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 چکیده
هـای  هـای جنسـیتی در اسـتفاده از شـبکه    تفـاوت  حاضـر تعیـین  دف پـژوهش  ه مقدمه:

 0منطقه  مقطع دبیرستان آموزاندر میان دانش تحصیلیبا عملکرد آن ارتباط اجتماعی و 
 . باشدمی 69-60در سال تحصیلی تهران 
 ،جامعه آماری پژوهش حاضر این پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. روش:

 7369-60تحصـیلی   در سـال تهـران   0منطقـه   دبیرستانمقطع آموزان شامل کلیه دانش
دختر(  999و  پسر 719که ) آموزان هستندنفر از دانش 319آماری، شامل  نمونهباشد. می

هـا، از  آوری دادهمنظـور جمـع  بـه انـد. همچنـین   های انتخاب شـد به صورت تصادفی طبقه
( 19/9و پایـایی،   هـای فنـی )روایـی محتـوایی    که دارای ویژگی محقق ساختهنامه پرسش

اسـتفاده   های اجتماعیآموزان از شبکهمیزان استفاده دانشگیری برای اندازه مناسبی بوده
 آموزاندانش عملکرد تحصیلی برای 7369-60 یلیتحص دوم ترم پایان نمرات گردیده و از

 مورد تحلیل قرار گرفت.  SPSSشد، سپس از طریق نرم افزار  استفاده
آمـوزان  های اجتمـاعی در بـین دانـش   نتایج نشان داد که میزان استفاده از شبکه ها:یافته

آموزان شده است. تفاوت معنـاداری بـین   زیاد بوده و این مسئله سبب افت تحصیلی دانش
هـا وجـود داشـت.    گونـه شـبکه  سران در میزان استفاده و انگیزه استفاده از ایندختران و پ

 آموزان داشته است.همچنین، شبکه اجتماعی تلگرام بیشترین محبوبیت را در بین دانش
 0وپـرورش، منطقـه    های اجتماعی، عملکـرد تحصـیلی، آمـوزش   شبکه های کلیدی:واژه
 تهران.
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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. 
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 مقدمه
هاي گوناگون اجتمهاعي  گيري شبكهعصري كه در آن شك  ،«كنيمها زندگي ميشبكه عصر ما در»

معرفهي   ،ارتباطها  اجتمهاعي   يبه عرصه گسهترده  ،رساني نوينياطالع هاي ارتباطي وشيوهآنالين، 
هاي اجتماعي مجازي، نس  جديدي از فضاي روابط اجتماعي هستند كه با اين كه شبكه. كرده است

ر اند جاي خود را در زندگي مردم باز كنند. جوان امروز ديگبه خوبي توانسته ،عمر خيلي زيادي ندارند
اي ازجههان كهه   با هر نقطه تواندهر لحظه در هر كجا كه باشد مي و هاي گذشته را نداردمحدوديت
-از شاخصه رود وشمار ميامري بديهي به ،هاي مجازيزندگي در محيط ارتبا  برقرار كند. ،بخواهد

 قرار تماعياج مختلف هايو محيط هاسب  با افراد، اختيار در براحتي كه است اين هاي پست مدرن
 نيز كيفيت و هاي نس  جديد وآموخته دارس برو م هاخانواده كنترل ميزان مرور، به امر و اين گرفته
ههاي  شهبكه  ايهن  .گهذارد مهي  تهأثير  ،جامعهه  ها، مدارس وتربيتي خانواده هاي آموزشي وگيريجهت

-جايي براي ديگر نوآوريهاي خاص خود در واقع اوج انقالب اينترنتي هستند و با ويژگي 1اجتماعي

 ههاي كهشهب  موضهوع  كنون ات 7005 سال از(. 1390، 7)كاستلز اندهاي عصر اينترنت باقي نگذاشته

)نقه    است بوده ايران در آن تبع هب و دنيا در اينترنت كاربران يلهمشغ تريناصلي ،مجازي اجتماعي
 در آنالين نهرسا ترينقوي حاضر حال در مجازي اجتماعي هايكهشببدين جهت،  .(1330از مرادي، 

 و علمهي  مطاله   از اسهتفاده  اطالعها ،  كهردن  روزبهه  اينترنهت،  مثبت آثار . ازروندمي شماربه  دنيا
عشق ،3هارومچت به جوانان و نوجوانان گراي  آن به موازا  اما است، روز هايفناوري به دسترسي

 دروغهين،  ههاي شخصهيت  يارايهه  پسران، بها  و دختران از سوءاستفاده و كالهبرداري مجازي، هاي

 تنوع و تكثر دلي ه ب هاهشبك يناست. ا شده موج  را اخاذي و اطالعا  سرقت اينترنتي، هايازدواج

-شهده  جهموا كاربران از سوي وسيعي استقبال با، اينترنتي و افزارينرم متعدد هايقابليت و محتوايي

صور   ، بهكاربران فكرانو هم دوستان ميان ايهشبك نظام يربرقرا قدر  ها،هشبك اين ويژگي .اند
كنيم تا هاي اجتماعي استفاده ميما از رسانه. (1399، عقيلي و )ضيايي پرور است مندسامان منظم و

دانشهگاهيانمان دسترسهي   ههم  تر كنيم، به همسهايگان و هايمان را به خود نزدي خانواده دوستان و
، بهه نقه  از ميرمحمهد    7011ديگهران،   )هانسهن و  خدما  نيرو بخشيم و يابيم، به بازار محصوال 

 .(1331صادقي، 
از  طرح كهرد و  1352در سال  2ي اي بارنزجاي اجتماعي را براي نخستين بار هاصطالح شبكه 

. (7002، 5و اليسون )بويد دي در تحقيقا  و مطالعا  بدل گشتاربراي كآن پس به سرعت به شيوه
هاي اجتماعي اينترنتهي، بهه اعتقهاد كاسهتلز در نيمهه دوم دههه       گيري شبكهتاريخچه شك در مورد 
 هاي همگهاني جههاني و  ، سيستم ارتبا  الكترونيكي جديدي شك  گرفت كه از تركي  رسانه1330

                                                                                                                                  
1. Social Network 

2. Castels 

3. Chat Room 
4. J. A. Barnes 

5. Boyd & Ellison 
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كه   قلمرو ارتبا  الكترونيكي را به ،اين سيستم جديد. ارتبا  كامپيوتري تشكي  شده بود سفارشي و
اي شدن جامعه امهروز، معنهاي همهه    شبكه ،معتقد است . عاملي(1330 سترش داد )كاستلز،زندگي گ

 اي را ايجاد كرده است. اقتصهاد، فرهنهگ، اجتمهاع و   مفاهيم تازه چيز را مورد باز انديشي قرار داده و
حهال   زمان نيز در اين فرايند دگرگون شهده يها همچنهان در    تري همچون مكان وحتي مفاهيم عام

فضهاي مجهازي    .(1399 اند )عهاملي، جديدي به خود گرفته تعاريف نو و معاني و گوني هستند ودگر
از افراد  ،گيردبر ميهاي گوناگوني را در طيف در ،گران وسيعين هاي مختلفي بوده و كداراي جنبه

 .(1330بابهايي،  ؛ به نق  از خهانيكي و  7009، 1جان و زحتي كشورها )ويليام ا وهها تا شركتو گروه
 و اجتمهاعي  نهوين  ههاي پديهده  درك در تواندمي مجازي، فضاي مختلف هايجنبه در تأم  بنابراين
 .باشد مثمرثمر فرهنگي

 نس  را كنوني نس  كه است گسترش به رو چنان مجازي هايشبكه و اينترنت از استفاده ميزان 

 بعد به ميالدي 1330 يدهه اواسط متولدين نس  اند. ايننهاده نام شبكه نس  يا نس  اينترنت ،7زد

اينترنهت   تعداد كاربران ،سايت آمار جهاني اينترنت 7010براساس گزارش سال . در ايران نيز، هستند
اين درحالي اسهت كهه    .رسيده است 7003در سال نفر  37700000به  7000سال  درنفر  75000از 

ميليون نفهري   90ميليون نفر بر اساس جمعيت  25 ميالدي 7013را تا آخرين ماه سال  آمار كاربران
پهرورش، بهي  از يه      و  آمهوزش وزار  (. بهه گهزارش   7013، 3آمار جهاني اينترنتداند )ايران مي
-درصهد ايهن دانه     90 وشركت كردند  33آموز در امتحانا  نهايي سال دان هزار  390ميليون و 

برخهي از  (. 1333و پهرورش،   )سالنامه آماري وزار  آموزش  قبول شدند 17آموزان با ميانگين نمره 
ههاي اجتمهاعي و   وزان به فضاي مجازي و سرگرم شدن در شبكهآمدان  ورودكارشناسان آموزشي 

و توسعه با رشد آمار استفاده از اينترنت بنابراين  دانند.مي مؤثرافت تحصيلي  درهاي اينترنتي را بازي
نوجوانان، مسئله اصلي پژوه  حاضر اين است كه  باألخ اي اجتماعي، هروزافزون كاربران شبكه

ههايي  كنند و اين اسهتفاده بها چهه انگيهزه    هاي اجتماعي استفاده ميآموزان چه ميزان از شبكهدان 
هها   هاي اجتماعي چهه تهأثيري بهر عملكهرد تحصهيلي آن     كه استفاده از شبكهگيرد و اينصور  مي

 گذاشته است.
 هها هشهبك  اين هك استهي جايگا دلي  هب نهاتهن اجتماعي يهاهشبك همطالعاهميت  دالي      

 ايهن  روزمهره  زنهدگي  در آن گسهترش  و نفوذ دلي به، بلكه اندهيافت اينترنت كاربران ميان در امروزه

استفاده نسه   بين شود.  يبدت ها آننه روزا زندگي از بخشي ها بههكبش عمالً باعث گرديده ،كاربران
تفهاو   مجازي فضاي به پيوستن از ها آن هايانگيزه همچنين و اجتماعي هايشبكه از هاي مختلف

 بهه  نسهبت  مهادران  كه است داده نشان تحقيقا  نتايج مثال، عنوان دارد. به وجود قاب  توجهي هاي

 و خهانواده  اعضهاي  مهادران،  بهوكي فيس دوستان بيشتر و كنندمي بوك استفادهفيس از بيشتر پدران

                                                                                                                                  
1. Williams & Joan 
2. Generation Z 

3. Internet World Stats 
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 ارتبها   بهوك فهيس  از خارج در خود بوكيفيس دوستان با بيشتر پدران اما هستند؛ ها آن خويشاوندان

سرگرمي  و دوستان با اينترنت، تماس نس  كهآن حال(؛ 7017ديگران،  و 1)بارتولوميو كنندمي برقرار
 كننهد. مهي  ذكر مجازي، اجتماعيهاي شبكه در عضويت دلي  عنوان به خانواده، با تماس به را، نسبت
 بها  را خهود  شخصهي  زندگي از هاييبهجن و عكس يت،هو از مشخصا  بخشي هاكهشب اين كاربران

-دوستي تداوم براي مقبول اهير عنوانبه را مجازي ارتباطا  و گذارندمي ميان در دوستانشان عموم

 را، چيهز  همه كه است اين مجازي جهان تالش (. درواقع1330د )مرادي، پذيرنمي ارتباطاتشان و ها
 عهاملي، ) درآورد ديجيتهالي  شهك   بهه  را واقعهي  جههان  هايو مقوله قرار دهد الكتريسيته جريان در

 ايهن  مجازي، اجتماعي هايشبكه در افراد پروفاي  صفحا  گويد،مي باره يندرا نيز 7چونگ(. 1392
. كننهد  افشها  بهوده،  پنههان  پيشهتر  كه را هويت از هاييجنبه آن كه دهدمي خود خالقان به را شانس

 داده نمهاي   كهه  است «واقعي من» اين كه كنندمي بيان اجتماعي هايشبكه كاربران ترتي  اين به
آمهوزان مقطهع متوسهطه    ها، نوجوانان و دان . بسياري از كاربران اين شبكه(7000شود )چونگ،مي
و ايهن اسهتفاده،    كنندهاي اجتماعي مختلف استفاده ميهاي متفاو ، از شبكهباشند، كه با انگيزهمي
تهوان از  بنابراين با بررسي اين مسهئله، مهي   دهد.ها را تحت تأثير قرار  آن تواند عملكرد تحصيليمي

-هاي مختلف اين كاربران آگاه شده و تأثير آن را در عملكرد تحصيلي دان ميزان استفاده و انگيزه

با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتي خصوصاً قشر جهوان و  آموزان مشخ  نمود. همچنين 
ها جهت اتخاذ تصميما  هاي اجتماعي مجازي، بررسي مسا   مربو  به اين شبكهنوجوان از شبكه
 . لهذا ريزي دقيق توسط مسئوالن فرهنگي و اجتماعي و نيز والدين، ضهروري اسهت  صحيح و برنامه

ريزان عرصه تعليم و تربيت قرارگرفته و برنامه گذارانتواند در دست سياستايج پژوه  حاضر مينت
ههاي الزم بهه   ريهزي آموزان برنامهه رو، در جهت بهبود عملكرد تحصيلي دان هاي پي تا با چال 
 وههاي اجتمهاعي مجهازي    استفاده از شهبكه  ميزان بررسي هدف پژوه  حاضر، بنابراين عم  آيد.

باشد. بهدين منظهور سهؤاال     آموزان مقطع متوسطه ميميان دان  رابطه آن با عملكرد تحصيلي در
 بندي شده است: ذي  صور 

  

 هاي پژوهشسؤال
 هاي اجتماعي هستند؟آموزان مقطع متوسطه عضو شبكهچه ميزان از دان  -1

 اند؟كرده برقرار ارتبا  خود دوستان با اجتماعي، هايشبكه توسط آموزان،دان  چه ميزان از -7

 هستند؟ عضو اجتماعي يها از شبكه ي  آموزان دركدامدان  -3

 است؟هاي اجتماعي از شبكه ي  از كدام آموزاندان بيشترين استفاده  -2

 كنند؟اجتماعي استفاده مي هايشبكه از به چه ميزان آموزاندان  -5

                                                                                                                                  
1. Bartholomew 

2. Cheung 
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آموزان رابطهه معنهاداري   تحصيلي دان هاي اجتماعي و عملكرد آيا بين ميزان استفاده از شبكه -9
 وجود دارد؟

لحاظ جنسيت، تفاو  معنهاداري  آموزان بههاي اجتماعي در دان آيا بين ميزان استفاده از شبكه -2
 وجود دارد؟

 چيست؟ اجتماعي هايشبكه از آموزاندان  استفاده انگيزه ترينمهم -9

ازلحهاظ جنسهيت، تفهاو      آمهوزان  هاي اجتمهاعي توسهط دانه   آيا بين انگيزه استفاده از شبكه -3
 معناداري وجود دارد؟

 

 پژوهشو عملی  پیشینه نظري
كننهد. از نظهر   هاي هر عصر، ماهيت جامعه آن عصر را تعيهين مهي  كند كه رسانهاستدالل مي 1م  لوهان

فنهاوري   هها و جوامع انساني از رسانه اي همزمان با رشد فناوري بوده است.م  لوهان، پيشرفت هر جامعه
-مي تمدن عصاره را ارتباطي هايرسانه وي. اندنهاده اثر و برآن پذيرفته اثر – اينترنت تا الفبا حروف از –

ها آنچهه  شود. رسانهمي هدايت و زماني، عصر در هر غال  هايرسانه طريق از تاري  كه است و معتقد داند
عنهوان منهادي ايهده    كنند. او بهه رسد، تعيين ميمي نظربا اهميت به افتد ورا در ي  دوره تاريخي اتفاق مي

 فنهاوري برالگوههاي رفتهاري و    ، تهأثيرا  شهگرف  «وسيله پيام است»دهكده جهاني، با بيان اين جمله كه 
(. مفهوم عبار  ياد شده در اين نكتهه مشههود   1322)ترجمه آذري،  شودادآور ميي اجتماعي را هايساخت

 دههد و اعمال انساني را شك  مي ا فناوري است كه مقياس، صور  جامعه واست كه در واقع، اين وسيله ي
 ههاي اطالعهاتي و  هاي پيشرفت فناورانه بشر در حهوزه ترين جلوهكند. در اين ميان اينترنت از مهماداره مي

ارتباطاتي است. طبق نظر م  لوهان، فناوري ارتباطا ، جهان را به صور  يه  دهكهده جههاني درآورده    
هكده جهاني با اجتماعا  مجازي را بهه وجهود آورده اسهت كهه فاقهد      دتعداد زيادي  ،امروزه اينترنت است.

 .(1392)كاستلز،  مكان هستند محدوديت زمان و
از منابع فكهري مهرتبط بها     عنوان يكي ديگرنيز به 7يورگن هابرماس« حوزه عمومي» ينظريه 

در  ،هها نظهري بهراي بررسهي تهأثير رسهانه      ههاي ترين تالشاين پژوه  مطرح است، يكي از مهم
اجتماعي، مفهوم حوزه عمومي است كه هابرماس طرح كرده است. حوزه عمهومي   تغييرا  سياسي و

 در واقع، ايده يا مفهومي هنجاري است كه در چارچوب كلي نظريه هابرماس درباره كن  ارتباطي و
 بخشي از حيا  اجتمهاعي اسهت كهه در    ،يدارد. از ديدگاه هابرماس، حوزه عموم و جاگواخالق گفت

مسها   مههم مربهو  بهه خبهر عمهومي        توانند به تبادل نظر دربهاره موضهوعا  و  آن شهروندان مي
مقصود ما از حوزه عمومي، قب  از هر چيهز   ؛عمومي است گيري افكاربپردازند. نتيجه اين امر، شك 

شهك    توانهد شود، مهي مي عمومي منجر آن، آنچه به افكار قلمرويي از زندگي اجتماعي است كه در
(. يكي از موضوعا  مهم در حوزه عمومي، ابزارههاي ارتبهاطي حهوزه    1393)ترجمه محمدي،  بگيرد

                                                                                                                                  
1. Mc Luhan 

2. Habermas 
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 تعدادِ فيزيكيِ عمومي است. از ديدگاه هابرماس، از آنجا كه محدوده جامعه جديد، فقط امكان حضورِ
هاي همگاني به نهادهاي اصهلي حهوزه   سازد، رسانهمي پذيرامكان ،از شهروندان را ،به نسبت اندكي

(. در صور  گسترده بودن حوزه عمومي، ارتبا  1395)دالگرن، ترجمه شفقي،  اندعمومي تبدي  شده
اثرگذاري اسهت. ابزارههاي    انتشار عقيده و ميان افراد، مستلزم ابزار معيني براي پراكن  و يممفاه و

هها امكهان   شهوند. رسهانه  ها تقسهيم مهي  رسانه   اطالعا  وحوزه ارتباطي حوزه عمومي، به دو بخ
گذارند بر ايهن اسهاس، در   اطالعا  موجود را به اشتراك نظر مي سازند وبرقراري ارتبا  را مهيا مي

كه تحوال  بنيهادين   ،ارتباطا  است هاي نوين اطالعا  وترين رسانه، فناوريمهم ،عصر اطالعا 
 (.1395)هابرماس، ترجمه پوالدي،  ايجاد كرده است ،شريدر تمامي ابعاد قلمرو حيا  ب

ههاي كليهدي كاسهتلز،    ايده، الگوهاي كن  ارتباطي در فضاي سايبري ايران ي كاستلز ونظريه
استلز با تأكيد بر تغييراتي (. ك7002، 1)ب  واقعيت مجازي است ها واي، فضاي جرياني شبكهجامعه

در  ،هها را كاركرد شبكه ي العا  پديد آورده است، قدر  و حوزهاط هاي نوين ارتباطا  وكه فناوري
مبتني بر  ،ايي كاستلز در مورد جامعه شبكهكند. نظريهتحلي  مي اي،ي شبكهي جامعهقال  نظريه

پيرامهون   ،اي فزاينهده بهه گونهه   ،فرايندهاي مسلط در عصر اطالعا  اين اص  است كه كاركردها و
ل سهرايت بهه تمهام فضهاهاي زنهدگي      حها اي در منطهق جامعهه شهبكه    ند ويابسازمان مي ،هاشبكه

 ،ههاي نهوين را  كاستلز وجود سه ويژگي مهم برآمده از فنهاوري  فرهنگي است. اجتماعي، اقتصادي و
يعني توانهايي بازسهازي مطهابق تغييهرا       ،پذيريانعطاف :نخست ،داندها ميموج  كارآمدي شبكه

بهه   ،پهذيري مقيهاس  :هاي جديهد؛ دوم يافتن اتصال اجزاء و ييرعين تغتوجه به اهداف، در  محيطي و
 :سوم دهد؛ وكه احتمال اختالل در شبكه را كاه  مي ،معناي قابليت انبسا  يا انقبا  اندازه شبكه

ها ي  مركزيت واحد ندارنهد   ست، زيرا آناها نشان توانايي شبكه ،قابليت تداوم، بدين معنا كه حيا 
كهدهاي شهبكه    ها ودر برابر حمالتي كه به گره كنند ودر سطحي وسيع عم  مي بندييكربلكه با پ

 (.1330، نق  ازخانيكي و بابايي، 7003)كاستلز،  كنندمقاومت مي ،شودمي
هاي اجتماعي مجازي و مزايا و معاي  آن تحقيقا  محهدودي در  گير استفاده از شبكهبا وجود شيوع همه 

جديهدي اسهت و فرصهت محهدودي بهراي       نسبتاًي اجتماعي شايد بدين دلي  كه پديدهاين زمينه وجود دارد؛ 
حهال، در چنهد سهال اخيهر تعهداد پژوهشهگراني كهه در         ينبااتحقيق اكتشافي در اين زمينه وجود داشته است. 

ن بهه  تهوا اند، در حال رشد بوده است. در ايهن راسهتا، مهي   هاي اجتماعي، مطالعه و تحقيق داشتهي شبكهزمينه
 هاي اجتماعي مجازي انجام شده است، اشاره كرد:چند پژوه  كه در ارتبا  با شبكه

سهاعت در   9-9% از دانشهجويان،  25( نشان داد كه 7011) 7نتايج پژوه  وانگ، چن و ليانگ
هاي ساعت، صرف چ  نمودن رسانه 9%، بي  از 73كردند. هاي اجتماعي استفاده ميروز، از رسانه
ساعت را  7%، كمتر از 17ساعت و تنها  2-7از دانشجويان، بين  %70 نمودند. همچنيناجتماعي مي

                                                                                                                                  
1. Bell 

2. Wang, Chen, Liang 
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( نشهان داد كهه، افهراد جههت     7013و همكهاران )  1در اين كار صرف نمودند. نتايج پژوه  روسهن 
تاپ، هاي هوشمند، لپهاي اجتماعي، از ابزارهاي متفاو  از جمله: گوشياستفاده از اينترنت و رسانه

هاي اجتماعي از رسانه اند. همچنين نتايج حاكي از تنوع استفادهنموده استفاده( pcوتر روميزي )كامپي
گهذاري رسهانه، ارسهال و دريافهت      از جمله: دوستي برخط، تماس تلفني، جستجوي اينترنت، اشتراك

( 7017) 7كهوكران  و بيكهر  پهاول، توسط،  ديگر پژوه هاي ويديويي و... بوده است. در يايمي ، باز
 منفهي  رابطهه  تحصهيلي،  اجتمهاعي، بها عملكهرد    ههاي  شبكه در شده صرف زمان شد، بين مشخ 

 ( نيهز 7013) 3، الكساندراكي و موتي استفانيدياستاوروپولس پژوه همچنين دارد.  وجود معناداري

براونينهگ و  گهرليچ،  تحصيلي رابطهه منفهي معنهاداري دارد.     پيشرفت با به اينترنت نشان داد، اعتياد
( در پژوهشي نشان دادند كه، زنان نسبت به مردان، استفاده بيشهتري از اينترنهت و   7010) 2وسترمن
اند، وليكن اين تفاو  معنادار نبوده است؛ در ك  استفاده زياد و تقريباً برابر هاي اجتماعي داشتهرسانه

( 7003) 5هاي پهژوه  گراسهموك  . يافتهبوك بوده استبوده است. بيشترين استفاده از شبكه فيس
ههاي  شهان را در زمينهه  بوك، زنهدگي روزمهره  حاكي از آن است كه استفاده افراطي كاربران از فيس

-كند و اين افراد نمهي هاي زندگي: از جمله تحصي ، خواب و تغذيه مخت  ميمختلفي، چون فعاليت

 بپردازند.هاي خود توانند مث  گذشته، به اداره امور زندگي و فعاليت
ميهزان و نهوع اسهتفاده از    »( در پژوهشي بها عنهوان   1333خداياري، دانشور حسيني و سعيدي )

به اين نتيجه رسهيدند  « هاي اجتماعي مجازي )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد(شبكه
استفاده هاي اجتماعي مجازي درصد دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد، در حد كمي از شبكه 3/55كه، 
ي، ميهزان  و گسهتردگ كنند. همچنين نتايج حاكي از آن است كه بين متغيرههايي همچهون تنهوع    مي

-ي و ارتبا  آسان، جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده از شبكهرسان اطالعاعتماد، 

-انگيهزه »عنهوان  (، در پژوهشي با 1333هاي اجتماعي مجازي رابطه وجود دارد. مرادي و ديگران )

تهرين دليه  جهذب    به اين نتيجهه رسهيدند كهه، مههم    « هاي مجازي اجتماعيهاي استفاده از شبكه
؛ دومهين انگيهزه، بهبهود وضهعيت     درصد 59/27بوك، خودافشاگري است، با ميزان مخاط  به فيس

ورشهدن در رسهانه اسهت؛    درصهد، غوطهه   21/99درصد؛ سومين انگيهزه، بها ميهزان     5/93فردي، با 
گذراني، با ميزان درصد؛ پنجمين انگيزه، وقت 52/53ن انگيزه، جستجوي اطالعا ، با ميزان چهارمي
درصد؛ و هفتمين انگيهزه، سهرگرمي، بها     9/32؛ ششمين انگيزه، حفظ روابط، با ميزان درصد 29/57

شهدن در رسهانه،   وري، غوطهه افشاگرخودهاي متغير درصد. همچنين، در خرده مقياس 35/35ميزان 
عهالوه حهدود   گيرند. بهه طور معناداري باالتر از پسران قرار مييت فردي و سرگرمي، دختران بهوضع

دوست يها   10حدود  هركدامكنند و هاي اجتماعي مجازي استفاده مياز دانشجويان از شبكه دوسوم
 ها جنس مخالف هستند.  نفر از آن 2مخاط  ثابت دارند كه تقريباً 

                                                                                                                                  
1. Rosen 

2. Paul, Baker, Cochran 

3. Stavropoulos, Alexandraki, Motti-Stefanidi 
4. Gerlich, Browning, Westermann 

5. Grasmuck 
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ههاي اجتمهاعي،   كه دختران و پسران، در ميهزان اسهتفاده از شهبكه    دهدمجموع نتايج نشان مي
(، در پهژوه  خهود تحهت    1399هاي مختلف با يكديگر تفاو  دارند. ضيايي پرور و عقيلي ) يزهباانگ

درصهد   29به اين نتيجه رسيدند كه  يراني،اهاي اجتماعي در ميان كاربران عنوان بررسي نفوذ شبكه
تهرين  هاي اجتماعي مجازي هسهتند و كهاربران مههم   ن، عضو يكي از شبكهكاربران اينترنت در ايرا

انهد.  ( اعالم كردهدرصد 33ها )كس  اطالعا  و اخبار شبكه كاركرد ها را،دلي  استفاده خود از شبكه
 يدا كرده و ارتبا  برقرار كنند. پاند دوستان خود را همچنين اغل  كاربران، توانسته
 31بهوك، بها ميهزان    ترين استفاده كاربران را از شبكه اجتماعي فيسهمچنين اين پژوه ، بيش

الگوي اسهتفاده از اينترنهت:   »، عنوان( تحت 1399كند. نتايج تحقيق ابراهيم آبادي )درصد، ذكر مي
نشان داد كه استفاده بهي  از انهدازه و غيرمعمهول از     ؛«ياجتماعمحيط يادگيري و بافت فرهنگي و 

( در پژوهشي 1331و پيشرفت تحصيلي، رابطه معكوس دارد. بشير و افراسيابي )اينترنت با يادگيري 
تهرين جامعهه    هاي اجتماعي اينترنتي و سب  زندگي جوانان: مطالعه موردي بهزر  شبكه»با عنوان، 

هاي اجتماعي اينترنتي و نحهوه  اند كه ميان عضويت در شبكه؛ به اين نتيجه رسيده«مجازي ايرانيان
اذعهان   دهنهدگان  پاسه  هاي اجتماعي، ارتبا  وجود داشهته و بيشهتر   به ساير فعاليتاختصاص وقت 

هاي اجتماعي، مورد اعترا  ازحد از اينترنت، براي فعاليت در شبكه ي باند كه به دلي  استفاده كرده
 هايي نظيرهاي اجتماعي با مقولهاند. همچنين ميان عضويت در شبكهساير اعضاي خانواده واقع شده

ي محاوره اعضا در محيط بيروني، ارتبا  وجود دارد؛ بنهابراين  ي ارتبا  با جنس مخالف و شيوهنحوه
 هاي اجتماعي و سب  زندگي جوانان ارتبا  وجود دارد.توان گفت ميان عضويت در شبكهمي

ههاي اجتمهاعي،   ميهزان اسهتفاده از شهبكه    با توجه بهه ايهن امهر كهه     ،توان گفتمي در مجموع
اي است و مطالعا  بر روي اين افراد  رونده ي پمخصوصاً در بين نوجوانان و جوانان در حال افزاي  

كهه چهه تعهداد از     يهن اي نوين روشن سازد، دانسهتن  ي آنان را به اين پديدهابعاد توجه ويژه تواندمي
ند براي مجامع علمهي بهه شهد     كنهاي اجتماعي استفاده ميآموزان و به چه ميزان، از شبكهدان 

كنندگان آن رو به ازدياد است و هم زماني كه در هر بار اهميت دارد، زيرا هم تعداد كاربران و استفاده
(، نيهز  7010، 7؛ تانسهي و يهوزان بهايلو   7003، 1شود )مازر، مارفي و سهيمدنس استفاده، صرف آن مي

آموزان و حال و هواي كالس درس نيز تأثير دارد.  ها، بر يادگيري داناند كه اين استفادهاشاره كرده
ههاي مربهو  بهه    شناسي واقعيتآموزان و آسي اين نوشتار به دلي  برقراري ارتبا  مستقيم با دان 

فضاي مجازي در كشور از جايگاه بااليي برخوردار است. در نتيجه اين مطالعا  از لحهاظ تحصهيلي   
 وهاي اجتماعي مجهازي  استفاده از شبكه ميزان بررسي ،رهدف پژوه  حاض باشد. لذانيز مهم مي

 .باشدآموزان مقطع متوسطه ميميان دان  رابطه آن با عملكرد تحصيلي در
 

 روش
شهام    ،جامعه آماري پهژوه  حاضهر   باشد.پژوه  حاضر، به روش توصيفي و از نوع پيمايشي مي

 كهه در سهال   نفهر( اسهت   5929تههران )  5منطقهه   دبيرسهتان دختر و پسر مقطع آموزان دان  كليه

                                                                                                                                  
1. Mazer, Murphy, & Simonds 

2. Tuncay, & Uzunboylu 
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محقق سعي نمهود  براي به دست آوردن نمونه معرف، . اندبودهمشغول تحصي   1332-35 يليتحص
نفهر از   327آمهاري شهام     ي مورد نظر استخراج نمايهد، لهذا نمونهه   تا حداكثر اطالعا  را از جامعه

 تصهادفي  صهور   بهه آموز پسهر  دان  127آموز دختر و دان  700كه از اين تعداد  آموزان بودهدان 
 هاي توصيفي ارا ه شده است(.آماره 1بهينه انتخاب گرديد )در جدول شماره  صور  بهاي، طبقه

 

 ابزار 
تحصهيلي   سهال  پايهان  نمهرا   از هاي عملكرد تحصهيلي، داده آوريجمع منظوربه حاضر پژوه  در

 ساخته، محقق نامهدر اين پژوه  از پرس  دروس استفاده گرديد. همچنين تمامي در آموزاندان 

  .شد استفاده اجتماعي هايشبكه از آموزاندان  استفاده ميزان گيريبراي اندازه
يهه؛  گو 3هاي: نگرش به شبكه اجتمهاعي   گويه است كه شام  مؤلفه 75داراي  نامهاين پرس 
يهه؛  گو 2وايبر، تلگهرام، واتسهاپ و...(   هاي مختلف )مث  گويه؛ استفاده از شبكه 2ارتبا  با دوستان 

 باشهد. يهه؛ مهي  گو 5يه؛ انگيزه استفاده از شبكه اجتماعي گو 9هاي اجتماعي ميزان استفاده از شبكه
اي ها، از دو نوع نگرشي كه ميزان موافقت خود را بر روي طيف چههار درجهه  جهت پاس  به پرس 

، مشهخ   1، كهامالً مخهالفم نمهره    7الفم نمهره  ، مخه 3، موافقم نمره 2ليكر  )كامالً موافقم نمره 
، اكثهر  7، بهه نهدر  نمهره    1اي ليكر  )هرگز نمهره  نمودند( و مقداري كه بر روي طيف چهار درجه

 نمودند(، استفاده گرديد. ، تعيين 2و دا ما نمره  3اوقا  نمره 
تهن از اسهاتيد    يهد چنهد  تا هاي فني مناسبي )روايي محتوايي كه مورد داراي ويژگينامه، پرس 

صهور    71SPSS افهزار  نهرم هها، از طريهق   و تحليه  داده  يه تجزو  ( بوده99/0 ياييپاقرار گرفت و 
فراواني و همبسهتگي پيرسهون و آمهار     درصد فراواني و شام  توصيفي آمار پذيرفت. بدين منظور از

 استفاده شد. براي دو نمونه مستق  tاستنباطي 
 

 مطالعه موردهای توصیفی جامعه آماری و نمونه شاخص -0جدول 

 

 

 

 هایافته
 فراواني، شام : توصيفي آمار از اطالعا ، و تحلي   تجزيه پژوه ، براي اين ماهيت به توجه با

 استفاده شد.  براي دو نمونه مستق ، tفراواني، همبستگي پيرسون و آمار استنباطي  درصد

آمهوزان دختهر، عضهو    درصد از دان  93و آموزان پسر درصد از دان  37دست آمده نشان داد كه نتايج به
ي هها  عضهو شهبكه  درصد( بيشتر از دختهران،   3آموزان پسر )هاي اجتماعي هستند. دان حداق  يكي از شبكه

 جامعه كل نمونه كل نمونه جامعه جنسیت

  700 3357 دختر
327 

 
 127 7572 پسر 5929
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-شهر تههران عضهو شهبكه    5آموزان مقطع متوسطه منطقه درصد از دان  5/92طور ميانگين به. انداجتماعي

آمهوزان دختهر، دوسهتان    درصد از دانه   32آموزان پسر و درصد از دان  31هاي اجتماعي هستند. همچنين، 
كه هر دو جنس در اين بخه    يطور بهاند. هاي اجتماعي پيدا كرده و ارتبا  برقرار كردهخود را از طريق شبكه

برقهراري ارتبها  بها     كهه  دهد يمبا نسبت اختالف كمي از يكديگر، داراي آمار بااليي بوده و اين مسئله نشان 
 گيرد.دوستان و آشنايان در فضاي مجازي صور  مي

ارا هه  هاي باشد؟ پاس هاي اجتماعي عضو ميدر پاس  به اين سوال كه هر كاربر در كدام شبكه
درصهد   39آموزان پسهر و  درصد در ميان دان  100دهد كه شبكه اجتماعي تلگرام با شده نشان مي
آموزان دختر، باالترين ميزان عضويت را در ميان اين كاربران داشته است. بدين معني در ميان دان 

اعي اينستاگرام بها  آموزان كاربر، عضو شبكه تلگرام بودند. همچنين شبكه اجتمكه تقريباً تمام دان 
باشد. شايان ذكر است كه اختالف ي ميزان عضويت كاربران ميدرصد در دومين رتبه 5/22ميانگين 

ههاي اجتمهاعي وجهود    آموزان پسر و دختر در ههيچ يه  از شهبكه   چنداني در ميزان عضويت دان 
بر در چنهدين شهبكه   عنوان كارآموز بههاي اين بخ  از پژوه ، هر دان  نداشت. با توجه به يافته

ترتيه ،  ههاي اجتمهاعي بهه   اجتماعي عضويت داشته است. ميانگين عضويت كاربران در ديگر شبكه
دهد كه شبكه ها نشان ميباشد. يافتهدرصد مي 37بوك درصد، فيس 5/27درصد، الين  5/23وايبر 

درصهدي، در بهين    92ها، با ميهزان اسهتفاده   اجتماعي تلگرام با اختالف زيادي نسبت به ساير شبكه
تهرين شهبكه   درصدي در بين دختران، داراي بيشترين ميزان اسهتفاده بهوده و محبهوب    91پسران و 

بوك با ميهانگين  و فيس درصد 11اجتماعي اينستاگرام با ميانگين  باشد. همچنين شبكهاجتماعي مي
ي اجتمهاعي جهزء   هها گيرند. شايان ذكر است كهه ديگهر شهبكه   درصدي در رتبه بعدي قرار مي 5/9

تلگرام، محبوب )هاي محبوب و پركاربرد كاربران نبوده و تنها در كنار اين سه شبكه اجتماعي شبكه
 اند.طور متغير مورد استفاده قرار گرفتهبوك( بهاينستاگرام و فيس

تهران، ميزان استفاده بااليي از  5آموزان مقطع متوسطه منطقه براساس نتايج بدست آمده، دان 
درصد بين  27ساعت،  3الي  7آموزان پسر، درصد از دان  77كه  طوري هاي اجتماعي دارند. بهبكهش
 1آموزان پسر روزانه درصد از دان  17هاي اجتماعي هستند. همچنين ساعت، روزانه در شبكه 2-3

روز را سهاعت در   2درصد نيهز بهي  از    15گذرانند. ها ميساعت از وقت خود را در اين شبكه 7الي 
درصهد از   79 كه طوري كنند. اين آمار براي دختران متفاو  بوده بهها ميصرف استفاده از اين شبكه

ساعت در  2درصد نيز بي  از  17و  ساعت در روز 1-7درصد بين  12ساعت،  3-2ها روزانه بين  آن
درصهد از   10ا حهدود  طور ميهانگين تنهه  كنند. بهها سپري ميگونه شبكهروز، از زمان خود را در اين

 كنند.هاي اجتماعي ميساعت، صرف شبكه 1دقيقه الي  30آموزان زماني بين دان 
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( و سهطح  =r-57/0دههد كهه همبسهتگي منفهي بهااليي بها ميهزان )       ، نشان مي7 شمارهجدول 
آمهوزان  هاي اجتماعي و عملكهرد تحصهيلي دانه    ( بين ميزان استفاده از شبكهp≤0/ 01معناداري )

شهود،  ههاي اجتمهاعي بيشهتر    آمهوزان از شهبكه  هرچقدر ميزان استفاده دان  كه طوري وجود دارد، به
شايان ذكر است كه جهت تعيين رابطهه دو متغيهر   . ها شاهد هستيم عملكرد تحصيلي پاييني را از آن
 هاهاي اجتماعي در طيف ليكر  به صور  )ميزان استفاده از اين شبكهفوق، ميزان استفاده از شبكه

 ساعت= زياد( در نظر گرفته شده است. 7ساعت= متوسط و بي  از  7، تا ساعت =كم 1تا 
 

 
 

ههاي  ، اختالف ميانگين دو گروه دختر و پسر را، در ميزان استفاده از شبكه3جدول شماره  نتايج
 320با درجه آزادي  12/3با  برابر t كند. با توجه به جدول باال، مقدار آماري آزموناجتماعي بيان مي

ههاي اجتمهاعي در   ديگر ميزان اسهتفاده از شهبكه   عبار   معنادار بوده، به  001/0داري و سطح معني
آمهوزان پسهر،   كه دانه  طوريداري با يكديگر داشته است. بهتفاو  معني آموزان دختر و پسردان 

 اند.ها داشتهگونه شبكهاستفاده بيشتري نسبت به دختران، از اين
درصهد از   79ههاي اجتمهاعي،   موزان در استفاده از شبكهآهاي دان ترين انگيزهدر رابطه با مهم

بيشهترين درصهد فراوانهي را     كه اند،سرگرمي عنوان كرده ترين انگيزه خود را،آموزان پسر مهمدان 
هاي اجتمهاعي شهام : ايجهاد و برقهراري     هاي استفاده از شبكهشود. همچنين ديگر انگيزهشام  مي
 17 ي،كالسه درصهد و كهار    12 ي،علمه درصد، افزاي  اطالعا   70 يابي، دوستدرصد،  79ارتبا ، 

كهه   طوري تري داشتند، بههاي متفاو آموزان دختر در مقايسه با پسران انگيزهباشد. دان درصد، مي
درصد بوده كه با تفاو  چشمگيري در اين  31يابي با ميزان  دوستها مربو  به  ترين انگيزه آنمهم

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون  –2جدول

 های اجتماعی و عملکرد تحصیلی()رابطه بین میزان استفاده از شبکه

 آزمون پیرسون

 عملکرد تحصیلی 

میزان استفاده از 

 هاي اجتماعیشبکه

 رابطه وجود رابطه تعداد معناداري ضري  همبستگي

 معكوس دارد 327 01/0 -57/0

 

 های اجتماعیاستفاده از شبکه میزانمستقل پیرامون جنسیت و  tنتایج آزمون  -3دولج

 هاي اجتماعیمیزان استفاده از شبکه 

 P- value درجه آزادي tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 72/1 23/3 127 پسر
12/3 320 001/0 

 29/1 22/7 700 دختر
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درصهد( و   12هاي ديگر مث  سهرگرمي ) پسران باالتر بودند. وليكن در انگيزهمورد دختران نسبت به 
ههاي افهزاي    اند. همچنين انگيهزه تر بوده درصد( نسبت به پسران پايين 77ايجاد و برقراري ارتبا  )

 اند. اطالعا  علمي و كار كالسي در دو جنس نيز پايين بوده و تفاو  چنداني با يكديگر نداشته
 

 
ها ازلحهاظ اسهتفاده    اختالف ميانگين دو گروه دختر و پسر را در انگيزه آن ،2نتايج جدول شماره 

با درجهه   732/3با  برابر t كند. با توجه به جدول باال مقدار آماره آزمونهاي اجتماعي بيان ميشبكه
آموزان دختر و پسر در دان  ديگر انگيزه عبار  معنادار بوده به 001/0داري و سطح معني 320آزادي 

 داري با يكديگر داشته است.هاي اجتماعي تفاو  معنياستفاده از شبكه
 

 گیريبحث و نتیجه
 با توجه به پژوه  حاضر، نتايج زير به دست آمد:

ههاي  آموزان دختر، عضو حهداق  يكهي از شهبكه   درصد دان  93آموزان پسر و درصد دان  37 .1
ههاي اجتمهاعي در   باالي نفوذ شهبكه  دهنده ميزان اجتماعي بودند. اين نسبت از عضويت، نشان

( نيهز نشهان داد كهه حهدود     1333نتايج پژوه  مرادي و ديگهران ) باشد. آموزان ميميان دان 
كننهد. ضهيايي پهرور و عقيلهي     هاي اجتماعي مجازي استفاده ميدوسوم از دانشجويان، از شبكه

نترنهت در ايهران عضهو    درصد كهاربران اي  29( در پژوه  خود به اين نتيجه رسيدند كه 1399)
 هاي اجتماعي مجازي هستند.يكي از شبكه

آمهوزان دختهر، دوسهتان خهود را از طريهق      درصد از دانه   32و  آموزان پسردرصد از دان  31 .7
-هاي اجتماعي را مياند. براين اساس، شبكههاي اجتماعي پيدا كرده و ارتبا  برقرار كردهشبكه

روزافزون ارتبا  مسهتقيم و   طور بهنيز تلقي نمود. در واقع  يابي هاي دوستتوان به عنوان شبكه
( 1399) يلهي عقضيايي پرور و  رود.رو در روي افراد، به سمت ارتبا  مجازي و آنالين پي  مي

اند دوستان خود را پيدا كرده و ارتبا  برقهرار  ( توانستهدرصد 30كنند كه اغل  كاربران )بيان مي
 كنند.

ن در چند شبكه اجتماعي عضو بوده و در اين بين، شبكه اجتماعي تلگرام با زماآموزان، همدان  .3
-درصد براي دختران، باالترين ميزان عضويت را در ميان دانه   39درصد، براي پسران و  100

درصهدي كهاربران    5/22آموزان داشته است. همچنين شبكه اجتماعي اينسهتاگرام بها عضهويت    

 های اجتماعیمستقل پیرامون جنسیت و انگیزه استفاده از شبکه tنتایج آزمون  -4جدول

 هاي اجتماعیانگیزه استفاده از شبکه 

 P- value درجه آزادي tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت

 292/1 932/7 127 پسر
732/3 320 001/0 

 507/1 710/3 700 دختر
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زمهان در چنهد   آموزان، همها حاكي از آن است كه اغل  دان يافتهباشد. را دارا مي دومين رتبه
بهوك( در  فهيس  مثالًها )شبكه اجتماعي عضويت دارند. اين درحالي است كه برخي از اين شبكه

آموزان در دو شبكه تلگرام و اينستاگرام، نشان ميزان باالي عضويت دان  شود.ايران پااليه مي
ي و كاربردهها هها  خاطر قابليتآموزان داشته و شايد بهدر ميان دان  هااز نفوذ باالي اين شبكه

بهوك ربهوده اسهت.    هاي ديگر مث  وايبر و فيساين دو شبكه است كه گوي سبقت را از شبكه
-( نشان داد كه افراد جهت استفاده از اينترنت و رسهانه 7013نتايج پژوه  روسن و همكاران )

 اند.  استفاده نمودههاي اجتماعي، از ابزارهاي متفاو

درصد در بين پسران، بيشترين ميهزان   92درصد، در بين دختران و  91شبكه اجتماعي تلگرام با  .2
آموزان ترين شبكه در ميان دان هاي اجتماعي دارد و محبوباستفاده را در ميان كاربران شبكه

ه شهايد شهبكه   تهوان گفهت كه   گونهه مهي  هاي اين بخ ، ايهن شود. در تبيين يافتهمحسوب مي
تر و عدم پااليه بودن آن، كاربران بيشتري اجتماعي تلگرام به دلي  امكانا  بيشتر، بهتر و راحت

-هاي جديدي كه وارد بازار ميها جذب خود نموده است. در واقع شبكهرا نسبت به ديگر شبكه

ت آن تماي  پيدا شوند كاربران به سمتري دارند، باعث ميهاي بيشتر و متنوعشوند چون قابليت
هاي موجود قبلي كاربران خود را از دست بدهنهد يها مهورد اسهتفاده كمتهري قهرار       كنند و شبكه

درصد كاربران، بيشترين استفاده خود را از شهبكه اجتمهاعي اينسهتاگرام     11گيرند. عالوه براين 
 5/9نگرفته و تنها بوك استقبال چنداني صور  اند. همچنين از شبكه اجتماعي فيساعالم كرده

درصد كاربران، بيشترين ميزان استفاده خود را از اين شبكه دارند. شايد علهت ايهن امهر فيلتهر و     
هاي پژوه  حاضر با نمايد. يافتهتر ميپااليه بودن آن باشد كه دسترسي به اين شبكه را سخت

كه در پژوه  خود بهر   (،7010(، و گرليچ و همكاران )1399پرور و عقيلي )نتايج تحقيق ضيايي
درصد، باالترين ميزان استفاده را در ميان كهاربران ايرانهي    21بوك با ميزان اين باورند كه فيس

-هاي متنوع و جديد بها قابليهت  داشته، مغاير  دارد، البته اين اختالف شايد به دلي  ورود شبكه

 سته شود.بوك كاهاي بيشتر به بازار باشد، كه باعث شده تا از محبوبيت فيس

كهه   كننهد هاي اجتماعي مهي آموزان، ساعا  زيادي از روز را صرف استفاده از شبكهاغل  دان  .5
كه همبستگي منفي بااليي بين ميزان  طوري ها مؤثر بوده، به اين مسئله در عملكرد تحصيلي آن

ان ديگهر هرچقهدر ميهز    عبار  به هاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي مشاهده شد.استفاده از شبكه
شود، عملكرد تحصهيلي پهاييني را شهاهد    هاي اجتماعي بيشتر ميآموزان از شبكهاستفاده دان 

سهاعت   9-9% از دانشجويان 25( نشان داد كه 7011هستيم. نتايج پژوه  وانگ و همكاران )
سهاعت صهرف چه  نمهودن      9% بهي  از  73كردند. هاي اجتماعي استفاده ميدر روز از رسانه

% كمتر 17ساعت و تنها  7-2از دانشجويان بين   %70 ينهمچننمودند. اعي ميهاي اجتمرسانه
هاي خداياري ساعت را در اين كار صرف نمودند. نتايج پژوه  حاضر با اين بخ  از يافته 7از 

درصد دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد در حد كمي از  3/55كنند ( كه بيان مي1333و همكاران )
 بهين  شهد  مشهخ   ديگر كنند، مغايراست. در پژوه جازي استفاده ميهاي اجتماعي مشبكه
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 دارد وجهود  معنهاداري  منفي رابطه تحصيلي، با عملكرد اجتماعي هاي شبكه در شده صرف زمان

 با به اينترنت شد، اعتياد مشخ  نيز ديگري پژوه  (. همچنين در7017 كوچران، و بيكر )پال،
 (.7013همكاران،  و معناداري دارد )استاوروپولستحصيلي رابطه منفي  پيشرفت

ههاي اجتمهاعي   آموزان هر دو جنس از شبكههمچنان كه از نتايج پيداست، ميزان استفاده دان 
و باعهث افهت عملكهرد     كهرده  ايجهاد  خله   آمهوزان دان  باال بوده كه اين مسئله در فرايند تحصيلي

آموزان نشان داد، افرادي كه بيشتر پايان ترم دان كه معدل  طوري شود. بهآموزان ميتحصيلي دان 
تري نسبت به افهرادي  كنند، داراي معدل پايينهاي اجتماعي استفاده ميساعت در روز از شبكه 7از 

يكهي از   ،انگيهزه تحصهي   نماينهد.  هها اسهتفاده مهي   گونه شهبكه  ينا ازساعت،  7هستند، كه كمتر از 
 در حفهظ و  بخشد وجهت مي يادگيري شد  و براي تحصي  وملزوما  يادگيري است كه به رفتار 

 هاي اجتماعيشبكهنيز متغيري است كه از اثرا   تحصيلي انگيزش .كندكم  مي افرادتداوم آن به 
 اسهتعداد و  ،آمهوزان در حهد توانهايي   شود كه دانه  مشكال  انگيزش باعث مي مصون نخواهد بود.

هاي اجتماعي بهه دليه    شبكه از حد انتظار فعاليت نمايند. ترپايين شايستگي خودشان عم  نكرده و
آموزان را از توجه به مسا   آموزشي باز داشته و انگيزه تحصيلي را در هاي خاص خود، دان جذابيت

 گردد.آموزان ميكه اين خود باعث افت تحصيلي دان  دهد،آنان كاه  مي

داري بهين ميهزان اسهتفاده از    منفهي معنهي  نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه رابطه  .9
كهه هرچقهدر ميهزان     طهوري  آموزان وجود دارد. بههاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دان شبكه

تهر خواههد   ها پايين شود، عملكرد تحصيلي آنهاي اجتماعي بيشتر آموزان از شبكهاستفاده دان 
تفهاو    آمهوزان دختهر و پسهر   در دان هاي اجتماعي آمد. عالوه بر اين، ميزان استفاده از شبكه

آموزان پسهر اسهتفاده بيشهتري نسهبت بهه      كه دان طوريداري با يكديگر داشته است. بهمعني
(، حاكي از آن 1333هاي خداياري و همكاران )اند. نتايج يافتهها داشتهگونه شبكهدختران، از اين

ي و ارتبها  آسهان،   رسهان  اطالعتماد، ي، ميزان اعو گستردگاست كه، بين متغيرهايي چون تنوع 
ههاي اجتمهاعي مجهازي رابطهه     جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان و ميزان استفاده از شبكه

( نشان داد كه استفاده بهي  از انهدازه و   1399آبادي ) يمابراهوجود دارد. همچنين نتايج تحقيق 
دارد. بشهير و افراسهيابي    غيرمعمول از اينترنت با يادگيري و پيشرفت تحصيلي رابطهه معكهوس  

ههاي اجتمهاعي اينترنتهي و نحهوه     اند كه ميان عضهويت در شهبكه  ( به اين نتيجه رسيده1331)
دهنهدگان اذعهان    هاي اجتماعي ارتبا  وجود داشته و بيشتر پاس اختصاص وقت به ساير فعاليت

 ههاي اجتمهاعي، مهورد   ازحد از اينترنت، براي فعاليت در شهبكه  دلي  استفاده بي اند كه بهكرده

هاي توان گفت، ميان عضويت در شبكهاند. بنابراين مياعترا  ساير اعضاي خانواده، واقع شده
( بيهان  7017) 1و جكسهون  اجتماعي و سب  زندگي جوانان ارتبا  وجود دارد. كاسيدي، بهراون 

هاي  مجازا و فناوري خصوص در تر يرانهگ سخت هايوالدين، كنترل اقليت دارند كه، اگرچهمي

                                                                                                                                  
1. Cassidy, Brown & Jackson 
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 راهكار كنند،مي تصور والدين اكثر كنند، وليكنمي مطرح مشك  اين ح راه عنوان به را ترسخت

 پهي   ههاي آسي  از پيشگيري منظور به مدرسه و خانه در بزرگساالن، براي بلندمد  در مؤثرتر

 بها  گفتگهو   منظور به هاييفرصت آوردن فراهم رفتار درست، براي مدلي ايجاد فرزندانشان، روي

 و والهدين  آمهوزان، دان  ميان همكاري به معض  اين ح  يبرنامه يتوسعه و بهبود  و جوانان
( حاكي از آن است كه اسهتفاده افراطهي   7003دارد. همچنين نتايج گراسموك ) نياز آنان مربيان

ههاي زنهدگي،   فعاليهت هاي مختلفي، چون را در زمينه شان روزمرهبوك، زندگي كاربران از فيس
توانند مث  گذشهته بهه اداره امهور    كند و اين افراد نميتحصي ، خواب و تغذيه مخت  مي ازجمله

 هاي خود بپردازند.زندگي و فعاليت

آمهوزان دختهر و پسهر، متفهاو  از     هاي اجتماعي ميهان دانه   ترين انگيزه استفاده از شبكهمهم .2
-درصد( و براي دختهران، دوسهت   79با ميزان ) يرگرمسكه براي پسران،  طوري يكديگر بوده به

هها در جههت   ها حاكي از آن است كه استفاده از ايهن شهبكه  دست آمد. يافتهدرصد( به 31يابي )
انجام كار كالسي و افزاي  اطالعا  علمي صور  نگرفته و ايهن مسها   از اهميهت كمتهري     

ههاي اجتمهاعي،   دليه  اسهتفاده از شهبكه    دهد كهها نشان ميبرخوردار بوده است. در واقع يافته
ها اهميهت  آموزان، اين انگيزهافزاي  اطالعا  علمي و يا انجام كار كالسي نبوده و براي دان 

 يهابي آموزان دختر دوستترين انگيزه براي اغل  دان ديگر، مهم عبار  چنداني نداشته است. به
اي اين باشد كهه چهون دختهران در    تيجهو براي پسران، سرگرمي بوده است. شايد دلي  چنين ن

تواننهد بهروز   شوند و تمايال  دروني خهود را نمهي  دنياي واقعي از طرف افراد مختلف كنترل مي
عنوان مأمني براي بروز تمايال  و افشاي خود، بدون هرگونه  هاي اجتماعي بهدهند، لذا از شبكه
ها تبدي  بهه يكهي از   ردند. لذا اين شبكهگها ميگونه شبكه يناكنند و جذب كنترلي استفاده مي

يابي در فضاي مجازي شده است. نتايج پژوه  روسهن و همكهاران   هاي دوستترين شيوهمهم
هاي اجتماعي ازجملهه، دوسهتي بهرخط، تمهاس تلفنهي،      از رسانه ( حاكي از تنوع استفاده7013)

هاي ويهديويي و... بهوده   يبازگذاري رسانه، ارسال و دريافت ايمي ،  جستجوي اينترنت، اشتراك
 است.

داري با يكهديگر  هاي اجتماعي تفاو  معنيآموزان دختر و پسر در استفاده از شبكهانگيزه دان  .9
( در پژوهشي نشان دادنهد كهه زنهان نسهبت بهه مهردان،       7010داشته است. گرليچ و همكاران )

وليكن اين تفاو  معنادار نبوده است اند؛ هاي اجتماعي داشتهاستفاده بيشتري از اينترنت و رسانه
(، در پژوه  خود به اين 1333و در ك  استفاده زياد و تقريباً برابر بوده است. مرادي و ديگران )

 59/27ترين دلي  جذب مخاط  به فيس بوك خود افشاگري بها ميهزان   نتيجه رسيدند كه مهم
؛ ششمين انگيزه، برقراري 52/53درصد است، همچنين چهارمين انگيزه، جستجوي اطالعا ، با 

اند. همچنين دختران و درصد، عنوان شده 35/35؛ و هفتمين انگيزه، سرگرمي، با 9/32روابط، با 
ههاي مختلهف، بها يكهديگر تفهاو       هاي اجتمهاعي بها انگيهزه   پسران در ميزان استفاده از شبكه
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ترين از آن است كه مهم ( حاكي1399هاي پژوه  ضيايي پرور و عقيلي )معناداري دارند. يافته
 درصد( است. 33) ها اخبار شبكهكس  اطالعا  و  كاركرد ها،دلي  استفاده كاربران از شبكه

ههاي اجتمهاعي متنهوع،    توان نتيجه گرفت كهه، بها ورود شهبكه   ها ميبنابراين، با توجه به يافته 
آمهوزان را شهاهد   ميهان دانه   هها در  گونه شهبكه  يناهاي بيشتر، نفوذ روزافزون نوظهور و با قابليت

ها زياد بوده و اين مسئله سب  گونه شبكهآموزان، از اينهستيم. همچنين ميزان استفاده روزانه دان 
يهر از افهت   غ  بهه بار زيادي  يانزهاي مجازي، آثار آموزان گرديده است. سرگرميافت تحصيلي دان 

هاي اجتمهاعي  قه جوانان به مشاركتتحصيلي نيز خواهد داشت. اين مسئله حتي موج  كاه  عال
هاي اجتماعي آنان تأثير منفهي بگهذارد. همچنهين    هاي مدني شده و ممكن است بر مهار و فعاليت

پذيري ناق  و تأثيرپذيري پذيري اشتباه، جامعهتواند به فرهنگحضور طوالني در فضاي مجازي مي
مختلف ارتبهاطي و اجتمهاعي منجهر شهود.     هاي اي در عرصههاي حاشيهافراطي از هنجارها و ارزش
-بوك، زندگي روزمرهدارد، استفاده افراطي كاربران از فيس( بيان مي7003همچنان كه گراسموك )

هاي زندگي، از جمله تحصهي ، خهواب و تغذيهه، مخته      هاي مختلفي، چون فعاليتشان را در زمينه
ايهن   هاي خود بپردازنهد. بهر  ور زندگي و فعاليتتوانند مث  گذشته به اداره امكند و اين افراد نميمي

 به توجه با رو، ينازا دارند. متعددي معاي  و مزايا جديد، ارتباطي هاي يفناور كه، گفت توان مي اساس

 و اطالعها   فنهاوري  دارنهد،  اجتمهاعي  نظر از هاي اجتماعي،ويژه شبكهها به يفناور كه اين قدرتي
 بايهد  دارد،برمي گام اجتماعي ارتباطا  تغيير و توسعه جهت در كه فناوري، ي  عنوان  ارتباطا ، به

 استفاده نوين، هايفناوري ( نيز شناخت1399) (. حقيقي7003، 1گيرد )السناء قرار بررسي مورد بيشتر

 در كشهورهاي  گشاي،راه را ها آن از صحيح و موقع به ي استفاده آن و مبتني بر هايشبكه و رايانه از

 است.  دانسته شهروندان، به خدما  ارا ه و جهاني رقابت يصحنه در توسعه، حال
كهه   هاي خاص خود،ها و جذابيتهاي اجتماعي مختلف با قابليترسد، با ظهور شبكهمي نظر به
 پذيرش ها، افزاي  خواهد يافت، لذاگونه شبكهشوند، روند جذب به اينبه جامعه معرفي مي هر روز

 استفاده و درست ريزيبرنامه و جامع شناسيآسي  ي  با اما است، گريزناپذير ها،شبكه اين در حضور

هاي آموزشي تقويت برنامه جهت در فرصت ي  عنوانبه آن از توانمي ارتباطي، هايهمه ظرفيت از
 جست. آموزان بهرهتربيت دان  و بهبود فرايند تعليم و

 

 

 

 پیشنهادات
و نظار  بر فضاي مجهازي، رهبهر معظهم انقهالب، دسهتور تشهكي        به دلي  اهميت ساماندهي  -

 (.9: 1331صادر فرمودند )ميداني،  30شوراي عالي مجازي را در اسفندماه سال 

                                                                                                                                  
1. Al-Sanaa 
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منظهور  ريزي بهه هاي اجتماعي دارند، برنامهآموزان ميزان استفاده بااليي از شبكهازآنجاكه دان  -
ها  تواند، ميزان و نوع استفاده آنزش و يادگيري ميها در آموهاي اين شبكهگيري از قابليتبهره

 تحصيلي بهتر قرار دهد. را در مسير درست و مؤثر در جهت يادگيري بيشتر و عملكرد
هاي اجتماعي با نيهت آموزشهي و علمهي    آموزان از شبكهكه ميزان استفاده دان با توجه به اين -

اي از سهوي مسهئولين   بينانهعلمي و واقع خيلي پايين است، بهتر است در اين زمينه راهكارهاي
 انديشيده شود.

ها بر روي فرزنهدان خهود در جههت ميهزان     كنترل، راهنمايي و مديريت صحيح خانواده نظار ، -
 هاي اجتماعي اعمال گردد.ها از شبكه استفاده روزانه آن

 

 منابع
 و بافهت فرهنگهي و   محهيط يهادگيري    (. الگهوي اسهتفاده از اينترنهت   1399آبهادي، ح. )  يمابراه

 .32-119، 2اجتماعي. تحقيقا  فرهنگي، شماره 

 ،جوانهان  زنهدگي  سهب   و اينترنتهي  اجتماعي هايشبكه(. 1331) م. ص. افراسيابي، ح. و بشير :
 ،(5)1شهماره   فرهنگهي،  تحقيقها   فصهلنامه . ايرانيان مجازي جامعه ترين بزر  موردي مطالعه
97-31. 

 ،شههرداري  المللهي  ينبه  كنفرانس دومين آينده. براي راهكاري سازي يمجاز .(1399م. ) حقيقي 
 .الكترونيكي

  ( .تهأثير  1330خانيكي، ه. و بابهايي، م .) ي ارتبهاطي اينترنهت، بهر الگوههاي تعامه       سهازوكارها
 .23-115، 59كنشگران فضاي سايبر ايران. فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 

 ،ههاي شهبكه  از اسهتفاده  و نهوع  ميزان(. 1333) ح. سعيدي، ف. و حسيني،دانشور ك.، خداياري 
 ارتبهاطي،  ههاي پهژوه   فصهلنامه (. مشهد دانشگاه دانشجويان: موردي مطالعه)مجاز  اجتماعي
 .192-137 ،22شماره 

 ( .تلويزيون 1395دالگرن، پ .)ههاي گروههي )ترجمهه    عمومي؛ جامعه مهدني و رسهانه   و گستره
 مهدي شفقي(. تهران: سروش.

 ميهان  در مجهازي  اجتمهاعي  ههاي شبكه نفوذ بررسي(. 1399. )و. س عقيلي،. و ح، پرورضيايي 

 .73-27، 90. رسانه، شماره ايراني كاربران

 ( .شبكه1399عاملي، س. ر .)       و هاي علمهي مجهازي. تههران، پژوهشهكده مطالعها  فرهنگهي
 ي.اجتماع

 ،دوجهاني شدن و دوفضايي شدن فرهنگ. مجموعه مطالعا  فرهنگهي،  (1392)س. ر.  عاملي .
 ي روزمره ايرانيان، تهران، انتشارا  جهاد دانشگاهي.زندگ ومصرف فرهنگي 
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 ( .1330كاستلز، م .) متهرجم  (اي، اقتصاد، جامعه و فرهنگ )ظهور جامعهه شهبكه  عصر اطالعا .
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