مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

بررسی ارتباط استفاده از شبكههاي اجتماعی مجازي با درگیري تحصیلی و عملكرد تحصیلی در
دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی بیرجند
ابوالقاسم رضوانی* :کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتیی و روانشناسیی ،دانشی اه

پیام نور ،تهران ،ایران.
علیاکبر عجم :عضو هیأت علمی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانش اه پیام نور ،تهران ،ایران.

چكيده :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکههیای اجتمیاعی مجیازی مبتنیی بیر تلفین همیراه بیا
درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانش اه علوم پزشکی بیرجند بود .روش پیژوهش تویییفی از نیو
همبست ی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانش اه علوم پزشکی بیرجنید در سیال تحصییلی -89
 5981بود .با توجه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و جامعه  981نفری دانشجویان ،تعداد  105نفر انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی خدایاری و همکاران ،مقییا
تحصیلی اسچوفیلی و همکاران و پیشرفت تحصیلی استفاده شد .نتایج نشان داد که بین زمان اختصیا

درگییری

داده شیده بیه

شبکههای اجتماعی مجازی با مؤلفههای متغیر درگیری تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد .میزان
درگیری تحصیلی دانشجویان پسر و دختر با هم تفاوت معناداری ندارد .همچنیین بیین زمیان اختصیا

داده شیده بیه

شبکههای اجتماعی و مدت عضویت در شبکه ها با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجیود دارد و بیین میدت
مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات و مدت مطالعه روزانیه در زمیان امتحانیات بیا پیشیرفت تحصییلی رابطیه مببیت و
معناداری وجود دارد اما نتایج نشان داد بین مدت عضویت در شبکههای اجتماعی مجازی بیا میدت مطالعیه روزانیه در
زمان امتحانات و بین زمان اختصا

داده شده به شبکه های اجتماعی مجازی بیا میدت مطالعیه روزانیه در زمیان غییر

امتحانات رابطه منفی و معناداری وجود دارد .پیشنهاد میشود دورههای آموزشی برای فرهنگسیازی دربیاره گ یون ی
استفاده علمی از شبکههای مجازی و آشنایی دانشجویان با شبکههای علمی مجازی در جهت بهبود و تقویت یادگیری و
مشغولیت تحصیلی دانشجویان تشکیل گردد.
واژگان کليدی :شبکه اجتماعی مجازی ،درگیری تحصیلی ،عملکرد تحصیلی.

*نویسندهی مسؤول :کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیی ،دانشی اه

پیام نور ،تهران ،ایران.
Email: abolghasem.rezvani@gmail.com
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رضوانی و عجم

شبکههای اجتماعی ،بستری هستند که افیراد ،گیروههیا و

مقدمه
ما در عصر شبکهها زندگی میکنیم .عصری کیه در

سازمانها ،در آنها پیرامون یك یا گند ویژگیی مشیتر

آن شکلگییری شیبکههیای گونیاگون اجتمیاعی آنالیین،

گرد هم میآیند و اطالعات ،مطالی و محتواهیای خیود را

شیوههای ارتباطی و اطال رسانی نوینی به عریه گسیترده

با یکدی ر به اشترا

میگاارند .سرعت رشد این شبکههیا

ارتباطییات اجتمییاعی معرفییی کییرده اسییت (خییدایاری و

به حدی است که مجمو کاربران معروفترین شبکههیای

همکییاران .)5989 ،امییروزه ،جهییانی بییا ویژگیییهییایی کییه

اجتماعی اینترنت ،به بیشیتر از ییك میلییارد نفیر رسییده

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

است .شبکههای اجتماعی در ایران نیز در حیال گسیترش

آمده است .جامعه شبکهای باعث شده اسیت تیا جامعییت،

روزافزون بیهوییژه در بیین جوانیان مییباشید (مجیردی و

پیچیدگی و شبکه سیازی فناورانیه بیه حیوزههیای متنیو

همکاران .)5989 ،در حال حاضر شبکههیای اجتمیاعی در

زنیدگی و آموزشیی نفییود کنید .یکییی از امکانیات فنییاوری

بین کاربران گنان مورد استفاده قرار گرفته که بیه جیر ت

اطالعات و ارتباطات مبنیی بیر ابزارهیای وب ،شیبکههیای

میتوان گفت یکی از تأثیرگیاارترین سیروی هیای اراهیه

اجتمییاعی مجییازی ()Virtual Social Networks

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

میباشیند (آرییانی و همکیاران .)5984 ،توسیعه و کیاربرد

اجتماعی کشورهای مختل

جهان بیه وجیود آورده اسیت

فناوریهای اطالعات و ارتباطیات در نایامهیای آموزشیی،

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

یرفاً به تأثیر مستقیم آنها بر فرایند آمیوزش و ییادگیری

دانشییجویان سراسییر دنیییا در اییین شییبکههییای اجتمییاعی

اینترنیت و

عضویت دارند .با پیدایش شبکههای اجتماعی ،اسیتفاده از

شبکه ی وب پیوسته در زندگی روزمره مردم نقیش دارنید

این شبکهها جیز جیداییناپیایری از زنیدگی بسییاری از

خالیه نمیشود .این فناوریها و بهطور خیا

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

دانشجویان شده است کیه بیر روی کلییه جوانی

امییروزی بییرای نخسییتین بییار در سییال  5890در دانشی اه

دانشجویی ،از جملیه مییزان مطالعیه و عملکیرد تحصییلی

ایلینویز در اییاالت متحیده آمریکیا مطیرش شید (آرییانی و

آنها ،تأثیر مستقیم داشته است (جیوادینییا و همکیاران،

همکییاران .)5984 ،بییا ورود بییه عصییر اطالع یات و جامعییه

 .)5985هرگند که فعالیت در ایینگونیه شیبکههیا سیب

شبکهای ،ما در بیشتر حوزهها شاهد تحوالت تکنولیوییکی

تسهیل ارتباط با دوسیتان مییشیود (پمکیك و همکیاران،

گوناگون هستیم .از جمله پدیدههای جدید که بر اثر ادغام

 ،)1008ولی به همیان مییزان ،بیا کیاهش زمیان مطالعیه

فناوریهای مختلی ارتبیاطی در سیالهیای اخییر شیکل

دانش یجویان سییب اخییتالل در رون ید تحصیییل میییگییردد

گرفته ،شبکههای اجتماعی مجازی است .این شبکههیا بیا

(جوادینیا و همکاران )5981 ،بنابراین مطالعیه و بررسیی

عضییوگیریهییای رای ییان از کییاربران توانسییتهانیید در

نقش استفاده از شیبکههیای اجتمیاعی بیر ابعیاد مختلی

جریانسازیهای مختل نقشی اساسیی بیر عهیده داشیته

تحصیییلی دانشییجویان ،از جملییه درگیییری تحصیییلی و

باشند (امیرپور و گریوانی .)5989 ،امروزه کمتیر کسیی در

پیشرفت تحصیلی دانشیجویان ضیروری مییباشید .ایجیاد

این گزاره شك میکند که جهان وارد عصیر تیازهای شیده

ان یزه در دانشجویان به طیوریکیه بتواننید در تحصییالت

است که نماد آن اهمیت یافتن اطالعات است .شبکههیای

موفق باشند یکی از گیالش هیای مهیم در زمینیه ارتقیای

اجتماعی مجازی از رسانههای بسییار تیأثیرگیاار در عصیر

کیفیت آمیوزش اسیت .یکیی از مهیمتیرین شیاخ هیای

حاضر هستند که همانند سایر رسانهها و وسایل ارتبیاطی،

نشییاندهنییدهی کیفیییت آمییوزش ،درگیییری تحصیییلی

اساساً محصول غرب بوده و در طول گند سیال اخییر وارد

دانشجویان است (یییامی و همکیاران .)5989 ،درگییری

کشور ایران شیده اسیت (عیدلیپیور و همکیاران.)5989 ،

تحصیییلی عامییل بسیییار مهمییی در رسیییدن بییه تجربییهی
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یادگیری و موفقیت تحصیلی محسیوب مییشیود (مهنیا و

و ساختار کال

طالعپسند .)5981 ،درگیری تحصیلی سیازه ای اسیت کیه

تحصیلی دانش آموزان اثرگاار باشد (ابوالمعالی و همکاران،

و تبیییین افییت و شکسییت

 .)5985درگیری تحصیلی شکلها و شیوههیای زییادی را

تحصیلی مطرش گردیید و بیهعنیوان پاییه و اساسیی بیرای

دربر میگیرد .بیرای مبیال ،درگییری بیه گسیتره فعالییت

تالشهای ایالشگرایانه در حوزهی تعلیم و تربیت میدنار

دانشجویان در تکالی یادگیری ،میزان درگییری آنهیا در

قرار گرفت (عابیدینی و همکیاران 5991 ،زرنیگ5985 ،

فعالیتهای دانش اهی و فعال بودن آنها در کال

در ،

قییدمپییور و همکییاران .)5989 ،درگیییری تحصیییلی نییوعی

کیفیییت تییالش در فعالیییتهییای هدفمنیید آموزشییی،

سییرمایهگییااری روانشییناختی و تییالش مسییتقیم بییرای

انطباقپایری آنها با فرهنگ دانش اه و ارتباط خوب آنها

یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش ،مهارتها و هنرهایی

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

است که در واقع فعالیتهای تحصیلی برای ارتقیای آنهیا

 .)5981نقطهی مقابل درگیری تحصیلی ،عدم درگیری ییا

یییورت میییگیییرد (یییابر و پاشاشییریفی .)5981 ،مفهییوم

بیتفاوتی است که بیر تیالش نکیردن و نداشیتن میداومت

درگیری تحصیلی به کیفیت تالشی که دانشجویان ییرف

اشاره دارد و بهیورت عدم تالش و رها کردن تکلی بیروز

فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا بهیورت مستقیم

میینماییید .فیین ( )5898بیییان میییکنید ،عییدم درگیییری

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

تحصیلی باعث میشود که دانشآموزان سرمایهگااری الزم

همکاران.)5991 ،

و کافی برای تکالی درسی خود انجام ندهند و اسیکینر و

درگیری تحصیلی سازهای گندبعدی است که مؤلفیههیای

همکاران ( ،)1008نیز بیان میکنند که هیجانات منفیی از

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

قبیل خست ی ،غم ینی و احسا

کسالت را تجربه نمایند

نییو درگیییری تحصیییلی کییه معمییوالً مطالعییه میییشییوند

(بحری و یوسفی .)5989 ،به عقیده فردریک

درگیری شیناختی ،درگییری رفتیاری و درگییری ان یزشیی

( ،)1004محققان و مربیان بهطور فزایندهای بیر درگییری

هستند (غالمعلی لواسانی و همکاران .)5981 ،فیردریک

تحصیلی بهعنوان عاملی برای پرداختن به مشکالت ناشیی

و همکاران بیان میکننید ،ایین ابعیاد فراینیدهای مجیزا از

از خست ی دانشآموز و ازخود بی ان ی و نرخ بیاالی تیر

یکدی ر نیستند و بین آنهیا روابیط درونیی و پوییا برقیرار

تحصیل متمرکز بودهاند (وایورل و همکاران.)1051 ،

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

پژوهشها نشان دادهاند دانشآموزانی که در سطوش باالیی

سازه گندبعدی است که سرمایهگااری و رفتار درگیرانه را

از درگیری تحصیلی هستند بیشتر به دنبال یادگیریانید و

در فعالیییتهییای یییادگیری تویییی میییکنیید و موفقیییت

از یادگیری بیشیتر بهیره مییبرنید (موسیوی و همکیاران،

تحصیلی دانشیجویان را بیه شیکل غییرمسیتقیم تضیمین

 .)5984بییدین ترتییی میییتییوان گفییت ،هن ییامیکییه

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

دانشآموزان فعاالنه از طرییق افکیار ،احساسیات و اعمیال

بر کلیه فرایندهایی است که فرد بیا آنهیا مشیغول انجیام

خود در امور مدرسه درگیر مییشیوند ،ایین امیر موفقییت

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

آن ها را افزایش داده و از تیر

تحصییل آنیان جلیوگیری

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

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

فعال فرد در یك تکلی یا فعالیت است (غالمعلی لواسانی

بهعنوان یك متغیر ،به حوزه مطالعات تعلییم و تربییت راه

و همکاران .)5999 ،عوامل متعددی نایر میزان احسیا

یافتییه اسییت و در اییین زمینییه تییاکنون پییژوهشهییایی در

بییرای اولییین بییار جهییت در

در

می تواند بر ابعاد مختلی درگییری

و همکیاران

تعلیق بیه مدرسیه ،عالقییه کلیی بیه مدرسیه ،درگیییری در

سازمان های آموزشی انجام گرفته است .پژوهش جانو

فعالیتهای فوق برنامه ،ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان

همکاران نشان داد که درگیری تحصیلی ارتبیاط نزدیکیی
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با عوامل دانش اهی دارد ،به طیوریکیه حتیی دانشیجویان

مختل نشان داده شود .میزانی که از این مقدار ییادگیری

عالقهمند به تحصیل تحت تأثیر عوامیل منفیی دانشی اهی

آموزش اهی تحیت عنیوان پیشیرفت تحصییلی بیه دسیت

تحصیییل میییکننیید (ییییامی و همکییاران.)5989 ،

میآید به عنوان یکی از شاخ های موفقیت علمی در هیر

یافته های پژوهش ها در زمینیه درگییری تحصییلی نشیان

ناام آموزشی قلمداد میشود (بخشایش .)5989 ،بیر ایین

میدهد که عوامیل گندگانیهی فیردی ماننید راهبردهیای

اسا

پیشرفت تحصیلی از سیوی سیاسیتگیااران نایام

یادگیری و محیطی مانند رفتارهیای آموزشیی و حمیایتی

آموزشی ،اولیای مدرسه و خانوادهها همیشیه میورد توجیه

معلم ،زمینههای خانوادگی و حماییت والیدین و روابیط بیا

جییدی بییوده اسییت .یییو ( )1008هرسییاله تعییدادی از

همساالن بر درگیری هیجیانی و شیناختی دانشیجویان در

دانشجویان رشتههای مختل علوم پزشکی مشروط شیده،

فعالیتهای دانش اهی تیأثیر دارنید (مهنیا و طیالعپسیند،

تر

تحصیل نموده و ییا نمییتواننید تحصییالت خیود را

 .)5981پییژوهشهییا نشییان داده اسییت کییه اگییر بتییوان

بییهموقییع بییه پایییان برسییانند .کییاهش عملکییرد تحصیییلی

دانشجویان را هیرگیه بیشیتر درگییر مسیاهل تحصییلی و

دانشجویان از سطحی رضایتبخش به سیطحی نیامطلوب،

یادگیری کرد ،بیشتر میتوان بیه موفقییت علمیی

یکی از مشکالت مهم ناامهای آموزشی است که با اتیالف

آنان امیدوار بود .ادبیات پژوهشی نشان می دهد که روابیط

هزینههای جاری ،سیرخوردگی و از دسیت رفیتن روحییه

حضوری ،الکترونیکی و مجازی در محیط آموزشیی نقیش

فراگیران ،جلوگیری از شکوفایی استعدادها و توانیاییهیای

بسیار حیاتی در ارتقیای رفتارهیای اجتمیاعی مطلیوب در

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

داشته و این امر متعاقباً یادگیری دانشیجویان

و جامعییه وارد میییکنیید (دشییت بزرگییی .)5981 ،عوامییل

در دانش اه را تحت تأثیر قرار میدهد (عباسی و همکاران،

پیچیده و گیاه ناشیناخته ای ،کمییت و کیفییت ییادگیری

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

دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنیان را تحیت تیأثیر قیرار

شبکه های اجتماعی مجیازی میی توانید عملکیرد فیردی و

میدهد (شکرکن و باقری .)5919 ،شبکههیای مجیازی بیا

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

توجه به ویژگیها و قابلیتهای اشترا

دانش و اطالعیات،

پیشییرفت تحصیییلی مطلییوب ،عملکردهییای مییورد انتاییار

تعاملی بودن ،بازخورد سریع ،سرگرمکننده و جااب بیودن

دانشجویان تلقی می شود از این لحاظ با توجه به اسیتفاده

(گرانیتز و کارنیگ )1055 ،می تواند تأثیرات متفاوتی را بر

روزافییزون دانشییجویان از شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی،

یادگیرندکان در ناام آموزشیی ب یاارد .در عرییه علیم و

مطالعه و بررسیی نقیش شیبکههیای اجتمیاعی در فراینید

تعلیییم و تربیییت شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی ،حییوزه

آموزش و یادگیری دانشجویان ضروری بیهنایر مییرسید.

تحقیقییاتی بییرای اطالعییات جییامع دانشییجویان اسییت کییه

پیشرفت تحصییلی و ییادگیری یکیی از مباحیث مهیم در

بهسرعت در حال رشد میباشند .پژوهش ران در مطالعهای

حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی میباشد (فیر اللهیی و

که در سال  1050در مورد کاربست شبکههیای اجتمیاعی

همکاران .)5981 ،پیشرفت تحصیلی همواره میورد توجیه

مجازی در آموزش عالی بر روی دانشجویان انجام داده انید

پژوهش ران و محققان بوده است.

نشان دادند ،با ادغام ابزارها و سروی های شبکه اجتماعی

پیشرفت تحصیلی به معنای مقدار ییادگیری آموزشی اهی

در سیستم یادگیری الکترونیکیی ،کیاربران میی تواننید در

فراگیییران اسییت کییه بییه جلییوهای از وضییعیت تحصیییلی

آموزش ی اههییا ،مییدار

و دانش ی اههییای مختل ی ارتبییاط

دانشآموز و یا دانشجو اشاره دارد .این جلوه ممکین اسیت

گسترده ای با یکدی ر داشته باشند و جامعه مجازی ایجیاد

تییر

تکالی

کال

در

بر اسا

نمره یك دوره ،میان ین نمرات برای مجموعیهای

از درو

در یییك دوره و یییا میییان ین نمییرات دورههییای

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

اینترنت عملکرد تحصیلی و سالمت روان کاهش مییابید و

عملکرد تحصیلی دانشجویان ،تاکنون مطالعات مختلفی در

نیز هر گه افراد استفاده ارتبیاطی و تفریحیی بیشیتری بیا

دنیا انجام گرفته که نشاندهنده نتایج مختلفیی اسیت .در

اینترنت داشته باشیند عملکیرد تحصییلی و سیالمت روان

مطالعه کولك و ساندرز ( )1009که ارتباط بین استفاده از

آنها کاهش مییابد .در مطالعهی جیوادینییا و همکیاران

و عملکرد تحصییلی بررسیی شیده اسیت ،بیین

( )5985نتایج نشان داد که دانشجویان با معدل و عملکرد

و

تحصیلی پایینتر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معیدل

دانشجویانی که از آن استفاده نمییکردنید تفیاوتی وجیود

باالتر بیشتر از شیبکههیای اجتمیاعی اسیتفاده مییکننید.

نداشییته اسییت .از سییوی دی ییر کریشیینر و کارپینسییکی

نوغانی دخت بهمنی و همکاران ( )5985در مطالعهای بیه

( )1050گزارش دادند که استفادهکنندگان از فیی بیو ،

بررسی تأثیر استفاده از فیی بیو

در عملکیرد تحصییلی

معدل کل کمتری داشته و ساعات کمتیری را بیه مطالعیه

پسران مقطع متوسطه شهر مشهد پرداخیت نتیایج نشیان

و همکییاران ( )1055در تحقیقییی

سیب کیاهش عملکیرد

فی بو

معییدل کییل دانشییجویان اسییتفادهکننییده از فییی بییو

پرداختییهانید .اسییتوال

داد که استفاده زیاد از فی بیو

نشان دادهاند که دانشجویانی که بیهطیور میداوم از شیبکه

تحصیلی شیده اسیت .بیهطیورکلی شیبکههیای اجتمیاعی

استفاده میکنند در هفته ییك تیا پینج سیاعت

مجازی میتواننید در توسیعه و ارتقیای سیطو آموزشیی و

مطالعییه میییکننیید درحییالیکییه دانشییجویانی کییه عضییو

علمی کال های در

نقش بسیار مؤثری داشیته باشیند.

شبکههای مجازی نیستند  55تا  51سیاعت در هفتیه بیه

با استفاده از شبکههای اجتمیاعی مجیازی ،دانشیجویان و

مطالعه می پردازند .فُری ( )1059در مطالعیهای بیا عنیوان

اساتید میتوانند دامنه فرایند یادگیری خود را به خیار از

تأثیر سایتهای شبکههای اجتماعی بر پیشرفت تحصییلی

محدودههای کال

گسترش دهند و با بهرهگیری از

دانشجویان مهندسیی دانشی اه ماییدوگوری ،ایالیت برنیو،

فناوریهای شبکههای اجتماعی مجازی با یکیدی ر تعامیل

نیجریه به این نتیجه رسید که سایت شبکههای اجتمیاعی

داشته و به تبادل اطالعات و تجارب بکردازند .برنامیههیای

تأثیری بر عملکرد تحصیلی ندارد امیا در مطالعیه مادییا و

شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی نقییش مهمییی در زنییدگی

همکاران ( )1059که بر روی دانشیجویان رشیته پزشیکی

دانشجویان دارند و دانشیجویان نییز بیشیتر وقیت خیود را

رسیدند به این ییورت کیه

یرف آنها مییکننید ،درنتیجیه از اهمییت زییادی بیرای

دانشیجویان رشیته پزشییکی کیه از شییبکههیای اجتمییاعی

محیطهای آموزش و یادگیری برخوردار هستند (زمانییان،

مجازی استفاده میکردند عملکرد تحصیلی ضعی تری بیه

.)5981

نسبت سایرین که استفاده نمیکردند داشتند.

اگرگه پژوهش های مختلفی در زمینه شبکههای اجتماعی

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

توسط سیندال و همکیاران ( ،)1009بالگنییو و همکیاران

نتیجه رسیدند که شبکه های اجتماعی با اتکا بیه ررفییت

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

فرامتنی خیود در ارتبیاطهیایی کیه شیکل دادهانید باعیث

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

افزایش قابلیتهای پژوهشی دانشجویان کاربر شیبکههیای

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

مجازی ،در مقایسه با سایرین شدهاند .داوودی و همکیاران

بین استفاده از شبکه های اجتمیاعی مجیازی بیا درگییری

( )5980در مطالعهای نشان دادند که در رابطه اسیتفاده از

تحصیلی و عملکیرد تحصییلی دانشیجویان تیاکنون انجیام

اینترنت و عملکیرد تحصییلی دانشیجویان رابطیه مببیت و

نشده است .با توجه به گسترش روزافزون بهرهگیری علمی

معنیییداری وجییود دارد .رنجبییر و همکییاران ( )5980در

و غیرعلمی دانشجویان از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی،

تحقیق خود نشان دادند که با افیزایش مییزان اسیتفاده از

ضروری بیه نایر مییرسید کیه پژوهشیی پیرامیون نقیش

فی بو

انجام دادند به نتیجهای عک

در
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رضوانی و عجم

اسییتفاده از شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی بییر درگیییری

حال مطالعه هستم ،از نار دهنی احسا

تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام گییرد .لیاا

فداکاری (سؤاالت  9،1،9،8،50دریافتهام که تحصییلم پیر

اکنون این سؤال مطرش است که آیا اسیتفاده

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

از شبکههیای اجتمیاعی مجیازی بیا درگییری تحصییلی و

در هن ام مطالعه ،زمان برایم خیلی سریع میگارد) است.

بر این اسا

قدرت میکنم)،

لیکرت هفت درجیهای (از ییفر تیا

عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟

سؤالها با یك مقیا

مواد و روشها

شش) درجه بندی شدند .حایل جمع نمرات هیر دانشیجو

پژوهش حاضیر تویییفی و از نیو همبسیت ی اسیت.

درمجمو  54میاده ،ییك نمیره کلیی بیرای او بیه دسیت

جامعه آماری ایین پیژوهش شیامل دانشیجویان دانشیکده

می دهد که مبیّن میزان درگیری تحصییلی اوسیت .بیدین

پیراپزشکی دانش اه علیوم پزشیکی بیرجنید کیه در سیال

ترتی دامنه نمره محتمل برای هر دانشجو بیین  0تیا 94

تحصیلی  5981 -89تعداد  981نفر مشغول بیه تحصییل

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

بودند ،میباشد که از این تعداد در رشته علوم آزمایش اهی

اعتبار برای مؤلفه قدرت ،فداکاری و جاب به ترتی برابیر

 555نفر ،در رشته هوشبری  504نفر ،در رشته اتاق عمل

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

 84نفر ،در رشته تکنولیویی پرتوشناسیی  99نفیر بودنید.

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

روش نمونییهگیییری در اییین پییژوهش بییهیییورت تصییادفی

در پییژوهش حاضییر ،ضییری اعتبییار بییرای مؤلفییه قییدرت،

طبقییهای بییوده اسییت ،بییه دلیییل اینکییه از تعییداد افییراد

فداکاری و جاب با روش آلفای کرونبیاخ بیه ترتیی برابیر

در نمونیه وجود داشته باشد،

اعتبیار درگییری

زیرگروههای جامعه بهتناس

 0/91 ،0/90و  0/11و همچنین ضری

از روش نمونییهگیییری تصییادفی طبقییهای اسییتفاده شیید

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

بدین یورت که با مراجعه به مسیئول آمییوزش دانشیکده،

استفاده از شبکه های اجتمیاعی مجیازی :ایین پرسشینامه

اطالعیییات الزم در مییورد تعییداد افیییراد هیییر رشییته بیییه

توسییط خییدایاری ،دانشییور حسییینی و سییعیدی ()5989

تعداد افراد هر رشیته

طراحی شد و شامل  11سؤال است کیه سیؤاالت بیهطیور

را متناس با حجیم جامعه تعیین کیرده ،بیه ییورتی کیه

عمده در قالی طیی لیکیرت طراحیی شیدهانید و بیرای

نسیبت افیراد هیر رشته نسبت به جامعیه رعایییت شییود

ارزیییابی ابعییاد مختلی اسییتفاده از شییبکههییای اجتمییاعی

تعیدادی از دانشیجویان دختر و پسیر کیه نسیبت

مجازی تدوین گشته است .شیوه نمرهگیااری گوییههیا در

جنسیت آنیان در نمونییه هییر رشیته متناسی بیا حجیم

قال

طی پنج درجه ای لیکرت بسیار موافقم ( 1نمره) تیا

جامعه هر رشته بود ،بهیورت تصییادفی انتخیاب شید .در

بسیار مخالفم ( 5نمره) میباشید سیؤاالت  9 ،1 ،1 ،5و 1

جیدول گرجسیی و

معکو

نمرهگااری شده است .همچنین دارای پینج زییر

مورگییان  105نفییر از دانشییجویان دانشییکده پیراپزشییکی

مقیا

به شرش دیل می باشد :میزان استفاده از شبکههای

دانش اه علوم پزشکی شهر بیرجند انتخاب شد.

اجتماعی مجازی ،شامل عبارتهای  9 ،1 ،4 ،9 ،1 ،5و 1

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش عبیارتانید از :الی -

نییو اسییتفاده از شییبکههییای اجتمییاعی مجییازی ،شییامل

توسیط اسیچوفیلی،

عبییارتهییای  8 ،9و  50تنییو و گسییتردگی شییبکههییای

لیتر ،ماسالچ و جکسون در سال  5889سیاخته شید کیه

اجتماعی ،شامل عبارتهای  51 ،55و  59اعتماد داشیتن

میزان درگیری دانشجویان را در فعالیتهای تحصیلی می-

به شبکه های اجتماعی ،شیامل عبیارتهیای ،59 ،51 ،54

تفکییك جنسییت کس شد .سک

سیک

این پژوهش نمونیه آمیاری بیر اسیا

مقیا

درگیری تحصیلی :این مقیا

سنجد .این مقیا

دارای  54ماده بود که سه زیر مقییا

را شامل میشود :قدرت (سؤاالت  5،1،9،4،1وقتیکیه در

 58 ،59 ،51و  10اطال رسیانی و ارتبیاط آسیان ،شیامل
عبارتهای  19 ،11 ،14 ،19 ،11 ،15و  .11برای تعییین
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روایییی پرسشیینامه ،از روش محتییوایی یییا یییوری و بییرای
تعیین پایایی ،از ضری

یا کتابخانه و توجیه دانشجویان

محیطهای آموزشی کال

آلفای کرونباخ استفاده شده است.

درباره هدف کار پژوهشی ،پرسشینامههیا تکمییل گردییده

یافته های حایل از آزمیون کرونبیاخ نشیان داد کیه همیه

است .به مناور رعاییت مالحایات اخالقیی ،پژوهشی ر بیا

زیرمقیا هیای درگییری تحصییلی ،دارای ضیری آلفیای

از

معرفی خیود و توضییو اهیداف و روش پیژوهش و پی

کرونباخ باالتر از  0/10داشتند ،یعنیی گوییههیای در نایر

جل

گرفتییه شییده بییرای سیینجش هییر یییك از مقیییا هییا از

و اطمینان دادن جهت محرمانیه مانیدن اطالعیات فیردی،

همبست ی درونی باالیی برخوردارند و برای سنجش متغیر

تعداد  105پرسشنامه توزیع شد .به طوریکیه هیر ییك از

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

دانشجویان بهیورت انفرادی به پرسشنامهها پاسخ دادنید.

پژوهش ،ضری اعتبار این پرسشنامه بهطیورکلی بیا روش

بازه زمانی جمعآوری دادهها حدود یك میاه بیود .تکمییل

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

پرسشنامهها اختیاری بوده و بهطور متوسط در حیدود 10

پژوهش مناور از پیشیرفت تحصییلی دانشیجویان همیان

دقیقه زمان میبرد .مشارکتکنندگان میتوانستند از ادامه

میان ین نمرات تحصیلی دانشجویان است که از آغیاز دوره

همکاری انصراف دهنید و نییز بیهمنایور محرمانیه بیودن

تحصیلی تا ترم جاری کیه دانشیجو مشیغول بیه تحصییل

اطالعات شخصی آنان پرسشنامهها فاقد مشخصات فیردی

می باشند را شامل می شود کیه در ابتیدای پرسیشنامیه از

بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار آمیاری spss

دانشجویان خواسته شده تا ثبت کنند .برای اجرای پژوهش

فرضییات پیژوهش در

حاضر ،پ

رضایت آگاهانه دانشجویان برای شرکت در پیژوهش

نسخه  11استفاده شید .بیر اسیا

از اخا مجوز از دانش اه ،به توزیع پرسشنامهها

سطو آمار استنباطی از آزمیونهیای آمیاری تیی مسیتقل

در بین دانشیجویان دانشیکده پیراپزشیکی اقیدام گردیید.

(بهمناور مقایسه میان ینها) و ضری همبست ی پیرسون

معیار ورود به مطالعه مشغول به تحصیل بودن در دانش اه

(جهت بررسی رابطه بین متغیرها) ،استفاده شد.

علوم پزشیکی در سیال تحصییلی  ،5981-89رضیایت بیه

یافتهها

شرکت در پژوهش و کامل نمودن پرسشنامهها بود و معیار

از  105دانشجوی شرکتکننده در پژوهش حاضیر 15

خرو از مطالعه عدم رضایت آزمودنیها بیرای شیرکت در

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

پژوهش بود .نحوه انتخاب بدینیورت بود که با مراجعه به

میان ین سنی دانشجویان  10/18بود.

جدول  .1فراوانی دانشجویان از حیث مدت عضویت در شبكهها و زمان اختصاص دادهشده به شبكههاي اجتماعی مجازي
مدت عضویت در شبكههاي اجتماعی
مجازي

زمان اختصاص دادهشده به شبكههاي
اجتماعی

عضو نیستم

یک تا شش ماه

)%7/1(11

)%11(83

استفاده نمیکنم

کمتر از یک ساعت

)%7/1(11

)%11(55

شش ماه تا یک
سال
)%11(11
بین یک تا دو

یک تا دو سال

بیشتر از دو سال

)%17(15

)%83/1(78
بین چهار تا پنج

حدود سه ساعت

ساعت
)%11(17

ساعت

)%18/1(57

بیشتر از شش ساعت
)%5(3

)%11(83

جدول  .1فراوانی وضعیت مطالعه روزانه دانشجویان در غیر زمان امتحانات و زمان امتحانات
ساعات مطالعه روزانه در غیر زمان

صفر ساعت

نیم ساعت

یک ساعت

دو ساعت

سه ساعت

چهار ساعت

امتحانات

11

18

11

83

8

1

ساعات مطالعه روزانه در زمان

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده

دوازده

سیزده

امتحانات

1

1

11

15

81

51

53

17

13

3

1
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جهت بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی و درگیری تحصیلی دانشجویان دانش اه علوم
پزشکی از ضری همبست ی پیرسون استفاده شد.
جدول  .8رابطهي بین استفاده از شبكههاي اجتماعی مجازي با درگیري تحصیلی

* -معنیداری در سطو 0/01

** -معنیداری در سطو 0/05
مدت عضویت در

زمان اختصاص داده شده به

شبكههاي اجتماعی

شبكههاي اجتماعی

مدت عضویت در شبكههاي اجتماعی

1

زمان اختصاص داده شده به شبكههاي اجتماعی

**3/513

1

قدرت

**- 3/133

**-3/111

فداکاري

-3/131

*

جذب

- 3/113

**

نام متغیر

-3/171

اختصا

-3/115

قدرت

جذب

فداکاري

1
**

3/311

**

3/715

1
**

1

3/711

داده شده به شبکه های اجتماعی مجازی و بیین

نتایج جدول فیوق نشیان داد کیه بیین میدت عضیویت در

مؤلفییههییای قییدرت ،فییداکاری و جییاب رابطییه مببییت و

شبکههای اجتماعی با مؤلفه قدرت و بین زمان اختصیا

معناداری مشاهده میشود.

داده شده به شبکههای اجتمیاعی مجیازی بیا مؤلفیههیای

جهت بررسی رابطه بین استفاده از شیبکههیای اجتمیاعی

قدرت ،فداکاری و جاب رابطیه منفیی و معنیاداری وجیود

مجییازی بییا پیشییرفت تحصیییلی و مییدتزمییان مطالعییه

دارد ،ولی بیین میدت عضیویت در شیبکههیای اجتمیاعی

دانشجویان دانش اه علیوم پزشیکی از ضیری

همبسیت ی

مجازی با دو مؤلفه فداکاری و جاب رابطه معناداری وجود

پیرسون استفاده شد.

ندارد همچنین بین مدت عضویت در شیبکههیا بیا زمیان
جدول  .5رابطه بین استفاده از شبكههاي اجتماعی مجازي با پیشرفت تحصیلی و مدتزمان مطالعه

** -معنیداری در سطو 0/05
نام متغیر

پیشرفت تحصیلی

* -معنیداری در سطو 0/01

مدت مطالعه روزانه

مدت مطالعه روزانه

در زمان غیر امتحانات

در زمان امتحانات

پیشرفت تحصیلی

1

مدت مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات

**3/813

1

مدت مطالعه روزانه در زمان امتحانات

**3/513

**3/833

زمان اختصاص داده شده به شبكههاي اجتماعی
مدت عضویت در شبكهها

**

زمان اختصاص داده
شده به شبكههاي
اجتماعی

مدت عضویت
در شبكهها

1

*

-3/888

-3/171

-3/183

1

**-3/181

-3/375

*-3/133

**3/513

1

روزانه در زمان امتحانات رابطه منفیی و معنیاداری وجیود
نتایج جدول فوق نشان داد که بیین زمیان اختصیا

داده

شده به شبکه های اجتماعی و مدت عضویت در شبکهها با

دارد .همینطور بین مدت مطالعه در زمان غییر امتحانیات
با

پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد ،امیا
بین مدت مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات و در زمیان
امتحانات با پیشرفت تحصییلی رابطیه مببیت و معنیاداری
وجود دارد .همچنین بین زمیان اختصیا

داده شیده بیه

شبکه های اجتماعی با مدت مطالعه روزانیه در زمیان غییر

مدت مطالعه در زمان امتحانات رابطه مببیت و معنیاداری
وجود دارد.

بحث و نتيجهگيری

امتحانات و بین مدت عضویت در شبکهها با مدت مطالعیه
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رضوانی و عجم

این پیژوهش باهیدف بررسیی رابطیه بیین اسیتفاده از

نشان میدهد که شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی توانیایی

شبکه های اجتماعی مجازی با درگیری تحصیلی و عملکرد

استفاده در یك محیط یادگیری را دارند زیرا باعث ارتقیای

تحصیلی دانشجویان دانشکده پیراپزشیکی دانشی اه علیوم

درگیری تحصیلی دانشجویان در کال

موفقییت

پزشکی بیرجند انجام گرفت .نتایج پیژوهش حاضیر نشیان

و عملکرد تحصیلی آنها میشود .ایین عیدم همخیوانی را

داده شیده بیه شیبکههییای

می توان به متفاوت بیودن جامعیه آمیاری و عیالوه بیراین،

اجتمییاعی مجییازی بییا مؤلفییههییای درگیییری تحصیییلی

تفاوت فرهن ی و ابزار جمعآوری دادههیا هیم مییتوانید از

دانشییجویان (قییدرت ،فییداکاری ،جییاب) رابطییه منفییی و

دی ر دالییل ناهمسیویی نتیایج ایین پیژوهشهیا دانسیت.

معناداری وجود دارد و بین مدت عضیویت در شیبکههیای

و همکیاران ( )1001هیم در پیژوهش خیود بییان

داد کیه بیین زمیان اختصییا

اجتمیاعی بییا زمیان اختصییا

دیوی

و سک

داده شییده بیه شییبکههییای

کردند که افراد در اسیتفاده بییشازحید از اینترنیت دگیار

اجتماعی مجازی رابطه مببت و معناداری مشاهده شد .در

مشکالت درسی ،شغلی ،بین فردی و کاهش فعالییتهیای

تبیین این نتایج میتوان گفت که افزایش مییزان اسیتفاده

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

از شبکه های اجتماعی مجازی با کاهش درگیری تحصیلی

نییاک

( )1005و اندرسییون ( )1005ارهییار داشییتند کییه

دانشجویان همراه است و به دنبیال آن درگییر نشیدن در

استفاده بیشازحد از اینترنت توسط دانشجویان اعتییادآور

ییادگیری باعیث افیت عملکیرد

است .در ادامه جهت توضیو بیشتر میتوان بیان کیرد کیه

تحصیلی دانشجویان خواهد شد .این یافته تیا حیدودی بیا

هرگیه طییول مییدت عضییویت دانشییجویان در شییبکههییای

پژوهشهای قدمپیور و همکیاران ( ،)5989مطابقیت دارد

اجتماعی مجازی بیشتر بوده ،زمانی را که یرف استفاده از

آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین ابعیاد

این شبکهها کرده اند هم بیشتر بوده و ساعات زیادی را در

درگیری تحصییلی و افیت تحصییلی همبسیت ی منفیی و

گروهها و کانالهای مجازی سکری مییکردنید و بیالعک

معنیییداری وجییود دارد .درع یینحییال بییا نتییایج پییژوهش

که این قضیه می توانید دانشیجویان را بیه کیاربرانی دارای

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

اعتیاد خفی تا شیدید بیه ایین شیبکههیا تبیدیل کنید و

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و مؤلفههیای

درنتیجه خست ی و عدم تمرکیز و دقیت کیافی در کیال

مساهل تحصیلی و تکالی

را به دنبال دارد.

درگیری تحصیلی (درگیری شناختی ،رفتاری و ان یزشیی)

در

رابطییه مببییت و معنیییداری وجییود دارد ،ناهمسییو اسییت.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان درگیری تحصیلی

همچنین پیاور ( )1051در بررسیی پیشیینه مطالعیاتی در

پسران و دختران باهم تفاوت معناداری ندارد .این یافته ،با

زمینه تأثیر استفاده از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی بیر

یافته های مرکیز ملیی درگییری تحصییلی آمریکیا همسیو

عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی یادگیرندگان به ایین

میباشد ،نتایج این مرکز نشان داد تفاوت معنیاداری مییان

نتیجه رسیده است که در مجمیو شیبکههیای اجتمیاعی

درگیییری تحصیییلی دختییران و پسییران وجییود نییدارد.

مجازی بر عملکرد تحصیلی اثیر منفیی ولیی بیر درگییری

درعینحال با نتایج پیژوهش یییامی و همکیاران ()5989

تحصیلی و مؤلفههای آن اثر مببت دارد (زمانیان.)5981 ،

که نشان داد ،میزان درگیری تحصیلی دختران بیش تیر از

آلشویبی ( )1051پژوهشی با عنوان استفاده از شبکههیای

پسران است ناهمسو است برعک

مورد فوق ،پژوهش هو

اجتماعی مجازی ،درگیری دانشجویان و عملکرد تحصییلی

و همکارش نشان داد درگیری تحصیلی پسران بییشتیر از

دانشجویان بازرگانی در دانشی اه علمیی کیاربردی میالزی

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

انجام داد .نتایج نشان داد که هیچ ارتباط مسیتقیمی بیین

نتایج تحقیقات فوق با این پژوهش را میتوان بیه متفیاوت

شبکههای اجتماعی و عملکرد تحصیلی وجود ندارد .نتیایج

بودن جامعه آماری و عیالوه بیراین ،تفیاوت فرهن یی هیم
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میتواند یکی از دالیل متفاوت بودن نتایج این پیژوهشهیا

( )5981نشان میدهد که  91درید دانشجویان نسبت به

دانست .در توضیو یافتیه فیوق مییتیوان ارهیار کیرد کیه

شبکههای اجتماعی مجازی آگیاهی داشیتند و  11دریید

درگیری تحصیلی ییك موقعییت انعطیافپیایر اسیت کیه

آنییان در یکییی از شییبکههییای اجتمییاعی عضییویت دارنیید.

به وسیله بافت محیط آموزشی شکل داده میشیود .زمیانی

دانشجویان عضو شبکههای مجازی به طیور مییان ین ییك

با نیازهای خود

سییاعت و یییازده دقیقییه در روز از اییین شییبکههییا اسییتفاده

مییکننید،

میکنند .همچنین بین اسیتفاده از شیبکههیای اجتمیاعی

درگیری تحصیلی حالت بهینه پیدا مییکنید .دانشیجویان

مجازی و عملکرد تحصیلی دانشجویان تفیاوت معنییداری

بیییهواسیییطه داشیییتن سیییواد رسیییانهای از بیشیییترین

مشاهده نشد .کالر

و میك  1008نشان دادند که بییش

استفادهکنندگان شبکههیای اجتمیاعی مجیازی هسیتند و

از  81درید از دانشجویان مقطع کارشناسیی در ان لیی

استفاده از این شبکهها بهعنوان یکی از عادتهیای روزانیه

بهطور مداوم از سایتهای شیبکههیای اجتمیاعی اسیتفاده

قرارگرفته است و باعث ایجاد تغییرات اساسیی در زنیدگی

میکنند .این دانشجویان تصور میکردنید کیه فیی بیو

دانشجویان شده است و علیرغیم تمیام مزاییایی کیه دارد

اغل برای دالیل اجتماعیاش مورد استفاده قرار میگییرد

دریییورتیکییه بییهدرسییتی مییورد اسییتفاده قییرار ن یرنیید

نه برای اهداف آموزش رسمی اگرگه گیاهی اوقیات از آن

مخاطراتی به همراه دارد.

بیهطیور غیررسیمی بییرای مقایید آموزشیی نییز اسییتفاده

که دانشجویان محیط آموزشی را متناس

یعنی شایست ی ،خودمختاری و ارتبیاط ادرا

داده شده

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

پژوهش حاضر نشان داد که بین زمان اختصا

به شبکه های اجتماعی و میدت عضیویت در شیبکههیا بیا

نتایج پژوهش این بود که بین زمان اختصا

داده شده به

پیشرفت تحصیلی رابطیه منفیی و معنیاداری وجیود دارد

شبکه های اجتماعی با مدت مطالعه روزانیه در زمیان غییر

درعینحال بین مدت مطالعه روزانه در زمان غیر امتحانات

امتحانات و بین مدت عضویت در شبکهها با مدت مطالعیه

و در زمان امتحانات با پیشرفت تحصییلی رابطیه مببیت و

روزانه در زمان امتحانات رابطه منفیی و معنیاداری وجیود

معناداری وجود دارد .در تفسیر این یافته میتوان گفت که

دارد .در تبیین این یافتیههیا مییتیوان ارهیار داشیت کیه

ازآنجاییکه برقیراری ارتبیاط اییلیتیرین دلییل کیاربران

استفاده طوالنیمدت و افراطی دانشیجویان از شیبکههیای

شبکههای اجتماعی میباشد در مدت محدود و بیه آسیانی

اجتماعی و یرف وقت زیاد در طول شبانهروز در اسیتفاده

میتوانند با تعداد زیادی ارتبیاط برقیرار کننید و ایین امیر

از شبکههای اجتماعی مجازی ،باعث کاهش زمان مطالعیه

میتواند منجر به اسیتفاده مفیرط از ایین شیبکههیا شیود.

علمی و تخصصی دانشجویان و اختالل در روند تحصییل و

سکری کردن زمان بیشازحد در این شبکهها باعث کاهش

آموزش آنها خواهد شد که درنهایت منتج به افت عملکرد

زمان مطالعه دانشجویان میشود و همچنین ازآنجیاییکیه

تحصیلی می شود همچنین عالوه بر مسئله زمان که تأثیر

اغل دانشجویان تا ساعتهای طیوالنی از شی را در ایین

مستقیم بیر کیاهش پیشیرفت تحصییلی دارد ،اعتییاد بیه

بیا

شبکههای اجتماعی بر جنبیههیای دی یری از دانشیجویان

تمرکز کافی حضور پیدا کننید کیه ایین عوامیل مییتوانید

تأثیرگییاار اسییت کییه میییتوانیید باعییث کییاهش پیشییرفت

منجر به کاهش پیشرفت تحصیلی شود .درنتیجیه سیکری

تحصیلی شود .این یافته با نتایج پژوهش عجیم و رضیوانی

کردن زمان بیشازحد برای استفاده از شبکههیای مجیازی

( )5981که نشان داد بین زمان اختصیا

داده شیده بیه

باعث تأثیر منفی بیر دانشیجویان و وارد سیاختن خلیل در

شییبکههییای اجتمییاعی و تعییداد عضییویت در گییروههییای

عملکرد تحصیلی و دانش اهی آنیان مییشیود .در راسیتای

اجتماعی مجازی با پیشرفت تحصییلی دانشیجویان رابطیه

اییین پییژوهش ،یافتییههییای پییژوهش داسییتانی و همکییاران

منفی و معناداری وجود دارد ،همسیو اسیت .همچنیین بیا

شبکهها میگارانند نمییتواننید در کیال هیای در
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نتایج پژوهش ابراهیم آبیادی ( )5999همخیوانی دارد ،وی

دانشجویان و اخیتالل در رونید تحصییل و آمیوزش آنهیا

در تحقیق خود نتیجه گرفت که میزان و نیو اسیتفاده از

تحصییل از

اینترنییت همبسییت ی معنییادار و معکییو

خواهد شد .همچنین افت تحصییلی ییا تیر

بییا یییادگیری و

دانش اه میتواند رفتارهای منفی را بیرای افیراد بیه دنبیال

پیشییرفت تحصیییلی دانییشآمییوزان دارد .نتییایج پییژوهش

داشییته باشیید ،در اییین میییان افییت تحصیییلی دانشییجویان

و همکاران ( )1050نشان داد که اسیتفاده بییش

دانش اههیای علیوم پزشیکی از اهمییت خاییی برخیوردار

از حد از اینترنت توسط دانشیجویان باعیث افیت عملکیرد

است زیرا اگیر ایین دانشیجویان دارای تحصییالت خیوبی

تحصیلی آنان می شود به دلیل اینکه اکبر اوقیات خیود را

نباشند بهخاطر حساسیت شغلی و ارتبیاط آن بیا سیالمت

در فضای مجازی جهت گفت وی مجازی و تعامل مجیازی

افراد جامعه این مشکل بیهییورت حییاتی خیود را نشیان

با دی ران یرف میکنند و فرییت کمتیری بیه مطالعیه و

خواهیید داد بییهگونییهای کییه متعاق ی افییت تحصیییلی در

مییدهنید .امیامی

بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی نیز عملکرد ضعیفی را

فران و

انجام ورای تحصیلی خیود اختصیا

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

از خود نشان خواهند داد که بعضیاً ایین عملکیرد ضیعی

به این نتیجه رسید که سکری کردن زمان بیش از حید در

غیرقابلجبران خواهد بود.

شبکههای اجتماعی مجازی باعث کاهش ساعات مطالعه و

این شبکهها منجر مییشیود کیه دانشیجویان قیادر شیوند

میشیود ،بنیابراین کیاهش

ارتباط مببتی را با سایر دانشجویان بهویژه افراد همسان از

خست ی دانشجویان در کال

پیشرفت تحصیلی را در پی دارد .نتایج مطالعیه حاضیر بیا

نار سین و عالییق ،برقیرار کننید و بیدینوسییله موجی

مطالعات مادیا و همکاران ( )1059کیه عملکیرد تحصییلی

بران یخت ی و درگیری تحصییلی یادگیرنیدگان مییشیوند

وضعیت کاربران شبکههای اجتماعی را نشان داد و سَماحه

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

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

و همکیاران،)1009 ،

سویی بر دانشجویان دارد ،همچنین اسیتوال

مهارت یادگیری دانشجویان (کیرو

و همکیاران

قابلیت گسترش سریع محتوای درسی و دسترسیی آسیان

( )1055که بیان میکننید دانشیجویان عضیو شیبکههیای

برای همه افراد (موزو

و تانر ،)1008 ،اراهه میواد درسیی

مجیازی سیاعات کمتیری مطالعیه مییکننید و کریشیینر و

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

کارپینسکی ( )1050که ارهار داشتند دانشجویانی کیه از

فضایی برای کال

مجازی بیه منزلیه حماییت نوآورانیه از

شبکههای مجازی استفاده میکنند ساعات کمتیری را بیه

فرایندهای آموزشی (میلوزویچ و همکاران ،)1051 ،امکیان

میدهند و عملکرد تحصیلی پیایینتیری

پرسش و پاسخ درباره موضیوعات میورد عالقیه بیا اعضیای

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

گییروه بییهویییژه اسییتادان (هیبرگییر و هییارپر،)1009 ،

دادند دانشجویانی که عملکرد تحصیلی پیایینتیری دارنید

تصویرسییازی محتییوای درسییی بییرای برخییی دانشییجویان

استفاده میکننید ،همسیو مییباشید

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

بنابراین اسیتفاده طیوالنیمیدت و افراطیی از شیبکههیای

تفکر انتقیادی گروهیی از مزاییای اسیتفاده از شیبکههیای

اجتماعی مجازی و یرف وقت زیاد بیرای اسیتفاده از ایین

اجتماعی مجازی در زمینههای آموزشی و درسی به شیمار

شبکه ها ممکن اسیت باعیث عیدم درگییری و فعالییت در

میآیند.

مطالعه اختصا

بیشتر از فی بو

یادگیری و تحصیلی دانشیجویان شیود و تیأثیرات

پیشنهاد می گردد در این زمینه تحقیقات بیشیتری انجیام

تکالی

منفی بر پیشرفت تحصیلی آنان ب یاارد ازایینجهیت کیه

شده و اثرات مختل استفاده از شبکههیای مجیازی را بیر

وقت زیاد بیه اسیتفاده از شیبکههیای اجتمیاعی

آن

اختصا

مجازی ،باعیث کیاهش زمیان مطالعیه علمیی و تخصصیی

قابلیت ها و عملکردهای دانشیجویان در ابعیاد مختلی
مشخ

نمیوده و بیهتبیع آن ،اطیال رسیانیهیای الزم در
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زمینه اثرات مببت و منفیی اسیتفاده از ایین شیبکههیا در
اختیار کاربران قرار داده شود و در دانش اهها نیز اقیداماتی
جهت آشناسازی و فرهنگسازی استفاده مفید و علمیی از

تعارض منافع
نتایج پژوهش حاضر با منیافع هییچ فیرد ییا سیازمانی
تعارض ندارد.

این شبکه ها یورت گیرد .تشیکیل کارگیاههیای آموزشیی
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Relationship between the Use of Virtual Social Networks with Academic
Engagement and Academic Achievement among Students of Birjand
University of Medical Sciences
Abolghasem Rezvani*: M.A. in educational research, Department of Educational Sciences,
Facultay of Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
Ali Akbar Ajam: Faculty member, Department of Educational Sciences, Facultay of
Education and Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

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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