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چکیده
مقدمه :اس آىجایی کِ حضَر گستزدُی داًص آهَساى در ضثکِّای اجتواعی ،فزصت تییًظییزی را تیزای پیگییزی تیثییزا
استفادُ ایي رساًِ تز عولکزدّای تحصیلی آًاى فزاّن ًویَدُ اسیت ،تحقییا حا یز تیا ّیذ

تزرسیی تیثییز هییشاى اسیتفادُ اس

ضثکِّای اجتواعی تز عولکزد تحصیلی داًصآهَساى اًجام پذیزفت.
شیوهی مطالعه :ایي هطالعِی تَصیفی -تحلیلی اس ًَع هقطعی در دتیزستاىّای دختزاًِی دٍلتیی ضیْز ساتی در سیا 1396
اًجام ٍ تعذاد  94داًصآهَس تِ صَر تصادفی طثقِای اًتخاب ضذًذ .عضَیت داًصآهَساى در ضثکِّای اجتواعی ،سیاعا
کار تا آىّا ،تثییز ضثکِّا تز عولکزد تحصیلی تَسط پزسصًاهِی هحقاساختِ تزرسی ،تعییي ٍ هقایسِ ضذ .دادُّا تیا اسیتفادُ
اس ًزمافشار ً SPSSسخِی  ٍ 19آسهَىّای هزتَطِ تجشیِ ٍ تحلی ضذًذ.
یافتهها :تز اساس یافتِّا ،تزتیة فزاٍاًیی اسیتفادُ اس ضیثکِّیای اجتویاعی هختلی( 91/5 ،درصیذ) تلگیزام 80/9 ،درصیذ)
ایٌسییتاگزام ٍ آپییارا

 35/1درصییذ) تییَد .هیییشاى سییاعا اسییتفادُی داًییصآهییَساى در ضییثاًِرٍس تییِ تزتیییة فزاٍاًییی ضییاه

 44/7درصذ) تیي  1تا  3ساعت 32/2 ،درصذ) کوتز اس  1ساعت ٍ یا تیص اس  6ساعت 10/6 ،درصذ) تیي  4تا  6ساعت تیَد.
آسهَى تی ًطاى داد کِ تیي هیشاى استفادُ اس ضثکِّای اجتواعی تا هعذ ک داًصآهَساى راتطیِی هعٌییداری ٍجیَد داضیت
.)p value > 0/001
وتیجهگیرری :تیا تَجیِ تیِ ًتیایا هطالعیِّ ،زچیِ هییشاى اسیتفادُ اس ضیثکِّیای اجتویاعی افیشایص یاتیذ ،عولکیزد تحصییلی
داًص آهَساى کاّص هییاتذ ،لذا السم است اطالعرساًیّای ارسًذُ در سهیٌِی ایزا هثثت ٍ هٌفی ضثکِّا در اختیار کارتزاى
قزار دادُ ضَد ٍ در هذارس اقذاهاتی تزای آضٌاساسی ٍ فزٌّگساسی ٍ استفادُی هفیذ ٍ علوی اس ضثکِّای اجتواعی هجیاسی
صَر گیزد.
کلمات کلیدی :ضثکِّای اجتواعی ،عولکزد تحصیلی ،داًصآهَساى ،دتیزستاىّای دختزاًِ ،سات
ارجاع :هحوذعثاس سادُ تشی ،فاطوِ هحجَب سادُ ،آسادُ حیذری ،هحوذ ساراًی ،سویِ تاقزی ،سَداتِ حاهذی ضْزکی .تأثیر شبکههای مجازی بر
روی میسان افت تحصیلی داوشآموزان دختر دبیرستاوی .هجلِ داًطکذُ پشضکی سات 1398؛ .155-161 :)4 2

مقذمٍ
دس سٍصگاسی ،اًسااىّاا دس دًیاای ٍالیای صًاذگی واشدُ ٍ
استثاطات تیي آىّا هلوَس تَد ٍ تاا وسااًی واِ دس یاه
هىاى تاّن صًذگی هیوشدًاذ استثااد داضاتٌذم اهاا اوٌاَى
هْنتشیي تغییاش دًیاای هیاغاش واِ ضاالَدُی تغییشّاای
آیٌذُی جْاى سا هیساصد ،سلااتتی ضاذى دًیاای ٍالیای ٍ
هجاااصی اساات ()1؛ تااِ گًَااِای وااِ وااشُی صهاایي سا تااِ
دّىااذُی جْاااًی تثااذیل وااشدُ اساات ()2م ضااثىِّااای
اجتواااعی ،یىاای اص هْاانتااشیي ٍ هَفااكتااشیي تشًاهااِّااای

ایٌتشًت هیتاضٌذم فیستَن ،تَییتشٍ ،اتسپٍ ،ایثش ،تلگشام
ٍ غیشُ اص جولِ ضثىِّای اجتواعی هجاصی ّستٌذ واِ دس
هذت صهاى وَتاّی تِ سشعت سضذ وشدُ ٍ سٍص تِ سٍص هیاى
افشاد هحثَتیت تیطتشی پیذا هیوٌٌذم ضثىِّای اجتواعی
اص افشاد ٍ یا ساصهاىّایی تطىیل هیضًَذ واِ ّاش یاه اص
آىّا تِ عٌَاى یه فشد یا گشٍُ دس ایي ضثىِ حضَس داسًاذ
ٍ هیتَاًٌذ تاا تیاذاد دیگاشی اص افاشاد ٍ گاشٍُّاا استثااد
هستمین یا غیش هستمین داضتِ تاضٌذم ایي ضثىِّا تِ دلیل
تىثااش ٍ تٌااَت هحتااَایی ٍ لاتلیاات هتیااذد ًااشمافااضاسی ٍ

 -1آهَصش تْذاضت ٍ استماء سالهت ،داًطىذُی تْذاضت ،داًطگاُ علَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی صاتل ،صاتل ،ایشاى
 -2واسضٌاس تْذاضت عوَهی ،داًطىذُی تْذاضت ،داًطگاُ علَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی صاتل ،صاتل ،ایشاى
 -3آهَصش تْذاضت ٍ استماء سالهت ،داًطىذُی تْذاضت ،داًطگاُ علَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی صاتل ،صاتل ،ایشاى
 -4آهاس حیاتی ،داًطىذُی تْذاضت ،داًطگاُ علَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی صاتل ،صاتل ،ایشاى
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تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان

ایٌتشًتی ،هَسد استفادُ ی واستشاى صیادی لشاس گشفتِاًذ ()3
ٍ ًمص هْوی دس ضىلگیشی ٍ جْتدّی افىاس عوَهی دس
سطَح هختلف هلی ،هٌطمِای ٍ جْاًی تاصی هیوٌاذ ()4م
تشخی ظَْس ٍ تشٍص ایي ضثىِّا سا واهالً طثییی ٍ دس ساساتای
تحَل هَضَت استثاطات ٍ اطالتسساًی هیضواسًذ (.)5
اهشٍصُ جوییتی تالغ تاش  555هیلیاَى ًفاش دس سشاساش
جْاى ،تخص لاتل تَجْی اص صًذگی سٍصهاشُ ی خاَد سا دس
ضثىِّای اجتواعی سپشی هیوٌٌذ وِ دس ایي هیاى تیذاد
 363هیلیَى ًفش آى سا ًَجَاًاى تطىیل هیدٌّذم تٌااتشایي
تیذاد وثیشی اص داًاصآهاَصاى تاا اساتفادُ اص ضاثىِّاای
اجتواعی تاّن استثاد تشلشاس هیوٌٌذ واِ هیاضاى تاثییش آى
اگش تیطتش اص استثاد چْشُ تِ چْشُ ًثاضاذ ،ووتاش ًخَاّاذ
تَدم ًظشسٌجی هلی دس آهشیىا اص تشخط تَدى 93دسغاذ اص
ًَجَاًاى حىایت داسد وِ هیضاى  65دسغذ آىّاا ،اساتفادُ
اص ضثىِّای اجتواعی سا گضاسش وشدُاًاذم دس ساال 2511
هیااضاى اسااتفادُی داًااصآهااَصاى یًَاااًی اص ضااثىِّااای
اجتواعی 79 ،دسغذ گضاسش ضذُ ٍ ایي سلان دس آهشیىاا اص
 55دسغذ دس ساال  2556تاِ  85دسغاذ دس ساال 2511
سسیذُ است ()6م
اهااشٍصُ ضااثىِّااای اجتواااعی دس ایااشاى ًیااض دس حااال
گستشش سٍصافضٍى تِ ٍیژُ دس تیي داًصآهاَصاى هایتاضاذ
()5م هشوض اسٌاد اًمالب اسالهی ًیض طی خثاشی دس خاشداد
 1394اعالم وشد وِ تیص اص  1هیلیَى ٍ  355داًاصآهاَص
دس اهتحاًات تْایی سالّاای گزضاتِ ضاشوت وشدًاذ واِ
 85دسغذ ایي داًص آهَصاى تا هیااًگیي ًواشُ ی  12لثاَل
ضاذًذم تشخای اص واسضٌاساااى آهَصضای ،افات تحػاایلی سا
پاییي تَدى ویفیت دس آهَصش ٍ پشٍسش هی داًٌذ اها تشخی
دیگش ،جذا اص ایاي هساثلٍِ ،سٍد داًاص آهاَصاى تاِ فضاای
هجاصی ٍ سشگشم ضذى دس ضثىِّای اجتواعی ٍ تاصیّاای
ایٌتشًتی سا ّن تی تثییش تش افات تحػایلی ًوای داًٌاذ ()6م
اسااتفادُ اص ضااثىِّااای اجتواااعی ،جااضء جااذاییًاپاازیش اص
صًذگی ًَجَاًاى ضذُ است ٍ تش سٍی ولیِی جَاًة صًذگی
آًاى اص جولِ هیضاى هطالیِ ٍ عولىشد تحػیلی آىّا تاثییش
هستمین داضتِ است ()7م هحذٍد تَدى هیاضاى اساتفادُ اص
ضثىِّای اجتواعی هجاصی ٍ استفادُ اص آىّا تشای استثاد
تا اساتیذ ،خاًَادُ ٍ دٍستاى هیتَاًذ دس داًطجَیاى هٌجاش
تِ وسة عولىشد تحػیلی ٍ داًطگاّی هثثت ضًَذم گشچِ
عىس ایي لضیِ ًیض غادق اساتم تاذیي لاشاس واِ ساپشی
وشدى صهاى تیص اص حذ تشای استفادُ اص ضثىِّای هجاصی،
156

تاعث تثییش هٌفی تاش داًطاجَیاى ٍ ٍاسد سااختي خلال تاش
عولىشد تحػیلی آًاى هیضَد ()8م
تاوٌَى هطالیات هختلفی دس دًیا اًجام گشفتِ وِ ًطاى
هیدّذ ایي هسثلِ هَسد هٌالطاِ تاَدُ ٍ ًطااى دٌّاذُ ی
ًتایج ًاّوااٌّگی اسات ()9م ًتاایج تیاذادی اص هطالیاات
(ً )11 ،15 ،7 ،2طااى داد واِ داًاصآهاَصاى تاا هیااذل ٍ
عولىشد تحػیلی پاییيتشً ،سثت تِ داًصآهَصاى تا عولىشد
ٍ هیااذل تااا تش ،تیطااتش اص ضااثىِّااای هجاااصی اسااتفادُ
هیوٌٌذ ٍ صهاى هطالیاِی وانتاشی داسًاذم دس همایساِی
ًتایج تیاذاد دیگاشی اص هطالیاات ( )14-12خاال ًتاایج
هطالیات تا تَدُ استم دس هطالیات دیگشی ًیاض تاِ ًماص
ضثىِ ّای اجتواعی دس آهَصش اضاسُ ضاذُ اسات ()15م اص
سَی دیگش هطالیِای وِ دس پاوستاى اًجاام گشفات ًطااى
داد ،استفادُ اص ضثىِّای اجتواعی تاا عولىاشد تحػایلی،
ساتطِی هثثت داسدم
دس تشسساای پیطاایٌِی پژٍّطاای دس صهیٌااِی تااثییش
استفادُ اص ضاثىِّاای اجتوااعی دس ٍضاییت تحػایلی ٍ
دسگیشی تحػیلی یادگیشًذگاى تِ ایي ًتیجِ سسیذًذ ،واِ
دس هجوَت ضثىِّای اجتواعی دس عولىشد تحػیلی ایاشی
هٌفی ٍلی دس دسگیشی تحػیلی ایشی هثثت داسد ()16م لزا
داضتي تاشآٍسدی اص هیاضاى ًفاَر ایاي ضاثىِّاا دس هیااى
داًصآهَصاى وِ لطش اغلی استفادُوٌٌذُ اص ایي ضاثىِّاا
ّستٌذ ٍ تشسسی هیضاى فیالیت آىّاا ٍ ّونٌایي تشسسای
فضای اخاللی ٍ َّیتی ایي ضاثىِّاا تاِ هٌظاَس اسصیااتی
ضشایط ٍ تالش دس جْت اسائِی ساّىااس تاشای تاِ حاذالل
سساًذى هطىالت ًاضی اص استفادُ اص ایي ضثىِّاا ،تسایاس
ضشٍسی تِ ًظش هیسسذ ()5م لطش داًصآهاَص تاِ خػاَظ
دختشاى تِ جْات خػَغایات سٍاًطاٌاختی واِ داسًاذ اص
تثییشپزیشتشیي گشٍُّای جاهیِ تاِ ضاواس هایآیٌاذم طثاك
آهاسّای هَجَد ،حذٍد  25دسغذ جوییات وال وطاَس سا
داًصآهَصاى تطىیل هیدّذ ( .)17تْذیذ َّیت دختاشاى،
اعتیاد ،فشٌّگپزیشی ،دسگیاشی دس عطاكّاای هجااصی ٍ
سَء استفادُّای جٌسی ،تْذیذّای جذی تاشای وااستشاى
ایٌتشًتی هؤًث هایتاضاذ ( .)18اص آىجاایی واِ پیطاشفت
تحػیلی داًصآهَصاى یىی اص ضاخعّای هْن دس اسصیااتی
آهَصش ٍ پشٍسش است ٍ توام وَضص ایاي ًظاام دس ٍالا
جاه عول پَضاًذى تِ ایي اهش تلمی هیضاَد؛ تاِ عثااست
دیگش ،جاهیِ ٍ تِ طَس ٍیژُ ًظام آهَصش ٍ پشٍسش تِ سضذ
ٍ تىاهل هَفمیاتآهیاض ٍ جایگااُ اٍ دس جاهیاِ عاللوٌاذ ٍ
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ًسااثت تااِ آى ًگااشاى اساات ٍ اًتظاااس داسد وَدواااى ٍ
داًصآهَصاى دس جَاًاة گًَااگَى اعان اص اتیااد ضاٌاختی،
عاطفی ،ضخػیتی ٍ وسة هْاستّا ٍ تَاًاییّا ،آىچٌااى
وِ تایذ پیطشفت ٍ تیالی یاتٌذم تشای سسیذى تاِ پیطاشفت
تحػیلی دس داًصآهَصاى صم است تِ عَاهال هاؤیش دس آى
تَجِ داضتِ تاضاین ()2م ایاي هطالیاِ تاِ دلیال تشلاشاسی
استثاد هستمین تا داًصآهَصاى ٍ آسیةضٌاسی ٍالییتّای
هشتااَد تااِ فضااای هجاااصی دس وطااَس اص جایگاااُ ٍیااژُای
تشخااَسداس اساات؛ تٌاااتشایي هاایتَاًااذ تااِ تشًاهااِسیااضی،
تػوینساصی ٍ سیاستگزاسی تشخَسد دسست تا تْذیذّای
فضای هجاصی ووه وٌذم لزا ایي هطالیِ تا ّاذ تشسسای
تثییش هیضاى استفادُ اص ضاثىِّاای اجتوااعی تاش عولىاشد
تحػیلی داًصآهَصاى دختش طشاحی ٍ اجشا گشدیذم

عَاهاال هااؤیش دس اسااتفادُ اص فضااای هجاااصی تااَد (ضاااهل
 6سؤال عاهل خاًَادگی 6 ،سؤال عاهل تحػیلی 5 ،ساؤال
عاهل ساصگاسی 6 ،سؤال عاهل اعتمادی -عثادی ٍ  5ساؤال
عاهل سٍاًی)م تشای ساٌجص پیطاشفت تحػایلی اص هیاذل
تحػیلی سال گزضتِ ٍ حال داًصآهَصاى استفادُ ضذم
یافتٍَا
تش اساس یافتِّای ایي هطالیِ ،هیااًگیي ساي داًاصآهاَصاى
 16/64 ± 5/96تااَدم اوثااش داًااصآهااَصاى هااَسد تشسساای
( 44/7دسغذ) تیي  1تا  3ساعت دس ضثاًِسٍص اص ضثىِّاای
اجتواعی استفادُ هیوشدًذم هیاًگیي اهتیاصات وسة ضاذُ
عَاهاال هختلااف خاااًَادگی ،تحػاایلی ٍ غیااشُ هااؤیش دس
اس اتفادُ اص ضااثىِّااای اجتواااعی دس جااذٍل  1گااضاسش
ضذُ استم

مًاد ي ريشَا
ایي یه هطالیِ ی تَغیفی -تحلیلی اص ًَت همطیی تَد وِ
تش سٍی  94داًصآهَص دس سال  1396-1397اًجام گشفاتم
جاهیااِی پ اژٍّص ضاااهل ولیااِی داًااصآهااَصاى دختااش
دتیشسااتاىّااای دٍلتاای ضااْش صاتاال تااَد وااِ دس همطاا
هتَسااااطِی دٍسُی دٍم ،پایااااِی دّاااان ،یاااااصدّن ٍ
پیصداًطگاّی دس سضتِّای تحػیلی علَم تجشتای ،علاَم
اًساًی ٍ واهپیَتش دس ضایفت غاثم هطاغَل تاِ تحػایل
تَدًذم ًوًَِگیاشی تاِ غاَست خَضاِای اًجاام ٍ پاس اص
هطخع وشدى لیست هذاسس ،ضْش صاتل تِ چْاس هٌطمِی
ضوال ،جٌَب ،ضشق ٍ غشب تمساین ضاذُ ٍ اص ّاش خَضاِ
یه هذسسِ تِ عٌَاى ًوًَِ اًتخاب ٍ دس داخل هاذاسس تاا
تَجِ تِ تیذاد داًصآهَصاىً ،وًَِگیشی تِ غَست تػادفی
سادُ اًجام گشفت ٍ تا استٌاد تِ ًتایج هطالیِی لثلای ()1
تیذاد  94داًص آهاَص اًتخااب ضاذًذم هییاسّاای ٍسٍد تاِ
هطالیِ ضااهل داًاصآهاَصاى دختاش دس هاذاسس هتَساطِ
دٍسُی دٍم سٍصاًِ ی دٍلتی ٍ دس ضیفت غثم ساطم ضاْش
صاتل هطاغَل تاِ تحػایل تاضاٌذ ،توایال تاِ ضاشوت دس
پژٍّص داضتِ تاضاذ ٍ اص ضاثىِّاای اجتوااعی اساتفادُ
وٌٌذم هییاس خاشٍ ًیاض عاذم توایال تاِ ّوىااسی ،عاذم
استفادُ اص ضثىِ ّاای اجتوااعی ٍ یاا ّاش هاَسدی واِ تاا
هییاسّااای ٍسٍد هغااایش تاضااذم اتااضاس جواا آٍسی دادُّااا،
پشسااصًاهااِی هحمااكساااختِ تااَد وااِ ضاااهل اطالعااات
دهَگشافیه ( 6آیتن) ،استفادُ یا عذم استفادُ اص ضثىِّای
اجتواعی ٍ هیضاى استفادُ اص ضثىِّای اجتواعی ( 5آیتن)،

جذيل  :1میاوگیه امتیازات عًامل مختلف در استفادٌ
از ضبکٍَای اجتماعی
عوامل

میاوگیه  ±اوحراف معیار

خاًَادگی

4/74 ± 23/3

تحصیلی

4/38 ± 17/29

ساسگاری

4/53 ± 21/11

اقتصادی

3/66 ± 19/53

رٍاًی

5/59 ± 18/78

اص ًظش عضَیت داًص آهَصاى دس ضاثىِّاای اجتوااعی
هجااااصی داخلااای ( 35/1دسغاااذ ،آپااااسات) ٍ خااااسجی
( 91/5دسغذ ،تلگشام) تیطتشیي فشاٍاًی سا ًطاى دادم اص تیي
هتغیشّای دهَگشافیه تٌْا تحػایالت پاذس تاا اساتفادُ اص
ضثىِ ّای داخلی ٍ خاسجی استثاد داضتم تشلشاسی استثااد
ًضدیه تا خاًَادُ ٍ اطشافیااى ،تاا تشیي فشاٍاًای سا اص ًظاش
د یل استفادُ اص ضثىِّای اجتوااعی تاِ خاَد اختػااظ
دادم اص تاایي عَاهاال هختلااف دس اسااتفادُ اص ضااثىِّااای
اجتواااعی تااِ تفىیااه داخلاای ٍ خاااسجی تااَدى ضااثىِی
اجتواعی ،تٌْا عَاهل خاًَادگی ،استثاد هیٌیداسی داضات
(( )p value = 5/53جذٍل )2م
جااذٍل  ،3هیااضاى تااثییش ضااثىِّااای اجتواااعی سا تااش
عولىشد تحػیلی داًص آهَصاى ًطاى هی دّاذم آصهاَى تای
ًطاى داد وِ تیي هیضاى استفادُ اص ضثىِ ّای اجتواعی تاا
هیذل ول داًص آهاَصاى ،ساتطاِ ی هیٌای داسی ٍجاَد داسد
()p value < 5/551م
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جذيل  :2میسان ارتباط بیه عًامل مختلف در استفادٌ از ضبکٍَای اجتماعی داخلی ي خارجی
تعداد

میاوگیه  ±اوحراف معیار

ضثکِّای داخلی

44

24/31 ± 3/88

ضثکِّای خارجی

46

22/13 ± 5/38

ضثکِّای داخلی

44

18/02 ± 3/55

ضثکِّای خارجی

46

16/43 ± 5/01

ضثکِّای داخلی

44

21/79 ± 3/87

ضثکِّای خارجی

46

20/23 ± 5/05

ضثکِّای داخلی

44

19/59 ± 3/21

ضثکِّای خارجی

46

19/41 ± 4/09

ضثکِّای داخلی

44

18/81 ± 5/75

ضثکِّای خارجی

46

18/43 ± 5/54

عوامل
خاًَادگی
تحصیلی
ساسگاری
اقتصادی
رٍاًی

جذيل  :3میسان تأثیر ضبکٍَای اجتماعی بر عملکرد تحصیلی
داوصآمًزان در سالَای  1331ي 1331
معرردب بررر اسرراس ورروع
شبکههای اجتماعی
1396
ضثکِّای خارجی
1397
ضثکِّای داخلی

1396
1397

میاوگیه  ±اوحراف
معیار
17/45 ± 2/67
15/28 ± 4/77
17/13 ± 2/93
13/15 ± 4/55

p value
0/001
0/001

بحث ي وتیجٍگیری

اص ًتایج لاتل تَجِ پژٍّص حاضش وِ تا ّذ تشسسی تثییش
هیضاى استفادُ اص ضثىِّاای اجتوااعی تاش افات تحػایلی
داًص آهَصاى دختش دتیشستاى ّای دٍلتی ضْش صاتال اًجاام
گشفت ،هی تاَاى تاِ تاثییش صهااى عضاَیت دس ضاثىِ ّاای
اجتواعی تش عولىشد تحػیلی داًص آهَصاى اضااسُ واشد تاِ
طَسی وِ عضَیت دس ضثىِ ّاای اجتوااعی تاا همایساِ ی
هیذل سال گزضتِ ٍ اهسال ،تا افت تحػیلی ّواشاُ تاَدُ
است ٍ ّشچِ هیضاى استفادُ اص ضثىِّای اجتواعی افضایص
هییافات ،عولىاشد تحػایلی داًاصآهاَصاى وااّص پیاذا
هی وشدم ّونٌیي ًتایج ًطاى داد وِ اوثاش افاشاد عضاَ دس
ضثىِ ّای اجتواعی تِ طَس هشتاة تاا ایاي ضاثىِ ّاا وااس
هیوشدُ اًذم دس خػاَظ ٍجاَد ساتطاِی هٌفای هیٌایداس
هیضاى استفادُ ٍ عولىشد تحػیلی هیتَاى گفت ایي ًتاایج
تااا یافتااِّااای تیااذادی اص پااژٍّصّااا ()11 ،15 ،7 ،2
ساصگاسی ٍ اص سَی دیگش تا ًتایج تیذادی اص هطالیات دیگش
(ً )14-12اساصگاس تَدم دس ایاي ساتطاِ های تاَاى گفات اص
جولِ هْن تشیي د یلی وِ ساثة تاثییش هٌفای اساتفادُ اص
ضااثىِّااای اجتواااعی هجاااصی تااش عولىااشد تحػاایلی
داًطجَیاى هی گشدد ،واّص صهاى هطالیِ تِ دلیل استفادُ
اص ایي ضثىِ ّاستم هطالیات هختلف دس ایي صهیٌاِ ًطااى
158

p value
0/03
0/08
0/ 1
0/ 8
0/74

دادُ اًذ وِ اغلة داًطجَیاى ،ایٌگًَِ فیالیت ّای جااًثی سا
اص جولِ هْن تشیي عَاهل تاصداسًذُ اص هطالیِ هی داًٌذ ،واِ
ایي اهش سثة عمة هاًذگی آى ّا اص تحػیل ٍ افضایص صهاى
دٍسُ ی تحػیل هیگشددم هسثلِی تثییش هیاضاى اساتفادُ اص
ضثىِ ّای اجتواعی تاش سااعات هطالیاِ ی داًطاجَیاى دس
تیي هطالیات هختلف هَسد هٌالطِ تاَدُ ٍ تشخای دیگاش اص
ایي هطالیات ،استثاطی تیي استفادُ اص ضثىِّای اجتوااعی
هجاااصی ٍ ساااعات هطالیااِی داًطااجَیاى سا هطاااّذُ
ًٌوَدُاًذ ()7م
اص آًجایی وِ تشلشاسی استثاد اغلی تشیي دلیال وااستشاى
ضثىِ ّای اجتواعی هی تاضذ ،دس هذت هحذٍد ٍ تِ آسااًی
هی تَاًٌذ تا تیذاد صیادی استثااد تشلاشاس وٌٌاذ ٍ ایاي اهاش
هیتَاًذ هٌجش تِ استفادُی هفشد اص ایاي ضاثىِّاا ضاَدم
سپشی وشدى صهاى تایص اص حاذ دس ایاي ضاثىِ ّاا تاعاث
واّص هیضاى هطالیِ هیضاَد ٍ ّونٌایي اص آىجااییواِ
اغلة داًطجَیاى تا ساعت ّای طاَ ًی اص ضاة سا دس ایاي
ضثىِّا هیگزساًٌذً ،وای تَاًٌاذ دس واالسّاای دسس تاا
توشوض وافی حضَس پیذا وٌٌذ وِ ایي عَاهل هی تَاًذ هٌجش
تِ واّص پیطشفت تحػیلی ضَد؛ دس ًتیجِ سپشی واشدى
صهاى تیص اص حذ تشای استفادُ اص ضثىِ ّای هجاصی تاعاث
تااثییش هٌفاای ٍ ٍاسد ساااختي خلاال دس عولىااشد تحػاایلی
داًصآهَصاى هیضَدم اها دس همایسِ هیتَاى تیاى ًوَد واِ
تىاسگیشی ضثىِ ّای اجتواعی هجااصی های تَاًاذ فشغاتی
تشای تْثَد فشایٌذ تذسیس ٍ یادگیشی ًیض تاضذ؛ ّواى طَس
وِ دس هطالیِ ی اهاهی سیاضی ٍ ّوىااساى ( )2اص گفتگاَی
آًالیي تِ عٌَاى یه استشاتژی دس آهاَصش اساتفادُ ضاذ ٍ
داًطجَیاى هی تَاًستٌذ تا یىذیگش گفتگَ وٌٌاذم ًتیجاِ ی
تحمیك ،گَیای تفاٍت یادگیشی آىّا تاا دیگشاًای تاَد واِ
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محمدعباس زاده بسی و همکاران

فشٌّااگساااصی اسااتفادُی هفیااذ ٍ علواای اص ضااثىِّااای
اجتواعی هجاصی غَست گیشدم ّونٌیي تا تَجِ تِ ًَظَْس
تَدى پذیذُ ی ضاثىِ ّاای اجتوااعی هجااصی ٍ گساتشش
سٍصافضٍى آىّا ٍ تثییشات هختلفضاى تش جٌثِّاای هختلاف
ُصًذگی واستشاى ٍ ّونٌیي عذم آضٌایی تا توام آیاس اساتفاد
ٍ اص ایي ضثىِّا اص یه سَ ٍ اًیطا پزیشی فٌاٍسی اطالعات
 لاضٍم اًجاام،استثاطات ٍ فٌاٍسیّای جذیاذ اص ساَی دیگاش
پژٍّصّای تیطتش تش سٍی سایش جٌثاِّاای تثییشگازاس ایاي
 احساس هیضَدم،ضثىِّا تش صًذگی داًصآهَصاى
تطکر ي قذرداوی

هحممیي ایي پژٍّص اص هسؤٍلیي هحتشم آهَصش ٍ پشٍسش
 هیلواااى هااذاسس هٌتخااة ٍ داًااصآهااَصاى،ضااْش صاتاال
ضااشوتوٌٌااذُ دس ایااي پااژٍّص غااویواًِ سپاسااگضاسی
هی ًوایٌذم صم تِ روش است ًتاایج ایاي پاژٍّص اص طاشح
 اسااتخشاZbmu.1.REC.1396.178 تحمیماااتی تااا وااذ
ضذُ استم

ایي اهىاى تشای آىّا ٍجَد ًذاضتم
هْن تشیي ًمطِ ی لَت ایي هطالیاِ سا های تاَاى آضاٌا
ًوَدى جاهیِ ی هحممیي حیطِ ی ًظام آهَصش ٍ پاشٍسش
 تااِ تااثییش اسااتفادُ اص ضااثىِّااای،ٍ ّونٌاایي سااالهت
ِاجتواعی هجاصی تش عولىشد تحػیلی داًص آهَصاى تا تَج
تِ افضایص سٍصافضٍى استفادُ اص ایاي گًَاِ فضااّا دس هیااى
داًص آهَصاى تیاى وشدم ّشچٌذ وِ تا تَجاِ تاِ غیشلااًًَی
تَدى استفادُ اص تشخی اص ضاثىِ ّاای اجتوااعی دس داخال
 تذیْی است وِ تشخی اص داًص آهَصاى عضَ دس ایاي،وطَس
 تاِ ساثة تثیاات،ضثىِّا وِ دس هطالیِ ضشوت ًواَدُاًاذ
لاًًَی اص پاسخگَیی غحیم دس ایي خػَظ اجتٌاب ًوَدًذم
تا تَجِ تِ ًتایج پژٍّص حاضش ٍ هطالیات لثلی وِ دس
ایي صهیٌِ اًجام گشفتِ ٍ حاوی اص افات عولىاشد تحػایلی
 تِ تث آى صم است اطالت سسااًی ّاای،ُداًص آهَصاى تَد
اسصًااذُ دس صهیٌااِی ایااشات هثثاات ٍ هٌفاای اسااتفادُ اص
ضثىِ ّای اجتواعی دس اختیاس واستشاى ایي ضاثىِ ّاا لاشاس
ٍ  الااذاهاتی تااشای آضٌاساااصی،دادُ ضااَد ٍ دس هااذاسس
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Abstract
Background: The widespread presence of students in social networks has
provided a unique opportunity to track the effects of using this medium on their
academic performance. Therefore, the present study was conducted to determine
the effect of using social networks on students' academic performance.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was carried out in
government girls' high schools in Zabol in 2017 and 94 students were selected
randomly. Students' membership in social networks, hours worked with them, the
effect of networks on academic performance was determined by a researcher-made
questionnaire. Data were analyzed using SPSS 19 software and related tests.
Results: According to the findings, the frequency of using various social
networks; (91.5%) was Telegram, (80.9%) Instagram and (35.1%) Aparat
respectively. Hours of use by students were (44.7%) around between 1 and
3 hours, (32.2%) less than 1 hour or more than 6 hours, (10.6%) between 4 and
6 hours, respectively. T-test showed that there was a significant relationship between
the use of social networks with the average of all students (p value < 0.001).
Conclusion: With regard to the results of the increased use of social networks, the
academic performance of students decreases, therefore, valuable information on
their positive and negative effects is provided to users and useful courses in the
field of awareness raising and culture. And the science of virtual social networking.
Keywords: Social networks, Academic performance, Students, High school girls,
Zabol
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