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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقاطع
اول و دوم متوسطه شهر اردبیل صورت گرفته است .روش پژوهش ازلحاظ دستیابی به هدف از نوع کاربردی
و ازلحاظ شیوه گردآوری اطالعات از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان
مشغول به تحصیل در دوره متوسطه در شهرستان اردبیل در سال  0296بود .با استفاده از فرمول نمونهگیری
کوکران تعداد  291نفر بهعنوان نمونه بهصورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامه محققساخته که اعتبار آن توسط متخصصان و اساتید دانشگاه مورد تأیید بوده و با ضریب آلفای
کرونباخ  1/91استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معنادار
وجود دارد .همچنین بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و
معنادار وجود دارد .رابطه بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی نیز معنادار بود.
نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن نشان داد که اینستاگرام بیشترین و فیسبوک کمترین تأثیر را بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان داشته است.
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مقدمه
امروزه یکی از موضوعاتی که میتوان آن را به لیست دغدغههای والدین اضافه کرد میزان
حضور دانشآموزان در فضای مجازی و پرسه زدن آنها در شبکههای اجتماعی است چراکه
کمتر مادری را میتوان سراغ داشت که از وقت تلف کردنهای فراوان فرزندش در فضای
مجازی شکایت نداشته باشد (لطفآبادی .)0291 ،استفاده دانشآموزان و دانشجویان از
شبکههای اجتماعی در کالس درس نوعی بینظمی ایجاد کرده و از سوی دیگر در جریان
یادگیری اخالل ایجاد میکند و موجب فروریختگی آموزش میشود .بیش از یکمیلیون و
 211دانشآموز در امتحانات نهایی سال گذشته شرکت کردند که  91درصد این
دانشآموزان با میانگین نمره  03قبول شدند برخی از کارشناسان آموزشی افت تحصیلی را
پایین بودن کیفیت در آموزشوپرورش میدانند اما برخی دیگر جدا از این مسئله ورود
دانشآموزان به فضای مجازی و سرگرم شدن در شبکههای اجتماعی و بازیهای اینترنتی را
هم بیتأثیر بر افت تحصیلی نمیدانند .طبق پژوهش بنیاد علوم رفتاری که از ابتدای سال 93
تا پایان سال  92بین  1هزار و  611نوجوان  9تا  01ساله در تهران ،اصفهان ،ابهر ،رودبار،
رشت و کاشان انجام شده است  21درصد نوجوانان به بازیهای رایانهای اعتیاد دارند و
وضعیت مالی خانوادگی با بازیهای پیشرفته ارتباط مستقیم داشته و کودکان خانوادههایی
که پدر و مادر هر دو شاغل هستند  1برابر بیشتر از کودکان دیگر برای بازیهای یادشده
وقت مصرف میکنند (فتحی و مختارپور.)0292 ،
برخی پژوهشگران دلیل پایین بودن میانگین نمرات دانشآموزان را نمیتوان صرف ًا
بیکیفیتی آموزش دانست .دانشآموزان خیلی درگیر فضای مجازی هستند کیفیت کتابها
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نسبت به گذشته افزایش یافته اما دانشآموزان درگیر مسائلی هستند که به کیفیت درس دادن
معلم مربوط نمیشود (شکرکن ،حقیقی و پوالدی .)0239 ،استفاده از شبکههای اجتماعی
انگیزه اجتماعی و امید به آینده در دانشآموزان را هم تحت تأثیر قرار میدهد .زمانی بود
که دانشآموزان صرفاً پیشرفت در آینده را علمآموزی میدانستند و تمام هدفشان درس
خواندن بود اما اکنون این نگرش تغییر کرده و دانشآموزان درگیر مسائل جانبی هستند.
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آنها خیلی وقت صرف شبکههای مجازی میکنند و خانوادهها به دلیل مشغله زیاد از فرزندان
خود غافل هستند و مسئولیت تربیت را بیشتر بر عهده مدرسه و آموزشوپرورش میدانند.
پژوهشگران عقیده دارند که همه آگاهیها را نمیتوان در مدرسه یاد داد و نیاز به توجه
خانوادهها هم وجود دارد .همچنین استفاده بیشازحد از این رسانههای نوین سبب
برخوردهای فیزیکی و خشن و تیکهای عصبی در دانشآموزان شده است .البته نمیتوانیم
جلوی پیشرفت تکنولوژی را بگیریم اما والدین باید اطالعات جدید را بیاموزند و با مشاوره
در خصوص تأثیرات نرمافزارهای ارتباطی و بازیهای رایانهای سطح آگاهی خود را باال
ببرند .باید والدین با آموزشهای الزم ،در مواجهه با اینترنت مراقب فرزندان خود باشند و
جلوی انحرافات را بگیرند (بیابانگرد .)0293 ،از طرفی تنها کاری که آموزشوپرورش برای
جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در میان دانشآموزان میتواند انجام دهد آموزش،
مهارتآموزی و پیشگیری است .هرچه در توان آموزشوپرورش باشد در زمینه پیشگیری،
آموزش و مهارتآموزی دانشآموزان تالش میکند تا جلوی گسترش آسیبهای اجتماعی
در بین دانشآموزان گرفته شود (علیخانی.)0292 ،
با پیدایش تکنولوژیهای نوین ارتباطی همچون اینترنت ،ماهواره ،تلفن همراه،
تلویزیونهای کابلی ،کامپیوتر و ویدئو و شبکههای اجتماعی در چند دهه واپسین سده بیستم،
انقالبی عظیم در عرصه ارتباطات دوربرد و الکترونیک با برد جهانی رخ داد .در بین این
فناوریها ،ماهواره و اینترنت شاخصترین و اصلیترین آنها شناخته شده است .در کل
فناوریهای نوین ارتباطی در چند دهه اخیر تأثیرات بسیار شگرفی بر حیات مدنی ،اجتماعی،
فرهنگی اقتصادی و دولتها و ملتها بهجای گذاشته است و بهواسطه همین تأثیر قلمرو و
شده و تا حد زیادی آسیبپذیر گشتهاند (اسولیوان ،هارتلی ،ساندز و فیسک ،3119 ،0ترجمه
رئیس زاده.)0291 ،
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مرزهای دولت – ملتها در سطوح گوناگون مدنی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کمرنگ
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از جدیدترین تکنولوژیهای ارتباطی میتوان از شبکههای اجتماعی نام برد .شبکههای
اجتماعی پایگاههای جدیدی هستند که در مرکز توجه کاربران قرار گرفتهاند و هرکدام
دستهای از کاربران با ویژگیهای خاص را گرد هم میآورند (آقابابایی و تاجی.)0290 ،
شبکههای اجتماعی ارتباطهای فردی ،ارتباط فرد در خانواده ،حوزههای اجتماعی و ساختار
خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد که هرکدام از این چهار شاخه آثار منفی و مثبتی به همراه
دارد .انتقال سریع دادهها ،اطالعرسانی ،دسترسی راحت به کاالهای موردنیاز از ویژگیهای
مهم شبکههای اجتماعی و فضای مجازی است .کمرنگ شدن حیا ،اعتیاد اینترنتی،
بیحوصلگی در بیرون از فضای مجازی ،افت تحصیلی ،گوشهگیری و عدم تمرکز به دلیل
سرعت باالی تبادل اطالعات ،کاهش احساسات ،کاهـش ارتباطات واقعی ،متن گرایی،
کاهش تسلط بر مهارتهای کالمی و خواندن و نوشتن ،بحران هویت ،به خطر افتادن سالمت
جسمی و دریافتهای جایگزین ازجمله آثار منفی و آسیبهای ناشی از استفاده از شبکههای
مجازی و اجتماعی است .در حوزه خانوادگی افراد میتوانند در سایه شبکههای اجتماعی از
تجربیات یکدیگر استفاده کنند ،اما ممکن است این انتقال تجربیات ،مصرفگرایی را فزایش
داده و از طرفی ارتباط با افراد خانواده را تضعیف کند .شبکههای مجازی ،فرصتی را برای
ارتباط با دوستان و اجتماعی شدن افراد فراهم میکند و این نکتهای مثبت است؛ اما ظرفیت
پذیرش هنجارها را در افراد باالبرده و امکان تغییر سوگیریهای مختلف را در افراد به وجود
میآورد تا آنجا که ممکن است فرد خیلی از ارزشهایش را در این شبکهها از دست بدهد
(حسینآبادی.)0290 ،
شبکههای اجتماعی در کشور ما بهسرعت در میان نوجوانان و جوانان ایرانی محبوب
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شده است و ایرانیها رتبه سوم را در این شبکهها کسب کردهاند (ستارزاده .)0296 ،فرهنگ
رسانهای اینترنت ،فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و از آن مهمتر ،نمایانگر نقش خانواده
در کنار این ابر رسانه است که والدین روی فرزندان خود تا چه حد کنترل تربیتی و نظارت
اخالقی دارند .بروز آسیبهای نوظهور میتواند زمینهساز نوع جدیدی از آسیبهای
اجتماعی و روانی باشد .به همین دلیل ،برنامهریزی برای شناسایی ،پیشگیری و کاهش
آسیبهای نوظهور الزم و ضروری میکند (جعفری.)0291 ،
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استفاده از رسانههای نوین به علت اینکه فعالیتی زمانگیر است ،میتواند بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان تأثیر منفی داشته باشد (بجرجرد .)3101 ،0عالوه بر پژوهشهای
داخلی (ربیعی و محمدزاده یزد0293 ،؛ زندوانیان حیدری ،اقری و عطارزاده)0293 ،
پژوهشهای متعدد خارجی در کشورهایی مانند ایالت متحده ،کانادا و بلژیک و غیره
تأثیرات استفاده بیشازحد دانشآموزان و دانش جویان را بر روی پیشرفت تحصیلی و
عملکرد دانشآموزان بعد از استفاده مکرر از این شبکهها بررسی و نتایج متعددی در
خصوص میزان و شدت و محتوای آن گزارش کردند (بجرجرد3101 ،؛ استوالک،
وندربرگ ،بورکلوند و ویس 3100 ،3و ایسام ،باسیت و صوفیا .)3101 ،2علیرغم انتقادات
زیادی که بر استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی مجازی واردشده ،مطالعات
معدودی در مورد اثرات این شبکهها بر روی جنبههای مختلف اجتماعی ،روانشناختی و
جسمی و بهویژه عملکرد تحصیلی انجام شده است :کرمی ( )0291در تحقیقی با عنوان
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستان بیان داشت که
رسانههای نوین از عوامل مهم و مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستان است.
برات دستجردی و صیادی ( )0290در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای
اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاههای پیام نور شهر اصفهان
گزارش کردند که استفاده از شبکههای اجتماعی منجر به افسردگی دانشجویان دانشگاههای
پیام نور شهر اصفهان و آیین موضوع سبب افت تحصیلی دانشجویان دانشگاههای پیام نور
شهر اصفهان گردید .پاول ،بیکر و کوکران )3103( 1در تحقیقی با عنوان اثر شبکههای
اجتماعی آنالین بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان بیان داشتند که شبکههای اجتماعی آنالین
( )3102در تحقیقی با عنوان بررسی استفاده از شبکه اجتماعی ،چندرسانهای و عملکرد
تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ایاالتمتحده و اروپا گزارش کردند که استفاده از شبکه
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.
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بر عملکرد تحصیلی تأثیر منفی و معناداری دارد .کارپینسکی ،کرسنر ،اوزر ،ملوت و اوچو
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اجتماعی بر عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه ایاالتمتحده و اروپا تأثیر منفی گذاشته
است و منجر به افت تحصیلی اغلب کاربران شده است .اوزیر )3101( 0در تحقیقی با عنوان
بررسی فرهنگ استفاده از سایتهای شبکههای اجتماعی و عملکرد تحصیلی بیان داشتند که
نبود فرهنگ استفاده از شبکههای اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر منفی
خواهد داشت .در این مقاله شبکههای اجتماعی مجازی موردمطالعه شامل فیسبوک ،تلگرام
و اینستاگرام است .با توجه به آنچه بیان شد بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که
شبکههای اجتماعی مجازی چه تأثیری در عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه شهر
اردبیل دارد؟
فرضیههای پژوهش در ادامه بیان شده است:
 بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطهمعناداری وجود دارد
 بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطهمعناداری وجود دارد.
 بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطهمعناداری وجود دارد.

روش
با توجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی ازنظر هدف ،تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.
ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه پژوهش
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

حاضر ،شامل کلیه دانشآموزان مشغول به تحصیل در دوره متوسطه در شهرستان اردبیل در
سال  0296است .برای انتخاب نمونه ،از فرمول کوکران استفاده شده است و  291نفر بهعنوان
حجم نمونه تعیین گردید .روش نمونهگیری این پژوهش بهصورت خوشهای چندمرحلهای
انجام شد .برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه محققساخته استفاده شد.
گویههای این پرسشنامه با استفاده از مطالعات قبلی و مقاالت ثبتشده جمعآوری شد .در
1.Ozer, I.
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این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط استاد راهنما و متخصصان علوم
تربیتی و علوم اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت .همچنین برای بررسی پایایی پژوهش از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و این ضریب برای همه متغیرها باالی  ./3بود که پایایی
قابل قبولی است .پژوهش حاضر پس از تکمیل پرسشنامه ،دادههای گردآوریشده ،بر اساس
مقیاسهای اندازه گیری متغیرها کدگذاری شده و با نرمافزار  spssنسخه  09پردازش و
تجزیهوتحلیل شد .روشهای موردنظر برای تجزیهوتحلیل شامل :روشهای توصیفی شامل
معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی و جهت آزمون فرضیهها از آزمون همبستگی اسپیرمن
و آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده گردید.

یافتهها
جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان
متغیر
سن

تحصیالت

میزان تحصیالت والدین

زیر  01سال

31/0

 01تا  06سال

10/9

 03تا  09سال

36/6

دوره دوم

33/1

دوره اول

33/6

زیر دیپلم

32/1

دیپلم

33/9

فوقدیپلم

06/0

لیسانس

31/1

فوقلیسانس

00/3

دکتری

1 /9

بر اساس نتایج بهدستآمده بیشترین تعداد افراد نمونه آماری را افراد بین  06-01سال
تشکیل میدهد.
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همچنین بیشترین تعداد پاسخگویان را دانشآموزان دوره دوم متوسطه تشکیل میدهد.
بیشترین تعداد پاسخگویان را والدین با مدرک لیسانس تشکیل میدهد.
از طرفی  62/31پاسخگویان از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده کردند و 26/31
درصد پاسخگویان از شبکههای اجتماعی استفاده نکردند .نتایج نشان داد که  22/31درصد
پاسخگویان بین  1-3ساعت از شبکههای اجتماعی استفاده کردند و  01/63درصد
پاسخگویان بیش از  1ساعت در روز از شبکههای اجتماعی استفاده کردند .طبق نتایج 19/31
درصد پاسخگویان انگیزه استفاده از شبکههای اجتماعی را سرگرمی بیان کردند و 01/23
درصد پاسخگویان انگیزه استفاده از شبکههای اجتماعی را آموزش و با کمترین فراوانی
عنوان کردند.
فرضیه اول :بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی
دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .2آزمون همبستگی اسپیرمن جهت سنجش رابطه بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی با عملکرد تحصیلی
متغیرها
عملکرد تحصیلی

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

تعداد

-1/301

1/1391

061

طبق جدول  3ضریب همبستگی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با
عملکرد تحصیلی نشان میدهد که ( )r=-1/301همبستگی معنادار ( )P=1/139مابین این دو
متغیر وجود دارد و همچنین منفی بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

متغیر با کاهش متغیر دیگراست .لذا با افزایش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
 30درصد متغیر عملکرد تحصیلی کاهش یافته است و از عوامل مؤثر بر روی این دو متغیر
در حدود  30درصد بهصورت مشترک بین دو متغیر است .ازاینرو فرضیه پژوهش مورد
تأیید قرار میگیرد .بهعبارتدیگر بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان شهر اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.
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فرضیه دوم :بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی
دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .3آزمون همبستگی اسپیرمن جهت سنجش رابطه بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی با عملکرد تحصیلی
متغیرها
عملکرد تحصیلی

شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

تعداد

-1/131

1/111

061

طبق جدول  2ضریب همبستگی بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با
عملکرد تحصیلی نشان میدهد که ( )r=-1/131همبستگی معنادار ( )P=1/111مابین این دو
متغیر وجود دارد و همچنین منفی بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک
متغیر با کاهش متغیر دیگراست .لذا با افزایش شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
 13درصد متغیر عملکرد تحصیلی کاهش یافته است .از عوامل مؤثر بر روی این دو متغیر در
حدود  13درصد بهصورت مشترک بین دو متغیر است؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز مورد
تأیید قرار میگیرد .بهعبارتدیگر بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی
دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .4آزمون همبستگی اسپیرمن جهت سنجش رابطه بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی

متغیرها
عملکرد تحصیلی

زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
ضریب همبستگی اسپیرمن

سطح معناداری

تعداد

-1/216

1/111

061

طبق جدول  1ضریب همبستگی بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با
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متغیر وجود دارد .همچنین منفی بودن این ضریب نشانگر تغییرات در جهت افزایش یک
متغیر با کاهش متغیر دیگراست .لذا با افزایش زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
 21/6درصد متغیر عملکرد تحصیلی کاهش یافته است .از عوامل مؤثر بر روی این دو متغیر
در حدود  21/6درصد بهصورت مشترک بین دو متغیر است .لذا فرضیه پژوهش مورد تأیید
قرار میگیرد .بهعبارتدیگر بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .5نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن
متغیر

رتبه

تلگرام

2/31

اینستاگرام

2/30

فیسبوک

0/12

بر اساس نتایج آزمون فریدمن سطح پوشش آماره آزمون از  1درصد کمتر است که این
بیانگر تفاوت نقش شبکهها ی اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان اردبیلی
است .جدول  1نشان میدهد که اینستاگرام بیشترین و فیسبوک کمترین تأثیر را بر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان داشته است.

بحث و نتیجهگیری
نتیجه فرضیه  0بیانگر این است که بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد
تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

کرمی ( ،)0291ربیعی و محمدزاده یزد ( ،)0293فتحی و مختارپور ( )0292و استوالک،
وندربرگ ،بورکلوند و ویس ( )3100همخوانی دارد .استفاده از رسانههای اجتماعی در
مدارس عربستان سعودی سبب کاهش در عملکرد تحصیلی دانشآموزان شده است (ایسام،
باسیت و صوفیا .)3101 ،در همین زمینه کاستلز ،0913( 0ترجمه علیقلیان و خاکباز)0291 ،
معتقد است اینترنت شکل نوینی از ارتباطات را رواج میدهد در چنین فرایندی است که
1. Castells, M.
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کاربران قدرت انتخاب مییابند و قادرند نوع پیامهایی را که مایلاند دریافت کنند ،انتخاب
کرده و با سایر کاربران به کنش بپردازند .بهاینترتیب تعاملی بودن از مهمترین ویژگی
ارتباطات نوین قلمداد میشود که در آن دسترسی کاربران در هر چارچوب زمانی و مکانی
امری شدنی است ،بهطوریکه کاربران ارتباطات را در مقیاس محدودتر ،کوچکتر و
شخصیتر نسبت به ارتباطات سنتی تجربه میکنند .چنین ویژگی فرصت ارتباطات چند سویه
و بازخورد سریع را یکبار دیگر برای کاربران فراهم میکند.
نتیجه فرضیه  3بیانگر این است که بین شدت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد؛ که با نتایج پژوهشهای ربیعی
و محمدزاده یزد ( ،)0293کارپینسکی و همکاران ( )3102و بالنکو ،مارکو و کازاس

0

( )3106همسو است .شبکههای اجتماعی موبایلی کاربران نوعی خاصی از تعامالت اجتماعی
را تجربه میکنند که تا حدودی در تقابل با تعامالت اجتماعی سنتی است .درواقع این تجربه
متناظر بر تعامالتی است که بعضاً در راستای هنجارها و قواعد رایج زندگی اجتماعی قرار
نمیگیرد و کاربران به دلیل چنین ویژگی ،ترغیب میشوند فارغ از هنجارهای حاکم در
جامعه با خیالی آسوده در چنین فضاهایی فعالیت کنند .پژوهش حاضر نشان میدهد در
شبکههای اجتماعی موبایلی کاربران با ساختارشکنی قواعد فضای واقعی ،زندگی بیقید و
محدودیتی را تجربه کنند که پیشازاین اگر در دنیای واقعی میخواستند چنین رویهای را
در پیش بگیرند تبعات رسمی و غیررسمی بهعنوان عامل بازدارنده ،عمل میکرد.
نتیجه فرضیه  2بیانگر این است که بین زمان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با
عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد که با نتایج پژوهشهای
زندوانیان ،حیدری ،اقری و عطارزاده ( )0293همخوانی دارد .بر اساس نظریه حباب فیلتر
شبکههای اجتماعی موبایلی باعث میشوند کاربران تمرکزشان تنها بر مباحث و محتواهایی
که عالقهمند هستند باقی بمانند و در گشودن افقهای جدید بر آنها تا حدودی ضعف دارند؛
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استوالک ،وندربرگ ،بورکلوند و ویس ( ،)3100ایسام ،باسیت و صوفیا ( )3101و

1. Blanco. T., Marco, A. & Casas, R.
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این مسئله زمانی قابلتأمل میشود که به نتایج این پژوهش استناد شود .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که استفاده کاربران شبکههای اجتماعی موبایلی عالقهمند به محتواهای سرگرمیان
هستند تا سایر کارکردهای آن.
عوامل مؤثری بسیاری میتواند در عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر داشته باشد .در
پژوهش حاضر به بررسی استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی
دانشآموزان شهر اردبیل پرداخته شد و در این خصوص متغیرهای شدت استفاده ،زمان
استفاده ،نحوه استفاده و عملکرد تحصیلی بهعنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شد.
دلیل پایین بودن میانگین نمرات دانشآموزان را نمیتوان صرفاً بیکیفیت آموزش
دانست .دانشآموزان خیلی درگیر فضای مجازی هستند کیفیت کتابها نسبت به گذشته
افزایش یافته اما دانشآموزان درگیر مسائلی هستند که به کیفیت درس دادن معلم مربوط
نمیشود .درمجموع میتوان گفت که مؤلفههای مختلف ،شبکههای اجتماعی مجازی باعث
کاهش و افت عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود .نتایج نشان داد که عواملی مانند شدت
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،نحوه و انگیزه استفاده از شبکههای اجتماعی و زمان
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی رابطه منفی معناداری با عملکرد تحصیلی دانشآموزان
در شهرستان اردبیل دارند .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میگردد:
 مدیران مدارس و خانوادهها نسبت به تبلیغات و معرفی مزایا و معایب استفاده از شبکههایاجتماعی مجازی و همچنین فرهنگسازی استفاده از شبکههای اجتماعی و غیره تالش کنند.
 زمانبندی و برنامهریزی در خانواده برای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی پیشنهادمیگردد.
سال سوم ،شماره  ،01بهار 96

02

 پیشنهاد میگردد صداوسیمای و رسانههای عمومی جهت تبلیغ و آشنایی هر چه بیشترمردم با شبکههای اجتماعی و مزایا و معایب آن را در برنامه مدون و اجرایی داشته باشند و
تبلیغات و معرفی شبکههای اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر دانشآموزان را در اولویت کار
قرار دهند.
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حسینآبادی ،مریم .)0290( .شبکههای اجتماعی معرف سبکی از زندگی (نگاهی به تأثیر
شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی کاربران) ،روزنامه رسالت.6-3 ،3693 ،
ربیعی ،علی و محمدزاده یزد ،فرشته .)0293( .آسیبشناسی فضای مجازی :بررسی تأثیر
استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی دانشجویان .فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی،
.61- 12 ،)6( 3
فضای مجازی در بین دانشآموزان دختر .فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات،
.306- 091 ،)32(01
ستارزاده ،داوود .)0296( .بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن.
فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی.013 -031 ،)01(2 ،
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زندوانیان ،احمد؛ حیدری ،مریم؛ اقری ،ریحانه و عطارزاده ،فاطمه .)0293( .آسیبهای
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فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

شکرکن ،حسین؛ حقیقی ،جمال و پوالدی ،محمدعلی .)0239( .بررسی عوامل مهم افت

تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه شهر اهواز .فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی
اهواز.001 -012 ،)2(3 ،

علیخانی ،حسین .)0292( .پیامدهای منفی پنهان محیط اجتماعی متوسطه شهر اصفهان و ارائه
راهکارهایی برای کاهش پیامدهای منفی ،پایاننامه کارشناسی ارشد برنامهریزی
درسی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
فتحی ،سروش و مختارپور ،مهدی .)0292( .بررسی نقش و تأثیر رسانههای نوین تصویری
در تغییر سبک زندگی (موردمطالعه :دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)،
فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران.009- 010 ،)3(6 ،
کاستلز ،مانوئل .)0913( .عصر اطالعات ،اقتصاد ،جامعه و فرهنگ و ظهور جامعه شبکهای،
ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز ( .)0291تهران :گام نو.
کرمی ،ابوالفضل .)0291( .عنوان بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان دبیرستان .فصلنامه پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
بجنورد.009 -012 ،)3(1 ،
لطفآبادی ،حسین .)0291( .روانشناسی تربیتی ،تهران :سمت.
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