
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(32 یاپی)پ 1396سال هشتم، شماره چهارم، تابستان 

 

و  یلیبا افت تحص یاجتماع یها حضور در شبکه ینرابطه ب یبررس

دانشگاه  یانانات در دانشجوامتح یبرا یساز کمبود زمان در آماده

 واحد رودهن یآزاد اسالم

 2 رضا واال و 1سحرناز شاهسوند

 چكیده 
های اجتماعی آنالین بر هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان حضور و استفاده دانشجویان در شبکه

تبع  به ، خستگی در كالس و عدم تمركز برای امتحان وكاهش زمان مطالعه دانشجویانافت تحصیلی و 
 به توجه باباشد. روش  آن كاهش كیفیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی رودهن می

جامعۀ  است. همبستگی -توصیفیو برحسب روش اجرا روش  از بعد هدف كاربردی موضوع ماهیت
ارشد  آماری پژوهش حاضر شامل كلیه جامعه آماری تحقیق حاضر را كلیه دانشجویان مقطع كارشناسی

مشغول  99-99گرایشات مختلف در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن كه در سال تحصیلی 
گیری از جدول مورگان  باشند. برای نمونه نفر می 301دهد كه مجموعاً باشند، تشکیل میبه تحصیل می

باشد.  صورت تصادفی ساده می هگیری ب نفر برآورد گردید. روش نمونه 169استفاده شد و تعداد افراد نمونه 
سؤال اصلی و سه سؤال دموگرافی  21متغیر و  9صورت محقق ساخته در غالب  پرسشنامه پژوهش به

است، برای پایایی ابزار از آزمون آلفای كرنباخ استفاده شد نتایج نشان داد اعتبار كل پرسشنامه برابر با 
ها از آزمون  تفاده شد. در قسمت تجزیه تحلیل دادهباشد. برای روایی از روایی محتوایی اس می 579/0

های اجتماعی تأثیر منفی بر  ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از شبکه
تمركز دانشجویان دارد و منجر به خستگی در كالس، افت تحصیلی و كمبود زمان در آماده شدن برای 

 شود. امتحانات می

در كالس، تمركز  یامتحان، خستگ یكمبود زمان برا یلی،افت تحص ی،اجتماع یها شبکه :ها کلیدواژه

 مطالعه
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 مقدمه:

های اجتماعی به زندگی افراد، نوع اینترنت و ورود شبکه خصوص بهمدرن و  های فناوریبا ظهور 

بود وریج و ) شودی از روابط بین فردی شکل گرفته است كه از آن به ارتباطات مجازی تعبیر میجدید

( در واقع، این ارتباطات مجازی بین فرد در قالب شبکه سازی اجتماعی، بر پایه 1،2019همکاران

های اجتماعی، به (. از این رو، شبکه2،2019گیلده، مولینکس و زنگ) اندمشاركت همگانی بنا شده

وناگون دسترسی به عنوان فضاهایی در دنیای مجازی كه برای ارتباط میان افراد مختلف، با سطوح گ

 اندها بنیان نهاده شدهمکانی حاكم بر اینتریت بر عالیق افراد و گروهوجود آمده اند، به علت بی

-(. ایجاد ارتباطات جمعی و میان فردی، تشکیل اجتماعات مجازی، اطالع3،2016دلفروشو و همکاران)

هانی و ) ین فضاها هستندترین كاركردهای ارسانی، تبادل اطالعات و نظرات از شناخته شده

 الینفک حیات انسانها است ها جزكند. به تعبیری رسانه(. انسان امروز با رسانه زندگی می9،2005لسلر

های جدید ارتباطی به تحول ارتباطات افراد در فضای واقعی (. امروزه وجود رسانه1392ساروخانی،)

های اجتماعی مجازی ها، شبکهرسانه (. یکی از این9،2019یاماموت و همکاران) منجر شده است

های اجتماعی (. شبکه2016دلفروشو و همکاران،) اندهستند كه مخاطبان فراوانی را به خود جذب كرده

های اجتماعی هستند كه بیشترین شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد ای از رسانهمجازی گونه

كنند تا به مرور شروع به یافتن دوستان و آشنایان خود می دهند. افرادامکان ساخت یک پروفایل را می

های زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با آن ها ارتباط برقرار از این طریق فارغ از محدویت

 (.6،2010كاپالن و هانلین) كنند و اطالعات خود را با آن ها به اشتراک بگذارند

7الیسون
مثال شبکه تلگرام، وایبر و الین تعامل همزمان است. به  ها برایامتیاز مهم این شبکه 

این معنا كه به محض به اشتراک گذاشتن مطالب توسط فرد، افرادی كه در فهرست دوستان فرد قرار 

 پردازنددارند با الیک كردن و نظر دادن در باب یک مطلب، به تعامل آرا و تعامل با یکدیگر می
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ت و تغییرات الهای اجتماعی را عاملی مهم در تحوگران، شبکهبرخی از پژوهش(. 2009الیسون،)

ت اجتماعی الها صورتی جدید ازتعامدانند كه كاربران با حضور در این شبکهاجتماعی عصر كنونی می

های اجتماعی را در شرایط كنونی قدرت شبکه (.1،2009)ویلسون و همکاران آورندرا به وجود می

باعث شده ارتباط وسیعی را میان افراد و  كه ؛ک انفجار ارتباطی تشبیه كردتوان به یدنیای امروز می

 تاثیر .(1393)افراسیابی، نبودپذیر شهروندان ایجاد كند كه در دنیای واقعی، با این وسعت امکان

گیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سایبر شده های اجتماعی، باعث شکلشبکه

تواند منجر به كاهش پایبندی به مباحث ت ارائه شده توسط كاربران میطالعااز ا است. از طرفی برخی

)افراسیابی،  باشدتواند اثرگذار این امور نیز بر دوام و استحکام روابط جوانان می كه ؛قی باشدالاخ

های اجتماعی اینترنتی باعث ایجاد سبک جدیدی از . عضویت در شبکه(2،2013، زو، شو و وانگ1393

كنیم كه در ما فقط با كسی رابطه برقرار می الندگی نیز شده است. در روابط اجتماعی روزمره، معموز

مکالمه رودررو،  صورت بهتواند این روابط اجتماعی می (3،2007بوید) باشدفعالیتهای روزمره ما دخیل 

ونه ارتباطات، ارسال پیامک، مکالمه تلفنی و یا رفتن به مکانی همراه با آن شخص باشد. این گ

رسد ورزیم، اما امروزه، به نظر میدر زندگی روزمره به آنها مبادرت می الهایی هستند كه معموفعالیت

با رشد كاربران اینترنت، سبک جدیدی از زندگی به نام سبک زندگی مجازی در بین جوانان در حال 

 سبک توانداعی مجازی است، میهای اجتمشکل گرفتن باشد. این شیوه زندگی كه در آمیخته با شبکه

دهد. از سوی دیگر های روزمره را تحت تاثیر قرار میجدیدی از زندگی را شکل دهد كه همه فعالیت

های اجتماعی اینترنتی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر جذابیت شبکه

اجتماعی اینترنتی و تغییرات مربوط به  هایشود تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکهسبب می

جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات  سؤالسبک زندگی جوانان عضو به عنوان یک 

های اجتماعی تبدیل مفهوم سبک زندگی كه امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل. مطرح شود

 (.1355ربانی و شیری، ؛ 1356)آزاد ارمکی،  استشده 
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های  های كشور در شبکهی عضویت دانشجویان در یکی از دانشگاه ژوهشی انجام گرفته دربارهدر پ

ها و زمان عضویت در دو  های اجتماعی، دلیل استفاده از شبکه اجتماعی مجازی، ساعات كار با شبکه

پرسش ی  به وسیله 16به باالتر و دانشجویانی دارای معدل كمتر از  16گروه دانشجویان دارای معدل 

بر اساس این تحقیق، دانشجویانی كه (. 1355روحانی و شیری،) استنامه بررسی و مقایسه شده 

كردند. از نتایج قابل  های اجتماعی استفاده می معدل كمتری داشتند؛ به طور معناداری بیشتر از شبکه

حصیلی های اجتماعی بر عملکرد ت زمان عضویت در شبکه تأثیرتوان به  توجه این مطالعه می

توان با به كارگیری آنها های اجتماعی صرفا اثرات منفی نداشته و میاما شبکه ؛دانشجویان اشاره كرد

یدیدیا و در فرایند آموزشی و یا درمانی، از آنها به طور بهینه در جهت اهداف آموزشی استفاده كرد )

كیم و سایرین )(. مواردی همچون ارتباط با 2،2005؛ تامسون و همکاران1،2003همکاران

(، تفریح و سرگرمی و 2007بوید،(، یادگیری قوانین اجتماعی )9،2005؛ جوینسون3،2005همکاران

ها (، از مهمترین دالیل استفاده افراد از این گونه شبکه9،2005میکو و همکاراندیانتقال تجربیات )

یلی دانشجویان، تاكنون های اجتماعی مجازی برعملکرد تحصدر مورد تأثیر استفاده از شبکه .است

، 6دهنده نتایج مختلفی است. در مطالعه كولک و ساندرزمطالعات مختلفی در دنیا انجام گرفته كه نشان

و عملکرد تحصیلی بررسی شده است، های اجتماعی آنالین استفاده از شبکهكه ارتباط بین استفاده 

كردند تفاوتی ویانی كه از آن استفاده نمیكننده از فیسبوک و دانشجبین معدل كل دانشجویان استفاده

گزارش دادند كه  5(. از سوی دیگر كریشنر و كارپینسکی7،2005كولک و همکارانوجود نداشته است )

لی، كنندگان از فیسبوک، معدل كل كمتری داشته و ساعات كمتری را به مطالعه پرداخته اند )استفاده

یان پس از طی مراحل دبیرستان و قبولی در امتحان در ایران دانشجو (.2012، 9لن و روبرتسون
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كنکور، در بازه زمانی حساس از مراحل رشد خود، جهت ادامه تحصیالت عالی در محیطی اغلب به 

(. لذا تأثیرات این گونه 1393مجردی، اسالمی و سعید،شوند )دور از خانواده، به دانشگاه وارد می

های در شبکه دانشجویان ایرانیكند. میزان عضویت می ها در دوران دانشجویی بیشتر بروزشبکه

ای برخوردار بوده است، به طوری كه در برخی منابع اجتماعی در سالهای اخیر از افزایش قابل مالحظه

نفر( صرفاً  290000جمعیت ایران )برابر با  درصد 3/0در حدود  2010گزارش شده است كه در سال 

افت تحصیلی از طرف دیگر، (. 1،2010چن و سالیاند )ودهدر شبکه اجتماعی فیسبوک عضو ب

دانشجویان یکی از مشکالت عمده مراكز آموزش عالی كشور است كه نه تنها باعث اتالف وقت و 

روانی، خانوادگی و  -شود بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکالت روحیهای جاری این مراكز میهزینه

بر پایه مطالعات انجام شده این مشکل هر ساله در حال  گردد.اجتماعی برای دانشجویان نیز می

توانند از عهده محتوای آموزشی مدون )دروس ای كه بسیاری از دانشجویان نمیافزایش بوده به گونه

. عالوه بر این (1391گرگز و اسماعیلی،دانشگاهی( برآمده و یا آنها را در موعد مقرر به اتمام رسانند )

حصیلی آنان عالوه بر مسائل و مشکالتی كه برای خود دانشجو ت ن و ترکافت تحصیلی دانشجویا

. با (2،2012جوادیان و همکارانهای فراوانی را برای كشور در بر خواهد داشت )زیان ،كندایجاد می

توجه به موارد فوق باید بیان داشت كه افت تحصیلی دانشجویان نه به عنوان یک مشکل شخصی 

کل اساسی اجتماعی بوده و باید برای حل این مشکل گامهای اساسی برداشت بلکه به عنوان یک مش

گیر جامعه خواهد شد؛ اما در این بین، افت تحصیلی زیرا مسایل ناشی از آن در آینده گریبان

از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اگر این دانشجویان دارای  كشوری هادانشجویان دانشگاه

 صورت بهجامعه این مشکل  پیشرفتخاطر حساسیت شغلی و ارتباط آن با  تحصیالت خوبی نباشند به

های عرصهای كه این دانشجویان متعاقب افت تحصیلی در حیاتی خود را نشان خواهد داد، به گونه

نیز عملکرد ضعیفی را از خود نشان خواهند داد كه بعضاً این عملکرد ضعیف غیر قابل  مختلف ملی

میزان حضور و  تأثیرتا به بررسی  این تفاصیل، محقق در تحقیق حاضر قصد دارد . باجبران خواهد بود

، كاهش زمان مطالعه دانشجویانهای اجتماعی آنالین بر افت تحصیلی و استفاده دانشجویان در شبکه

آن كاهش كیفیت عملکرد تحصیلی  تبع بهخستگی در كالس و عدم تمركز برای امتحان و 
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پاسخ دهد كه تا چه میزان حضور و  سؤالاد اسالمی رودهن پرداخته و به این دانشجویان دانشگاه آز

، عدم تمركز كاهش زمان مطالعههای اجتماعی آنالین بر افت تحصیلی و استفاده دانشجویان از شبکه

و آماده شدن برای امتحان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  برای مطالعه؛ خستگی در كالس

 فوق فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفت: سؤال؟ برای پاسخ به رودهن موثر است

 افت تحصیلی در دانشجویان رابطه وجود دارد. اجتماعی و های شبکهبین حضور در 

وجود برای امتحانات در دانشجویان رابطه  سازی آمادهاجتماعی و كمبود زمان در  های شبکهبین حضور در 

 دارد.

 رابطه وجود دارد.ماعی و تمركز در مطالعه دانشجویان اجت های شبکهبین حضور در 

 اجتماعی و خستگی در كالس در دانشجویان رابطه وجود دارد. های شبکهبین حضور در 

 

 روش پژوهش
اجتماعی با  های شبکهبررسی رابطه بین حضور در حاضر كه  پژوهش موضوع ماهیت به توجه با

رای امتحانات در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ب سازی آماده افت تحصیلی و كمبود زمان در
 است. همبستگی -توصیفیروش اجرا روش  برحسبو  از بعد هدف كاربردی باشد می رودهن

جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل كلیه جامعه آماری تحقیق حاضر را كلیه دانشجویان مقطع 
د اسالمی واحد رودهن كه در سال گرایشات مختلف در علوم تربیتی دانشگاه آزا كارشناسی ارشد

. برای باشند مینفر  301دهد كه مجموعاً باشند، تشکیل میمشغول به تحصیل می 99-99تحصیلی 
 گیری نمونهنفر برآورد گردید. روش  169از جدول مورگان استفاده شد و تعداد افراد نمونه  گیری نمونه

 .باشد میتصادفی ساده  صورت به
 

 ابزار پژوهش
برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.  وهش حاضردر پژ

اقدام به تدوین پرسشنامه ای به منظور بررسی مفهومی پژوهش ابتدا بر اساس مدل  به این صورت كه

سن ) مربوط به دموگرافی سؤال 2اصلی و  سؤال 21تعداد سواالت پرسشنامه  وضعیت مدل كرده است

اجتماعی را می  های شبکهمیزان استفاده دانشجویان از  9-9-3-2-1. سواالت باشد می( و جنسیت

 .شود میسنجیده  10-9-5-7-6برای امتحانات توسط سواالت  سازی آمادهكمبود زمان در سنجد، متغیر 
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-16توسط سواالت  و متغیر خستگی در كالس 19-19-13-12-11تمركز تحصیلی توسط سواالت 

برای بررسی افت تحصیلی از میانگین معدل دانشجویان در دو  شود میسنجیده  17-15-19-20-21

به منظور تعیین  ترم استفاده شد. جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده گردید.

 استفاده شد نتایج حاصل از پایایی پرسشنامه نشان داد اعتبار كل 1پایایی آزمون از روش آلفای كرونباخ

از آزمون  ها دادهدر بخش استنباط برای تجزیه تحلیل آماری . باشد می 579/0پرسشنامه برابر با 

 استفاده شد. spss/20ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده از نرم افزار 

 

 یافته ها
دانشجویان نمونه مربوط به توزیع فراوانی جنسیت (1) جدول  

  برچسب فراوانی درصد

  آقا 39 2001

سیتجن  

 
 خانم 139 7909

 مجموع 10000 169

  برچسب فراوانی درصد

سال 29-21بین  30 1705   
سن 

 دانشجویان
سال 30-26بین  29 1702  

سال 39-31بین  69 9005  

سال 36باالتر از  91 2903  

 مجموع 10000 169

 
درصد  7909نه آقا و نفر( دانشجویان نمو 39) درصد یعنی 2001نتایج جدول فوق نشان می دهد 

نفر( دانشجویان سنشان  30) درصد یعنی 1705 . همچنین از نظر سنیباشند مینفر( خانم  139یعنی )
سال  39تا  31درصد بین  9005سال،  30تا  26درصد دانشجویان بین  1702سال دارند،  29تا  21بین 

 سال دارند. 36درصد باالتر از  2903و 
 

 

                                                 
1
.Cronbachs Alpha 



111 1931سال هشتم، شماره چهارم، تابستان پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي   

 

 ویان در دو نیمسال تحصیلیتوصیف آماری معدل دانشج

 ( مربوط به توصیف معدل دو ترم تحصیلی دانشجویان2جدول )
 معدل میانگین میانه انحراف استاندارد واریانس كجی كشیدگی

معدل ترم تحصیلی  19031 19 2039 9073 -1007 00196
 دانشجویان

 معدل ترم قبل 19090 19025 2037 9069 -1002 00169

با انحراف استاندارد  19031میانگین ترم تحصیلی دانشجویان برابر با  شود میه همانطور كه مشاهد

. میزان كجی و كشیدگی بین باشد می 2037با انحراف استاندارد  19090و میانگین ترم قبل آنها  2039

 كه بیانگر نرمال بودن توزیع معدل دانشجویان است. باشد می 1096±
 

افت تحصیلی دانشجویان  اجتماعی و یها شبكهفرضیه اول: بین حضور در 

 دانشگاه آزاد واحد رودهن رابطه معنادار وجود دارد.

 ( مربوط به ضریب تعیین رگرسیون3جدول )
 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای برآورد دوربین واتسون

sig r 
1065 10971 00319 00319 00001 00969- 

میزان اجتماعی و افت تحصیلی  های شبکهحضور در بین نشان می دهد  (3)نتایج جدول 
 های شبکهجهت رابطه منفی است یعنی دانشجویانی كه بیشتر در  باشد می -00969همبستگی برابر با 

R= 00319ضریب تعیین رگرسیون برابر با اجتماعی حضور دارند معدل آنها پایین تر است. 
است، كه  2

حضور شان در توسط ، افت تحصیلی دانشجویانغییرات حاصل از از ت 3109دهد  این میزان نشان می
 .شود میتبیین  اجتماعی های شبکه

 

( مربوط به معادلۀ خط رگرسیون9جدول )  

سطح 
 معناداری

t مدل رگرسیون بتای غیر استاندارد بتای استاندارد 

 B خطای معیار بتا

00000 
00000 

30529 
50592- 

 
00969- 

10210 
00392 

90639 
30965- 

 عرض از مبداء
 های اجتماعی حضور در شبکه
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 افت تحصیلی متغیر وابسته:
افت دارای قدرت پیش بینی  اجتماعی های شبکهحضور در دهد  نشان می (9)نتایج جدول 

را دارد و با توجه به میزان بتا می توان گفت به ازاء یک واحد افزایش در تحصیلی در دانشجویان 
معدل ) یابدمی  افزایش 969/0 اجتماعی، افت تحصیلی دانشجویان های کهشبحضور دانشجویان در 

( در سطح -5059) tكه این میزان پیش بینی با توجه به احتمال آماره  دانشجویان كاهش می یابد(
افت  اجتماعی و های شبکهبین حضور در بین معنادار است در نتیجه می توان گفت  (090/0)آلفای 

 نشگاه آزاد واحد رودهن رابطه وجود دارد.تحصیلی دانشجویان دا
 

برای  سازی آمادهاجتماعی و کمبود زمان در  های شبكهفرضیه دوم: بین حضور در 

 معنادار وجود دارد.امتحانات دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن رابطه 

 ( مربوط به ضریب تعیین رگرسیون9جدول )
 ضریب همبستگی یب تعیینضر ضریب تعدیل خطای برآورد دوربین واتسون

sig r 
2090 00952 00379 00375 00001 00619 

برای  سازی آمادهكمبود زمان در اجتماعی و  های شبکهحضور در نشان می دهد بین  (9)نتایج جدول 
R= 00375ضریب تعیین رگرسیون برابر با  و ؛باشد می 00619میزان همبستگی برابر با امتحانات 

2 
كه دانشجویان برای  كمبود زماناز تغییرات حاصل از  3705دهد  میزان نشان می است، كه این

 .شود میتبیین  اجتماعی های شبکهحضور شان در توسط امتحانات دارند،  سازی آماده
 

 ( مربوط به معادلۀ خط رگرسیون6جدول )
 مدل رگرسیون بتای غیر استاندارد بتای استاندارد t سطح معناداری

 B معیار خطای بتا

00703 
00000 

00351 
100059 

 
00619 

00296 
00096 

00113 
00966 

 عرض از مبداء
 های اجتماعی حضور در شبکه

 برای امتحانات سازی آمادهكمبود زمان در  متغیر وابسته:
كمبود زمان دارای قدرت پیش بینی  اجتماعی های شبکهحضور در دهد  نشان می (6)نتایج جدول 

را دارد و با توجه به میزان بتا می توان گفت به ازاء یک در دانشجویان  برای امتحانات سازی آمادهدر 
برای امتحانات  سازی آمادهكمبود زمان در اجتماعی،  های شبکهحضور دانشجویان در واحد افزایش در 

( در 10005) tمی یابد كه این میزان پیش بینی با توجه به احتمال آماره  افزایش 619/0 دانشجویان
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اجتماعی و كمبود  های شبکهبین حضور در معنادار است در نتیجه می توان گفت  (09/0)سطح آلفای 
 برای امتحانات دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن رابطه وجود دارد. سازی آمادهزمان در 

 

اجتماعی و تمرکز در مطالعه دانشجویان  های شبكهفرضیه سوم: بین حضور در 

 رابطه معنادار وجود دارد.د واحد رودهن دانشگاه آزا

 
 ( مربوط به ضریب تعیین رگرسیون7جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای برآورد دوربین واتسون

sig r 
2095 00539 00105 00113 00001 00337 

میزان عه تمركز در مطالاجتماعی و  های شبکهحضور در نشان می دهد بین  (7)نتایج جدول 
R= 00113ضریب تعیین رگرسیون برابر با  و ؛باشد می 00337همبستگی برابر با 

است، كه این میزان  2
 های شبکهحضور شان در توسط ، دانشجویانتمركز در مطالعه از تغییرات حاصل از  1103دهد  نشان می
 .شود میتبیین  اجتماعی

 

( مربوط به معادلۀ خط رگرسیون5جدول )  
 مدل رگرسیون بتای غیر استاندارد بتای استاندارد t اریسطح معناد

 B خطای معیار بتا

00000 
00000 

100559 
90623- 

 
00337- 

00919 
00167 

90610 
00771- 

 عرض از مبداء
 های اجتماعی حضور در شبکه

 تمركز در مطالعه متغیر وابسته:
تمركز در رای قدرت پیش بینی دا اجتماعی های شبکهحضور در دهد  نشان می (5)نتایج جدول 

حضور را دارد و با توجه به میزان بتا می توان گفت به ازاء یک واحد افزایش در مطالعه در دانشجویان 
می یابد كه این  كاهش 337/0 اجتماعی، تمركز در مطالعه دانشجویان های شبکهدانشجویان در 

معنادار است در نتیجه  (090/0)سطح آلفای ( در -9062) tمیزان پیش بینی با توجه به احتمال آماره 
اجتماعی و تمركز در مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن  های شبکهبین حضور در می توان گفت 

 رابطه وجود دارد.
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اجتماعی و خستگی در کالس  های شبكهبین حضور در : چهارمفرضیه 

 ارد.دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن معنادار وجود د

 ( مربوط به ضریب تعیین رگرسیون9جدول )
 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعدیل خطای برآورد دوربین واتسون

sig r 
1079 00933 00990 00993 00001 00702 

میزان اجتماعی بر خستگی در كالس  های شبکهحضور در نشان می دهد بین  (9)نتایج جدول 
R= 00993ضریب تعیین رگرسیون برابر با  و ؛باشد می 00702همبستگی برابر با 

است، كه این میزان  2
حضور آنها در توسط  خستگی در كالس در دانشجویاناز تغییرات حاصل از  9903دهد  نشان می

 .شود میتبیین  اجتماعی های شبکه
 

 ( مربوط به معادلۀ خط رگرسیون10جدول )

 مدل رگرسیون انداردبتای غیر است بتای استاندارد t سطح معناداری

 B خطای معیار بتا

00201 
00000 

10259- 
120797 

 
00702 

00266 
00056 

00392- 
10095 

 عرض از مبداء
 های اجتماعی حضور در شبکه

 خستگی در كالس متغیر وابسته:
خستگی در دارای قدرت پیش بینی  اجتماعی های شبکهحضور در دهد  نشان می (10)نتایج جدول 

حضور را دارد و با توجه به میزان بتا می توان گفت به ازاء یک واحد افزایش در دانشجویان در  كالس
می یابد كه این  افزایش 702/0 اجتماعی، خستگی در كالس دانشجویان های شبکهدانشجویان در 

ه معنادار است در نتیج (090/0)( در سطح آلفای 12079) tمیزان پیش بینی با توجه به احتمال آماره 
اجتماعی و خستگی در كالس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد  های شبکهبین حضور در می توان گفت 

 رودهن رابطه دارد.
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 بحث و نتیجه گیری
 های شبکهحضور در نتایج حاصل از پزوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش كه بررسی رابطه بین 

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد برای امتحانات در  یساز آمادهبا افت تحصیلی و كمبود زمان در اجتماعی 
منفی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان  تأثیراجتماعی  های شبکهبوده است نشان داد حضور در  رودهن

عدم تمركز مطالعه و  امتحان، سازی آمادهمی گذارد و منجر به افت تحصیلی، كمبود زمان برای 
 شده باعث مجازی فضای در اجتماعی های شبکه افزون روز رشد. در واقع شود میخستگی در كالس 

فعالیت  شبکه ها در این تأثیر به توجه با و شوند تبدیل ضروری ارتباطی وسیله به شبکه ها این تا
 خود این و یابد كاهش نزدیک ای آینده در آنها از استفاده كه نمی رود گمان افراد، روزمره های

 جهت در و سالم و صحیح مسیر در نحوی چه به كه بگیرند صمیمت باید آگاهانه كه هستند كاربران

 نوع این به كنونی نسل كه دالیلی از یکی .نمایند استفاده ها شبکه این از جمعی خرد و فهم تعالی

 با به ارتباط مکانی و زمان هر در طریق این از می توانند آنها كه است این آورده روی روابط از

 تبدیل پیشرفته جوامع در بزرگ معضلی به روزها این كه است ای مسئله زمان، .بپردازند دیگران

 بشر سوی از مناسب، حلّی راه عنوان به برقراری ارتباط، برای تکنولوژیک امکانات وجود و است شده

 است. شده انتخاب
 اجتماعی های شبکه حد از استفاده بیش كه داشت اذعان می توان تحقیق این نتایج به توجه با 

 چه و جسمانی وضعیت بر چه ناپذیری جبران آسیب های می تواند دانشجویان بخصوص و جامعه رد

های  دانشجویانی كه عضو شبکهكند. در واقع  وارد آنها روحی و بدنیال خود وضعیت تحصیلی
 تواند سبب ایجاد شدند. این موضوع می ها وارد می ها به این شبکه اجتماعی هستند، در اغلب موارد شب

و این مسئله منجر به عدم تمركز و  خستگی روزانه به علت اختالل در میزان خواب دانشجویان شود
و دانشجو تمام توجه اش به این است كه هر چه زودتر كالس تمام  شود میخستگی در كالس در آنها 

شود چون حوصله نشستن در كالس را ندارد كه این حركت بزرگترین معضل دانشجویان این نسل 
(، 2013) زو، شو وانگ توسط شده انجام پژوهش های نتایج با تحقیق این حاصل از نتیجهاست. 

 3(، فیوریتو و همکاران2007) 2(، ویندهام2007) 1(، كائو و همکاران1359سهرابی و همکاران )
اجتماعی استفاده می  های شبکههمسو است كه نشان دادند دانشجویانی كه به طور افراط از  (2012)

 داد، نشان كانادایی محققان اخیر تحقیقات كنند دچار افت تحصیلی و مشکالت روانشناختی می شوند.

                                                 
1
. Cao, F., Su, L., Liu, T., & Gao, X. 

2
. Windham, R. C 

3
. Favaretto, G., Morandin, I., Gava, M., & Binotto, F 



 123...یساز و كمبود زمان در آماده یلیبا افت تحص یاجتماع یها حضور در شبکه ینرابطه ب یبررس

 

روانی و  مشکالت خطر در بیشتر می كنند استفاده اجتماعی های شبکه از مرتب نوجوانانی كه
 فیسبوک، نظیر اجتماعی های شبکه سایت ها و در نوجوانان كه زمانی مقدار دارند. قرار تحصیلی

 كه چرا .(2009ویندینتو و همکاران، ) شود ساز مشکل می تواند می كنند صرف اینستاگرام و توئیتر

 در و اینترنت به دانشجویان الخصوص علی مردم از كثیری جمع امروزه واقع پیشرفته به جامعه در

 این و (1،2010)علوی، اسالمی و همکاران دسترسی دارند ارتباطی و اجتماعی های شبکه به نتیجه

 روحی، و جسمی خودسازی برای تالش یعنی زندگی دوره بهترین كه نوجوانی دوره كه است درحالی

 .شود می اجتماعی های شبکه در حضور صرف متاسفانه است، سطح سواد بردن باال
 زمینه می تواند اجتماعی و اینترنت های شبکهاز  مفرط استفاده (2009الیسون ) اعتقاد همچنین به

 از این شبکه ها در به حد از بیش عالیم استفاده نماید. فراهم را احساسات و روابط سامت تخریب

 زود دوستان، كم با وقت صرف نمرات، آمدن پایین مفرط، خستگی و خوابی بی از عبارتند دانشجویان

 نآ كه این بر مبنی تراشی دلیل مشکل، بودن جدی انکار اینترنت، از استفاده عدم هنگام در رنجی
از دیگر پژوهش های همسو  .باشد میبیشتر  و بهتر كالسی دروس از می گیرند، اینترنت یاد در چه

2كوبی، الوی و بارومی توان به پژوهش 
توسط  شده انجام پژوهش های نتایجاشاره داشت.  (2001) 

 در جدی یها آسیب اجتماعی و اینترنت با های شبکه از گونه تفریح و زیاد ایشان نشان داد استفاده

 .است مرتبط غیره و خواب مشکالت تنهایی، تحصیلی، مشکالت نظیر فردی عملکرد
 به است الزم داریم، قرار اجتماعی های شبکه از استفاده مسیر ابتدای در هنوز كه اكنون شایداما 

 بجوان تمام می بایست رو این از شود. برخورد آن های حاشی مسائل با مسؤالنه تر و بهتر گونه ای
 نتایج و گیرد قرار ارزیابی مفصل مورد طور به اجتماعی های شبکه منفی و مثبت پیامدهای و امر

درمان  بر گیری پیش كه جا آن از شود گرفته كار به علمی صحیح گذاری سیاست برای پژوهش
 و جوان نسل گیر گریبان اغلب كه بهداشتی مشکل یک عنوان به پدیده این به دارد جا است، مقدم

 هها دانشگا و مدارس خانواده ها، در آموزش طریق از و شود توجه ،باشند می دانشجویان خصوصاًم

 كلی طور به. شود انجام اجتماعی های شبکه از مؤثر و استفاده مناسب برای مناسب سازی فرهنگ

 و ضروری غیر نامناسب، های استفاده اخالقی و رفتاری، جسمانی، خطرات با نسل این كردن آشنا
 آنها ایمنی در خود و كنترلی خود ایجاد و اخالقی ارزشی، مبانی تقویت و جدید یهای آور فن زاید

 مهم بسیار ما كنونی جامعه سازی بومی فرهنگ توجه با جدید آوری های فن از بهینه استفاده برای

ن توصیه اجتماعی بر افت تحصیلی دانشجویا های شبکهاستفاده از  تأثیربا توجه به . همچنین است
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بخش امور دانشجویی هر دانشگاه دوره های آموزشی را از طریق مركز مشاوره دانشگاه  شود می
طراحی نماید و نتایج پژوهش حاضر را پیاده سازی نمایند و سطح آگاهی دانشجویان را در این 

، شود میخصوص باال ببرند. در خصوص كاهش اثر این شبکه ها بر خستگی در كالس درس توصیه 
به دانشجویان اطالعاتی در خصوص استفاده مناسب و بهینه این شبکه ها با توجه به زمان های 

اجتماعی تا پاسی از شب منجر  های شبکهازادشان داده شود و به آنها آگاهی داده شود كه استفاده از 
سان مراكز . به مشاوران و روانشناشود میبه خستگی و كسلی روزانه و روند كند پیشرفت در طول روز 

اجتماعی به  های شبکهبرای كاهش میزان استفاده جوانان از  شود میآموزشی و دانشگاهها، توصیه 
دنبال تقویت روابط بین فردی و بهبود روابط خانوادگی باالخص جو عاطفی خانواده باشند. در انتها به 

 های شبکهستفاده از رابطه بین حمایت اجتماعی اعضای خانواده با ا شود میمحققین آتی توصیه 
اجتماعی در دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد زیرا به نظر می رسد یکی از دالیل گرایش زیاد 

 نوجوانان و جوانان به این شبکه ها خالء های عاطفی در محیط خانواده است.
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