
بحنی افت تحصحلی براساس محزان استفاده از  پیش
ی اجتماعی مجازی و احساس ارزش شخصی  ها شجکه

1احراهین نعیهی

2/2/6281_  تارخخ سذخرش:  34/8/6282تارخخ درخافت: چکحده 

های ازتهاعی وجایی حا  سژوهش حاضر حاهدف حررسی راحعه ویاان استفاده از شبده هدف:
ان دختااار دوره او  وتوساااعه وااادار  غیرانتفااااعی آوااامز دانشنف  و افااات تحصااایلی  عاااات

توصااایفی از نااامط ههبساااتگی هاااود. ، روش ساااژوهش روش: شهرساااتان گرگاااان انجاااام گرفااات.
آومزان دختار وقعا  وتوساعه دوره او  وادار  غیرانتفااعی  شاول کلیه دانش یارزاوعه آو

شاااد. روش  وااینفاار  6342هااا حاادود  کااه تعاااداد آن، هااود 6282شهرسااتان گرگااان در سااا  
گااردآوری  382ی و حجاان نهونااه ا هیری از ناامط تصااادفی خوشااگ هنهوناا نفاار هااود. احاارهااای 

 نفا  روزنبار  ( و عاات6284) ازتهااعی وجااییی ها ی شابدهها اطالعات شاول سرسریاوه
( هااود. از آزواامن ههبسااتگی پیرساامن و رگرساایمن 6203) ( و افاات تحصاایلی کاووساای6812)

نتااخج ساژوهش حاضار نراان  ها: یافتیه ها استفاده شد. وتحلیل داده چید وتغیره حرای تجیخه
خصی راحعه ویفی ی ازتهاعی وجایی حا احسا  ارزش شها ویاان استفاده از شبدهداد هین 

های ازتهاااعی وجااایی حااا افاات تحصاایلی  و وعیاااداری وزااود داشااته و هااین اسااتفاده از شاابده
هچیاااین وتغیااار احساااا  ارزش شخصااای و ویااااان . ه(P<0/05) داردراحعاااه ویفااای وزاااود 

ان آواامز دانشافات تحصاایلی در هییاای  پیشهای ازتهااعی وجااایی قااادر حاه  اساتفاده از شاابده
حااا واادخرخت ویاسااج حاار کهیاات و کیفیاات هااا  واادار  و خانواده :گحری نتحجییهبحییث و  .هااود

وجایی ویتوانید در ارتقاء احسا  ارزشاهیدی فرزنادان و کااهش افات های  استفاده از شبده
 تحصیلی آنان ووثر واق  شوند.  

افت تحصیلی، احسا  ارزش شخصی، ی ازتهاعی وجاییها شبده: های کلحدی واژه

گر ه وشاوره دانشگاه عالوه طباطبا ی.  1 naeimi@atu.ac.ir .  استادیار 
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 وقدوه
یممادی بممر  واننممد دیگممر وشممکالت اساسممی پدیممده 1یافممد تحیممیل  کممه عواومم  ر ای اسممد 
که ازجهلمه وهنت تیر  گیری آن شک  ، آوموز همای فمردی دانش تموان ویژگی هما وی تمرین آن دارند 

وشممممکالت ناشممممی از ودرسممممه   عواومممم  اجتهمممماعی واننممممد اسممممتفاده ، عواومممم  خممممانوادگی
هممای  ومماهواره را نممام بممرد. در وممورد ویژگیهای اجتهمماعی   اینترنممد    ان از شممبکهآومموز دانش

، رهنمی، های جسمهی توان به عواولی وون داشتن وشکالت   بیهاری آووز وی فردی دانش
داشمتن خمود ، همای یمادگیری ناتوانایی، همدا نداشمتن، کهبود انگیزه بمرای یمادگیری، ر انی
رای تحیمی  داشمتن اضمطراب   فشمار ر انمی بم، رفتماری 3های ناسمازگاری، ضمعیف 2پنداره

کممرد.   در خیمموص شممبکه هممای اینترنتممی   شممبکه  تمموان بممه بازی های اجتهمماعی وی اشمماره 
که تحد ووبای  یا رایانه وی  (.3125، بییری) باشد اشاره نهود اجتهاعی 

کمممه وسممم والن آوممموز  پژ هش کی از ایمممن اسمممد  انمممدازی  وپرور  در حمممالی از راه هممما حممما
کممه  شممبکه اجتهمماعی بممووی خبممر وی ان خیلممی   ممد اسممد بمما ع مموید در آومموز نشدادهنممد 

کلنمممز»سمممرگرم بمممازی اینترنتمممی ، های اجتهممماعی شمممبکه   سممماختن دهکمممده خمممود « 4کلمممش آ  
 (.3125، بییری) هستند
کمممه بمممیش از یممم   گردیمممد  آوممموز در  دانش 166ویلیون    در تحقیقمممات دیگمممری وشمممخ  

کمممه  اوتحانمممات نهمممایی سممما  کردنمممد  گذشمممته شمممرکد  ان بممما وممموزآ دانشدرصمممد ایمممن  16های 
کمار شناسمان آووزشمی افمد تحیمیلی را پمایین بمودن  32ویانگین نهره   بو  شدند برخمی از 

ان بمه آوموز دانشدانند اوا برخی دیگر جمدا از ایمن وسم له ور د  وپرور  وی کیفید در آووز 
تم تیر  همای اینترنتمی را همن بی های اجتهاعی   بازی ف ای وجازی   سرگرم شدن در شبکه

 (.3123، ورآتی) دانند یلی نهیبر افد تحی
باشمد بمه عبمارتی احسماس  یکی دیگر از وتغیرهای تحقی  احساس ارز  شخیمی  وی

                                       
1.  Educational falldown. 
2.  Self esteem. 
3.  Nonadjustment. 
4.  Clash of Clans. 
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که فرد به خود نسبد ومی، 1ارز  شخیی کمه وقمدار ارزشمی    یما این، دهمد از وقدار ارزشی 
که فرد فکر وی یمادی  عنوان یم  شمخ  بمرای ا   ا   کند دیگران به اسد  انمد. تحقیقمات ر

که ههگمی بمر ویژگمی نفس به د از عزتحکای همای فرزنمد  عنوان ی  صفد شخیید دارد 
کید وی کمه احسماس ارز   اغلب پژ هش، کنند از طرفی پروری ت  ها وؤید ایمن نکتمه اسمد 

کننممده اخممتالالت ر انممی  3خیمموص افسممردگی به، 2شخیممی پممایین یکممی از عواومم  وسممتعد 
کنش باشد وتذکر وی وی که اغلب  ا ناشمی از فقمدان احسماس ، احساسمی همای ونفمی گردد 

کمه ایمن  گونمه کنمد به ارز  تلقمی ومی ارز  شخیی اسمد. فمرد افسمرده خمود را آدومی بمی ای 
% بیهاران افسرده این احسماس 16تلقی با شدت افسردگی ورتب  اسد   وت سفانه بیش از 

تند ها بیمانگر ایمن وسم له هسم ونین اغلب پژ هش (. هن3122،  اسهی) ارزشی را دارند بی
یادی را بمرای فرزنمدان ایجماد نهایمد. اخمتال  در جریمان  که فقدان پدری وی تواند وشکالت ر

، سمممماز  نایممممافتگی، رفتممممار پرخاشممممگرانه، هممممای ر انممممی اخممممتالالت   بیهمممماری، ههسممممازی
گوشه 4احساس تنهایی، شکسد تحییلی، وشکالت نقش جنسی اغتشاشمات ، گیری   

تمموان ازجهلممه ایممن وشممکالت  نظممایر آن را وممی هممای حرکتممی   بممازداری در فعالیممد، خممواب
 (.  3123،  اسهی بافقی) تواند  جود داشته باشد وی، برشهرد

دهمی ارتباطمات در اینترند به دلی  دارا بودن خیاییی ههاون ناشمناختگی   شمک 
کماری   تجربمه هویمد در اختیمار فرصد شگرفی را بمرای دسمد، اجتهاعات دور از  ا عید

که  جود این ویژگی ویکاربران  رار وی کیمددهد  کماربران بمه ت  تغییمر یما ، تواند باعث تشوی  
هما بمرای هما از احسماس وحمد دید رهاسمازی آن ، همای ظماهریسازی برخی از ویژگیپنهان

افشمممای ابعممماد وعینمممی از خمممود   درنتیجمممه جداسمممازی زنمممدگی  ا عمممی از زنمممدگی در ف مممای 
کمممهوجمممازی را فمممراهن سمممازد    ایمممن وسممم له از وممموا فرا انمممی در پمممایین بمممودن تممم تیر  ردی اسمممد 

1.  self respect.
2.  psychic disorders.
3.  Depression.
4.  Lonliness.
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 (.2632، 1روزاک) گردد ان ویآووز دانشنفس در  عزت

کممه    تممی یمم  دانش همما نشممان وی پژ هش آومموز خممود را آزادانممه در ونممین ف ممایی  دهممد 
که در زندگی وعهولی خود همن ومی تیور وی، بیندها وی عاری از  انون   اور نهی توانمد کند 

همای زنمدگی بمه بمار وسم ولیتی در تهمام عرصمهعمه باشمد   ایمن بمرای ا  بمینا    موانین جاو
گاها نیز باعث وی وی  یمدی بمی.شود احساس ارز  شخیی  ی ر  به افمو  بگمذارد آورد   

تما ، شمود مانونی در ف مای وجمازی باعمث ومیآوموز در وقابم  بمی   فقدان پاسخگویی دانش
گمر در وقابم  اشمتباهاتش  ی در زندگی  ا عی خمود نیمز ونمین وسمیری را  در پمیش بگیمرد   ا

تحهمم  نیسممد   در ارتبمماط خممود بمما جاوعممه دوممار خلمم    وشممک   بممرای  ی  اب ، بایسممتند
 (.3123، کروی) شودوی

کمه نسملی نمو از سمازوان شبکه وحور   بمر  های اینترنتمی اجتهماع های اجتهماعی وجمازی 
گسممتر  روزافممز  ن در تهمماوی نقمماط جهممان پایممۀ هنجارهممای جواوممع غربممی هسممتند در حمما  

کشممور پیوسمته ر  بممه  باشمند. در ایمران نیممز از بمد  پیمدایش ایممن شمبکه وی ها وخاطبمان آن در 
 (.3121، وجردی) فز نی بوده اسد

شمموند بمما ارا ممۀ  انممدازی وی الهللممی راه ه در سممطح بینکممهای اجتهمماعی وجممازی  شممبکه
گسمممترده، جمممذاب   رایگمممان، های وتنممموع سمممرویس ذب جهعیمممد بیشمممتر   ای در جممم تمممال  

های  گیری شمممبکه ی شمممک  دهنمممد. در واهیمممد   پیشمممینه ها انجمممام وی توسمممعۀ ایمممن شمممبکه
همما   اظهارنظرهممای بسممیار وتفمما تی  جممود دارد. برخممی ظهممور     و  نق ، اجتهمماعی اینترنتممی
ممالع رسممانی  بممروز ایممن شممبکه کمماواًل طبیعممی   در راسممتای تحممو   ووضمموع ارتباطممات   اط  ها را 

که در پس پردۀ راهشهار وی ا بسیاری نیز بر این باورند  خیوصمًا ، ها اندازی ایمن شمبکه ند؛ او 
سیاسمی   اونیتمی فرا انمی  جمود ، تجماری، ونمافع ا تیمادی، وتحده اوریکا از سوی ایاالت
گسممممتر  روزافممممز ن بممممه دارد. شممممبکه ویژه در بممممین  های اجتهمممماعی در ایممممران نیممممز در حمممما  

 (.3113، ندورا) باشد ان  ویآووز دانش

                                       
1.  Rozak ,f. 
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کممه  شممر اصمملی آومموز دانشها در ویممان  لممذا داشممتن بممرآوردی از ویممزان نفممور ایممن شممبکه ان 
همما   ههانممین بررسممی  ها هسممتند   بررسممی ویممزان فعالیممد آن کننده از ایممن شممبکه اسممتفاده

یممابی شممرای    تممال  در جهممد ارا ممه  ها بممه ف ممای اخال ممی   هممویتی ایممن شممبکه ونظور ارر
ها بسمیار ضمروری     رساندن وشکالت ناشی از اسمتفاده از ایمن شمبکهراهکار برای به حدا

، ترین ابداعات بشر در  مرن اخیمر عنوان یکی از وهن های اجتهاعی به شبکهرسد.  به نظر وی
گسمممترده با ابلید کارکردهمممای وتعممدد    همممای وختلممف زنمممدگی انسمممانی را  بخش، ا  همما   

برداشممتن ، . وبنمما   هممدا اصمملی آنتحممد تمم تیرات ودبممد   ونفممی خممود  ممرار داده اسممد
های سراسر دنیا   ایجاد تحمو  در عرصمه ارتباطمات   تبماد   فاصله جغرافیایی ویان انسان
عنوان ابمممزار ارتبممماط  کمممار خمممود را بمممه، های اجتهممماعی یممما وجمممازی اطالعمممات اسمممد. شمممبکه

لم   یما بمه عبمارتی جهمد خ، ها   ونابع تحقیقماتی دانشهندان   خیوصًا جهد تباد  داده
کرد   به ورورزوان توانسد خود را تا سمطح بر مراری ارتبماط بمین افمراد  اجتهاعی علهی شر ع 

 (.3123، افراسیابی) از طری  تیویر   پیام   غیره ارتقا بخشد
کشممورهای جهممان، هممن وممردم   هممن وقاوممات د لتممی بممه  کشممور ایممران بممه واننممد سممایر  در 

یممادی  اسممتفاده از شممبکه   اتممرات آن افممد تحیممیلی  انممد نشممان دادههممای اجتهمماعی عال ممه ر
کممه وت سممفانه ایممن فممنآومموز دانش کممه دارای  ان   دانشممجویان نشممان از ایممن دارد  آوری هرونممد 

کممه عمممال ه بمممر وشمممکالت فمممردی وحاسممن اسمممد دارای وعایمممب جبران تممم تیر  ناپمممذیری اسمممد 
گذاشته اسد ازاین ها   فرهنگ خود  را بر خانواده این وهن بیشمتر طلبد تا به  ر  وی ها هن 

گذشته پرداخته شود.  از 
کمه آیما ویمزان اسمتفاده از  شده ایمن سمرا  وطمرح وی بنابراین با توجه به وسا   ارا ه  گمردد 

ان آومموز دانشهای اجتهمماعی وجممازی بممر احسمماس ارز  شخیممی    افممد تحیممیلی  شممبکه
وانمممد بمممر ت های اجتهممماعی  تممما ومممه حمممد وی دیگر اسمممتفاده از شمممبکه عبارت رابطمممه دارد   بمممه

 ان دختممر وقطممع راهنهممایی را تحممدآومموز دانشاحسمماس ارز  شخیممی    افممد تحیممیلی 
ان را بممر اسمماس ویممزان اسممتفاده از آومموز دانشتمموان افممد تحیممیلی  وممی  ممرار دهممد    آیمماتمم تیر 
 کرد بینی  پیشهای اجتهاعی وجازی   احساس ارز  شخیی  شبکه
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 روش پژوهش 
کلیمممه یباشمممد. جاوعمممه آومممار ویاز نممموع ههبسمممتگی ، ایمممن تحقیممم  توصمممیفی ی  شممماو  

گرگمان در سما  آووز دانش ان دختر وقطع وتوسمطه دوره ا   ومدارس غیرانتفماعی شهرسمتان 
کمه تعمداد آن وی 20-3121 باشمد.نهونه آوماری ووردوطالعمه در ایممن  ومی نفممر 3251هما   باشمد 

کرجسی   وورگان  اشمد. ر   ب وینفر  221پژ هش با توجه جاوعه آواری   بر اساس جد   
ای بممود. ریممرا در ایممن ر    گیری تیممادفی خوشممه گیری در ایممن پممژ هش از نمموع نهونممه نهونممه

احتهمما  انتخمماب شممدن بممرای ههممه اع ممای جاوعممه یکسممان اسممد   هممر یمم  از اع ممای 
گرفتن در نهونه دارد  (. 3111، زاده حسن) جاوعه شانس برابر   وستق  برای  رار 

الزم بمرای اجمرای آزومون در ومدارس غیرانتفماعی همای  بعد از ههاهنگی 3121در وهرواه 
ونظور جلممب  بمه وحم  اجممرا در ومدارس وموردنظر وراجعمه شممد. سمهس پژ هشمگر بمه، وموردنظر
خمود بمه  یبمه سمراالت ضمهن وعرفم ییپاسمخگو یان بمراآوموز دانشزه در یجاد انگیاعتهاد   ا

کار علهمی اسمد    یار پژ هشکن یه هدا اکگفته شد ، ها آن اطالعمات  ی هیملکبرای ی  
بمه اطالعمات  یابیهما پژ هشمگر را در دسمت خواهد شد   پاسخ صماد انه آن یآن وحروانه تلق

( 3125) های اجتهمماعی وجممازی پرسشممناوه شممبکه 1رد. سممهسکممخواهممد  یاریمم، درسممد
 انآوممموز دانشنفمممر از  221( بمممر ر ی 3112) (   افمممد تحیمممیلی3201) نفس روزنبمممرگ عمممزت

گرگان اجرا شد. درنهاید  شمده آوری هما جهع ادهد دختر وقطع وتوسطه دوره ا   شهرستان 
گرفتنمد. بمه   وورد تجزیه  آوری اطالعمات ووردنیماز جهمد آزومودن  ونظور جهمع   تحلی   مرار 

کمه پرسشمناوه های تحقیم  از ابمزار انمدازه فرضیه های اسمتاندارد  گیری وناسمب   وتناسمب 
های اجتهماعی وجمازی    های شمبکه د. در این پمژ هش از پرسشمناوهاستفاده ش، باشد وی
کاو سی استفاده شد. عزت  نفس روزنبرگ   افد تحییلی 

کممه  پرسشممناوه شممبکه:های اجتهنناعی وجننازی پرسشننناوه شننجکه های اجتهمماعی وجممازی 
 11توسمم  یعقمموبی در  3125های وجممازی در سمما   باهممدا ویممزان اسممتفاده افممراد بممه شممبکه

کممه آیتن گردیممد  کممه توسمم  آزوممودنی  درجممه 1هممای ر ی یمم  وقیمماس  ومماده تهیممه  ای اسممد 
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  توسم   باشمد وی 13/6ر نباخ آنک یآلفا .باشد وی 1تا  3شود   اوتیاز آن از  بندی وی رتبه
گردیده اسد3125) یعقوبی یابی   .( هنجار

 وقیماس احسماس ارز  شخیمی  روزنبمرگپرسشناوه احساس ارزش شخصی روزنجرگ: 
کلممی   ارز  شخیممی را انممدازه ، (3201) گیممرد. ایممن وقیمماس  وممیاحسمماس ارز  شخیممی  

که ویمزان رضماید از زنمدگی   داشمتن احسماس خموب در ومورد  36شاو   کلی اسد  عبارت 
( وقیماس احسماس 2662) 2(. بمه نظمر بورنمد   رایمد2661، 1سیلورسمتون) سمنجد ومیا خود ر

یری احسماس ارز  گ هی انمدازهما ین وقیاستمر ( یکمی از رایمSES) ارز  شخیی  روزنبرگ
گرفتمه  شمود ریمرا بمرای احسماس ارز  شخیمی   ومیشخیی  بوده   وقیاس وعتبری در نظمر 

اسممتفاده « خممود»ی دربمماره شممناخت ر انی ها نظریممهاز وفهممووی وشممابه بمما وفهمموم ارا ممه شممده در 
کلمی از نگر  SESکند.  وی ای ودبمد   ونفمی دربماره خمود بمه هم  به ونظور ارا ه یم  تیمویر 

(. ایممن وقیمماس ضممرایب 2662، بممه نقم  از بورنممد   رایممد 3272، روزنبممرگ)  جمود آوممده اسممد
کمموپر تر ههبسممتگی  مموی ( SEI) اسممهیدی نسممبد بممه پرسشممناوه احسمماس ارز  شخیممی  

 دارد   در سمممممنجش سممممممطوح احسمممممماس ارز  شخیمممممی  دارای ر ایممممممی بمممممماالتری هسممممممد
، (. بممرای اجممرای ایممن آزوممون2662، بممه نقمم  از بورنممد   رایممد 3227،   ههکمماران 3گممریفیتس)

ووافقمد یما ، شود پس از خوانمدن جهمالت ویشده   از  ی خواسته  وقیاس به آزوودنی داده
گزینه وخالفد خود را با آن جهالت  کند.« وخالفن»یا « ووافقن»از طری  انتخاب  ابراز 

 اعتجار و روایی آزوون
کممرده اسممد 7/6پممذیری آن را    وقیمماس 2/6روزنبممرگ بمماز پدیممدآوری وقیمماس را   گممزار  

کر نبماخ بمرای ایمن وقیماس در نوبمد ا   2661، صلیالی   سیلورسمتون) (. ضمرایب آلفمای 
بمرای زنمان  17/6بمرای ومردان    11/6، در نوبد د م برای زنان   10/6برای وردان    17/6

1.  Silverston,g.
2.  Borent, j. & Wright, k.
3.  Grifits, & at al.
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کیکانگاس   ههکاران) شده اسد وحاسبه (. ههبستگی آزومون وجمدد در داونمه 2665، وا
کر نبمماخ در داونممه  12/6 – 11/6  ممرار  77/6 – 11/6  ضممریب ههسممانی در نممی یمما آلفممای 
قیماس از ر ایمی داخلممی (. ایمن و3112، بمه نقم  از علیممزاده، 3222،   ههکماران 1نیموتن) دارد

( برخموردار اسممد. ههانمین ههبسمتگی بمماالیی بما پرسشمناوه ولممی 77/6) بخشمی رضماید
گمماتهن در سممنجش احسمماس ارز  شخیممی دارد لممذا ر ایممی وحتمموایی آن نیممز ، نیویممورک   

(. بممرای تعیممین اعتبممار علهممی 3112، بممه نقمم  از علیممزاده 3212، روزنبممرگ) وممورد ت ییممد اسممد
کممه وحقمم  ر ایممی وحتمموایی استفادهابممزار از ر    ، علیممزاده) شممده اسممد. بممه ایممن صممورت 

( پس از دستیابی به نسخه انگلیسی   ترجهه آن   استفاده از نظرات اسماتید راهنهما 3112
کارشناسممی  16ایممن وقیمماس را در اختیممار ،   وشمماور جهممد تیممحیح آن نفممر از دانشممجویان 

وعلن  مرار داده   از  ومه طباطبمایی   تربیمدی عالها ارشد   دکترای ربمان انگلیسمی دانشمگاه
آنگماه بافاصمله زومانی یم  هفتمه ، خواسته اسد تا ابتمدا فمرم انگلیسمی را پاسمخ دهنمد ها آن

کممردن بممین د  نسممخه ، فممرم فارسممی را نیممز پاسممخ دهنممد. اعتبممار ایممن وقیمماس بممه ر   د نیهممه 
( بممرآورد شممده 3115) ( توسمم   حممدت نیمما2بممرا ن _اسممهیرون ) فارسممی   انگلیسممی بمما فروممو 

کممه ازنظممر آومماری وعنمی71/6) اسمد دار بمموده   از نظممر اجممرا وشمک  خاصممی  جممود نداشممته  ( 
بمه فاصمله ده روز نیمز توسم   حمدت ، اسد. ضهنًا اعتبار نسخه فارسی با ر   بماز آزومایی

 آوده اسد. دسد به 75/6شده   ضریب ههبستگی  ( وحاسبه3115) نیا
ترتیب اسممممد: پاسممممخ ووافمممم  بممممه هممممر یمممم  از  این بممممه ذاری ایممممن وقیمممماسگمممم هشممممیوه نهر

(؛ پاسممخ -3)، 1تمما  3ی همما +(؛ پاسممخ وخممالف بممه هممر یمم  از عبارت3)، 1تمما  3ی همما عبارت
 0ی هما (؛   پاسمخ وخمالف بمه همر یم  از عبارت-3)، 36تا  0ی ها وواف  به هر ی  از عبارت

یافمد 3)، 36تما  کم  نهمرات را بمه دسمد  ومی+( در یمن. نهمره بمماالتر از  ومیکنمد. جهمع جبمری  آور
کهتمر از صمفر نشمان صفر نشان دهنمده احسماس  دهنده احساس ارز  شخیی  باال   نهمره 

دهنمده احسماس ارز  شخیمی  خیلمی بماال  +( نشان36) ارز  شخیی  پایین اسد. نهره
                                       
1.  Newton,h.  
2.  Spearman, A & Brown, d. 
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همر ومه ، باشد. بنابراین ویدهنده احساس ارز  شخیی  خیلی پایین  ( نشان-36)   نهره
بمممه ههمممان انمممدازه سمممطح احسممماس ارز  شخیمممی  بممماالتر خواهمممد بمممود   ، باشمممدنهمممره بممماالتر 
 +(  رار دارد.36) (  -36) (. داونه نهرات بین3113، گنجی) برعکس

نفمر  266ای وقمدواتی بمر ر ی  برای تهیه این پرسشناوه ابتدا وطالعهپرسشناوه افت تحصحلی: 
گرفممد   از آومموز دانشاز  د علمم  افممد تحیممیلی خودشممان را ان خواسممته شممآومموز دانشان انجممام 
کننمد سمهس پاسمخ به گردیمد    ها طبقه صورت تشریحی بیان  گردیمد  51بنمدی  عاوم  اسمتخراج 

گردیمممد پاسمممخ 51ایمممن عواوممم  بمممه عبممماراتی تبمممدی  شمممد   پرسشمممناوه  دهندگان  عبمممارتی ایجممماد 
های همممر سمممرا   کردنمممد پاسمممخ بایسمممد ویمممزان ووافقمممد خمممود را بممما همممر عبمممارت وشمممخ  وی وی
کمماواًل ومموافقن صمم به کمماواًل وخممالفن اسممد    _کهممی وخممالفن  _نظممری نممدارم  _کهممی ومموافقن  _ورت 
کاو سمممی کممماواًل وممموافقن (وی) 1کممماواًل وخمممالفن ( تممما ) 3گمممذاری آن  نهره ( ضمممریب  3121) باشمممد. 

کر نباخ   بدسد آورد.  10/6پایایی پرسشناوه افد تحییلی را با ر   آلفای 

 های پژوهش یافته

 ار توصحفیآو .1جدول 

 انحراا استاندارد ویانگین تعداد 

های اجتهاعی  ویزان استفاده از شبکه
 وجازی

       221         07/330             526/31 

 605/5             12/5         221        احساس ارز  شخیی 

 511/23             16/310         221        پیشرفد تحییلی

کممم  شمممرکد ( نشمممان وی3-5) جمممد   اطالعمممات کمممه تعمممداد  کنندگان در پمممژ هش  دهمممد 
نفروی باشد. ههانین ویمانگین   انحمراا اسمتاندارد وتغیمر ویمزان اسمتفاده از  101حاضر 
  ویمممانگین   انحمممراا 526/31  07/330های اجتهممماعی وجمممازی بمممه ترتیمممب برابمممر   شمممبکه

باشممممد.  وی 605/5   12/5اسممممتاندارد وتغیممممر احسمممماس ارز  شخیممممی  بممممه ترتیممممب برابممممر
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 511/23   16/310ویممانگین   انحممراا اسممتاندارد وتغیممر افممد تحیممیلی بممه ترتیممب برابممر 
 باشد.  وی

همای آوماری پماراوتری اسمتفاده نهمود ابتمدا بایمد نروما  بمودن یما  برای اینکمه بتموان از آزوون
کولهمموگر ا کنممین بممدین ونظممور از آزوممون  یممع وتغیرهمما را بررسممی  هیرنوا بهممره اسمم -نبممودن تور

 جستین. 

کولهوگروف .2جدول  اسهحرنوف _ آزوون نروالحته وتغحرها با استفاده از آزوون 

 Z اسهحرنوف _ کولهوگروف Sig (2-tailed) 

 130/6                     131/6             های اجتهاعی وجازی  ویزان استفاده از شبکه

 666/6                     510/2             نفس  عزت

 115/6                    725/6              افد تحییلی

 
آوده بممرای وتغیرهممای ویممزان  دسممد به بمما توجممه بممه جممد   فمموق وممون سممطوح وعنمماداری

درصمد بیشمتر اسمد نروما   1های اجتهاعی وجمازی   افمد تحیمیلی از  استفاده از شبکه
یممع وتغیرهممای ویممزان اسممتفاده های اجتهمماعی وجممازی   افممد تحیممیلی  از شممبکه بممودن تور

آوده بمرای وتغیمر احسماس ارز  شخیممی   دسمد به شمود  لمی سمطح وعنماداری پذیرفتمه وی
درصد اسد به ههین دلی  وتغیر احساس ارز  شخیمی  نروما  نیسمد   بمرای  1کهتر از 

همممای نممما پممماراوتری ههامممون ضمممریب ههبسمممتگی   وتغیمممر احسممماس ارز  شخیمممی  از آزوون
 گردد.  یرون استفاده ویاسه
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های اجتهاعی وجازی با احساس ارزش شخصی  ضریب ههجستگی وحزان استفاده از شجکه .3جدول
احساس ارزش 
شخصی 

های اجتهاعی وجازی ویزان استفاده از شبکه
ضریب ههبستگی 
سطح وعناداری

تعداد

**311/6-
  666/6
  221

های اجتهاعی وجازی با احسماس ارز   از شبکه( ویزان استفاده 5-5) وطاب  جد  
که ضریب ههبستگی آن  باشد. وی -311/6شخیی  رابطه ونفی   وعناداری دارد 

های اجتهاعی وجازی با افت تحصحلی خالصه ودل رگرسحون رابطه وحزان استفاده از شجکه .4جدول
وعحارتخهحن خطایشده ضریب تعحین تعدیل(  )ضریب تعحین  ( ) ضریب ههجستگی ودل
3232/6651/6652/6271/26

ANOVAتجزیه و تحلیل واریانس خالصه جدول  : 5جدول 

dfFSigوربعاتوجهوع  ودل
561/71573311/37666/6 رگرسیون        3 

های اجتهاعی وجازی با افت تحصحلی ضرایب رگراسحون رابطه وحزان استفاده از شجکه-6جدول 

ودل
ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

t   Sig
B بتاخطای وعحار

666/6 111/1272/32 167/362 وقدار تابد()   3

های  ویزان استفاده از شبکه
 اجتهاعی وجازی

225/6 673/6232/6352/5666/6

http://infoedu.ir/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-anova/
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ضممریب  باشممد. وقممدار وربمموط بممه وی 651/6وقممدار ضممریب تعیممین برابممر  5وطمماب  جممد   
که حد د  تعیین  نشان وی یانس وتغیر افمد تحیمیلی به 1/5دهد   سمیله ویمزان  درصد  ار
 شود. اجتهاعی وجازی تبیین ویهای  استفاده از شبکه

کممه در وممد  رگرسممیون والحظممه وی 0بممر اسمماس جممد    سممطح وعنمماداری وربوطممه ، گممردد 
کممه نشممان وی دسممد به 61/6تر از  کوومم  دهممد وممد  رگرسممیون وعنممادار اسممد. یعنممی  آوده 

های اجتهاعی وجازی با افد تحییلی رابطه دارد لذا این فرضمیه  ویزان استفاده از شبکه
 گیرد. رد ت یید  رار ویفرعی وو

کممه ویممزان اسممتفاده از شممبکه های اجتهمماعی وجممازی   احسمماس ارز   بمما توجممه بممه ایممن 
یادگیرنمدگان  ی  عهلکرد تحیمیل یبسیار وهن   تاتیرگذار بر یادگیر یشخیی   از وتغیرها

 یافممد تحیممیلبینممی  پیشپممژ هش حاضممر بممه دنبمما  ، در سممنین   وقمماطع وختلممف اسممد
های اجتهمماعی وجممازی   احسمماس ارز   اسمماس ویممزان اسممتفاده از شممبکهان بممر آومموز دانش

بمه ایمن سم وا  از تحلیم  رگرسمیون وندگانمه بمه  یپاسمخ دهم یلذا بمرا، شخیی   آنها اسد
گردید. گام نیز استفاده  گام به   ر   

گام افت تحصحلی  .7جدول گام به  ان براساس وحزان آووز دانشتحلحل رگرسحون 
 اجتهاعی وجازی و احساس ارزش شخصی  های  استفاده از شجکه

گام    ودل  R R2 F SIG گام به 
 a546/1 165/6 210/31 663/6  ورحله اول
 b584/1  153/6 26/22 663/6  ورحله دوم

 
 های اجتهاعی وجازی ویزان استفاده از شبکه :aپیش بین 
 : احساس ارز  شخیی  bپیش بین 

 والک: افد تحییلی
های اجتهممماعی  وتغیممر ویمممزان اسمممتفاده از شمممبکه 7جمممد   شمممهاره های  براسمماس یافتمممه

یممانس افممد  65/16وجممازی در ورحلممه ا   ور د بممه تحلیمم  رگرسممیون بممه تنهممایی  درصممد  ار
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یمانس تبیمین شمده  وی تحییلی را تبیین که با ور د احساس ارز  شخیی   ویمزان  ار کند 
 درصد افزایش یافته اسد. 3/15به 

استاندارد و سطح وعناداری آنها . ضرایب رگرسحونی8جدول 
گام گام به  Bt SIG    ودل 

ورحله ا 

16/32663/6-ضریب تابد

52/32663/6/.150 های اجتهاعی وجازی ویزان استفاده از شبکه

احساس ) ورحله د م
 ارز  شخیی(

72/32663/6-ضریب تابد
121/621/1663/6 های اجتهاعی وجازی ویزان استفاده از شبکه

312/615/5663/6 احساس ارز  شخیی  

کممه در جممد    وقممدار بتمما بممرای وتغیممر ویممزان اسممتفاده از ، شممود وممی وشمماهده 1ههممانطور 
کمه بما ضمریب وعنماداری 10/6های اجتهاعی وجمازی  شبکه وعنمادار  663/6بمه دسمد آومد 

کممه وتغیممر ویممزان اسممتفاده از  وممی درصممد اطهینممان 22بممود؛ بنممابراین بمما  گرفممد  تمموان نتیجممه 
افممد تحیمممیلی بممه صمممورت ونفمممی در بینمممی  پیشهای اجتهممماعی وجممازی  مممادر بممه  شممبکه
   .ان اسدآووز دانش

  بمممما ضممممریب  11/6ههانممممین ضممممریب رگرسممممیون وتغیممممر احسمممماس ارز  شخیممممی   
کممه  تموان نتیجممه وممی درصممد اطهینممان 22بنممابراین بما  .وعنممی دار بممود 663/6وعنماداری  گرفممد 

افمد تحیمیلی بمه صمورت ودبمد در بینمی  پیشوتغیر احساس ارز  شخیی   نیز  ادر به 
ان اسد. آووز دانش

 یرحگ جهحبحث و نت
های اجتهماعی وجمازی بما  های پژ هش حاضمر نشمان داد ویمزان اسمتفاده از شمبکه یافته
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نیمز بما نتمایم های ایمن پمژ هش  احساس ارز  شخیی  رابطه ونفی   وعناداری دارد. یافته
، (2636) 3دب، (2635)  ههکممماران 2کممموبی، (2631) 1  سممموجیونگ سمممو، تحقیقمممات جمممی

 باشد.  ( ههسو وی3122)  اسهی، (3125) علن  ههکاران، (3125) رضایی  کیهان زاده
کممه  ارد ف ممای وجممازی وی دانش  کممه  ارد  درسممد ههاننممد دانش، شممود آومموزی  آومموزانی 

کمه  هایی بمه ههمراه دارد. اند ختمه ا خود اند ختمهب، شوند وحی  آووز  ح وری وی هایی 
اسممد تمما  4«ربممان   فرهنممگ»   «های یممادگیری شممیوه»، «های پیشممین آومموز    تجربممه»شمماو  

گنجانده حممد اوکممان در ر ایممای د  اند ختممه کممه   شممده اسممد. وقولممه ی  بلممی  بعممدی پوشممش 
کممه ، ههانمما هویممد   ههاننممدی اسممد. ایممن پوشممش های  بمما رشممتهپوششممی فرهنگممی اسممد 

تنیممده شممده اسممد. هرونممد ونممین  ربممان   توانممایی تفسممیری از در ن درهن، انتظممارات، خممود
ایمممن ،  جود اوممما بمممااین، اند تمممر( پوشمممیده پیش) آوممموزان دیگمممر هایی را تعمممدادی از دانش بافتمممه

کمه بمر شمانه، تر ورسوم بوده اسد پوشش حقیقتًا با آناه پیش های  تفا ت دارد. این پوشش 
توانممد سممبب انحممراا یمما  دارد. ایممن پوشممش ویتمم تیر  در پیشممرفد ا ، گیممرد ومموز  ممرار ویآ دانش

کممه سممخد ا  را  سممقوط ا    یمما پممایین آوردن احسمماس ارز  شخیممی   ی شممود. یمما هنگاوی
گرفته باشمد کشماند. پوشمش ف مای وجمازی بمرخالا پوشمش ف مای ، دربر  ا  را بمه ومالش 

کمممه وسمممتلزم تعاوممم  ر درر  دانش ووردتوجمممه خیلمممی همممابرای اینکمممه ، ان اسمممدآوممموز سمممنتی 
که شمناخته نهی   ههین اور باعث وی .شناخته نشوند هسد که فرد در ف ایی  شمود  شود 

کمممه احسممماس ارز  شخیمممی  فمممرد وقابممم  ر  پمممایین آورده   یممما  کارهمممایی نهایمممد  ا مممدام بمممه 
کممه خوانممدن ا ن باعممث پممایین آوممدن احسمماس ارز   دانش کنممد  آومموز وطالممب را جسممتجو 
گرددشخی    .ی   ی 

که درگیر شبکهآووز دانش شموند تهرکزشمان بمر درس  های اجتهاعی وی ان   دانشجویانی 
گیرشمان خواهمد شمد. طبم  نتمایم یم  تحقیم  در  کاهش وی گریبمان  یابد   افد تحییلی 

                                       
1.  Jee H, Su YK & Soojeong CB. 
2.  Kubey RW. 
3.  Deb, H. 
4.  Language & culture. 
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گراهمممام جمممونز 2632سممما   کمممه در روز بمممیش از د   1توسممم  دکتمممر  در انگلسمممتان دانشمممجویانی 
کننممد در وقایسممه بمما دانشممجویان  اعی   ممد خممود را سممهری ویهای اجتهمم سمماعد در شممبکه

کار را انجام نهی که این  در سمطح وعنماداری افمد تحیمیلی بیشمتری را نشمان ، دهند دیگر 
ای    دهنممد. شناسممایی تمم تیرات   پیاوممدهای ودبممد   ونفممی ایممن ابزارهممای وهممن رسممانه وی

وجمازی   ، های اجتهماعی هشمبک، هما   جاوعمه بسمیار ضمروری اسمد ارتباطی برای خانواده
کنمار  طوری هما   جاوعمه هسمتند به ای از فرصمد   تهدیمد بمرای خانواده اینترنتی آویزه کمه در 

گاهی کمه در جهمد افمزایش آ سمرعد انتقما  اخبمار   ، همای ومردم ت تیرات وطلوب   ودبتمی 
دسترسممی سممریع   آسممان بممه وطالممب   ونممابع ، جهممد دادن بممه افکممار عهممووی، اطالعممات

گ تواننمد  وی، شموند عنوان فرصد وحسموب وی ون   افزایش اطالعات عهووی دارند   بهگونا
نوجوانان   جوانمان داشمته ، ها خانواده، ها گر ه، ت تیرات ناوطلوب   ونفی بر ر اب  بین افراد
رشد روزافز ن تکنولوژی    سای  جدیمد  ها باشند. باشند   تهدیدی برای جاوعه   خانواده

های جدیممد اجتهمماعی   اینترنتممی ههممه ابعمماد زنممدگی فممردی   اجتهمماعی را  ارتبمماطی   شممبکه
گر هت تیر  تحد همای اجتهماعی شمده اسمد.   رار داده   جز ی از زندگی   ر اب  بین افمراد   

گون  سای  جدید ارتباطی   شبکه گونا های وجازی شمناخد   بررسمی  با توجه به ت تیرات 
ای ومردم یم   افزایش   ارتقماء دانمش رسمانه، ها نوادهها   پیاودهای ونفی آن برای خا آسیب

یماد  ضرورت اساسی اسد. دانش گمرایش ر آووزان در ایام اوتحانات بما توجمه بمه  ابسمتگی   
یممممادی را در ایممممن شممممبکه، های اجتهمممماعی وجممممازی بممممه ایممممن  سممممای    شممممبکه ها  وممممدت ر

که این اور ت تیرات ناوطلوبی بر  ضعید آووزشی آن وی شمته   باعمث افمزایش هما دا گذرانند 
کیفید آووزشی   اوتحانات آن که الزم اسد در ایمن  افد تحییلی   پایین آودن  ها شده 

گمممماهی   شممممناخد دانشممممجویان    ریزی زوینممممه برناوممممه های وناسممممبی در جهممممد افممممزایش آ
فرهنگمممی   تربیتمممی در ، های آووزشمممی هممما توسممم  نهادهممما   سمممازوان آوممموزان   خانواده دانش
گیرد. یی   دانشهای دانشجو وحی   آووزی صورت 

                                       
1.  Jonz , g. 
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کالس بر اساس نتایم تحقی  پیشنهاد وی همایی بمرای شمناخد اسمتفاده وطلموب  شمود 
گماهآووز دانشهای وجازی برای  از شبکه   هدفهنمدی  یان برگزار شمود   بما افمزایش سمطح آ

کممه ونجممر بممه ، در اسممتفاده وطلمموب کمماهش عمموارض ناشممی از اسممتفاده نادرسممد  ووجبممات 
شمممود را  ان ویآوممموز دانشخیمممی   افمممزایش عهلکمممرد نممماوطلوب تحیمممیلی  کممماهش ارز  ش

کاسته   بمر سمالود ر ان افمراد کاهش داده   از ح ور آن  ییبسمزاتم تیر  ها در وعرض آسیب 
یابی بممه  توانممد زوینممه دسممد داشممته باشممد. دانسممتن ایممن اطالعممات   نتممایم ایممن پممژ هش وی

ان را بمممممرای وعلهمممممان   وسممممم ولین آوممممموز دانشکممممماهش وشمممممکالت آووزشمممممی   تحیمممممیلی 
گردد. آووز دانشوپرور  فراهن سازد   ووجب افزایش انگیز  تحییلی  آووز   ان 

 ونابع 
 کروممانی، بما ری بنجممار اعتیمماد بممه اینترنممد بممر افممد تمم تیر  (. بررسممی3112) عبدالرضمما؛ وحهدرضمما حشممهتی   بهنمماز 

کشموری دانشمجویی عواوم  اجتهماعی وموتر بمر ا لمین ، تحییلی در بین دانشجویان دانشگاه شاهد تهران ههمایش 
 دانشگاه علوم پزشکی ایران.، تهران، سالود

 تحیمیلی   خمانوادگی ، عواوم  اجتهماعیتم تیر  (. بررسی3125) اسهاعی ؛ نساء بهزادی   وهدی شبانی، بهزادی
گلمه دار فمارس در سما  تحیمیلی آووز دانشبر افد تحییلی  کنفمرانس ، 23-22ان وقطع وتوسمطه ونطقمه  د ومین 

ورکمممز وطالعمممات   ، تهمممران، وطالعمممات اجتهممماعی   فرهنگمممی، ولمممی توسمممعه پایمممدار در علممموم تربیتمممی   ر انشناسمممی
ورکممز راهکارهممای دسممتیابی بممه ، ووسسممه آومموز  عممالی وهممر ار نممد، تحقیقممات اسممالوی سممر   حکهممد ورت مموی

 توسعه پایدار.
 تاری. تهران: سا االن.تحقی  در علوم رفهای  (. ر  3111) رو ان، حسن زاده 
 اجتهمماعی وجممازی بممر هویممد افممراد در های  (. رابطممه اسممتفاده از شممبکه3125) پر انممه   پر انممه عبممدالهالکی، دانممش

د ومممین ههمممایش ، کروانشممماه 5   3ویمممان طبقمممات اجتهممماعی دختمممران نوجممموان در سمممطح دبیرسمممتان در د  ونطقمممه 
یداد ، تهران، الهللی ودیرید رسانه بین  پرداز  واندگار.شرکد رو

 کیهممان زاده، رضمایی اجتهمماعی وجممازی بممر های  (. تمم تیرات ناشمی ازاینترنممد   شممبکه3125) وحهممدجواد   پریسمما 
کنفرانس ولی علوم ودیرید نوین   برناوه ریزی پایدار ایران، انآووز دانشتحیی   ووسسمه آوموز  ، تهمران، ا لین 

 عالی وهر ار ند.
 (. بررسممی ویممزان اعتیمماد بممه اینترنممد ورابطممه آن بمما انگیممزه تحیممیلی ورشممد 3126) سممعیده، ف ممیله  تمماری، ر حممانی

شممهاره ، سمما  د م، فیمملناوه فممن آوری اطالعممات  ارتباطممات در علمموم تربیتممی، ان وازنممدرانآومموز دانش اجتهمماعی
 د م.



382 .................................................... ...  های ازتهاعی هییی افت تحصیلی حراسا  ویاان استفاده از شبده پیش

 گه.تهران: نشر ، تحقی  در علوم رفتاریهای  (. ر  3112) الهه، عباس؛ حجازی، زهره؛ باررگان، سرود آ
 کروممی پممور، سممینافر اجتهمماعی وجممازی   عهلکممرد های  (. رابطممه شممبکه3125) ورضممیه؛ الهممام فریممدی   وحهدرضمما 

کنفمرانس بمین الهللمی ، زنجمان 3ان ودرسه تیزهوشان پسرانه دوره ا   وتوسطه ناحیمه آووز دانشتحییلی  سمووین 
ووسسه ههایشگران وهر اشراق.، تهران، ر انشناسی   علوم اجتهاعی

 26اینترند برکودکان  نوجوانانهاهناوه پیوند شهاره ی ت تیر  (.3115) عفد، د یانصا.
 د ومین ، اجتهماعی وجمازی بمر خمانوادههای  شمبکهتم تیر  (.3125) رضا؛  هب غفاری توران   وحسن علیپمور، علن

، الکتر نیکمیبیمورت ، اجتهاعی   فرهنگی ایمرانهای  ههایش علهی پژ هشی علوم تربیتی   ر انشناسی آسیب
ورکز وطالعات   تحقیقات اسالوی سر   حکهد ورت وی.

 دختممممران نوجمممموان   رابطممممه آن بمممما احسمممماس ارز  شخیممممی      ینترنممممد   افسممممردگی(. ا3122)  جیهممممه،  اسممممهی
کنفرانس ولمی توسمعه پایمدار در علموم تربیتمی   ر انشناسمی، ها ان آنیارآود در وکناهای  نگر  وطالعمات ، د وین 

تهران.، فرهنگی اجتهاعی  
 (. اینترنممد   افسممردگی دختممران نوجمموان   رابطممه آن بمما احسمماس ارز  شخیممی     3123)  جیهممه،  اسممهی بممافقی

کارآود در ویان آنهای  نگر  کنگره ولی ف ای وجازی   آسمیب، ها نا ، تهمران، اجتهماعی نوپدیمدهای  نخستین 
کار   رفاه اجتهاعی.، وزارت تعا ن

 گسمتر  شمبکهت»، حهید رضا، کاظهی یخ ، ]آنالیمن[، «اجتهماعی بمر حمرین خیوصمی افمرادهای   تیرات ونفمی  تمار
 http://u2u.ir/2010/03/28/soacial-networks-problemنشانی: 31/2/3112دسترسی: 

 گلتهه، کروی کبر   حهید اوینی  نخسمتین ، (. بررسی نقش احساس ارز  شخیی   در اعتیاد به اینترنمد3123) ا
کار   رفاه اجتهاعی. ، وزارت تعا ن، تهران، اجتهاعی نوپدیدهای  وجازی   آسیب کنگره ولی ف ای

 بررسمممی آسمممیبهای ح مممور در وحمممی  ، (3123) علیرضممما؛ ورضمممیه خهمممیس آبمممادی    جیهمممه هاشمممهی زاده، ورآتمممی
کنگممره ولممی ف ممای وجممازی   آسممیب، وجممازی بممرای دختممران وزارت ، تهممران، اجتهمماعی نوپدیممدهای  نخسممتین 

ار   رفاه اجتهاعی. ک، تعا ن
 کنتمر  باورهمای   احساس ارز  شخیمی   کارگیری به با آووزشی برناوهت تیر  (. بررسی3121) وجردی   ههکاران
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