گراسهموك)7003( 5
حاكي از آن است كه استفاده افراطي كاربران از فيسبوك ،زنهدگي روزمهرهشهان را در زمينههههاي
مختلفي ،چون فعاليتهاي زندگي :از جمله تحصي  ،خواب و تغذيه مخت ميكند و اين افراد نمهي-
توانند مث گذشته ،به اداره امور زندگي و فعاليتهاي خود بپردازند.
خداياري ،دانشور حسيني و سعيدي ( )1333در پژوهشي بها عنهوان «ميهزان و نهوع اسهتفاده از
شبكههاي اجتماعي مجازي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد)» به اين نتيجه رسهيدند
كه 55/3 ،درصد دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد ،در حد كمي از شبكههاي اجتماعي مجازي استفاده
ميكنند .همچنين نتايج حاكي از آن است كه بين متغيرههايي همچهون تنهوع و گسهتردگي ،ميهزان
اعتماد ،اطالعرسان ي و ارتبا آسان ،جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده از شبكه-
هاي اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد .مرادي و ديگران ( ،)1333در پژوهشي با عنهوان «انگيهزه-
هاي استفاده از شبكههاي مجازي اجتماعي» به اين نتيجهه رسهيدند كهه ،مههمتهرين دليه جهذب
مخاط به فيسبوك ،خودافشاگري است ،با ميزان  27/59درصد؛ دومهين انگيهزه ،بهبهود وضهعيت
فردي ،با  93/5درصد؛ سومين انگيهزه ،بها ميهزان  99/21درصهد ،غوطههورشهدن در رسهانه اسهت؛
چهارمين انگيزه ،جستجوي اطالعا  ،با ميزان  53/52درصد؛ پنجمين انگيزه ،وقتگذراني ،با ميزان
 57/29درصد؛ ششمين انگيزه ،حفظ روابط ،با ميزان  32/9درصد؛ و هفتمين انگيهزه ،سهرگرمي ،بها
ميزان  35/35درصد .همچنين ،در خرده مقياسهاي متغير خودافشاگري ،غوطههورشهدن در رسهانه،
وضعيت فردي و سرگرمي ،دختران بهطور معناداري باالتر از پسران قرار ميگيرند .بههعهالوه حهدود
دوسوم از دانشجويان از شبكههاي اجتماعي مجازي استفاده ميكنند و هركدام حدود  10دوست يها
مخاط ثابت دارند كه تقريباً  2نفر از آنها جنس مخالف هستند.
1. Rosen
2. Paul, Baker, Cochran
3. Stavropoulos, Alexandraki, Motti-Stefanidi
4. Gerlich, Browning, Westermann
5. Grasmuck

22

هایروانشناسیاجتماعی،شمارهیبیستوهفتم،پاییز6931


پژوهش

مجموع نتايج نشان ميدهد كه دختران و پسران ،در ميهزان اسهتفاده از شهبكهههاي اجتمهاعي،
باانگيزههاي مختلف با يكديگر تفاو دارند .ضيايي پرور و عقيلي ( ،)1399در پهژوه خهود تحهت
عنوان بررسي نفوذ شبكههاي اجتماعي در ميان كاربران ايراني ،به اين نتيجه رسيدند كه  29درصهد
كاربران اينترنت در ايران ،عضو يكي از شبكههاي اجتماعي مجازي هسهتند و كهاربران مههمتهرين
دلي استفاده خود از شبكهها را ،كاركرد كس اطالعا و اخبار شبكهها ( 33درصد) اعالم كردهانهد.
همچنين اغل كاربران ،توانستهاند دوستان خود را پيدا كرده و ارتبا برقرار كنند.
همچنين اين پژوه  ،بيشترين استفاده كاربران را از شبكه اجتماعي فيسبهوك ،بها ميهزان 31
درصد ،ذكر ميكند .نتايج تحقيق ابراهيم آبادي ( )1399تحت عنوان« ،الگوي اسهتفاده از اينترنهت:
محيط يادگيري و بافت فرهنگي و اجتماعي»؛ نشان داد كه استفاده بهي از انهدازه و غيرمعمهول از
اينترنت با يادگيري و پيشرفت تحصيلي ،رابطه معكوس دارد .بشير و افراسيابي ( )1331در پژوهشي
با عنوان« ،شبكههاي اجتماعي اينترنتي و سب زندگي جوانان :مطالعه موردي بهزر تهرين جامعهه
مجازي ايرانيان»؛ به اين نتيجه رسيدهاند كه ميان عضويت در شبكههاي اجتماعي اينترنتي و نحهوه
اختصاص وقت به ساير فعاليتهاي اجتماعي ،ارتبا وجود داشهته و بيشهتر پاسه دهنهدگان اذعهان
كردهاند كه به دلي استفاده بي ازحد از اينترنت ،براي فعاليت در شبكههاي اجتماعي ،مورد اعترا
ساير اعضاي خانواده واقع شدهاند .همچنين ميان عضويت در شبكههاي اجتماعي با مقولههايي نظير
نحوهي ارتبا با جنس مخالف و شيوهي محاوره اعضا در محيط بيروني ،ارتبا وجود دارد؛ بنهابراين
ميتوان گفت ميان عضويت در شبكههاي اجتماعي و سب زندگي جوانان ارتبا وجود دارد.
در مجموع ميتوان گفت ،با توجه بهه ايهن امهر كهه ميهزان اسهتفاده از شهبكهههاي اجتمهاعي،
مخصوصاً در بين نوجوانان و جوانان در حال افزاي پي روندهاي است و مطالعا بر روي اين افراد
ميتواند ابعاد توجه ويژهي آنان را به اين پديدهي نوين روشن سازد ،دانسهتن ايهنكهه چهه تعهداد از
دان آموزان و به چه ميزان ،از شبكههاي اجتماعي استفاده ميكنند براي مجامع علمهي بهه شهد
اهميت دارد ،زيرا هم تعداد كاربران و استفادهكنندگان آن رو به ازدياد است و هم زماني كه در هر بار
استفاده ،صرف آن ميشود (مازر ،مارفي و سهيمدنس7003 ،1؛ تانسهي و يهوزان بهايلو ،)7010 ،7نيهز
اشاره كردهاند كه اين استفادهها ،بر يادگيري دان آموزان و حال و هواي كالس درس نيز تأثير دارد.
اين نوشتار به دلي برقراري ارتبا مستقيم با دان آموزان و آسي شناسي واقعيتههاي مربهو بهه
فضاي مجازي در كشور از جايگاه بااليي برخوردار است .در نتيجه اين مطالعا از لحهاظ تحصهيلي
نيز مهم ميباشد .لذا هدف پژوه حاضر ،بررسي ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي مجهازي و
رابطه آن با عملكرد تحصيلي در ميان دان آموزان مقطع متوسطه ميباشد.
روش
پژوه حاضر ،به روش توصيفي و از نوع پيمايشي ميباشد .جامعه آماري پهژوه حاضهر ،شهام
كليه دان آموزان دختر و پسر مقطع دبيرسهتان منطقهه  5تههران ( 5929نفهر) اسهت كهه در سهال
1. Mazer, Murphy, & Simonds
2. Tuncay, & Uzunboylu
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تحصيلي  1332-35مشغول تحصي بودهاند .براي به دست آوردن نمونه معرف ،محقق سعي نمهود
تا حداكثر اطالعا را از جامعهي مورد نظر استخراج نمايهد ،لهذا نمونهه آمهاري شهام  327نفهر از
دان آموزان بوده كه از اين تعداد  700دان آموز دختر و  127دان آموز پسهر بههصهور تصهادفي
طبقهاي ،بهصور بهينه انتخاب گرديد (در جدول شماره  1آمارههاي توصيفي ارا ه شده است).
ابزار
در پژوه حاضر بهمنظور جمعآوري دادههاي عملكرد تحصهيلي ،از نمهرا پايهان سهال تحصهيلي
دان آموزان در تمامي دروس استفاده گرديد .همچنين در اين پژوه از پرس نامه محقق ساخته،
براي اندازهگيري ميزان استفاده دان آموزان از شبكههاي اجتماعي استفاده شد.
اين پرس نامه داراي  75گويه است كه شام مؤلفههاي :نگرش به شبكه اجتمهاعي  3گويهه؛
ارتبا با دوستان  2گويه؛ استفاده از شبكههاي مختلف (مث وايبر ،تلگهرام ،واتسهاپ و 2 )...گويهه؛
ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي  9گويه؛ انگيزه استفاده از شبكه اجتماعي  5گويهه؛ مهيباشهد.
جهت پاس به پرس ها ،از دو نوع نگرشي كه ميزان موافقت خود را بر روي طيف چههار درجههاي
ليكر (كامالً موافقم نمره  ،2موافقم نمره  ،3مخهالفم نمهره  ،7كهامالً مخهالفم نمهره  ،1مشهخ
نمودند) و مقداري كه بر روي طيف چهار درجهاي ليكر (هرگز نمهره  ،1بهه نهدر نمهره  ،7اكثهر
اوقا نمره  3و دا ما نمره  ،2تعيين نمودند) ،استفاده گرديد.
پرس نامه ،داراي ويژگيهاي فني مناسبي (روايي محتوايي كه مورد تا يهد چنهد تهن از اسهاتيد
قرار گرفت و پايايي  )0/99بوده و تجزيه و تحليه دادههها ،از طريهق نهرمافهزار  SPSS71صهور
پذيرفت .بدين منظور از آمار توصيفي شام فراواني و درصد فراواني و همبسهتگي پيرسهون و آمهار
استنباطي  tبراي دو نمونه مستق استفاده شد.
جدول  -0شاخصهای توصیفی جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه
جنسیت

جامعه

نمونه

نمونه كل

جامعه كل

دختر
پسر

3357
7572

700
127

327

5929

یافتهها
با توجه به ماهيت اين پژوه  ،براي تجزيه و تحلي اطالعا  ،از آمار توصيفي شام  :فراواني،
درصد فراواني ،همبستگي پيرسون و آمار استنباطي  tبراي دو نمونه مستق  ،استفاده شد.
نتايج بهدست آمده نشان داد كه  37درصد از دان آموزان پسر و  93درصد از دان آمهوزان دختهر ،عضهو
حداق يكي از شبكههاي اجتماعي هستند .دان آموزان پسر ( 3درصد) بيشتر از دختهران ،عضهو شهبكهههاي
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اجتماعياند .بهطور ميانگين  92/5درصد از دان آموزان مقطع متوسطه منطقه  5شهر تههران عضهو شهبكه-
هاي اجتماعي هستند .همچنين 31 ،درصد از دان آموزان پسر و  32درصد از دانه آمهوزان دختهر ،دوسهتان
خود را از طريق شبكههاي اجتماعي پيدا كرده و ارتبا برقرار كردهاند .بهطوريكه هر دو جنس در اين بخه
با نسبت اختالف كمي از يكديگر ،داراي آمار بااليي بوده و اين مسئله نشان ميدهد كهه برقهراري ارتبها بها
دوستان و آشنايان در فضاي مجازي صور ميگيرد.
در پاس به اين سوال كه هر كاربر در كدام شبكههاي اجتماعي عضو ميباشد؟ پاس هاي ارا هه
شده نشان ميدهد كه شبكه اجتماعي تلگرام با  100درصد در ميان دان آموزان پسهر و  39درصهد
در ميان دان آموزان دختر ،باالترين ميزان عضويت را در ميان اين كاربران داشته است .بدين معني
كه تقريباً تمام دان آموزان كاربر ،عضو شبكه تلگرام بودند .همچنين شبكه اجتماعي اينستاگرام بها
ميانگين  22/5درصد در دومين رتبهي ميزان عضويت كاربران ميباشد .شايان ذكر است كه اختالف
چنداني در ميزان عضويت دان آموزان پسر و دختر در ههيچ يه از شهبكهههاي اجتمهاعي وجهود
نداشت .با توجه به يافتههاي اين بخ از پژوه  ،هر دان آموز بهعنوان كاربر در چنهدين شهبكه
اجتماعي عضويت داشته است .ميانگين عضويت كاربران در ديگر شبكهههاي اجتمهاعي بههترتيه ،
وايبر  23/5درصد ،الين  27/5درصد ،فيسبوك  37درصد ميباشد .يافتهها نشان ميدهد كه شبكه
اجتماعي تلگرام با اختالف زيادي نسبت به ساير شبكهها ،با ميهزان اسهتفاده  92درصهدي ،در بهين
پسران و  91درصدي در بين دختران ،داراي بيشترين ميزان اسهتفاده بهوده و محبهوبتهرين شهبكه
اجتماعي ميباشد .همچنين شبكه اجتماعي اينستاگرام با ميانگين  11درصد و فيسبوك با ميهانگين
 9/5درصدي در رتبه بعدي قرار ميگيرند .شايان ذكر است كهه ديگهر شهبكهههاي اجتمهاعي جهزء
شبكههاي محبوب و پركاربرد كاربران نبوده و تنها در كنار اين سه شبكه اجتماعي محبوب (تلگرام،
اينستاگرام و فيسبوك) بهطور متغير مورد استفاده قرار گرفتهاند.
براساس نتايج بدست آمده ،دان آموزان مقطع متوسطه منطقه  5تهران ،ميزان استفاده بااليي از
شبكههاي اجتماعي دارند .بهطوريكه  77درصد از دان آموزان پسر 7 ،الي  3ساعت 27 ،درصد بين
 3-2ساعت ،روزانه در شبكههاي اجتماعي هستند .همچنين  17درصد از دان آموزان پسر روزانه 1
الي  7ساعت از وقت خود را در اين شبكهها ميگذرانند 15 .درصد نيهز بهي از  2سهاعت در روز را
صرف استفاده از اين شبكهها ميكنند .اين آمار براي دختران متفاو بوده بهطوريكه  79درصهد از
آنها روزانه بين  3-2ساعت 12 ،درصد بين  1-7ساعت در روز و  17درصد نيز بي از  2ساعت در
روز ،از زمان خود را در اينگونه شبكهها سپري ميكنند .بهطور ميهانگين تنهها حهدود  10درصهد از
دان آموزان زماني بين  30دقيقه الي  1ساعت ،صرف شبكههاي اجتماعي ميكنند.
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جدول –2نتایج آزمون همبستگی پیرسون
(رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و عملکرد تحصیلی)
آزمون پیرسون
میزان استفاده از

ضري همبستگي

شبکههاي اجتماعی

-0/57

عملکرد تحصیلی
تعداد
معناداري
0/01

327

وجود رابطه

رابطه

دارد

معكوس

جدول شماره  ،7نشان ميدههد كهه همبسهتگي منفهي بهااليي بها ميهزان ( )r=-0/57و سهطح
معناداري ( )p≥0 /01بين ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي و عملكهرد تحصهيلي دانه آمهوزان
وجود دارد ،بهطوريكه هرچقدر ميزان استفاده دان آمهوزان از شهبكهههاي اجتمهاعي بيشهتر شهود،
عملكرد تحصيلي پاييني را از آنها شاهد هستيم .شايان ذكر است كه جهت تعيين رابطهه دو متغيهر
فوق ،ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي در طيف ليكر به صور (ميزان استفاده از اين شبكهها
تا  1ساعت =كم ،تا  7ساعت= متوسط و بي از  7ساعت= زياد) در نظر گرفته شده است.
جدول -3نتایج آزمون  tمستقل پیرامون جنسیت و میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
میزان استفاده از شبکههاي اجتماعی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

جنسیت
پسر

127

3/23

1/72

دختر

700

7/22

1/29

مقدار t

درجه آزادي

P- value

3/12

320

0/001

نتايج جدول شماره  ،3اختالف ميانگين دو گروه دختر و پسر را ،در ميزان استفاده از شبكهههاي
اجتماعي بيان ميكند .با توجه به جدول باال ،مقدار آماري آزمون  tبرابر با  3/12با درجه آزادي 320
و سطح معنيداري  0/001معنادار بوده ،به عبار ديگر ميزان اسهتفاده از شهبكهههاي اجتمهاعي در
دان آموزان دختر و پسر تفاو معنيداري با يكديگر داشته است .بهطوريكه دانه آمهوزان پسهر،
استفاده بيشتري نسبت به دختران ،از اينگونه شبكهها داشتهاند.
در رابطه با مهمترين انگيزههاي دان آموزان در استفاده از شبكهههاي اجتمهاعي 79 ،درصهد از
دان آموزان پسر مهمترين انگيزه خود را ،سرگرمي عنوان كردهاند ،كه بيشهترين درصهد فراوانهي را
شام ميشود .همچنين ديگر انگيزههاي استفاده از شبكههاي اجتمهاعي شهام  :ايجهاد و برقهراري
ارتبا  79 ،درصد ،دوستيابي 70 ،درصد ،افزاي اطالعا علمهي 12 ،درصهد و كهار كالسهي17 ،
درصد ،ميباشد .دان آموزان دختر در مقايسه با پسران انگيزههاي متفاو تري داشتند ،بهطوريكهه
مهمترين انگيزه آنها مربو به دوستيابي با ميزان  31درصد بوده كه با تفاو چشمگيري در اين
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مورد دختران نسبت به پسران باالتر بودند .وليكن در انگيزههاي ديگر مث سهرگرمي ( 12درصهد) و
ايجاد و برقراري ارتبا ( 77درصد) نسبت به پسران پايينتر بودهاند .همچنين انگيهزهههاي افهزاي
اطالعا علمي و كار كالسي در دو جنس نيز پايين بوده و تفاو چنداني با يكديگر نداشتهاند.
جدول -4نتایج آزمون  tمستقل پیرامون جنسیت و انگیزه استفاده از شبکههای اجتماعی
انگیزه استفاده از شبکههاي اجتماعی
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پسر

127

7/932

1/292

دختر

700

3/710

1/507

مقدار t

درجه آزادي

P- value

3/732

320

0/001

نتايج جدول شماره  ،2اختالف ميانگين دو گروه دختر و پسر را در انگيزه آنها ازلحهاظ اسهتفاده
شبكههاي اجتماعي بيان ميكند .با توجه به جدول باال مقدار آماره آزمون  tبرابر با  3/732با درجهه
آزادي  320و سطح معنيداري  0/001معنادار بوده بهعبار ديگر انگيزه دان آموزان دختر و پسر در
استفاده از شبكههاي اجتماعي تفاو معنيداري با يكديگر داشته است.
بحث و نتیجهگیري
با توجه به پژوه حاضر ،نتايج زير به دست آمد:
 37 .1درصد دان آموزان پسر و  93درصد دان آموزان دختر ،عضو حهداق يكهي از شهبكهههاي
اجتماعي بودند .اين نسبت از عضويت ،نشاندهنده ميزان باالي نفوذ شهبكهههاي اجتمهاعي در
ميان دان آموزان ميباشد .نتايج پژوه مرادي و ديگهران ( )1333نيهز نشهان داد كهه حهدود
دوسوم از دانشجويان ،از شبكههاي اجتماعي مجازي استفاده ميكننهد .ضهيايي پهرور و عقيلهي
( )1399در پژوه خود به اين نتيجه رسيدند كه  29درصد كهاربران اينترنهت در ايهران عضهو
يكي از شبكههاي اجتماعي مجازي هستند.
 31 .7درصد از دان آموزان پسر و  32درصد از دانه آمهوزان دختهر ،دوسهتان خهود را از طريهق
شبكههاي اجتماعي پيدا كرده و ارتبا برقرار كردهاند .براين اساس ،شبكههاي اجتماعي را مي-
توان به عنوان شبكههاي دوستيابي نيز تلقي نمود .در واقع بهطور روزافزون ارتبا مسهتقيم و
رو در روي افراد ،به سمت ارتبا مجازي و آنالين پي ميرود .ضيايي پرور و عقيلهي ()1399
بيان ميكنند كه اغل كاربران ( 30درصد) توانستهاند دوستان خود را پيدا كرده و ارتبا برقهرار
كنند.
 .3دان آموزان ،همزما ن در چند شبكه اجتماعي عضو بوده و در اين بين ،شبكه اجتماعي تلگرام با
 100درصد ،براي پسران و  39درصد براي دختران ،باالترين ميزان عضويت را در ميان دانه -
آموزان داشته است .همچنين شبكه اجتماعي اينسهتاگرام بها عضهويت  22/5درصهدي كهاربران
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دومين رتبه را دارا ميباشد .يافتهها حاكي از آن است كه اغل دان آموزان ،همزمهان در چنهد
شبكه اجتماعي عضويت دارند .اين درحالي است كه برخي از اين شبكهها (مثالً فهيسبهوك) در
ايران پااليه ميشود .ميزان باالي عضويت دان آموزان در دو شبكه تلگرام و اينستاگرام ،نشان
از نفوذ باالي اين شبكهها در ميان دان آموزان داشته و شايد بهخاطر قابليتهها و كاربردههاي
اين دو شبكه است كه گوي سبقت را از شبكههاي ديگر مث وايبر و فيسبهوك ربهوده اسهت.
نتايج پژوه روسن و همكاران ( )7013نشان داد كه افراد جهت استفاده از اينترنت و رسهانه-
هاي اجتماعي ،از ابزارهاي متفاو استفاده نمودهاند.
 .2شبكه اجتماعي تلگرام با  91درصد ،در بين دختران و  92درصد در بين پسران ،بيشترين ميهزان
استفاده را در ميان كاربران شبكههاي اجتماعي دارد و محبوبترين شبكه در ميان دان آموزان
محسوب ميشود .در تبيين يافتههاي اين بخ  ،ايهنگونهه مهيتهوان گفهت كهه شهايد شهبكه
اجتماعي تلگرام به دلي امكانا بيشتر ،بهتر و راحتتر و عدم پااليه بودن آن ،كاربران بيشتري
را نسبت به ديگر شبكهها جذب خود نموده است .در واقع شبكههاي جديدي كه وارد بازار مي-
شوند چون قابليتهاي بيشتر و متنوعتري دارند ،باعث ميشوند كاربران به سمت آن تماي پيدا
كنند و شبكههاي موجود قبلي كاربران خود را از دست بدهنهد يها مهورد اسهتفاده كمتهري قهرار
گيرند .عالوه براين  11درصد كاربران ،بيشترين استفاده خود را از شهبكه اجتمهاعي اينسهتاگرام
اعالم كردهاند .همچنين از شبكه اجتماعي فيسبوك استقبال چنداني صور نگرفته و تنها 9/5
درصد كاربران ،بيشترين ميزان استفاده خود را از اين شبكه دارند .شايد علهت ايهن امهر فيلتهر و
پااليه بودن آن باشد كه دسترسي به اين شبكه را سختتر مينمايد .يافتههاي پژوه حاضر با
نتايج تحقيق ضياييپرور و عقيلي ( ،)1399و گرليچ و همكاران ( ،)7010كه در پژوه خود بهر
اين باورند كه فيسبوك با ميزان  21درصد ،باالترين ميزان استفاده را در ميان كهاربران ايرانهي
داشته ،مغاير دارد ،البته اين اختالف شايد به دلي ورود شبكههاي متنوع و جديد بها قابليهت-
هاي بيشتر به بازار باشد ،كه باعث شده تا از محبوبيت فيسبوك كاسته شود.
 .5اغل دان آموزان ،ساعا زيادي از روز را صرف استفاده از شبكههاي اجتماعي مهيكننهد كهه
اين مسئله در عملكرد تحصيلي آنها مؤثر بوده ،بهطوري كه همبستگي منفي بااليي بين ميزان
استفاده از شبكههاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي مشاهده شد .بهعبار ديگهر هرچقهدر ميهزان
استفاده دان آموزان از شبكههاي اجتماعي بيشتر ميشود ،عملكرد تحصهيلي پهاييني را شهاهد
هستيم .نتايج پژوه وانگ و همكاران ( )7011نشان داد كه  %25از دانشجويان  9-9سهاعت
در روز از رسانههاي اجتماعي استفاده ميكردند %73 .بهي از  9سهاعت صهرف چه نمهودن
رسانههاي اجتماعي مينمودند .همچنين  %70از دانشجويان بين  7-2ساعت و تنها  %17كمتر
از  7ساعت را در اين كار صرف نمودند .نتايج پژوه حاضر با اين بخ از يافتههاي خداياري
و همكاران ( )1333كه بيان ميكنند  55/3درصد دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد در حد كمي از
شبكههاي اجتماعي مجازي استفاده ميكنند ،مغايراست .در پژوه ديگر مشهخ شهد بهين
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زمان صرف شده در شبكههاي اجتماعي با عملكرد تحصيلي ،رابطه منفي معنهاداري وجهود دارد
(پال ،بيكر و كوچران .)7017 ،همچنين در پژوه ديگري نيز مشخ شد ،اعتياد به اينترنت با
پيشرفت تحصيلي رابطه منفي معناداري دارد (استاوروپولس و همكاران.)7013 ،
همچنان كه از نتايج پيداست ،ميزان استفاده دان آموزان هر دو جنس از شبكهههاي اجتمهاعي
باال بوده كه اين مسئله در فرايند تحصيلي دان آمهوزان خله ايجهاد كهرده و باعهث افهت عملكهرد
تحصيلي دان آموزان ميشود .بهطوريكه معدل پايان ترم دان آموزان نشان داد ،افرادي كه بيشتر
از  7ساعت در روز از شبكههاي اجتماعي استفاده ميكنند ،داراي معدل پايينتري نسبت به افهرادي
هستند ،كه كمتر از  7ساعت ،از اينگونه شهبكههها اسهتفاده مهينماينهد .انگيهزه تحصهي  ،يكهي از
ملزوما يادگيري است كه به رفتار براي تحصي و يادگيري شد و جهت ميبخشد و در حفهظ و
تداوم آن به افراد كم ميكند .انگيزش تحصيلي نيز متغيري است كه از اثرا شبكههاي اجتماعي
مصون نخواهد بود .مشكال انگيزش باعث ميشود كه دانه آمهوزان در حهد توانهايي ،اسهتعداد و
شايستگي خودشان عم نكرده و پايينتر از حد انتظار فعاليت نمايند .شبكههاي اجتماعي بهه دليه
جذابيتهاي خاص خود ،دان آموزان را از توجه به مسا آموزشي باز داشته و انگيزه تحصيلي را در
آنان كاه ميدهد ،كه اين خود باعث افت تحصيلي دان آموزان ميگردد.
 .9نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه رابطه منفهي معنهيداري بهين ميهزان اسهتفاده از
شبكههاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دان آموزان وجود دارد .بهطهوريكهه هرچقهدر ميهزان
استفاده دان آموزان از شبكههاي اجتماعي بيشتر شود ،عملكرد تحصيلي آنها پايينتهر خواههد
آمد .عالوه بر اين ،ميزان استفاده از شبكههاي اجتماعي در دان آمهوزان دختهر و پسهر تفهاو
معنيداري با يكديگر داشته است .بهطوريكه دان آموزان پسهر اسهتفاده بيشهتري نسهبت بهه
دختران ،از اينگونه شبكهها داشتهاند .نتايج يافتههاي خداياري و همكاران ( ،)1333حاكي از آن
است كه ،بين متغيرهايي چون تنوع و گستردگي ،ميزان اعتماد ،اطالعرسهاني و ارتبها آسهان،
جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده از شبكهههاي اجتمهاعي مجهازي رابطهه
وجود دارد .همچنين نتايج تحقيق ابراهيمآبادي ( )1399نشان داد كه استفاده بهي از انهدازه و
غيرمعمول از اينترنت با يادگيري و پيشرفت تحصيلي رابطهه معكهوس دارد .بشهير و افراسهيابي
( )1331به اين نتيجه رسيدهاند كه ميان عضهويت در شهبكهههاي اجتمهاعي اينترنتهي و نحهوه
اختصاص وقت به ساير فعاليتهاي اجتماعي ارتبا وجود داشته و بيشتر پاس دهنهدگان اذعهان
كردهاند كه بهدلي استفاده بي ازحد از اينترنت ،براي فعاليت در شهبكهههاي اجتمهاعي ،مهورد
اعترا ساير اعضاي خانواده ،واقع شدهاند .بنابراين ميتوان گفت ،ميان عضويت در شبكههاي
اجتماعي و سب زندگي جوانان ارتبا وجود دارد .كاسيدي ،بهراون و جكسهون )7017( 1بيهان
ميدارند كه ،اگرچه اقليت والدين ،كنترلهاي سختگيرانهتر در خصوص فناوري و مجازا هاي
1. Cassidy, Brown & Jackson
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سختتر را بهعنوان راهح اين مشك مطرح ميكنند ،وليكن اكثر والدين تصور ميكنند ،راهكار
مؤثرتر در بلندمد براي بزرگساالن ،در خانه و مدرسه بهمنظور پيشگيري از آسي ههاي پهي
روي فرزندانشان ،ايجاد مدلي براي رفتار درست ،فراهم آوردن فرصتهايي بهمنظور گفتگهو بها
جوانان و بهبود و توسعهي برنامهي ح اين معض به همكاري ميان دان آمهوزان ،والهدين و
مربيان آنان نياز دارد .همچنين نتايج گراسموك ( )7003حاكي از آن است كه اسهتفاده افراطهي
كاربران از فيسبوك ،زندگي روزمرهشان را در زمينههاي مختلفي ،چون فعاليهتههاي زنهدگي،
ازجمله تحصي  ،خواب و تغذيه مخت ميكند و اين افراد نميتوانند مث گذشهته بهه اداره امهور
زندگي و فعاليتهاي خود بپردازند.
 .2مهمترين انگيزه استفاده از شبكههاي اجتماعي ميهان دانه آمهوزان دختهر و پسهر ،متفهاو از
يكديگر بوده بهطوريكه براي پسران ،سرگرمي (با ميزان  79درصد) و براي دختهران ،دوسهت-
يابي ( 31درصد) بهدست آمد .يافتهها حاكي از آن است كه استفاده از ايهن شهبكههها در جههت
انجام كار كالسي و افزاي اطالعا علمي صور نگرفته و ايهن مسها از اهميهت كمتهري
برخوردار بوده است .در واقع يافتهها نشان ميدهد كه دليه اسهتفاده از شهبكهههاي اجتمهاعي،
افزاي اطالعا علمي و يا انجام كار كالسي نبوده و براي دان آموزان ،اين انگيزهها اهميهت
چنداني نداشته است .بهعبار ديگر ،مهمترين انگيزه براي اغل دان آموزان دختر دوستيهابي
و براي پسران ،سرگرمي بوده است .شايد دلي چنين نتيجهاي اين باشد كهه چهون دختهران در
دنياي واقعي از طرف افراد مختلف كنترل ميشوند و تمايال دروني خهود را نمهيتواننهد بهروز
دهند ،لذا از شبكههاي اجتماعي بهعنوان مأمني براي بروز تمايال و افشاي خود ،بدون هرگونه
كنترلي استفاده ميكنند و جذب اينگونه شبكهها ميگردند .لذا اين شبكهها تبدي بهه يكهي از
مهمترين شيوههاي دوستيابي در فضاي مجازي شده است .نتايج پژوه روسهن و همكهاران
( )7013حاكي از تنوع استفاده از رسانههاي اجتماعي ازجملهه ،دوسهتي بهرخط ،تمهاس تلفنهي،
جستجوي اينترنت ،اشتراكگذاري رسانه ،ارسال و دريافت ايمي  ،بازيهاي ويهديويي و ...بهوده
است.
 .9انگيزه دان آموزان دختر و پسر در استفاده از شبكههاي اجتماعي تفاو معنيداري با يكهديگر
داشته است .گرليچ و همكاران ( )7010در پژوهشي نشان دادنهد كهه زنهان نسهبت بهه مهردان،
استفاده بيشتري از اينترنت و رسانههاي اجتماعي داشتهاند؛ وليكن اين تفاو معنادار نبوده است
و در ك استفاده زياد و تقريباً برابر بوده است .مرادي و ديگران ( ،)1333در پژوه خود به اين
نتيجه رسيدند كه مهمترين دلي جذب مخاط به فيس بوك خود افشاگري بها ميهزان 27/59
درصد است ،همچنين چهارمين انگيزه ،جستجوي اطالعا  ،با 53/52؛ ششمين انگيزه ،برقراري
روابط ،با 32/9؛ و هفتمين انگيزه ،سرگرمي ،با  35/35درصد ،عنوان شدهاند .همچنين دختران و
پسران در ميزان استفاده از شبكههاي اجتمهاعي بها انگيهزهههاي مختلهف ،بها يكهديگر تفهاو
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معناداري دارند .يافتههاي پژوه ضيايي پرور و عقيلي ( )1399حاكي از آن است كه مهمترين
دلي استفاده كاربران از شبكهها ،كاركرد كس اطالعا و اخبار شبكهها ( 33درصد) است.
بنابراين ،با توجه به يافتهها ميتوان نتيجه گرفت كهه ،بها ورود شهبكهههاي اجتمهاعي متنهوع،
نوظهور و با قابليتهاي بيشتر ،نفوذ روزافزون اينگونه شهبكههها در ميهان دانه آمهوزان را شهاهد
هستيم .همچنين ميزان استفاده روزانه دان آموزان ،از اينگونه شبكهها زياد بوده و اين مسئله سب
افت تحصيلي دان آموزان گرديده است .سرگرميهاي مجازي ،آثار زيانبار زيادي بهه غيهر از افهت
تحصيلي نيز خواهد داشت .اين مسئله حتي موج كاه عالقه جوانان به مشاركتهاي اجتمهاعي
و فعاليتهاي مدني شده و ممكن است بر مهار هاي اجتماعي آنان تأثير منفهي بگهذارد .همچنهين
حضور طوالني در فضاي مجازي ميتواند به فرهنگپذيري اشتباه ،جامعهپذيري ناق و تأثيرپذيري
افراطي از هنجارها و ارزشهاي حاشيهاي در عرصههاي مختلف ارتبهاطي و اجتمهاعي منجهر شهود.
همچنان كه گراسموك ( )7003بيان ميدارد ،استفاده افراطي كاربران از فيسبوك ،زندگي روزمره-
شان را در زمينههاي مختلفي ،چون فعاليتهاي زندگي ،از جمله تحصهي  ،خهواب و تغذيهه ،مخته
ميكند و اين افراد نميتوانند مث گذشته به اداره امور زندگي و فعاليتهاي خود بپردازنهد .بهر ايهن
اساس ميتوان گفت كه ،فناوريهاي ارتباطي جديد ،مزايا و معاي متعددي دارند .ازاينرو ،با توجه به
قدرتي كه اين فناوريها بهويژه شبكههاي اجتماعي ،از نظر اجتمهاعي دارنهد ،فنهاوري اطالعها و
ارتباطا  ،به عنوان ي فناوري ،كه در جهت توسعه و تغيير ارتباطا اجتماعي گام برميدارد ،بايهد
بيشتر مورد بررسي قرار گيرد (السناء .)7003 ،1حقيقي ( )1399نيز شناخت فناوريهاي نوين ،استفاده
از رايانه و شبكههاي مبتني بر آن و استفادهي به موقع و صحيح از آنها را ،راهگشاي كشهورهاي در
حال توسعه ،در صحنهي رقابت جهاني و ارا ه خدما به شهروندان ،دانسته است.
به نظر ميرسد ،با ظهور شبكههاي اجتماعي مختلف با قابليتها و جذابيتهاي خاص خود ،كهه
هر روز به جامعه معرفي ميشوند ،روند جذب به اينگونه شبكهها ،افزاي خواهد يافت ،لذا پذيرش
حضور در اين شبكهها ،گريزناپذير است ،اما با ي آسي شناسي جامع و برنامهريزي درست و استفاده
از همه ظرفيتهاي ارتباطي ،ميتوان از آن بهعنوان ي فرصت در جهت تقويت برنامههاي آموزشي
و بهبود فرايند تعليم و تربيت دان آموزان بهره جست.

پیشنهادات
 به دلي اهميت ساماندهي و نظار بر فضاي مجهازي ،رهبهر معظهم انقهالب ،دسهتور تشهكيشوراي عالي مجازي را در اسفندماه سال  30صادر فرمودند (ميداني.)9 :1331 ،
1. Al-Sanaa
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 ازآنجاكه دان آموزان ميزان استفاده بااليي از شبكههاي اجتماعي دارند ،برنامهريزي بههمنظهوربهرهگيري از قابليتهاي اين شبكهها در آموزش و يادگيري ميتواند ،ميزان و نوع استفاده آنها
را در مسير درست و مؤثر در جهت يادگيري بيشتر و عملكرد تحصيلي بهتر قرار دهد.
 با توجه به اينكه ميزان استفاده دان آموزان از شبكههاي اجتماعي با نيهت آموزشهي و علمهيخيلي پايين است ،بهتر است در اين زمينه راهكارهاي علمي و واقعبينانهاي از سهوي مسهئولين
انديشيده شود.
 نظار  ،كنترل ،راهنمايي و مديريت صحيح خانوادهها بر روي فرزنهدان خهود در جههت ميهزاناستفاده روزانه آنها از شبكههاي اجتماعي اعمال گردد.
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