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Background and Aims: Due to the increasing use of social networks among 

people, especially students, so research in this area is necessary. The aim of this study 

was to determine the effect of using social networks on the academic achievement of 

students of Islamic Azad University. 

Methods: The research method is surveyed. The study population included all 

students of Islamic Azad University Izeh that were enrolled in the academic year 95-94 

that about 100 people were randomly selected. To measure the academic achievement of 

students in the last semester students and to measure the use of social networks used 

questionnaire. The data obtained were analyzed through the software spss and using one-

way ANOVA. 

Results: There is a significant difference between the academic achievement of 

students that ordinary users of social networks (M= 15/15 and SD= 55.1) and to social 

networks mild addiction (mean 13/15 and SD 01/2) and have social networks severe 

addiction (M= 84/14 and SD=72/1) (005/0> p) 

Conclusions: Spending too much time on social networks cause to fatiguing in class and 

Reducing the hour's study and resulted in the academic achievement of students. 
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EDCBMJ 2016; 9(3): 206-213 

ی اجتماعی مجازی در بین افراد ها شبکهاستفاده از  روزافزونبا توجه به گسترش  زمینه و اهداف:

. هدف این پژوهش باشد یمجامعه بخصوص دانشجویان لذا نیاز به پژوهش در این زمینه از ضروریات 

رفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه مجازی بر پیش ی اجتماعیها شبکهاستفاده از  ریتأثمشخص کردن 

 .باشد یمآزاد اسالمی 

کلیه دانشجویان دختر دانشگاه  موردپژوهش جامعه .باشد یمروش تحقیق پیمایشی : بررسیروش 

 صورت به نفر 511مشغول به تحصیل بودند که  5931-5931آزاد اسالمی واحد ایذه که در سال تحصیلی 

سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل ترم گذشته دانشجویان و  منظور به ی تصادفی انتخاب شدند.ریگ نمونه

 آمده دست بهی ها داده ی اجتماعی مجازی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.ها شبکهسنجش استفاده از 

 تحلیل شد. طرفه کآنالیز واریانس ی و با استفاده از Spss افزار نرماز طریق 
 

 نیانگیمی اجتماعی )با ها شبکهیلی دانشجویانی که کاربر عادی نمره پیشرفت تحص نیب: ها یافته

و انحراف  59/51 نیانگیمبا ) فیخفی اجتماعی ها شبکه به( و دارای اعتیاد 11/5و انحراف استاندارد  51/51

( 22/5و انحراف استاندارد  41/51 نیانگیمبا ) دیشدی مجازی ها شبکه( و دارای اعتیاد به 15/2استاندارد 

 (.p<111/1) معنادار وجود دارد. وتتفا
 

 

ی اجتماعی مجازی باعث کاهش ساعات مطالعه ها شبکهدر  ازحد شیبی کردن زمان سپر :گیری نتیجه

 بنابراین کاهش پیشرفت تحصیلی را در پی دارد. شود یمو خستگی دانشجویان در کالس 
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 مهمقد

ی نوین در عرصه الکترونیک و رایانه در ها یفناورگسترش 

گذشته، موجب پدیدار شدن انواع گوناگونی از  دهه چند

اینترنت، تلفن همراه،  ازجملهی ا انهیرای الکترونیکی و ها برنامه

ی در جهان شده است. گسترش ا انهیرای ها یبازماهواره و 

ی کاربردی مبتنی ها برنامهی اخیر، گسترش ها سالاینترنت در 

[1]است بر آن را نیز به همراه داشته 
وسیله باعث سرعت و  این .

ی کره زمین ا گونه به دقت در کارها و گسترش ارتباط شده است،

اینترنت یک جریان . ]6 [را به دهکده جهانی تبدیل کرده است

ی ارتباطی ها شبکهوسیع و در حال رشد است که در دسترس 

کامپیوتری قرار دارد. کاربرد گسترده اینترنت در سطح جهان، 

کامپیوتر را تا این حد آسان کرده که ارتباطات از مجرای 

ی اطالعات و ارتباطات از گذشته در ها یفناوری همه ها تیمز

ی اجتماعی، ها شبکه .]3[شوند  یمی اینترنت خالصه ها یژگیو

. باشند یم ی اینترنتها برنامهاین  نیتر موفقو  نیتر مهمیکی از 

و  تلگرام ،بریوا فیس بوک، توییتر، وات ساپ، ازجملهیی ها شبکه

ی زمان مدتی اجتماعی مجازی هستند که در ها شبکه ازجمله... 

میان افراد محبوبیت  روز روزبهو  اند کردهرشد  سرعت بهکوتاهی 

 .]3[کنند یمی پیدا تر شیب

ی اجتماعی وب، نسل جدیدی از امکانات وب ها شبکه

. اند قرارگرفتههستند که امروزه در کانون توجه کاربران اینترنت 
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بر مبنای تشکیل اجتماعات بر خط فعالیت  ها سراچه گونه نیا

یی از کاربران اینترنت را که دارای ها دستو هر کدام  کنند یم

گونه  نیا .آورند یمهم  گرد ی مشترک هستند،ها یژگیوعالیق یا 

در واقع نوعی رسانه اجتماعی هستند که شیوه جدیدی  ها شبکه

عات را در اینترنت امکان پذیر از برقراری ارتباط و اشتراک اطال

. صدها میلیون نفر از کاربران اینترنت عضو صدها شبکه اند کرده

در  شان روزانهاجتماعی مختلف هستند و بخشی از فعالیت بر خط 

ی اجتماعی از افراد و یا ها شبکه. ]6[گذرد  یم ها تیسااین 

فرد که هر یک از آنها به عنوان یک  شوند یمیی ساخته ها سازمان

با تعداد دیگری از  توانند یمیا گروه در این شبکه حضور دارند و 

 نیا ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند. ها گروهافراد و 

ی متعدد نرم ها تیقابلبه دلیل تکثر و تنوع محتوایی و  ها شبکه

. اند گرفتهکاربران زیادی قرار  استفادهافزاری و اینترنتی مورد 

ی کانال ی اجتماعی با ایجاد حس اعتماد،ها شبکهضمن آن که 

باالیی بر روابط بین  ریتأثکه  ندینما یمشناختی را ایجاد  -عاطفی

یی این چنینی دارند. شکل ها تیساو وب  ها شبکهکاربران این 

گیری اعتماد به دلیل فراگیر بودن دارای اهمیت زیادی است، چرا 

ی اجتماعی ها شبکه که بدین ترتیب موجبات گسترش گرایش به

 در سطح وسیعی از افراد جامعه فراهم آورده و به صورت 

نقش  ها شبکه.این ]3[ ابندی یمی روز افزون ا توسعهپی در پی 

ی افکار عمومی در سطوح ده جهتی و ریگ شکلمهمی در 

 کنند یمی و جهانی بازی ا منطقهمختلف ملی، 
در عرصه تعلیم . ]5[

مجازی، حوزه تحقیقاتی برای  ی اجتماعیا شبکهو تربیت 

در حال رشد  سرعت بهاطالعات جامع دانشجویان است که 

ی اجتماعی، استفاده از این ها شبکهپیدایش  با .]3[باشند یم

ی از زندگی بسیاری از دانشجویان شده ریناپذ ییجداجز  ها شبکه

میزان  ازجمله است و بر روی کلیه جوانب زندگی دانشجویی،

 ریتأث ها آنی تحصیلی ها مهارتتحصیلی و سایر  دعملکر مطالعه،

یی که به بررسی ها پژوهشی از اریبس .]2[استمستقیم داشته 

ی اجتماعی مجازی ها شبکهی افراد برای عضویت در ها زهیانگ

همه نیازهای کاربران  ها شبکهکه این  دهد یم نشان ،اند پرداخته

ی ها سراچه بو پراکنده با پست الکترونیک، طور به قبالًکه 

 نیتأمرا  شد یم برآوردهی گفتگو و غیره ها اتاق، ها وبالگ خبری،

ی، معاشرت . افراد برای سرگرمی، نیازهای اطالعاتی،کنند یم

کنجکاوی، رهایی، تعامل اجتماعی و گذاران وقت در این فضا 

اجتماعی،  تماس نیازهای بین فردی، واقع در .]2[ابندی یمحضور 

های راهنمایی یا اطالعاتی خود را مرتفع هویت شخصی و نیاز

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از  که ییازآنجا. ]9[کنند یم

است و تمام  وپرورش آموزشی مهم در ارزیابی ها شاخص

ه عمل پوشاندن به این امر تلقی جام درواقعی این نظام ها کوشش

 رورشوپ آموزشویژه نظام  طور به، جامعه گرید یعبارت به. شود یم

و جایگاه او در جامعه  آموز دانش زیآم تیموفقبه رشد و تکامل 

و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد کودکان و  مند عالقه

ی و عاطف دانش آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی،

باید پیشرفت  که چنان آن ها ییتواناو  ها مهارتشخصیتی و کسب 

سیدن به پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان و تعالی یابند. برای ر

 .]10[میباشدر آن توجه خاصی داشته  مؤثرالزم است به عوامل 

ی اجتماعی مجازی و ها شبکهبودن میزان استفاده از  محدود

 تواند یمبرای ارتباط با اساتید، خانواده و دوستان  ها آناستفاده از 

مثبت  دانشجویان را در کسب عملکرد تحصیلی و دانشگاهی

موجب شوند. گرچه عکس این قضیه نیز صادق است. بدین قرار 

ی ها شبکهبرای استفاده از  ازحد شیبکه سپری کردن زمان 

منفی بر دانشجویان و وارد ساختن خلل در  ریتأثمجازی باعث 

.در همین راستا ]11[شود یمعملکرد تحصیلی و دانشگاهی آنانی 

ی اجتماعی ها شبکهفاده از است اند کردهدیگری بیان  نظران صاحب

ی از زندگی بسیاری از دانشجویان شده ریناپذ ییجدامجازی جز 

میزان  ازجملهاست و بر روی کلیه جوانب زندگی دانشجویی، 

 16[مستقیم داشته است ریتأث، ها آنمطالعه و عملکرد تحصیلی 

سبب تسهیل ارتباط با  ها شبکهکه استفاده از این  هرچند].

، ولی به همان میزان با کاهش زمان مطالعه ]13[دشو یمدوستان 

 اما .]11[گردد یم ها آنتحصیل  دررونداختالل  سبب دانشجویان،

با  توان یماثرات منفی نداشته و  صرفاًی اجتماعی ها شبکه

 طور به ها آندر فرایند آموزشی و یا درمانی، از  ها آنی ریکارگ به

اخیر  مطالعات ]12،15[دکربهینه در جهت اهداف آموزشی استفاده 

ی اجتماعی پتانسیلی برای ایجاد ها رسانهاگرچه  اند دادهنشان 

 ها تیسااین وب  وجود نیباااثرات منفی بر روی دانشجویان دارند، 

یک منبع مفید و مثبت برای دانشجویان در  عنوان به توانند یم

ی مختلف خدمت رسانی کنند به شرطی که به طرز ها جنبه

Jounse.برای مثال تحقیق ]12[رندیبگقرار  داستفادهمورصحیحی 
  

یی که از ها دانشگاه نشان داده است، 6002و همکاران در سال 

و مثبت به  مؤثر صورت به توانند یم کنند یماین فناوری استفاده 

خودشان انگیزه بدهند.  کارتخصصی و  نهیدرزمدانشجویانشان 

ی آنان، نمرات و ها تیوفقمدر  تواند یمافزایش انگیزه دانشجویان 

. ]12[شودو مفید واقع  مؤثری افراد شناخت روانی ها جنبهسایر 

 با کاربست این فناوری، ها دانشگاهمخالفت برخی از اساتید  باوجود

فناوری در حال رشد در  نیتر عیسری شبکه مجازی هنوز ها تیسا

اتید مقابل این دسته مخالف، اس در .]19[باشند یم انییدانشجوبین 

ی اجتماعی ها شبکهدیگری وجود دارند که فیس بوک و سایر 

ی و راهی برای ایجاد و تجارفناوری کارآمد  عنوان بهمجازی را 

ی اجتماعی و ها شبکهدر رابطه با .]60[دانند یمارتباط با دانشجویان 
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 اند عبارت است که شده انجامپیشرفت تحصیلی تحقیقاتی اندک 

دانشجویانی  که اند دادهدر تحقیقی نشان و همکاران Stollak  از:

در هفته  کنند یممداوم از شبکه فیس بوک استفاده  طور بهکه 

دانشجویانی که  که یدرحال کنند یمیک تا پنج ساعت مطالعه 

ساعت در هفته به  15تا  11ی مجازی نیستند ها شبکهعضو 

  Karpinskiو  Kirschnerدیگر طرف از  ]61[پردازند یممطالعه 

کل  معدل از فیس بوک، کنندگان استفادهگزارش دادند که 

 در]. 66[اند پرداختهکمتری داشته و ساعات کمتری را به مطالعه 

ارتباط بین استفاده از فیس بوک  که Saunders و Kolekمطالعه 

بین معدل کل دانشجویان  است، شده یبررسو عملکرد تحصیلی 

ی که از آن استفاده از فیس بوک و دانشجویان کننده استفاده

 Javadi ی که ا مطالعهدر .]63[تفاوتی وجود نداشته است کردند ینم

nia  ی اجتماعی بر عملکرد ها شبکه ریتأثو همکارانشان با عنوان

تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام دادند به 

این نتیجه رسیدند که دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی 

 شتریب نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل باالتر، تر نییپا

  ] .61[ کنند یمازفیس بوک استفاده 

 Fori  ی ها شبکهی ها تیسا ریتأثی با عنوان ا مطالعهدر

اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی دانشگاه 

به این نتیجه رسید که سایت  هیجرین برنو، التیا مایدوگوری،

در  اما .]65 [ی بر عملکرد تحصیلی نداردریتأثتماعی ی اجها شبکه

بر روی دانشجویان رشته  همکاران  کهو  Madaiah مطالعه

ی عکس رسیدند به این صورت که ا جهینتپزشکی انجام دادند به 

ی اجتماعی مجازی ها شبکهدانشجویان رشته پزشکی که از 

یرین ی به نسبت ساتر فیضععملکرد تحصیلی  کردند یماستفاده 

که مشاهده شد  طور همان.]62[داشتند کردند ینمکه استفاده 

مطالعات صورت گرفته در این زمینه به استفاده از شبکه 

است و استفاده از شبکه  شده پرداختهاجتماعی فیس بوک تنها 

قرار  موردمطالعهاجتماعی پرکاربرد امروزه مثل واتساپ و تلگرام 

حاضر با هدف  مطالعه ب فوق،با عنایت به مطل لذا نگرفته است.

مجازی بر پیشرفت  ی اجتماعیها شبکهاعتیاد به  ریتأثبررسی 

منظور از شبکه اجتماعی  که .باشد یمتحصیلی دانشجویان 

 .باشد یمساپ و تلگرام و اینستاگرام وات مجازی فیس بوک،
 

 ها روش

آماری  جامعه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است.

دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه  کلیه این پژوهش را

 1391-1395آزاد اسالمی واحد ایذه که در سال تحصیلی 

 صورت بهنفر  100 که تشکیل داده است. کردند یمتحصیل 

ی ها شبکهدر این مطالعه منظور از  تصادفی انتخاب گردیدند.

ی برا .باشد یمساپ و اینستاگرام  وات اجتماعی مجازی تلگرام،

است.  شده استفادهاز پرسشنامه محقق ساخته  ها دادهی آور عجم

این آزمون بر اساس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ  سؤاالت

از کاربران  ها شبکهاستفاده از این  چراکهاست  شده ساخته

است  سؤال 60پرسشنامه داری  نیا .شوند یماینترنت محسوب 

. شود یمی گذار نمره 5تا  1در یک طیف لیکرت از  سؤالکه هر 

جمع شده و بر طبق آن فرد در یک  باهمنمرات کل فرد  تیدرنها

ی مجازی ها شبکهاربر عادی  .کردیگ یمقرار  طبقه سهاز این 

کاربر دارای اعتیاد به  و کسب کند. 60 تا39فردیست که نمره  

کسب کند و کاربر  19تا  29ی مجازی خفیف که نمره ها شبکه

 20تا  100ی مجازی شدید که نمره ها شبکهدارای اعتیاد به 

نفر از  5روایی، پرسشنامه در اختیار  دییتأ منظور بهکسب کند. 

 و قرار گرفت. دییتأاعضا هیات علمی قرار گرفت و روایی آن مورد 

نفر از دانشجویان  60تعیین پایایی آن ابتدا در اختیار  منظور به

پایایی آن  بیضر یی،باز آزماقرار گرفت و با استفاده از روش 

گردید.و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از  محاسبه  %91حدود 

 منظور به گذشته دانشجویان استفاده شد. ترم یلیتحصمعدل 

 ,.Spss v17 (Spss Incافزار نرماز طریق  اطالعات لیوتحل هیتجز

Chicago, Ill., USA).   طرفه کآنالیز واریانس ی استفاده ازو با 

از آزمون توکی  باهممقایسه سه گروه  منظور هبتحلیل شد و 

 استفاده شد.

 یافته ها

 ها آنسال و جنسیت همه  22/66میانگین سن دانشجویان 

سال  62 ها آن نیتر بزرگو  12دانشجو  نیتر کوچک دختر بود.

 نفرترم 13اول، نفرترم 16 شده انتخاببین دانشجویان  از بود.

 12پنجم، نفرترم 13م،چهار نفرترم 11سوم، نفرترم 10دوم،

نفر  65 هشتم بودند. نفرترم 11هفتم و  نفرترم 11ششم،  نفرترم

 21در پژوهش در مقطع کاردانی و  کننده شرکتاز دانشجویان 

نفر در مقطع کارشناسی ارشد  12نفر در مقطع کارشناسی و 

 مشغول به تحصیل بودند.

 فرضیه پژوهش

از  دختری که پیشرفت تحصیلی دانشجویان نمره 

و  کنند یمو کمتر استفاده  کنند ینمی اجتماعی استفاده ها شبکه

معناداری متفاوت  صورت به کنند یمبیشتر از یک ساعت استفاده 

 است.

کد  ها پرسشنامهاز طریق  آمده دست بهی ها دادهگام نخست  در 

 Spss v17افزار نرمسپس با استفاده از  .گزاری شدند

کاربران عادی )افرادی که  طبقه سهر را د آمده دست بهی ها داده 
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کاربرانی که دارای اعتیاد خفیف  اند( و گرفته 60تا  39نمره بین 

 ی اجتماعی مجازی )افرادی که نمره بینها شبکهبه 

ی ها شبکهکاربران دارای اعتیاد شدید به  اند( و گرفته 10 تا  29 

 شدند. میاند( تقس گرفته 100تا  20ی که نمره بین افرادمجازی )

 گردد یممالحظه  1که در جدول شماره  طور همان

 نمرات پیشرفت تحصیلی استفاده نیانگیم :9جدول شماره 

 شده

 ها گروه
میزان 

 استفاده

تعداد 

 ها یآزمودن

نمره 

پیشرفت 

 تحصیلی

انحراف 

 استاندار

1 
استفاده 

 کنند ینم
62 15/15 55/1 

6 
کمتر از یک 

 ساعت
11 31/15 01/6 

3 
یک  بیشتر از

 ساعت
33 21/11 26/1 

میانگین نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که کاربر عادی 

و کاربران دارای  15/15ی اجتماعی مجازی هستند ها شبکه

ی داری اعتیاد کاربرو  31/15اعتیاد خفیف به شبکه مجازی 

است که نشان  شده گزارش 21/11ی اجتماعی ها شبکهشدید به 

رد و در گام بعدی به معنادار بودن این از تفاوت بین سه گروه دا

است که  شده پرداخته طرفه کتفاوت با استفاده از آنالیز واریانس ی

  .گردد یممالحظه  6در جدول 

میانگین پیشرفت تحصیلی در بین  سهیمقا :3جدول شماره 

ی ها شبکهکاربران عادی و دارای اعتیاد خفیف و شدید به 

 مجازی

منابع 

 تغییر

مجموعه 

 وراتمجذ

(SS) 

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

(MS) 

F Sig 

بین 

 ها گروه
66/35 6 25/12 62/5 002/0 

درون 

 ها گروه
21/363 92 

33/3  

 99 01/359 جمع

دو مشخص گردید  ها گروهاز طریق آزمون توکی تفاوت  بعدازآنو 

از طریق  بعدازآناست. و  شده مشخص 3که نتیجه در جدول 

دو مشخص گردید که نتیجه در  ها گروهاوت آزمون توکی تف

در  62/5 شده مشاهده Fنظر به اینکه  است. شده مشخص 3جدول

است لذا فرض  52و  6و با درجات آزادی  01/0اطمینان  سطح

و فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت بین نمره  شود یمصفر رد 

ی اجتماعی ها شبکهپیشرفت تحصیلی بین دانشجویانی که از 

و کمتر از یک ساعت و بیشتر از یک ساعت در  کنند ینماستفاده 

بررسی  منظور به.و ردیگ یمقرار  دییتأمورد  کنند یمروز استفاده 

از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج  ها گروهبیشتر بین 

 .باشد یمآن بدین شرح 

آزمون تعقیبی برای نشان دادن  جینتا :3جدول شماره 

 ها گروهاختالف بین 

 میزان استفاده گروه
تفاوت 

 ها نیانگیم

انحراف 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

و  1

6 

 کاربران عادی

 کاربران داری اعتیاد خفیف
15/0- 15/0 93/0 

 و 1

3 

 کاربران عادی

 کاربران داری اعتیاد شدید
51/1 12/0 01/0 

 و 6

3 

 کاربران داری اعتیاد خفیف

 کاربران داری اعتیاد شدید
3 16/0 002/0 

تفاوت میانگین  3ی جدول شماره ها دادهبا توجه به 

 تر بزرگ 05/0از  93/0با سطح معناداری  (15/0)-شده مشاهده

است بنابراین بین نمره پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختری که 

با دانشجویان  باشند یمی اجتماعی مجازی ها شبکهکاربر عادی 

 باشند یمجتماعی ی اها شبکهدختری که دارای اعتیاد خفیف به 

 شده مشاهدهتفاوت معناداری وجود ندارد.و تفاوت میانگین 

بنابراین  .است تر کوچک05/0از  01/0( با سطح معناداری 51/1)

پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که کاربر عادی هستند با 

ی مجازی هستند ها شبکهدانشجویانی که دارای اعتیاد شدید به 

ت.و همچنین تفاوت میانگین معناداری متفاوت اس صورت به

 تر کوچک 05/0 ز 002/0( با سطح معناداری 31/1) شده مشاهده

است بنابراین پیشرفت تحصیلی دانشجویانی دارای اعتیاد خفیف 

با دانشجویانی دارای  باشند یمی اجتماعی مجازی ها شبکهبه 

 صورت بهی اجتماعی مجازی هستند ها شبکهاعتیاد شدید به 

 وت استمعناداری متفا

 گیری نتیجه و بحث

ی اجتماعی ها شبکهاستفاده از  ریتأثدر مطالعه حاضر 

مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد ایذه 

بررسی شد. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته کاربران به سه 

گروه کاربران عادی و دارای اعتیاد به اینترنت خفیف و شدید 

نتایج تحقیق نشان داد بین نمره پیشرفت تحصیلی  شدند. میتقس

با استفاده از  و وجود دارد. دار یمعندانشجویان سه گروه تفاوت 
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ی تعقیبی تفاوت بین گروه کاربران عادی و دارای اعتیاد ها آزمون

  شدید و کاربران دارای اعتیاد خفیف گزارش شد.

کرد عمل کهو همکاران Madaiah  مطالعه با مطالعات جهینت

  ی اجتماعی را نشان داد وها شبکهتحصیلی وضعیت کاربران 

Samahaنشان دادند که اعتیاد به اینترنت تاثیر سویی  و همکاران

بیان  که و همکارانStollak همچنین  ]62[بر دانشجویان دارد

ی مجازی ساعات کمتری ها شبکهدانشجویان عضو  کنند یم

که اظهار داشتند Kirschner & Karpinski و  کنند یممطالعه 

ساعات  کنند یمی مجازی استفاده ها شبکهدانشجویانی که از 

و عملکرد تحصیلی  دهند یمکمتری را به مطالعه اختصاص 

دادند  که نشان و همکاران Javadinia مطالعه بای دارند و تر نییپا

ی دارند بیشتر از فیس تر نییپادانشجویانی که عملکرد تحصیلی 

 .باشد یم همسو ،کنند یمبوک استفاده 

گفت ورود  توان یم آمده دست بهبا توجه به نتیجه  

 ها انسانامکاناتی که برای  رغم یعلی جدید به زندگی ها یفنّاور

ی ها شبکه یی همراه بوده است.ها بیآسداشته است همواره با 

اجتماعی شکل جدیدی از ارتباطات را ایجاد کرده است و مزایایی 

تشار سریع اخبار و ارتباط مستمر با دوستان و ان ازجملهزیادی 

عقاید و ... را به همراه داشته است. دانشجویان  آزادانهبیان 

کنندگان  استفادهی از بیشترن ا رسانهداشتن سواد  واسطه به

 عنوان به ها شبکهی اجتماعی هستند و استفاده از این ها شبکه

ایجاد تغییرات  است و باعث قرارگرفتهی روزانه ها عادتیکی از 

تمام مزایایی  رغم یعلاساسی در زندگی دانشجویان شده است و 

قرار نگیرند  مورداستفادهی درست به که یدرصورتکه دارد 

 مخاطراتی به همراه دارد. 

دلیل کاربران  نیتر یاصلبرقراری ارتباط  که ییازآنجا

 توانند یمی آسان بهدر مدت محدود و  باشد یمی اجتماعی ها شبکه

منجر به  تواند یمبا تعداد زیادی ارتباط برقرار کنند و این امر 

 ازحد شیبی کردن زمان سپر شود. ها شبکهاستفاده مفرط از این 

و  شود یمباعث کاهش مطالعه دانشجویان  ها شبکهدر این 

ی طوالنی از ها ساعتاغلب دانشجویان تا  که ییازآنجاهمچنین 

ی درس ها کالسدر  توانند ینم ندگذران یم ها شبکهشب را در این 

منجر به  تواند یمبا تمرکز کافی حضور پیدا کنند که این عوامل 

سپری کردن زمان  جهیدرنت شود یمکاهش پیشرفت تحصیلی 

منفی بر  ریتأثی مجازی باعث ها شبکهبرای استفاده از  ازحد شیب

دانشجویان و وارد ساختن خلل در عملکرد تحصیلی و دانشگاهی 

مستقیم  ریتأثزمان که  مسئلهو همچنین عالوه بر  شود یمی آنان

ی اجتماعی بر ها شبکهبه  ادیاعتبر کاهش پیشرفت تحصیلی دارد 

باعث  تواند یماست که  رگذاریتأثی دیگری از دانشجویان ها جنبه

که در مطالعه گنجی  طور همانکاهش پیشرفت تحصیلی شود 

هش اشتیاق تحصیلی نشان داده شد اعتیاد به اینترنت بر کا

  .[62]هست  رگذاریتأث

 تواند یمی اجتماعی مجازی ها شبکهی از ریکارگ بهاما 

که  طور همانبهبود فرایند تدریس و یادگیری باشد  فرصتی برای

یک  عنوان بهاز گفتگوی آنالین  و همکاران Metshaliمطالعه در 

ا ب توانستند یماستراتژی در آموزش استفاده شد و دانشجویان 

با  ها آنیکدیگر گفتگو کنند نتیجه تحقیق گویای تفاوت یادگیری 

 .[69] دیگرانی بود که این امکان برایشان وجود نداشت

 تقدیر و تشکر

از همکاری صمیمانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایذه 

 .کنم یمتشکر و قدردانی 

 اخالقی هیدییتأ

مالحظات اخالقی در پژوهش با جلب رضایت آگاهانه 

و همچنین به افراد شرکت در مورد  کنندگان رکتش

 است. شده دادهمحرمانه بودن نتایج اطمینان 

 تعارض منافع

 .هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود ندارد

 یمنابع مال

 با بودجه شخصی نویسنده این مقاله انجام شده است.
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