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 بیا تلفین همیراه    مبتنیی بیر   هیای اجتمیاعی مجیازی   استفاده از شبکه بینرابطه هدف پژوهش حاضر بررسی  چكيده:

بود. روش پیژوهش تویییفی از نیو      رجندیب یدانش اه علوم پزشک انیدانشجو ی درلیتحص درگیری تحصیلی و عملکرد

-89ن دانشکده پیراپزشکی دانش اه علوم پزشکی بیرجنید در سیال تحصییلی    همبست ی و جامعه آماری کلیه دانشجویا

نفر انتخاب شدند.  105نفری دانشجویان، تعداد  981و جامعه  ایگیری تصادفی طبقهبود. با توجه به روش نمونه 5981

ان، مقییا  درگییری   های اجتماعی مجازی خدایاری و همکارهای استفاده از شبکهها از پرسشنامهآوری دادهبرای جمع

زمان اختصیا  داده شیده بیه     تحصیلی اسچوفیلی و همکاران و پیشرفت تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین

. میزان دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد تحصیلی های متغیر درگیریمؤلفهبا  ی اجتماعی مجازیهاشبکه

با هم تفاوت معناداری ندارد. همچنیین بیین زمیان اختصیا  داده شیده بیه        درگیری تحصیلی دانشجویان پسر و دختر

ها با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجیود دارد  و بیین میدت    های اجتماعی و مدت عضویت در شبکهشبکه

طیه مببیت و   مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات و مدت مطالعه روزانیه در زمیان امتحانیات بیا پیشیرفت تحصییلی راب      

میدت مطالعیه روزانیه در    بیا   مجازی های اجتماعیشبکه مدت عضویت دربین اما نتایج نشان داد   معناداری وجود دارد

های اجتماعی مجازی بیا میدت مطالعیه روزانیه در زمیان غییر       زمان امتحانات و بین زمان اختصا  داده شده به شبکه

دربیاره گ یون ی    سیازی فرهنگ برای های آموزشیشود دورهیشنهاد می. پرابطه منفی و معناداری وجود دارد امتحانات

های علمی مجازی در جهت بهبود و تقویت یادگیری و های مجازی و آشنایی دانشجویان با شبکهاستفاده علمی از شبکه

 مشغولیت تحصیلی دانشجویان تشکیل گردد. 

 د تحصیلی.شبکه اجتماعی مجازی، درگیری تحصیلی، عملکر واژگان کليدی:
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 مقدمه

کنیم. عصری کیه در  ندگی میا زهعصر شبکه در ما     

یین،  الهیای گونیاگون اجتمیاعی آن   بکهگییری شی  آن شکل

رسانی نوینی به عریه گسیترده   الهای ارتباطی و اطشیوه

)خییدایاری و  ارتباطییات اجتمییاعی معرفییی کییرده اسییت  

هییایی کییه (. امییروزه، جهییانی بییا ویژگییی5989 ،همکییاران

ای و اینترنتی آن را رقیم زده اسیت، پدیید    ارتباطات رایانه

شده اسیت تیا جامعییت،     ای باعثآمده است. جامعه شبکه

متنیو    یهیا حیوزه سیازی فناورانیه بیه    پیچیدگی و شبکه

زنیدگی و آموزشیی نفییود کنید. یکییی از امکانیات فنییاوری     

هیای  اطالعات و ارتباطات مبنیی بیر ابزارهیای وب، شیبکه    

( Virtual Social Networksاجتمییاعی مجییازی ) 

(. توسیعه و کیاربرد   5984 ،باشیند )آرییانی و همکیاران   می

هیای آموزشیی،   های اطالعات و ارتباطیات در نایام  وریفنا

بر فرایند آمیوزش و ییادگیری    هاآنیرفاً به تأثیر مستقیم 

خیا  اینترنیت و    طوربهها و شود. این فناوریخالیه نمی

ی وب پیوسته در زندگی روزمره مردم نقیش دارنید   شبکه

مجازی بیا قالی     یهاشبکه(. عنوان 5999 ،آبادی)ابراهیم

در دانشیی اه  5890وزی بییرای نخسییتین بییار در سییال امییر

آمریکیا مطیرش شید )آرییانی و      متحیده االتیی اایلینویز در 

ات و جامعییه العییبییا ورود بییه عصییر اط(. 5984 ،همکییاران

ت تکنولیوییکی  الها شاهد تحوای، ما در بیشتر حوزهشبکه

های جدید که بر اثر ادغام از جمله پدیدهم. گوناگون هستی

هیای اخییر شیکل    مختلی  ارتبیاطی در سیال    هایفناوری

هیا بیا   های اجتماعی مجازی است. این شبکهگرفته، شبکه

انیید در  هییای رای ییان از کییاربران توانسییته    عضییوگیری

های مختل  نقشی اساسیی بیر عهیده داشیته     سازیجریان

 امروزه کمتیر کسیی در  (. 5989 ،د )امیرپور و گریوانیباشن

ای شیده  عصیر تیازه   واردکند که جهان این گزاره شك می

هیای  است. شبکه عاتالاط یافتن نماد آن اهمیت است که

عصیر   در گیاار تیأثیر  بسییار  هایرسانه از اجتماعی مجازی

ارتبیاطی،   ها و وسایلهمانند سایر رسانه حاضر هستند که

گند سیال اخییر وارد    بوده و در طول محصول غرب اساساً

(. 5989 ،ارانپیور و همکی  )عیدلی  اسیت  کشور ایران شیده 

هیا و  هستند که افیراد، گیروه   بستریهای اجتماعی، شبکه

پیرامون یك یا گند ویژگیی مشیتر     هاها، در آنسازمان

عات، مطالی  و محتواهیای خیود را    طالآیند و اگرد هم می

هیا  گاارند. سرعت رشد این شبکهمی با یکدی ر به اشترا 

هیای  کهترین شببه حدی است که مجمو  کاربران معروف

 اجتماعی اینترنت، به بیشیتر از ییك میلییارد نفیر رسییده     

های اجتماعی در ایران نیز در حیال گسیترش   شبکه .است

)مجیردی و   باشید در بیین جوانیان میی    ژهیی وبیه  روزافزون

هیای اجتمیاعی در   (. در حال حاضر شبکه5989 ،همکاران

بین کاربران گنان مورد استفاده قرار گرفته که بیه جیر ت   

هیای اراهیه   سیروی   نیرگیاارتر یتأثتوان گفت یکی از می

های اخیر تحیول شی رفی در نایام    شده است که در سال

آورده اسیت   بیه وجیود  اجتماعی کشورهای مختل  جهان 

( و افییراد زیییادی از جملییه   5984 ،)آریییایی و همکییاران 

هییای اجتمییاعی دانشییجویان سراسییر دنیییا در اییین شییبکه

های اجتماعی، اسیتفاده از  با پیدایش شبکهعضویت دارند. 

 از زنیدگی بسییاری از   یریناپیا ییجیدا ها جیز   این شبکه

دانشجویان شده است کیه بیر روی کلییه جوانی  زنیدگی      

دانشجویی، از جملیه مییزان مطالعیه و عملکیرد تحصییلی      

 ،نییا و همکیاران  )جیوادی  ، تأثیر مستقیم داشته استهاآن

هیا سیب    هگونیه شیبک  هرگند که فعالیت در ایین (. 5985

 ،شیود )پمکیك و همکیاران   تان میی تسهیل ارتباط با دوسی 

بیا کیاهش زمیان مطالعیه      ،ن(، ولی به همیان مییزا  1008

گییردد ل مییید تحصیییجویان سییب  اخییتالل در رونییدانشیی

(  بنابراین مطالعیه و بررسیی   5981 ،نیا و همکاران)جوادی

هیای اجتمیاعی بیر ابعیاد مختلی       نقش استفاده از شیبکه 

جویان، از جملییه درگیییری تحصیییلی و   تحصیییلی دانشیی 

باشید. ایجیاد   پیشرفت تحصیلی دانشیجویان ضیروری میی   

بتواننید در تحصییالت    کیه یطیور بهان یزه در دانشجویان 

هیای مهیم در زمینیه ارتقیای     موفق باشند یکی از گیالش 

هیای  تیرین شیاخ   کیفیت آمیوزش اسیت. یکیی از مهیم    

 کیفیییت آمییوزش، درگیییری تحصیییلی   یدهنییدهنشییان

درگییری  (. 5989 ،انشجویان است )یییامی و همکیاران  د

ی تحصیییلی عامییل بسیییار مهمییی در رسیییدن بییه تجربییه 
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)مهنیا و   شیود یادگیری و موفقیت تحصیلی محسیوب میی  

 ای اسیت کیه  سیازه  درگیری تحصیلی (.5981 ،پسندطالع

بییرای اولییین بییار جهییت در  و تبیییین افییت و شکسییت  

و اساسیی بیرای   پاییه   عنیوان بیه تحصیلی مطرش گردیید و  

ی تعلیم و تربیت میدنار  گرایانه در حوزههای ایالشتالش

  5985 ،  زرنیگ 5991 ،عابیدینی و همکیاران  ) قرار گرفت

(. درگیییری تحصیییلی نییوعی 5989 ،پییور و همکییارانقییدم

شییناختی و تییالش مسییتقیم بییرای  گییااری روانسییرمایه

ها و هنرهایی یادگیری، فهمیدن و تسلط در دانش، مهارت

 هیا آنهای تحصیلی برای ارتقیای  ت که در واقع فعالیتاس

مفهییوم (. 5981 ،گیییرد )یییابر و پاشاشییریفییییورت مییی

درگیری تحصیلی به کیفیت تالشی که دانشجویان ییرف  

مستقیم  یورتبهکنند تا های هدفمند آموزشی میفعالیت

)حجیازی و   به نتایج مطلوب دست یابنید، نییز اشیاره دارد   

   (.5991 ،همکاران

هیای  است که مؤلفیه  یگندبعدای درگیری تحصیلی سازه

(. سیه  5999 ،شناختی، رفتاری و عیاطفی دارد )عابیدینی  

شییوند  مطالعییه مییی معمییوالًنییو  درگیییری تحصیییلی کییه 

ان یزشیی  رفتیاری و درگییری  شیناختی، درگییری  درگیری

(. فیردریک   5981 ،هستند )غالمعلی لواسانی و همکاران

ننید، ایین ابعیاد فراینیدهای مجیزا از      کو همکاران بیان می

روابیط درونیی و پوییا برقیرار      هیا آنیکدی ر نیستند و بین 

درگییری تحصییلی ییك    (. 5989 ،است )بحری و یوسیفی 

گااری و رفتار درگیرانه را است که سرمایه یگندبعدسازه 

 و موفقیییت کنییدهییای یییادگیری تویییی  میییدر فعالیییت

مسیتقیم تضیمین   رتحصیلی دانشیجویان را بیه شیکل غیی    

(. این متغییر مشیتمل   5981 ،پسند)مهنا و طالع ایدمنمی

مشیغول انجیام    هیا آنبر کلیه فرایندهایی است که فرد بیا  

(. از 5981 ،شود )یابر و پاشاشیریفی دادن یك تکلی  می

(، ایین درگییری بییان ر ورود    1004نار رییو و همکیاران )  

ی لواسانی فعال فرد در یك تکلی  یا فعالیت است )غالمعل

(. عوامل متعددی نایر میزان احسیا   5999 ،و همکاران

تعلیق بیه مدرسیه، عالقییه کلیی بیه مدرسیه، درگیییری در       

آموزان های شخصیتی دانشهای فوق برنامه، ویژگیفعالیت

تواند بر ابعاد مختلی  درگییری   کال  در  می و ساختار

 ،نآموزان اثرگاار باشد )ابوالمعالی و همکاراتحصیلی دانش

هیای زییادی را   ها و شیوهدرگیری تحصیلی شکل(. 5985

گیرد. بیرای مبیال، درگییری بیه گسیتره فعالییت       میر برد

در  هیا آنمیزان درگییری   دانشجویان در تکالی  یادگیری،

 ها در کال  در ،های دانش اهی و فعال بودن آنفعالیت

 هییای هدفمنیید آموزشییی،  کیفیییت تییالش در فعالیییت  

ها ها با فرهنگ دانش اه و ارتباط خوب آنآن یریپاانطباق

 ،پسیند )مهنیا و طیالع   اشیاره دارد  همسیاالن  با معلمیان و 

درگیری ییا   ی مقابل درگیری تحصیلی، عدمنقطه(. 5981

ش نکیردن و نداشیتن میداومت    التفاوتی است که بیر تی  بی

ش و رها کردن تکلی  بیروز  الت عدم یورتبهاشاره دارد و 

درگیییری  عییدم کنید، بیییان مییی (5898) ین. فی نمایییدمیی 

زم الگااری آموزان سرمایهشود که دانشتحصیلی باعث می

اسیکینر و   و  تکالی  درسی خود انجام ندهند کافی برای و

هیجانات منفیی از   کهکنند (، نیز بیان می1008همکاران )

 کسالت را تجربه نمایند  قبیل خست ی، غم ینی و احسا

به عقیده فردریک  و همکیاران  (. 5989 ،)بحری و یوسفی

ای بیر درگییری   فزاینده طوربه(، محققان و مربیان 1004)

عاملی برای پرداختن به مشکالت ناشیی   عنوانبهتحصیلی 

خود بی ان ی و نرخ بیاالی تیر    آموز و ازاز خست ی دانش

 (. 1051 ،اند )وایورل و همکارانتحصیل متمرکز بوده

یی االآموزانی که در سطوش بشداند انها نشان دادهپژوهش

انید و  دنبال یادگیری از درگیری تحصیلی هستند بیشتر به

 ،)موسیوی و همکیاران   برنید بیشیتر بهیره میی    از یادگیری

 کییهیهن ییام، تییوان گفییت بییدین ترتییی  مییی  (. 5984

و اعمیال   کیار، احساسیات  فرییق ا طنه از عاالفآموزان دانش

 فقییت امیر مو  شیوند، ایین  خود در امور مدرسه درگیر میی 

تیر  تحصییل آنیان جلیوگیری      زایش داده و ازفا را اهآن

« درگییری تحصییلی  (. »5989 ،کند )بحری و یوسیفی می

راه  تیی و تربیك متغیر، به حوزه مطالعات تعلییم   عنوانبه

هییایی در یافتییه اسییت و در اییین زمینییه تییاکنون پییژوهش

های آموزشی انجام گرفته است. پژوهش جانو  و سازمان

کاران نشان داد که درگیری تحصیلی ارتبیاط نزدیکیی   هم
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حتیی دانشیجویان    کیه یطیور بهبا عوامل دانش اهی دارد، 

به تحصیل تحت تأثیر عوامیل منفیی دانشی اهی     مندعالقه

(. 5989 ،کننیید )ییییامی و همکییارانتییر  تحصیییل مییی

نشیان  ها در زمینیه درگییری تحصییلی    های پژوهشیافته

ی فیردی ماننید راهبردهیای    هدهد که عوامیل گندگانی  می

حمیایتی   و محیطی مانند رفتارهیای آموزشیی و   یادگیری

و روابیط بیا    های خانوادگی و حماییت والیدین  زمینه ،ممعل

بر درگیری هیجیانی و شیناختی دانشیجویان در     ساالنهم

 ،پسیند )مهنیا و طیالع   های دانش اهی تیأثیر دارنید  فعالیت

 بتییوان گییرا داده اسییت کییه هییا نشییانپییژوهش(. 5981

و  درگییر مسیاهل تحصییلی    بیشیتر  گیه ررا هی  شجویاندان

علمیی   ییت توان بیه موفق می تکالی  یادگیری کرد، بیشتر

دهد که روابیط  . ادبیات پژوهشی نشان میبود آنان امیدوار

حضوری، الکترونیکی و مجازی در محیط آموزشیی نقیش   

بسیار حیاتی در ارتقیای رفتارهیای اجتمیاعی مطلیوب در     

ر  داشته و این امر متعاقباً یادگیری دانشیجویان  کال  د

 ،دهد )عباسی و همکاراندر دانش اه را تحت تأثیر قرار می

(. بنابراین با توجه به مطال  دکر شیده، اسیتفاده از   5984

توانید عملکیرد فیردی و    های اجتماعی مجیازی میی  شبکه

تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در نایام آموزشیی،   

ت تحصیییلی مطلییوب، عملکردهییای مییورد انتاییار  پیشییرف

شود از این لحاظ با توجه به اسیتفاده  میدانشجویان تلقی 

هییای اجتمییاعی مجییازی، روزافییزون دانشییجویان از شییبکه

هیای اجتمیاعی در فراینید    مطالعه و بررسیی نقیش شیبکه   

رسید.  نایر میی  آموزش و یادگیری دانشجویان ضروری بیه 

کیی از مباحیث مهیم در    پیشرفت تحصییلی و ییادگیری ی  

اللهیی و  باشد )فیر  شناسی میحوزه تعلیم و تربیت و روان

(. پیشرفت تحصیلی همواره میورد توجیه   5981 ،همکاران

  .پژوهش ران و محققان بوده است

پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار ییادگیری آموزشی اهی   

ای از وضییعیت تحصیییلی فراگیییران اسییت کییه بییه جلییوه 

نشجو اشاره دارد. این جلوه ممکین اسیت   آموز و یا دادانش

ای هبر اسا  نمره یك دوره، میان ین نمرات برای مجموعی 

هییای از درو  در یییك دوره و یییا میییان ین نمییرات دوره 

مختل  نشان داده شود. میزانی که از این مقدار ییادگیری  

دسیت   آموزش اهی تحیت عنیوان پیشیرفت تحصییلی بیه     

ی موفقیت علمی در هیر  هایکی از شاخ  عنوانبهآید می

بیر ایین   (. 5989 ،بخشایش) شودناام آموزشی قلمداد می

گیااران نایام   اسا  پیشرفت تحصیلی از سیوی سیاسیت  

توجیه   ها همیشیه میورد  آموزشی، اولیای مدرسه و خانواده

تعییدادی از  هرسییاله( 1008ت. یییو )جییدی بییوده اسیی  

های مختل  علوم پزشکی مشروط شیده،  دانشجویان رشته

ت خیود را  التواننید تحصیی  حصیل نموده و ییا نمیی  تر  ت

موقییع بییه پایییان برسییانند. کییاهش عملکییرد تحصیییلی  بییه

بخش به سیطحی نیامطلوب،   دانشجویان از سطحی رضایت

ف الآموزشی است که با اتی  هایت مهم ناامالیکی از مشک

های جاری، سیرخوردگی و از دسیت رفیتن روحییه     هزینه

هیای  استعدادها و توانیایی فراگیران، جلوگیری از شکوفایی 

فردی، خسارات زیادی را به دانشجو، خانواده وی، دانش اه 

(. عوامییل 5981 ،)دشییت بزرگییی کنییدوارد مییی و جامعییه

ای، کمییت و کیفییت ییادگیری    پیچیده و گیاه ناشیناخته  

دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنیان را تحیت تیأثیر قیرار     

مجیازی بیا    هیای . شبکه(5919 ،دهد )شکرکن و باقریمی

های اشترا  دانش و اطالعیات،  ها و قابلیتتوجه به ویژگی

و جااب بیودن   کنندهسرگرمتعاملی بودن، بازخورد سریع، 

تواند تأثیرات متفاوتی را بر ( می1055 ،)گرانیتز و کارنیگ

علیم و   در عرییه یادگیرندکان در ناام آموزشیی ب یاارد.   

 حییوزه هییای اجتمییاعی مجییازی، تعلیییم و تربیییت شییبکه 

حقیقییاتی بییرای اطالعییات جییامع دانشییجویان اسییت کییه ت

ای باشند. پژوهش ران در مطالعهیدر حال رشد م سرعتبه

هیای اجتمیاعی   در مورد کاربست شبکه 1050که در سال 

انید  مجازی در آموزش عالی بر روی دانشجویان انجام داده

های شبکه اجتماعی نشان دادند، با ادغام ابزارها و سروی 

تواننید در  ر سیستم یادگیری الکترونیکیی، کیاربران میی   د

هییای مختلیی  ارتبییاط هییا، مییدار  و دانشیی اهآموزشیی اه

ای با یکدی ر داشته باشند و جامعه مجازی ایجیاد  گسترده

 (.  5984 ،نمایند )آریانی و همکاران
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 های اجتمیاعی مجیازی بیر   در مورد تأثیر استفاده از شبکه

تاکنون مطالعات مختلفی در  عملکرد تحصیلی دانشجویان،

مختلفیی اسیت. در    جدهنده نتایدنیا انجام گرفته که نشان

که ارتباط بین استفاده از ( 1009اندرز )مطالعه کولك و س

ررسیی شیده اسیت، بیین     ی بو عملکرد تحصییل   بوفی 

بییو  و کننییده از فییی معییدل کییل دانشییجویان اسییتفاده

تفیاوتی وجیود    کردنید دانشجویانی که از آن استفاده نمیی 

ی از سییوی دی ییر کریشیینر و کارپینسییک . نداشییته اسییت

بیو ،  کنندگان از فیی  گزارش دادند که استفاده( 1050)

معدل کل کمتری داشته و ساعات کمتیری را بیه مطالعیه    

در تحقیقییی  (1055) و همکییاراند. اسییتوال  انییپرداختییه

طیور میداوم از شیبکه    اند که دانشجویانی که بیه نشان داده

کنند در هفته ییك تیا پینج سیاعت     استفاده می بو  یف

دانشییجویانی کییه عضییو  کییهیدرحییالکننیید مطالعییه مییی

 سیاعت در هفتیه بیه    51تا  55های مجازی نیستند شبکه

ای بیا عنیوان   مطالعیه ( در 1059پردازند. فُری )مطالعه می

های اجتماعی بر پیشرفت تحصییلی  های شبکهتأثیر سایت

شی اه ماییدوگوری، ایالیت برنیو،     دانشجویان مهندسیی دان 

های اجتمیاعی  شبکه نیجریه به این نتیجه رسید که سایت

امیا در مطالعیه مادییا و      تأثیری بر عملکرد تحصیلی ندارد

که بر روی دانشیجویان رشیته پزشیکی     (1059) همکاران

ای عک  رسیدند به این ییورت کیه   انجام دادند به نتیجه

هیای اجتمییاعی  کهدانشیجویان رشیته پزشییکی کیه از شییب   

تری بیه  کردند عملکرد تحصیلی ضعی مجازی استفاده می

 . کردند داشتندکه استفاده نمی نسبت سایرین

( به این 5984در پژوهش دی ری نیز آریانی و همکارانش )

های اجتماعی با اتکا بیه ررفییت   نتیجه رسیدند که شبکه

انید باعیث   هیایی کیه شیکل داده   فرامتنی خیود در ارتبیاط  

هیای  های پژوهشی دانشجویان کاربر شیبکه فزایش قابلیتا

داوودی و همکیاران  اند. مجازی، در مقایسه با سایرین شده

که در رابطه اسیتفاده از   ندای نشان داددر مطالعه (5980)

اینترنت و عملکیرد تحصییلی دانشیجویان رابطیه مببیت و      

در  (5980)رنجبییر و همکییاران   .وجییود دارد یداریمعنیی

که با افیزایش مییزان اسیتفاده از     ندنشان داد خودتحقیق 

یابید و  اینترنت عملکرد تحصیلی و سالمت روان کاهش می

نیز هر گه افراد استفاده ارتبیاطی و تفریحیی بیشیتری بیا     

سیالمت روان   اینترنت داشته باشیند عملکیرد تحصییلی و   

نییا و همکیاران   ی جیوادی در مطالعه .یابدها کاهش میآن

ج نشان داد که دانشجویان با معدل و عملکرد نتای (5985)

تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معیدل  تحصیلی پایین

 .کننید هیای اجتمیاعی اسیتفاده میی    باالتر بیشتر از شیبکه 

ای بیه  ر مطالعه( د5985ان )نوغانی دخت بهمنی و همکار

بیو  در عملکیرد تحصییلی    استفاده از فیی   ریتأثبررسی 

ه شهر مشهد پرداخیت نتیایج نشیان    پسران مقطع متوسط

بیو  سیب  کیاهش عملکیرد     داد که استفاده زیاد از فی 

هیای اجتمیاعی   شیبکه  یطیورکل بیه . تحصیلی شیده اسیت  

تواننید در توسیعه و ارتقیای سیطو آموزشیی و      مجازی می

های در  نقش بسیار مؤثری داشیته باشیند.    العلمی ک

ویان و های اجتمیاعی مجیازی، دانشیج   با استفاده از شبکه

توانند دامنه فرایند یادگیری خود را به خیار  از  اساتید می

گیری از   در  گسترش دهند و با بهرهالهای کمحدوده

های اجتماعی مجازی با یکیدی ر تعامیل   های شبکهفناوری

هیای  برنامیه . عات و تجارب بکردازندالداشته و به تبادل اط

 هییای اجتمییاعی مجییازی نقییش مهمییی در زنییدگیشییبکه

دانشجویان دارند و دانشیجویان نییز بیشیتر وقیت خیود را      

از اهمییت زییادی بیرای     جیه یدرنت ،کننید ها میی یرف آن

 ،)زمانییان  های آموزش و یادگیری برخوردار هستندمحیط

5981 .) 

های اجتماعی های مختلفی در زمینه شبکهاگرگه پژوهش

(، بالگنییو و همکیاران   1009توسط سیندال و همکیاران )  

برترانید و همکیاران    (،1050(، کمکبل و همکاران )1059)

(، برامیول و همکیاران   1050(، کانلی و همکیاران ) 1000)

(، انجام شده است، ولی پژوهشی در زمینیه رابطیه   1008)

های اجتمیاعی مجیازی بیا درگییری     بین استفاده از شبکه

تحصیلی و عملکیرد تحصییلی دانشیجویان تیاکنون انجیام      

گیری علمی افزون بهرهه گسترش روزنشده است. با توجه ب

هیای اجتمیاعی مجیازی،    دانشجویان از شیبکه  یرعلمیغو 

رسید کیه پژوهشیی پیرامیون نقیش      ضروری بیه نایر میی   
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هییای اجتمییاعی مجییازی بییر درگیییری  اسییتفاده از شییبکه

 لیاا  .تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام گییرد 

ا اسیتفاده  این اسا  اکنون این سؤال مطرش است که آی بر

هیای اجتمیاعی مجیازی بیا درگییری تحصییلی و       از شبکه

 عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟

 هاروشمواد و 

پژوهش حاضیر تویییفی و از نیو  همبسیت ی اسیت.           

جامعه آماری ایین پیژوهش شیامل دانشیجویان دانشیکده      

پیراپزشکی دانش اه علیوم پزشیکی بیرجنید کیه در سیال      

نفر مشغول بیه تحصییل    981تعداد  5981 -89تحصیلی 

 یش اهیرشته علوم آزماباشد که از این تعداد در بودند، می

رشته اتاق عمل  ، درنفر 504 یرشته هوشبرنفر، در  555

بودنید.  نفیر   99 یپرتوشناسی ، در رشته تکنولیویی  نفر 84

تصییادفی  یییورتبییهگیییری در اییین پییژوهش نمونییهروش 

کییه از تعییداد افییراد  این ای بییوده اسییت، بییه دلیییل طبقییه

، در نمونیه وجود داشته باشد تناس بههای جامعه زیرگروه

ای اسییتفاده شیید  گیییری تصییادفی طبقییه از روش نمونییه

، دانشیکده  که با مراجعه به مسیئول آمییوزش  یورتنیبد

ه بیییه رشییتاطالعیییات الزم در مییورد تعییداد افیییراد هیییر  

ه شیت رتفکییك جنسییت کس  شد. سک  تعداد افراد هر 

را متناس  با حجیم جامعه تعیین کیرده، بیه ییورتی کیه     

  ه نسبت به جامعیه رعایییت شییود   رشتنسیبت افیراد هیر 

سیک  تعیدادی از دانشیجویان دختر و پسیر کیه نسیبت    

ه متناسی  بیا حجیم    رشیت جنسیت آنیان در نمونییه هییر   

د. در تصییادفی انتخیاب شی    یورتبهه بود، رشتجامعه هر 

آمیاری بیر اسیا  جیدول گرجسیی و       این پژوهش نمونیه 

نفییر از دانشییجویان دانشییکده پیراپزشییکی   105مورگییان 

 دانش اه علوم پزشکی شهر بیرجند انتخاب شد.  

 -از: الی   انید عبیارت ها در این پژوهش ابزار گردآوری داده

مقیا  درگیری تحصیلی: این مقیا  توسیط اسیچوفیلی،   

شید کیه   سیاخته   5889تر، ماسالچ و جکسون در سال لی

-های تحصیلی میمیزان درگیری دانشجویان را در فعالیت

ماده بود که سه زیر مقییا    54سنجد. این مقیا  دارای 

در  کیه یوقت  5،1،9،4،1شود: قدرت )سؤاالت را شامل می

کنم(، حال مطالعه هستم، از نار دهنی احسا  قدرت می

ر ام که تحصییلم پی    دریافته9،1،9،8،50فداکاری )سؤاالت 

  55،51،59،54و جیاب )سیؤاالت    از معنی و هدف است(

گارد( است. در هن ام مطالعه، زمان برایم خیلی سریع می

ای )از ییفر تیا   ها با یك مقیا  لیکرت هفت درجیه سؤال

بندی شدند. حایل جمع نمرات هیر دانشیجو   شش( درجه

 بیه دسیت  میاده، ییك نمیره کلیی بیرای او       54 درمجمو 

زان درگیری تحصییلی اوسیت. بیدین    دهد که مبیّن میمی

 94تیا   0ترتی  دامنه نمره محتمل برای هر دانشجو بیین  

(، ضیری   5981پسند )خواهد بود. در پژوهش مهنا و طالع

اعتبار برای مؤلفه قدرت، فداکاری و جاب به ترتی  برابیر  

و ضری  اعتبیار درگییری    باشدمی 90/0 و 99/0، 91/0با 

(. 5981پسند بود )مهنا و طالع 85/0تحصیلی با روش آلفا 

در پییژوهش حاضییر، ضییری  اعتبییار بییرای مؤلفییه قییدرت، 

فداکاری و جاب با روش آلفای کرونبیاخ بیه ترتیی  برابیر     

  و همچنین ضری  اعتبیار درگییری   11/0و  91/0، 90/0

پرسشینامه   -آمید. ب  به دست 85/0تحصیلی با روش آلفا 

پرسشینامه   های اجتمیاعی مجیازی: ایین   استفاده از شبکه

( 5989توسییط خییدایاری، دانشییور حسییینی و سییعیدی ) 

طیور  ت بیه االسیؤ  سؤال است کیه  11طراحی شد و شامل 

  و بیرای  انید لیکیرت طراحیی شیده     عمده در قالی  طیی  

هییای اجتمییاعی ارزیییابی ابعییاد مختلیی  اسییتفاده از شییبکه

هیا در  گیااری گوییه  مجازی تدوین گشته است. شیوه نمره

تیا   نمره( 1) موافقم اریبسای لیکرت قال  طی  پنج درجه

 1 و 9، 1، 1، 5باشید  سیؤاالت   نمره( می 5) مخالفم اریبس

گااری شده است. همچنین دارای پینج زییر   معکو  نمره

های باشد: میزان استفاده از شبکهمقیا  به شرش دیل می

  1و  9، 1، 4، 9، 1، 5های اجتماعی مجازی، شامل عبارت

هییای اجتمییاعی مجییازی، شییامل  کهنییو  اسییتفاده از شییب

هییای   تنییو  و گسییتردگی شییبکه50و  8، 9هییای عبییارت

  اعتماد داشیتن  59و  51، 55های اجتماعی، شامل عبارت

، 59، 51، 54هیای  های اجتماعی، شیامل عبیارت  به شبکه

رسیانی و ارتبیاط آسیان، شیامل       اطال 10و  58، 59، 51

رای تعییین  . ب11و  19، 11، 14، 19، 11، 15های عبارت
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روایییی پرسشیینامه، از روش محتییوایی یییا یییوری و بییرای 

. ده شده استفای کرونباخ استفاتعیین پایایی، از ضری  آل

های حایل از آزمیون کرونبیاخ نشیان داد کیه همیه      یافته

هیای درگییری تحصییلی، دارای ضیری  آلفیای      زیرمقیا 

 هیای در نایر  داشتند، یعنیی گوییه   10/0کرونباخ باالتر از 

هییا از گرفتییه شییده بییرای سیینجش هییر یییك از مقیییا   

همبست ی درونی باالیی برخوردارند و برای سنجش متغیر 

(. در این 5989 ،اند )خدایاری و همکارانمورد نار مناس 

بیا روش   یطیورکل بهپژوهش، ضری  اعتبار این پرسشنامه 

 ایین  پیشیرفت تحصییلی: در   -آمید.    به دست 91/0آلفا 

 همیان  دانشیجویان  تحصییلی  پیشیرفت  از مناور پژوهش

 دوره آغیاز  از است که دانشجویان تحصیلی نمرات میان ین

 تحصییل  بیه  مشیغول  دانشیجو  کیه  جاری ترم تا تحصیلی

 از نامیه پرسیش  ابتیدای  در کیه  شودباشند را شامل میمی

 پژوهش اجرای برای .کنند ثبت تا شدهخواسته دانشجویان

 هاپرسشنامه، به توزیع پ  از اخا مجوز از دانش اه حاضر،

. پیراپزشیکی اقیدام گردیید    بین دانشیجویان دانشیکده   در

معیار ورود به مطالعه مشغول به تحصیل بودن در دانش اه 

رضیایت بیه    ،5981-89علوم پزشیکی در سیال تحصییلی    

ها بود و معیار شرکت در پژوهش و کامل نمودن پرسشنامه

ی شیرکت در  ها بیرا خرو  از مطالعه عدم رضایت آزمودنی

بود که با مراجعه به  یورتنیبدنحوه انتخاب  پژوهش بود.

دانشجویان  های آموزشی کال  یا کتابخانه و توجیهمحیط

تکمییل گردییده    هیا پرسشینامه درباره هدف کار پژوهشی، 

 بیا  ، پژوهشی ر رعاییت مالحایات اخالقیی    مناوربهاست. 

پی  از  و  پیژوهش  روش و اهیداف  توضییو  و خیود  معرفی

شرکت در پیژوهش   براین آگاهانه دانشجویا رضایت جل 

 و اطمینان دادن جهت محرمانیه مانیدن اطالعیات فیردی،    

هیر ییك از    کیه یطوربه شد. توزیع پرسشنامه 105تعداد 

ها پاسخ دادنید.  یورت انفرادی به پرسشنامهدانشجویان به

بیود. تکمییل   ها حدود یك میاه  آوری دادهازه زمانی جمعب

 10طور متوسط در حیدود  به اختیاری بوده و هاپرسشنامه

ادامه توانستند از کنندگان میمشارکت د.برمیدقیقه زمان 

 محرمانیه بیودن   منایور بیه انصراف دهنید و نییز    همکاری

 مشخصات فیردی ها فاقد اطالعات شخصی آنان پرسشنامه

 spssآمیاری   افزارنرمها، از برای تجزیه و تحلیل دادهبود. 

تفاده شید. بیر اسیا  فرضییات پیژوهش در      اس 11نسخه 

آمیاری تیی مسیتقل     یهیا آزمیون سطو آمار استنباطی از 

ها( و ضری  همبست ی پیرسون مقایسه میان ین مناوربه)

 )جهت بررسی رابطه بین متغیرها(، استفاده شد.  

 ها یافته

 15در پژوهش حاضیر   کنندهشرکتدانشجوی  105از 

درید( بود و  1/94ر زن )نف 590درید( و  9/91نفر مرد )

 بود.  18/10میان ین سنی دانشجویان 

 هاي اجتماعی مجازيبه شبكه شدهدادهها و زمان اختصاص فراوانی دانشجویان از حیث مدت عضویت در شبكه  .1جدول 

هاي اجتماعی مدت عضویت در شبكه

 مجازي

 شش ماهیک تا  عضو نیستم
 کیتا  شش ماه

 سال
 از دو سال بیشتر یک تا دو سال

11(1/7%) 83(11%) 11(11%) 15(17%) 78(1/83%) 

هاي به شبكه شدهدادهزمان اختصاص 

 اجتماعی

 کمتر از یک ساعت کنماستفاده نمی
بین یک تا دو 

 ساعت
 حدود سه ساعت

بین چهار تا پنج 

 ساعت
 بیشتر از شش ساعت

11(1/7%) 55(11%) 17(11%) 57(1/18%) 83(11%) 3(5%) 

 

 .  فراوانی وضعیت مطالعه روزانه دانشجویان در غیر زمان امتحانات و زمان امتحانات1ل جدو

ساعات مطالعه روزانه در غیر زمان 

 امتحانات

 چهار ساعت سه ساعت دو ساعت یک ساعت نیم ساعت صفر ساعت

11 18 11 83 8 1 

ساعات مطالعه روزانه در زمان 

 امتحانات

 سیزده دوازده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو

1 1 11 15 81 51 53 17 13 3 1 
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های اجتماعی جهت بررسی رابطه بین استفاده از شبکه

مجازی و درگیری تحصیلی دانشجویان دانش اه علوم 

 پزشکی از ضری  همبست ی پیرسون استفاده شد. 

 

 

 صیلیهاي اجتماعی مجازي با درگیري تحي بین استفاده از شبكه. رابطه8جدول 

 01/0در سطو  یداریمعن -*                  05/0در سطو  یداریمعن -**

 نام متغیر
مدت عضویت در 

 هاي اجتماعیشبكه

زمان اختصاص داده شده به 

 هاي اجتماعیشبكه
 جذب فداکاري قدرت

     1 هاي اجتماعیمدت عضویت در شبكه

    1 513/3** هاي اجتماعیزمان اختصاص داده شده به شبكه

   1 -111/3** -133/3** قدرت

  1 311/3** -171/3* -131/3 فداکاري

 1 711/3** 715/3** -115/3** -113/3 جذب

 

 میدت عضیویت در  بیین  نتایج جدول فیوق نشیان داد کیه    

و بین زمان اختصیا    مؤلفه قدرت با ی اجتماعیهاشبکه

هیای  مؤلفیه  بیا  های اجتمیاعی مجیازی  داده شده به شبکه

رابطیه منفیی و معنیاداری وجیود      ت، فداکاری و جابقدر

 هیای اجتمیاعی  شیبکه  ، ولی بیین میدت عضیویت در   دارد

دو مؤلفه فداکاری و جاب رابطه معناداری وجود  با مجازی

بیا زمیان    هیا شیبکه  مدت عضویت در بینندارد  همچنین 

های اجتماعی مجازی و بیین  اختصا  داده شده به شبکه

 مببییت و رابطییهری و جییاب هییای قییدرت، فییداکا مؤلفییه

 ود.  شمیمعناداری مشاهده 

هیای اجتمیاعی   جهت بررسی رابطه بین استفاده از شیبکه 

مطالعییه  زمییانمییدتمجییازی بییا پیشییرفت تحصیییلی و   

دانشجویان دانش اه علیوم پزشیکی از ضیری  همبسیت ی     

 پیرسون استفاده شد.  

 مطالعه  زمانمدتپیشرفت تحصیلی و  هاي اجتماعی مجازي با. رابطه بین استفاده از شبكه5جدول 

 01/0در سطو  یداریمعن -*                   05/0در سطو  یداریمعن -**

 پیشرفت تحصیلی نام متغیر
مدت مطالعه روزانه 

 در زمان غیر امتحانات

مدت مطالعه روزانه 

 در زمان امتحانات

زمان اختصاص داده 

هاي شده به شبكه

 اجتماعی

مدت عضویت 

 هاشبكهدر 

     1 پیشرفت تحصیلی

    1 813/3** مدت مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات

   1 833/3** 513/3** مدت مطالعه روزانه در زمان امتحانات

  1 -183/3 -171/3* -888/3** هاي اجتماعیزمان اختصاص داده شده به شبكه

 1 135/3** -133/3* -375/3 -181/3** هامدت عضویت در شبكه

 

نتایج جدول فوق نشان داد که بیین زمیان اختصیا  داده    

ها با های اجتماعی و مدت عضویت در شبکهشده به شبکه

پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، امیا  

بین مدت مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات و در زمیان  

اری امتحانات با پیشرفت تحصییلی رابطیه مببیت و معنیاد    

وجود دارد. همچنین بین زمیان اختصیا  داده شیده بیه     

های اجتماعی با مدت مطالعه روزانیه در زمیان غییر    شبکه

ها با مدت مطالعیه  و بین مدت عضویت در شبکه امتحانات

روزانه در زمان امتحانات رابطه منفیی و معنیاداری وجیود    

بین مدت مطالعه در زمان غییر امتحانیات    طورنیهمدارد. 

 با  

 

 

مدت مطالعه در زمان امتحانات رابطه مببیت و معنیاداری   

 وجود دارد. 

 گيریبحث و نتيجه
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اسیتفاده از   بیین رابطیه  بررسیی   باهیدف این پیژوهش       

 عملکرد درگیری تحصیلی و با های اجتماعی مجازیشبکه

دانشی اه علیوم   دانشکده پیراپزشیکی   انیدانشجو یلیتحص

پیژوهش حاضیر نشیان     انجام گرفت. نتایج رجندیب یپزشک

ی هییازمیان اختصییا  داده شیده بیه شیبکه     داد کیه بیین  

 تحصیییلی هییای درگیییری مؤلفییهبییا  اجتمییاعی مجییازی 

رابطییه منفییی و  )قییدرت، فییداکاری، جییاب(  دانشییجویان

هیای  شیبکه  مدت عضیویت در  معناداری وجود دارد و بین

هییای بییا زمیان اختصییا  داده شییده بیه شییبکه   اجتمیاعی 

د. در شمعناداری مشاهده  مببت و رابطه اجتماعی مجازی

توان گفت که افزایش مییزان اسیتفاده   تبیین این نتایج می

های اجتماعی مجازی با کاهش درگیری تحصیلی از شبکه

دانشجویان همراه است  و به دنبیال آن درگییر نشیدن در    

مساهل تحصیلی و تکالی  ییادگیری باعیث افیت عملکیرد     

ن یافته تیا حیدودی بیا    تحصیلی دانشجویان خواهد شد. ای

(، مطابقیت دارد   5989پیور و همکیاران )  های قدمپژوهش

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین ابعیاد   هاآن

درگیری تحصییلی و افیت تحصییلی همبسیت ی منفیی و      

بییا نتییایج پییژوهش  حییالنیدرعییداری وجییود دارد. معنییی

 بیین ( کیه نشیان داد   5981زییره و همکیاران )  رجبیان ده

هیای  های اجتماعی مجازی و مؤلفهمیزان استفاده از شبکه

ی( درگیری شناختی، رفتاری و ان یزشی )درگیری تحصیلی 

، ناهمسییو اسییت. داری وجییود داردابطییه مببییت و معنیییر

 در بررسیی پیشیینه مطالعیاتی در   ( 1051همچنین پیاور ) 

هیای اجتمیاعی مجیازی بیر     زمینه تأثیر استفاده از شیبکه 

و درگیری تحصیلی یادگیرندگان به ایین   عملکرد تحصیلی

هیای اجتمیاعی   نتیجه رسیده است که در مجمیو  شیبکه  

مجازی بر عملکرد تحصیلی اثیر منفیی ولیی بیر درگییری      

(. 5981 ،)زمانیان های آن اثر مببت داردتحصیلی و مؤلفه

هیای  ژوهشی با عنوان استفاده از شبکهپ (1051ی )بیآلشو

شجویان و عملکرد تحصییلی  اجتماعی مجازی، درگیری دان

دانشجویان بازرگانی در دانشی اه علمیی کیاربردی میالزی     

انجام داد. نتایج نشان داد که هیچ ارتباط مسیتقیمی بیین   

های اجتماعی و عملکرد تحصیلی وجود ندارد. نتیایج  شبکه

هیای اجتمیاعی مجیازی توانیایی     دهد که شیبکه نشان می

زیرا باعث ارتقیای   استفاده در یك محیط یادگیری را دارند

  و سک  موفقییت  الدرگیری تحصیلی دانشجویان در ک

. ایین عیدم همخیوانی را    شودها میو عملکرد تحصیلی آن

توان به متفاوت بیودن جامعیه آمیاری و عیالوه بیراین،      می

توانید از  هیا هیم میی   آوری دادهتفاوت فرهن ی و ابزار جمع

نسیت.  هیا دا دی ر دالییل ناهمسیویی نتیایج ایین پیژوهش     

( هیم در پیژوهش خیود بییان     1001دیوی  و همکیاران ) 

از اینترنیت دگیار    ازحید شیبی کردند که افراد در اسیتفاده  

هیای  مشکالت درسی، شغلی، بین فردی و کاهش فعالییت 

(، 5889شوند. پژوهشی رانی همچیون یانیگ )   هدفمند می

( ارهییار داشییتند کییه 1005( و اندرسییون )1005نییاک  )

اینترنت توسط دانشجویان اعتییادآور   از ازحدشیباستفاده 

 کیه توان بیان کیرد  است. در ادامه جهت توضیو بیشتر می

هییای هرگیه طییول مییدت عضییویت دانشییجویان در شییبکه 

اجتماعی مجازی بیشتر بوده، زمانی را که یرف استفاده از 

اند هم بیشتر بوده و ساعات زیادی را در ها کردهاین شبکه

کردنید و بیالعک     زی سکری میی های مجاها و کانالگروه

توانید دانشیجویان را بیه کیاربرانی دارای     که این قضیه می

و  هیا تبیدیل کنید   اعتیاد خفی  تا شیدید بیه ایین شیبکه    

خست ی و عدم تمرکیز و دقیت کیافی در کیال       جهیدرنت

 در  را به دنبال دارد. 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان درگیری تحصیلی 

تفاوت معناداری ندارد. این یافته، با  باهمن پسران و دخترا

های مرکیز ملیی درگییری تحصییلی آمریکیا همسیو       یافته

باشد، نتایج این مرکز نشان داد تفاوت معنیاداری مییان   می

درگیییری تحصیییلی دختییران و پسییران وجییود نییدارد.     

( 5989با نتایج پیژوهش یییامی و همکیاران )    حالنیدرع

تیر از  تحصیلی دختران بیشکه نشان داد، میزان درگیری 

پسران است ناهمسو است  برعک  مورد فوق، پژوهش هو 

تیر از  و همکارش نشان داد درگیری تحصیلی پسران بییش 

(. ناهمسیویی در  5989 ،دختران است )ییامی و همکاران

توان بیه متفیاوت   نتایج تحقیقات فوق با این پژوهش را می

فرهن یی هیم    بودن جامعه آماری و عیالوه بیراین، تفیاوت   
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هیا  تواند یکی از دالیل متفاوت بودن نتایج این پیژوهش می

 کیه تیوان ارهیار کیرد    دانست. در توضیو یافتیه فیوق میی   

پیایر اسیت کیه    درگیری تحصیلی ییك موقعییت انعطیاف   

زمیانی  . شیود بافت محیط آموزشی شکل داده می لهیوسبه

که دانشجویان محیط آموزشی را متناس  با نیازهای خود 

کننید،  ی شایست ی، خودمختاری و ارتبیاط ادرا  میی  یعن

دانشیجویان  . کنید درگیری تحصیلی حالت بهینه پیدا میی 

ن یای از بیشیییترواسیییطه داشیییتن سیییواد رسیییانه  بیییه

هسیتند و   مجیازی  هیای اجتمیاعی  کنندگان شبکهاستفاده

هیای روزانیه   عنوان یکی از عادتها بهاستفاده از این شبکه

ایجاد تغییرات اساسیی در زنیدگی   قرارگرفته است و باعث 

رغیم تمیام مزاییایی کیه دارد     دانشجویان شده است و علی

اسییتفاده قییرار ن یرنیید  درسییتی مییوردبییه کییهیدریییورت

  .مخاطراتی به همراه دارد

پژوهش حاضر نشان داد که بین زمان اختصا  داده شده 

هیا بیا   های اجتماعی و میدت عضیویت در شیبکه   به شبکه

رابطیه منفیی و معنیاداری وجیود دارد      پیشرفت تحصیلی 

بین مدت مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات  حالنیدرع

و در زمان امتحانات با پیشرفت تحصییلی رابطیه مببیت و    

 کهتوان گفت معناداری وجود دارد. در تفسیر این یافته می

تیرین دلییل کیاربران    اییلی  برقیراری ارتبیاط   کهییازآنجا

 یآسیان بیه باشد در مدت محدود و های اجتماعی میشبکه

توانند با تعداد زیادی ارتبیاط برقیرار کننید و ایین امیر      می

هیا شیود.   تواند منجر به اسیتفاده مفیرط از ایین شیبکه    می

 ها باعث کاهشدر این شبکه ازحدشیبسکری کردن زمان 

 کیه ییازآنجیا شود و همچنین مطالعه دانشجویان می زمان

شی  را در ایین    نی ازالهای طیو جویان تا ساعتاغل  دانش

هیای در  بیا    التواننید در کی  گارانند نمیی ها میشبکه

توانید  تمرکز کافی حضور پیدا کننید کیه ایین عوامیل میی     

سیکری   جیه یدرنت .منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی شود

هیای مجیازی   برای استفاده از شبکه ازحدشیبکردن زمان 

جویان و وارد سیاختن خلیل در   باعث تأثیر منفی بیر دانشی  

. در راسیتای  شیود عملکرد تحصیلی و دانش اهی آنیان میی  

داسییتانی و همکییاران  هییای پییژوهشافتییهاییین پییژوهش، ی

درید دانشجویان نسبت به  91دهد که نشان می (5981)

دریید   11های اجتماعی مجازی آگیاهی داشیتند و   شبکه

. هییای اجتمییاعی عضییویت دارنییدآنییان در یکییی از شییبکه

مییان ین ییك    طیور بههای مجازی دانشجویان عضو شبکه

هییا اسییتفاده سییاعت و یییازده دقیقییه در روز از اییین شییبکه

هیای اجتمیاعی   کنند. همچنین بین اسیتفاده از شیبکه  می

داری مجازی و عملکرد تحصیلی دانشجویان تفیاوت معنیی  

نشان دادند که بییش   1008کالر  و میك د. مشاهده نش

انشجویان مقطع کارشناسیی در ان لیی    درید از د 81از 

هیای اجتمیاعی اسیتفاده    های شیبکه طور مداوم از سایتبه

بیو   کردنید کیه فیی    کنند. این دانشجویان تصور میمی

گییرد  اش مورد استفاده قرار میاغل  برای دالیل اجتماعی

نه برای اهداف آموزش رسمی  اگرگه گیاهی اوقیات از آن   

یید آموزشیی نییز اسییتفاده    طیور غیررسیمی بییرای مقا  بیه 

(. همچنیین از دی یر   1008د )میادش و همکیاران،   شومی

نتایج پژوهش این بود که بین زمان اختصا  داده شده به 

های اجتماعی با مدت مطالعه روزانیه در زمیان غییر    شبکه

ها با مدت مطالعیه  امتحانات و بین مدت عضویت در شبکه

معنیاداری وجیود   روزانه در زمان امتحانات رابطه منفیی و  

تیوان ارهیار داشیت کیه     هیا میی  ن این یافتیه ییدارد. در تب

هیای  از شیبکه  دانشیجویان  و افراطی مدتیطوالناستفاده 

در اسیتفاده   روزشبانهاجتماعی و یرف وقت زیاد در طول 

باعث کاهش زمان مطالعیه  ، های اجتماعی مجازیاز شبکه

صییل و  علمی و تخصصی دانشجویان و اختالل در روند تح

منتج به افت عملکرد  تیدرنهاد که ها خواهد شآموزش آن

وه بر مسئله زمان که تأثیر الهمچنین ع شود تحصیلی می

اعتییاد بیه    ،مستقیم بیر کیاهش پیشیرفت تحصییلی دارد    

هیای دی یری از دانشیجویان    های اجتماعی بر جنبیه شبکه

توانیید باعییث کییاهش پیشییرفت تأثیرگییاار اسییت کییه مییی

این یافته با نتایج پژوهش عجیم و رضیوانی   . تحصیلی شود

( که نشان داد بین زمان اختصیا  داده شیده بیه    5981)

هییای هییای اجتمییاعی و تعییداد عضییویت در گییروه شییبکه

اجتماعی مجازی با پیشرفت تحصییلی دانشیجویان رابطیه    

منفی و معناداری وجود دارد، همسیو اسیت. همچنیین بیا     
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مخیوانی دارد، وی  ( ه5999) یآبیاد میابراهنتایج پژوهش 

در تحقیق خود نتیجه گرفت که میزان و نیو  اسیتفاده از   

اینترنییت همبسییت ی معنییادار و معکییو  بییا یییادگیری و  

آمییوزان دارد. نتییایج پییژوهش پیشییرفت تحصیییلی دانییش

( نشان داد که اسیتفاده بییش   1050) همکارانفران و  و 

از حد از اینترنت توسط دانشیجویان باعیث افیت عملکیرد     

که اکبر اوقیات خیود را   شود به دلیل اینلی آنان میتحصی

در فضای مجازی جهت گفت وی مجازی و تعامل مجیازی  

کنند و فرییت کمتیری بیه مطالعیه و     با دی ران یرف می

دهنید. امیامی   انجام ورای  تحصیلی خیود اختصیا  میی   

( نیز در پژوهش خود همسو با ایین تحقییق،   5981ریزی )

حید در   از ری کردن زمان بیشسکبه این نتیجه رسید که 

های اجتماعی مجازی باعث کاهش ساعات مطالعه و شبکه

بنیابراین کیاهش    ،شیود   میالخست ی دانشجویان در ک

بیا   حاضیر  مطالعیه  ایجنتد. پیشرفت تحصیلی را در پی دار

کیه عملکیرد تحصییلی    ( 1059مادیا و همکاران ) مطالعات

سَماحه  داد و های اجتماعی را نشانوضعیت کاربران شبکه

 ریتیأث نشان دادند که اعتیاد بیه اینترنیت   ( 1059و هاوی )

بر دانشجویان دارد، همچنین اسیتوال  و همکیاران    سویی

هیای  کننید دانشیجویان عضیو شیبکه    که بیان می( 1055)

کریشیینر و  کننید و مجیازی سیاعات کمتیری مطالعیه میی     

که ارهار داشتند دانشجویانی کیه از  ( 1050کارپینسکی )

کنند ساعات کمتیری را بیه   های مجازی استفاده میبکهش

تیری  دهند و عملکرد تحصیلی پیایین مطالعه اختصا  می

نشیان  ( که 5985نیا و همکاران )جوادی و با مطالعه دارند

تیری دارنید   دادند دانشجویانی که عملکرد تحصیلی پیایین 

  دباشی کننید، همسیو میی   بو  استفاده میتر از فی بیش

هیای  و افراطیی از شیبکه   میدت یطیوالن اسیتفاده   بنابراین

اجتماعی مجازی و یرف وقت زیاد بیرای اسیتفاده از ایین    

ها ممکن اسیت باعیث عیدم درگییری و فعالییت در      شبکه

 راتیتیأث و  تکالی  یادگیری و تحصیلی دانشیجویان شیود  

کیه   جهیت نیی ازامنفی بر پیشرفت تحصیلی آنان ب یاارد   

هیای اجتمیاعی   ه از شیبکه اختصا  وقت زیاد بیه اسیتفاد  

مجازی، باعیث کیاهش زمیان مطالعیه علمیی و تخصصیی       

هیا  دانشجویان و اخیتالل در رونید تحصییل و آمیوزش آن    

همچنین افت تحصییلی ییا تیر  تحصییل از     خواهد شد. 

تواند رفتارهای منفی را بیرای افیراد بیه دنبیال     می دانش اه

در اییین میییان افییت تحصیییلی دانشییجویان  ،داشییته باشیید

هیای علیوم پزشیکی از اهمییت خاییی برخیوردار       نش اهدا

ت خیوبی  الزیرا اگیر ایین دانشیجویان دارای تحصیی      است

مت الخاطر حساسیت شغلی و ارتبیاط آن بیا سی   نباشند به

ییورت حییاتی خیود را نشیان     افراد جامعه این مشکل بیه 

ای کییه متعاقیی  افییت تحصیییلی در  گونییهخواهیید داد بییه

درمانی نیز عملکرد ضعیفی را  بیمارستان و مراکز بهداشتی

ایین عملکیرد ضیعی      از خود نشان خواهند داد که بعضیاً 

 .  خواهد بود جبرانرقابلیغ

شیود کیه دانشیجویان قیادر شیوند      ها منجر میی این شبکه

 ویژه افراد همسان ازارتباط مببتی را با سایر دانشجویان به

موجی    لهیوسی نیبید ییق، برقیرار کننید و    النار سین و ع 

 شیوند  یخت ی و درگیری تحصییلی یادگیرنیدگان میی   بران

افیزایش ان ییزه، اشیتیاق و    (. 1050 ،)کابیالن و همکیاران 

(، 1009 ،)کیرو  و همکیاران   مهارت یادگیری دانشجویان

قابلیت گسترش سریع محتوای درسی و دسترسیی آسیان   

اراهه میواد درسیی    (،1008 ،)موزو  و تانر برای همه افراد

ایجییاد (، 1055 ،)راثییام و فیرپییو شخصییی شییده/ انفییرادی

منزلیه حماییت نوآورانیه از       مجازی بیه الفضایی برای ک

امکیان  (، 1051 ،)میلوزویچ و همکاران فرایندهای آموزشی

قیه بیا اعضیای    الع پرسش و پاسخ درباره موضیوعات میورد  

(، 1009 ،)هیبرگییر و هییارپر  ویییژه اسییتادان گییروه بییه 

 نشییجویانتصویرسییازی محتییوای درسییی بییرای برخییی دا 

و تقوییت   و یادگیری پرویه محیور تیمیی  ( 1059 ،)ایسا 

هیای  تفکر انتقیادی گروهیی از مزاییای اسیتفاده از شیبکه     

های آموزشی و درسی به شیمار  اجتماعی مجازی در زمینه

   .آیندمی

گردد در این زمینه تحقیقات بیشیتری انجیام   پیشنهاد می

ی را بیر  هیای مجیاز  شده و اثرات مختل  استفاده از شبکه

ها و عملکردهای دانشیجویان در ابعیاد مختلی  آن    قابلیت

الزم در  یهیا یرسیان اطیال  آن،  تبیع بیه مشخ  نمیوده و  
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هیا در  زمینه اثرات مببت و منفیی اسیتفاده از ایین شیبکه    

ها نیز اقیداماتی  اختیار کاربران قرار داده شود و در دانش اه

لمیی از  سازی استفاده مفید و عجهت آشناسازی و فرهنگ

هیای آموزشیی   ها یورت گیرد. تشیکیل کارگیاه  این شبکه

های مجیازی و آشینایی بیا    درباره فرهنگ استفاده از شبکه

ها گیری از آنهای علمی و تخصصی و گ ون ی بهرهشبکه

استفاده از این  به سمتدهی دانشجویان تواند در جهتمی

ارتقا  سطو علمیی   تیدرنهاها جهت مقاید علمی و شبکه

هییای آموزشییی دانشییجویان مییؤثر باشیید. همچنییین دوره 

آشینایی   منایور بیه برای اعضای هییأت علمیی    یمدتکوتاه

هیا  ها با کارکردهیای آموزشیی و پژوهشیی ایین شیبکه     آن

 یابی این افراد، برگیزار شیود.  هدایت مسیر اطال  مناوربه

های پژوهش حاضر، بیه ایین مطلی     توان از محدودیتمی

پژوهش از نو  توییفی و مقطعی بوده و  اشاره کرد که این

روابطی کیه در ایین پیژوهش بیه آن اشیاره شیده، روابیط        

عنیوان روابیط علیت و    توان بههمبست ی است و از آن نمی

های پژوهش حاضر محیدود  معلولی نام برد. همچنین یافته

به دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانش اه علیوم پزشیکی   

ن در تعمییم نتیایج آن بیه سیایر     بیرجند بوده است، بنابرای

 ها باید احتیاط کرد. دانش اه

 قدردانی  

انیدرکاران و دانشیجویان   پژوهش ران از تمیامی دسیت       

دانشکده پیراپزشکی دانش اه علوم پزشکی بیرجند، جهیت  

های الزم در انجام این پژوهش، تشکر و قیدردانی  همکاری

 نمایند.  می

 تأیيدیه اخالقی

ها و انتخاب نمونه مورد مطالعه، با در نامهسشتوزیع پر     

نار گیرفتن مالحایات اخالقیی از قبییل  جلی  رضیایت       

آگاهانه از دانشجویان، گرفتن مجوزهیای اجیرا از دانشی اه    

علوم پزشکی بیرجند، تعهد به محرمانیه مانیدن اطالعیات    

رسانی دربارة امکیان انصیراف از مشیارکت در    فردی، اطال 

قیرار دادن سیایر اییول اخالقیی      نارمید یورت تماییل و  

 پژوهش، یورت گرفت. 

 تعارض منافع

نتایج پژوهش حاضر با منیافع هییچ فیرد ییا سیازمانی           
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Abstract: The purpose of this research was to investigate the relationship between the 

use of mobile-based virtual social networks with academic engagement and academic 

performance in students of Birjand University of Medical Sciences. The method of 

descriptive research was -correlational, and the statistical population consisted all students  

at Paramedical Sciences Faculty of Birjand University of Medical Sciences in the 

academic year 2016-2017. According to stratified random sampling, 201 paramedical 

student were selected out of total 395 students. in order to assemble data, questionnaires of 

use of virtual social networks by Khodayari et al, academic engagement scale by Schaufeli 

et al and academic achievement were used. Thefindings indicated that there was a 

significant negative relationship between the time allotted to virtual social networks and 

variable components of students’ academic engagement. Although no significant 

difference of academic engagement was observed   based on gender of students, there was 

a significant negative relationship between the  times allotted to social networks and the 

duration of membership in networks with Academic achievement. On the other hand, there 

was a significant positive relationship between daily study period in non-exams’ time and 

in exams’ time with academic achievement.  However, the results showed there was a 

significant negative relationship between the duriotion of membership in virtual social 

networks with daily study period in exams’ time and between the times allotted to virtual 

social networks with daily study period in non-exams time. The educational courses in 

university are suggested in order to culturalize the practical use of virtual networks and 

familiarizing students with virtual networks in the direction to improve student learning 

and academic engagement should be programmed and considered in university educational 

system. 

Key words: virtual social network, academic engagement, school performance. 
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