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Abstract 
 
Background  and  Aim: This research was conducted with the purpose of the relationship between the amount of use of 
virtual social networks and the connection with the school with the academic performance of students. 

Methods: The present research method is descriptive-correlational. The research population included all female students 
of the second year of high school in Mahabad city (2701 people). Using Cochran's formula, a statistical sample of 348 
students was selected and analyzed through stratified random sampling. The questionnaires that were used for the present 
research were the virtual social networks questionnaire created by the researcher, the connection questionnaire with Rezai 
Sharif School and the academic performance questionnaire. 

Results: The results of the research showed that there is an inverse relationship between the amount of use of virtual 
social networks with the school bond and the academic performance of students. Also, the positive relationship between 
the link with the school and the academic performance of the students has been confirmed; In the present research, the 
relationship between membership and the type of use of virtual social networks was not confirmed. Also, the results of 
linear regression showed that the variables of connection with school, the type of use of virtual networks and the extent of 
its use can be used simultaneously in predicting academic performance. And their standard effect coefficient was found to 
be equal to (β=0.26), (β=0.16) and (β=0.13) at a significant level, respectively. 

Conclusion: Virtual social networks can be used as a suitable method for interaction between students on the one hand, as 
well as teachers and students to transfer scientific materials, share questions and curricular problems, and help each other 
in knowing the right way to solve problems. 
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 چكيده
  صورت گرفت. آموزاندانش يليتحص عملكرد با مدرسه با ونديپ و يمجاز ياجتماع يهاشبكه از استفاده زانيم رابطهاين پژوهش با هدف  زمينه و هدف

نفر) بود. نمونه آماري با  ٢٧٠١موزان دختردوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد (آجامعه پژوهش شامل كليه دانش دباشيم يهمبستگ -يفيروش پژوهش حاضر توص :روش

هايي كه براي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. پرسشنامه انتخاب واي  گيري تصادفي طبقه از طريق روش نمونهموزان آدانشنفر از  ٣٤٨كوكران بالغ بر  فرمول استفاده از

 هاي اجتماعي مجازي محقق ساخته، پرسشنامه پيوند با مدرسه رضايي شريف و پرسشنامه عملكرد تحصيلي اينين بود.تفاده قرار گرفتند، پرسشنامه شبكهحاضر مورد اس

 نيوجود دارد. همچن يآموزان رابطه معكوسدانش يليبا پبوند با مدرسه و عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يهااز شبكه استفاده زانيم نينشان داد كه ب قيتحق جينتا :ها يافته

 دييتا يمجاز ياجتماع يهااستفاده از شبكه عو نو تيعضو نيحاضر رابطه ب قيشده است؛ در تحق دييتا زينموزان آدانش يليبا مدرسه با عملكرد تحص ونديپ نيرابطه مثبت ب

 ينيبشيزمان در پ طور هم به توانند ياستفاده از آن م زانيو م يمجاز يهابا مدرسه، نوع استفاده از شبكه ونديپ يرهاينشان داد متغ يخط ونيرگرس جينتا ني. همچندينگرد

 شد.  دهيد يدر سطح معنادار ) β=١٣/٠( و)  β=١٦/٠( ) ، β=٢٦/٠( برابر با  بيها به ترتآن ارداستاند ريتاث بي. و ضررنديمورد استفاده قرار گ يليعملكرد تحص

انتقال مطالب  يمعلم و دانش آموزان برا زيسو و ن كيآموزان از دانش انيتعامل م يمناسب برا وهيش كيبه عنوان  تواند يم يمجاز ياجتماع يها شبكه :يريگ جهينت

 رد.يدرست حل مسائل مورداستفاده قرار گ ريدر شناخت مس رگيكديو كمك به  يدرس يها سؤاالت و مسئله يبه اشتراك گذار ،يعلم

 موزان.آدانش يليبا مدرسه، عملكرد تحص ونديپ ،يمجاز ياجتماع يهاشبكه :يديكل يها واژه
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مقدمه

حصيلي عملكرد تروي  تواند يماين مشكالت و مسائل  در دوران تحصيلي خود با مسائل زيادي روبرو هستند. آموزاندانش

عملكرد تواند در جهت  مي ها، آن يكافشناخت اين مسائل تأثيرگذار و اقدام در جهت كاهش تأثيرات  بگذارد. ريتأث ها آن

اجتماعي و  -ناشي از عوامل محيطي و باورهاي فرهنگي آموزاندانش مشكالت فرديامروزه  مؤثر باشد. آموزانشدان تحصيلي

 آموزانعملكرد تحصيلي دانشتواند در  مدرن عصر اخير از جمله عواملي است كه مي مجازي و يها يتكنولوژهمچنين وجود 

در عصر ما دانش ). ١٣٩٣صادقي، ( و فضاي مجازي منابع شگفت انگيز اگاهي و دانش هستند ي اجتماعيها شبكه بگذارد. تأثير

فضاي مجازي با منابع  ري به راحتي به دست آورد.يكي از اين دو را بدون ديگ توان ينمو  اند شدهو فناوري با يكديگر هم مسير 

چون بي زماني و بي  ييها يژگيوو با  دهد يمو امكانات شگفت و عظيمي كه در زمينه علم و دانش در اختيار كاربرانش قرار 

اصطالحاتي  .دهد يمزيادي در زمينه آموزش و تعليم و تربيت در اختيار كاربران خود قرار  يها تيقابلمكاني، تعاملي بودن و... 

چون كالس بدون ديوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازي و ... اشاره به نوع جديد و شايد غير معمولي از آموزش الكترونيك 

 آموزشي كشورهاي مختلف است يها ستميسگيري در دارد كه در مقابل آموزش سنتي و معمول امروزه در حال جاي

 ).١٣٩١آقابابايي، (

 يك پيرامون ها آن در ،ها ناسازم و ها گروه افراد، كه هستند اينترنتي يها تيسا وب از يا گونه اعي مجازي،اجتم يها شبكه

 سرعت .گذارند يم اشتراك به يكديگر با را خود محتواي و مطلب اطالعات، و نديآ يم هم مشترك گرد ويژگي چند يا

 نفر ميليارد يك از بيش به اينترنت اجتماعي يها شبكه نتريمعروف مجموع كاربران كه است حددي به ها شبكه اين رشد

 راه دانشجويان استفاده منظور به و دانشگاهي محيط در ها شبكه اين كه حالي در ).١٣٩١روحاني و تاري، است ( رسيده

 ياجتماع هاي شبكه اين به نيز سالخورده، طيف همچنين و و نوجوان كودك طيف ورود تدريج، به ليكن شد، اندازي

 عرصه در ها آن مثبت و منفي تأثيرات ي اجتماعي،ها شبكه عملكرد وجوه ترينمهم از يكي است. يافته افزايش مجازي

 عملكرد و زندگي در كسب پديده اين تأثير بويژه زندگي، در اجتماعي يها شبكه نقش سبب همين به است. اجتماعي

 پيدايش بدو از نيز داخل كشور در ).١٣٩٣امرايي و حسن پور، رد (گي قرار محققان توجه مورد بايستي آموزان دانش تحصيلي

 يها سامانه ازنو  نسلي كه مجازي اجتماعي هاي شبكه است. بوده فزوني روبه پيوسته دركشور آن مخاطبان ها شبكه اين

 شده فراگير اطالعات كه عصري در .باشند يم جهان نقاط تمامي در افزون روز گسترش حال در هستند محوراجتماع اينترنتي

 نوين تكنولوژي در جهان و ننديب يم ا ضرورير آينده، به رفتن زيستن و و اجتماعي متقابل ارتباط در صحنه الجرم افراد است

 يها ارزش و زيستن خوب فرهنگ مولد، و زاينده يها شهياند و ها يآگاه اطالعات، و دانش متفاوت، و متنوع يها فرهنگ با

 سازيآماده همچنين و شود منتقل بعد يها نسل به بايد سازنده و مثبت تطابق نوعي يعني سالم، پذيريجامعه و انساني و ملي

 و نهاد كدام پس باشند داشته دست در خود را يا جامعه چنين سرنوشت كه آل، ايده يا ندهيآ ساختن براي آتي يها نسل

آبادي، لطف(شود  دار عهده را مهم وظايف و ها نقش اين اندتو يم جديد عصر در خصوصاً پروش آموزش و از بهتر سازمان

١٣٨٦.( 
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، ١اجتماعي دارد (بلوم و ليبيا يها فرصت، هنجارها و ها ارزشگيري آموزان با مدرسه نقش مهمي در شكلامروزه پيوند دانش

جاد بهبود يابد و اين كه براي اي تواند يمها با مدرسه  هاي قوي آنآموزان از طريق پيوندكه موفقيت دانش كنند يمبيان  ). ٢٠١٤

كه  دهد يمي انجام شده نشان ها يبررسآموزان بايد احساس حمايت و امنيت را تجربه كنند. احساس ارتياط با مدرسه، دانش

آموزان آموزان و كاهش ترك تحصيل در دانشدانش يها زهيانگارتباط با مدرسه باعث سالمت روان، پيشرفت تحصيلي، 

 ).٢٠١٢، ٢گريفين( دشو يم

. در جامعه شوند يمي جامعه محسوب ها ارزشآموزان و هم مسئول ايجاد هنجارها و ارس هم مسئول عملكرد تحصيلي دانشمد

آموزان دارند روبروهستند. ي بركاركرد و عملكرد تحصيلي دانشناپذيرانكار ريتأثي كه ا دهيچيپامروزي، مدارس با موضوعات 

كه جوانان را با محيط يادگيري سالمي مواجه سازند كه بتوانند در آن به سطح مطلوبي از دانش دست  رود يماز مدارس انتظار 

آموزان به معلمان و مديران غرور ه و دلبستگي دانش. پيوند با مدرسه عالق)٢٠٠٩، ٣اسكرمن(يابند و افراد مولد در جامعه باشند 

شناختي، روانشناسي مدرسه و ادبيات جامعه مدرسه زمينه آموزانند دانشست. اهميت جو مدرسه و پيونسبت به مدرسه خود ا

 )٢٠٠٩اي سي، (آموزشي دارد 

داشته باشد و هم منفي، و  تواند يمكه هم جنبه مثبت  باشد يممثل شمشير دو لبه  ابزار قدرتمندي است كهي مجازي ها شبكه

اعتمادي و افت به خطر به اندازد و حتي باعث بي آموزان رادانشو پيشرفت و عملكرد تحصيلي  تواند باعث فساد گردد مي حتي

ابزار  تواند يمهم ي مجازي ها شبكهآموزان از درست استفاده كردن از سازي دانشو مدرسه با آگاه آموزان شوددانش تحصيلي

 ).١٣٩٠كاران، محمدي و هم( را فراهم آوردآموزان دانشتعليم و رشد علمي، فرهنگي و اجتماعي هم آموزش و 

 غيره و آموزشي امكانات و معلمان مربيان، و بكارگيري زياد يها نهيهز صرف با جمهوري اسالمي ايران پرورش و آموزش

 گذشت از پس چگونه كه مينيب يمولي  كرده جمع خود چتر زير در را متوسطه تا ابتدايي مقطع از را آموزدانش ها ونيليم

 كل حد متوسط از دانش و علم تحصيل در مختلف علل به آموزاندانش از يا عده ،تحصيلي مختلف مقطع در سال يك

 عظيمي گذاريسرمايه چنين تا بود صدد در بايد لذا .شوند يم پايه تكرار به مجبور يا زنند يم جا در كرده، تنزل آموزاندانش

 حداقل به آن ضايعات تا گردد ريزيهبرنام صحيح دهد يم اختصاص خود به را كشور يها هيسرما از اي عمده كه بخش

 برسد.

ماعي مجازي و روابط اجتماعي اجت يها شبكهبين زمان اختصاص داده شده به  نشان داد) ١٣٩٨خليفه و همكاران ( پژوهش

ماعي مجازي و اجت يها شبكههمچنين بين زمان اختصاص داده شده به . آموزان رابطه منفي و معناداري وجود داشتدانش

 يها تيقابلاز امكانات و  توان يم. پيشنهاد كردند آموزان رابطه منفي و غير معناداري وجود داردتحصيلي دانش پيشرفت

گروهي  يها تيفعالاجتماعي مجازي براي تعميق يادگيري، افزايش انگيزش پيشرفت تحصيلي، مشاركت كالسي و  يها شبكه

 .آموزان استفاده كرددانش

آموزان و عملكرد كمي تحصيلي ميان معدل سال گذشته دانش يا رابطهكه هيچ گونه  داد نشان )١٣٩٩شاهوردي (  يها افتهي

 امتحاني) از  سؤاالتو تبادل اطالعات علمي ( ها آنبا استفاده از شبكه اجتماعي مجازي وجود ندارد و تنها ميان معدل  ها آن
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اجتماعي و عملكرد كمي تحصيلي، اعتياد به  يها شبكهده از اجتماعي رابطه وجود دارد. همچنين ميان استفا يها شبكهطريق 

 يها شبكه ريتأثاين وجود ميزان  درسي ارتباط وجود دارد. با يها پرسشو  سؤاالتاجتماعي، يادگيري و دريافت  يها شبكه

سطح ضعيف  آموزان درتحصيلي دانش يها تيفعالآن بر ساير  ريتأثاجتماعي بر عملكرد كمي تحصيلي در سطح متوسط و 

 . باشد يم

 وابسته كاربران گويان، پاسخ از درصد ٨٠ كه دريافت داده، انجام كه يا مطالعه در )٢٠١٣(١يونگدر سطح بين المللي، 

 نتيجه بدين اش مطالعه در )٢٠١٤( ٢كارت  دادند. خود بروز از را توجهي قابل معتادانه رفتاري يها انگاره كه بودند اينترنت

 استفاده واقعيت از فرار براي ابزاري عنوان اينترنت به از ،كنند يم گيري كنار اجتماعي يها تماس از كه انينوجوان كه رسيد

 شده بررسي تحصيلي عملكرد و بوك فيس از استفاده بين ارتباط كه ٣كوالك و ساندرز. درمطالعه )٢٠٠٥اي سي، ( كنند يم

 وجود تفاوتي كردند نمي استفادهآن  ازكه  يآموزاندانش وبوك  يسف ازكننده  استفاده آموزاندانش كل معدل بين است،

 .)١٣٩١شعاري زاده، است ( نداشته

اجتماعي مجازي، بررسي  يها شبكهاين روزها با توجه به استقبال گسترده كاربران اينترنتي خصوصاً قشرجوان و نوجوان از 

 مخصوصاًو  ريزي دقيق توسط مسئوالن فرهنگي و اجتماعينامهجهت اتخاذ تصميمات صحيح و بر ها شبكهمسائل مربوط به اين 

پيوند خوبي بين  تواند يمي اجتماعي ها شبكهبا استفاده درست از  به طور كلي. و و نيز والدين، ضروري است مسئوالن مدارس

اشي از فضاي مجازي بيشتر اجتماعي و تهديدهاي ن يها بيآس ي مجازي،ها شبكهاستفاده نادرست از  ها باشد اما با توجه به آن

و  ها خانواده نگراني اغلب باعث بلكه مسؤلين قضايي و مسئوالن تربيتي آشفتگي و نگراني موجب ، و اين پديده نه فقطشود يم

ي با هدف ا مطالعهتاكنون  دهد يم). مروري بر پيشينه پژوهشي نشان ١٣٩٢نصرتي، آموزان هم خواهد شد (افت تحصيلي دانش

لذا در اين ي اجتماعي مجازي و پيوند با مدرسه با عملكرد تحصيلي صورت نگرفته است، ها شبكهه ميزان استفاده از بررسي رابط

ي اجتماعي مجازي و پيوند با مدرسه با ها شبكهاستفاده از  بيني ا رابطهچه  كه خواهيم بود سؤالپاسخ اين به دنبال تحقيق 

 ؟وجود داردآموزان دانش عملكرد تحصيلي

 ش پژوهشرو
متغير در اين پژوهش . باشد يمهمبستگي  -آوري دادها، توصيفي نظرهدف، كاربردي و از نظر روش جمعتحقيق حاضر از 

جامعه آماري  .باشد يمي اجتماعي مجازي وپيوند با مدرسه ها ين شبكهب متغيرهاي پيش آموزاندانشعملكرد تحصيلي  مالك

آموز دانش ٢٧٠١ قاًيدقكه طبق آخرين آمار به عمل آمده  باشد يممتوسطه شهر مهاباد آموزان دخترمقطع اين پژوهش كليه دانش

در اين  .شود يهاي نمونه گيري احتمالي است، استفاده م كه يكي از شيوه نسبتي -يا گيري از روش طبقه نمونه. براي باشد يم

الزم است با در نمونه آماري  نفر٣٣٦اين فرمولو طبق  شود ياستفاده مكوكرانفرمولنمونه ازحجمتحقيق براي برآورد

 پرسشنامه سالم مورد تحليل قرار گرفت. ٣٤٨پرسشنامه اجرا و تعداد  ٤٠٠ ها پاسخلحاظ افت 

آموزان از ساخته، براي عملكرد تحصيلي دانش نامه محققاجتماعي مجازي از پرسش يها شبكهدر اين تحقيق براي متغير 

1.Young 
2.Krat 
3.Kowlk & Saunders 
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 شده است. استفاده )١٣٩٤رضايي شريف( و براي متغيير پيوند با مدرسه از پرسش نامه)٢٠١٥ن(انين و همكاراپرسشنامه 

سؤال است استفاده شده  ٢٠ شامل كه ساخته محقق پرسشنامه از مجازي اجتماعي يها شبكه براي ارزيابي ميزان و نوع استفاده از

 و آسان ارتباط و رساني اطالع ، ميزانها شبكه آموزشي اربرد، كها شبكه از استفاده ميزان شامل كه مؤلفه ٤ است. اين مقياس

 كامالً شامل ها نهيگز و است شده تنظيم ليكرت گانه پنج طيف اساس بر پرسشنامه. رديگ يم، اندازه هاست شبكه پژوهشي كاربرد

 خود به را سؤال ٣ از بيش يك، هر كه عامل ديگر ٤ اين مقياس .است مخالفم كامالًندارم، مخالفم،  موافقم، موافقم، نظري

 آموزشي كاربرد كه ٢ ، عاملو ٥ تا ١ سؤاالت هاست شبكه از استفاده ميزان كه ١ عامل. رديگ يماند را نيز اندازه  داده اختصاص

 كاربر كه ٤ عامل و ١٧ تا ١١ سؤاالت است آسان ارتباط و رساني اطالع ميزان كه ٣ وعامل ١٠ تا ٦ سؤاالت هاست شبكه

 .رديگ يمدر بر  را ٢٠ تا ١٨ سؤاالت هاست بكهش پژوهشي

استفاده )٢٠١٥و همكاران( نيانسوالي  ٤ها و ازپرسشنامه  آموزان، معدل ترم گذشته آنه منظور سنجش عملكرد تحصيلي دانشب

 شده است.

دلبستگي  -١بارتند از:كه ع دهد يمرا مورد ارزيابي قرار  مؤلفه ٨، ) ١٣٩٣(فيشر ييرضا آيتمي پيوند با مدرسه٤٠پرسشنامه 

مشاركت در  -٦ باور به مدرسه: -٥مشاركت در مدرسه؛  -٤مدرسه دلبستگي به كاركنان  -٣دلبستگي به مدرسه؛  -٢به معلم:؛ 

 تعهد به مدرسه-٨مدرسه باور به  -٧مدرسه؛ 

 ٣=،غالباً ٢،به ندرت ١ي=،گاه ٠،طبق الگوي (هرگز باشد يماين مقياس كه مطابق طيف ليكرت  ها پاسخگذاري جهت نمره

روايي پرسشنامه، روايي  به منظور كسب اطمينان از )١٣٩٣. در پژوهش رضايي شريف و همكاران (شود يم) عمل ٤=  شهيهم

نفر متخصص روان شناسي مورد  ٥محتوا، پيش بين و سازه مورد بررسي قرار گرفته است. روايي محتوا به واسطه نظرخواهي از 

بين همبستگي بين ميانگين تحصيلي با پيوند به داده شد. براي محاسبه روايي پيش فت و ابزاري روا تشخيصبررسي قرار گر

 دست آمد. به ٩٣/٠مدرسه 

استفاده شده است. به اين منظور بعد از  لفاي كرونباخآي مورد استفاده در تحقيق، از روش ضريب ها اسيمقبراي سنجش پايايي 

 نفر انجام گرفت. ٣٠اي به تعداد  ليه، آزمون مقدماتي با نمونهساخت و تدوين پرسشنامه او

: مقدار پايايي متغيرهاي مورد مطالعه١جدول 

مقدار پاياييمتغير

 ٩١/٠ عملكرد تحصيلي

٨٨/٠پيوند با مدرسه

٨٧/٠ ي اجتماعيها شبكهنوع استفاده از 

٨٥/٠ ي اجتماعيها شبكهعضويت در 

٨٩/٠اجتماعي مجازي يها شبكهميزان استفاده از 

 
 
 يافته ها

 ي توصيفيها افتهي
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 بر اساس سن ها دهندهتوصيف پاسخ 

گونه كه در جدول نشان داده شده همانبر حسب سن آورده شده است  ها دهندهپاسخ در اين قسمت با استفاده از جدول تعداد 

درصد  ٣/٠سال با  ١٤ يمربوط به گروه سن يفراوان نيكمتردرصد و  ٤/٣٩سال با  ١٦ يمربوط به گروه سن يفراوان نيشترياست. ب

 درصد و ٨/٣٢سال،  ١٧درصد، دانش آموزان  ٤/٢٤سال،  ١٥آموزان اير نتايج بدين صورت است كه دانش. همچنين سباشد يم

 .دهند يمآموزان را تشكيل درصد كل دانش ٢/٣سال هم  ١٨وزان آمدانش

 سن اساس بر ها دهندهپاسخ  فيتوص: ٢جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر اساس مقطع تحصيلي ها دهندهتوصيف پاسخ 
-نفر از دانش ١٢٠يازدهم،  هيپاآموزان در نفر از دانش ١٣٩يلي نشان داد كه توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحص

 .باشند يمدوازدهم مشغول به تحصيل  هيپانفر نيز در  ٨٩دهم و  هيپاآموزان در 

 يليتحص مقطع براساس ها دهندهپاسخ  فيتوص: ٣جدول 
 

 

 

 

 
 

 بر اساس رشته تحصيلي ها دهندهتوصيف پاسخ 
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي در جدول نشان داده شده است. براساس نتايج به دست آمده بيشترين فراواني 

نيز  ها رشتهدرصد و ساير  ٤/٢٦درصد و رياضي  ٥/٣٠درصد، علوم انساني  ٩/٣٣با  باشد يممربوط به رشته تحصيلي علوم تجربي 

 .شوند يممل درصد از كل اعضاي نمونه را شا ٢/٩

 رشته تحصيلي براساس ها دهنده: پاسخ ٤جدول 

 درصد فراواني سال

٣/٠ ١ ١٤ 

٤/٢٤ ٨٥ ١٥ 

٤/٣٩ ١٣٧ ١٦ 

٨/٣٢ ١١٤ ١٧ 

٢/٣ ١١ ١٨ 

 ١٠٠ ٣٤٨ مجموع

 درصد فراواني مقطع تحصيلي

 ٥/٣٤ ١٢٠ دهم

 ٩/٣٩ ١٣٩ يازدهم

 ٦/٢٥ ٨٩ دوازدهم

 ١٠٠ ٣٤٨ مجموع
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 ي اجتماعيها شبكهبر اساس سابقه عضويت در  ها دهندهتوصيف پاسخ 
ده شده است. براساس نتايج به ي در جدول نشان دااجتماع يها در شبكه يتبقه عضوساتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب 

سال به باال  ٦ بازهترين مقدار مربوط به درصد، و كم ٩/٦٠با  باشد يمسال  ٥تا  ٢آمده بيشترين فراواني مربوط به بازه زماني دست

 .باشد يم

 ياجتماع يها در شبكه يتسابقه عضو براساس ها دهنده: پاسخ ٥جدول 

 

 
 
 
 
 
 

 ي اجتماعيها شبكهبر اساس فراواني استفاده از  ها دهندهتوصيف پاسخ 
ي در جدول نشان داده شده است. براساس نتايج به اجتماع يها تفاده از شبكهاس ياساس فراوانتوزيع فراواني پاسخگويان بر 

 ١٢تا  ١٠ بازهدرصد، و كمترين مقدار مربوط به ٣٣/٠ باشد يمساعت  ٥تا  ٣دست آمده بيشترين فراواني مربوط به بازه زماني 

 .باشد يمكه فراواني آن صفر  باشد يمساعت به باال  ١٢ساعت و 

 

 ياجتماع يها استفاده از شبكه يفراوان براساس ان: پاسخگوي٧جدول 

 درصد فراواني تعداد رشته

 ٥/٣٠ ١٠٦ انساني

 ٩/٣٣ ١١٨ تجربي

 ٤/٢٦ ٩٢ رياضي

 ٢/٩ ٣٢ ساير

 ١٠٠ ٣٤٨ مجموع

 درصد فراواني تعداد ياجتماع يها در شبكه يتسابقه عضو

 ٦/٢٧ ٩٦ سال ١كمتر از 

 ٩/٦٠ ٢١٢ سال ٥تا  ٢

 ٥/١١ ٤٠ سال به باال ٦

 ١٠٠ ٣٤٨ مجموع

 يها استفاده از شبكه يفراوان

 ياجتماع
 درصد فراواني تعداد

 ٥/١٩ ٦٨ يك ساعت و كمتر

 ٣/٢٩ ١٠٢ ساعت ٣تا  ١
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 ي اجتماعيها شبكهبر اساس نحوه دسترسي به  ها دهندهتوصيف پاسخ 
ي در جدول نشان داده شده است. براساس نتايج به دست اجتماع يها به شبكه ياساس نحوه دسترستوزيع فراواني پاسخگويان بر 

درصد،  ١/٦٣با  كنند يمي اجتماعي دسترسي پيدا ها شبكهكه اكثريت دانش آموزان از طريق تلفن همراه به  دهد يمآمده نشان 

 .رنديگ يمي بعدي قرار ها ردهدرصد در  ٦با درصد و ساير ابزارها  ٦/١٤درصد، كامپيوتر شخصي با  ٤/١٦تبلت با 

 

 ياجتماع يها به شبكه ينحوه دسترس براساس ها دهنده: پاسخ ٨جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي اجتماعيها شبكهبر اساس اندازه  ها دهندهتوصيف پاسخ 
آمده نشان  ي در جدول نشان داده شده است. براساس نتايج به دستاجتماع يها شبكه اندازهاساس توزيع فراواني پاسخگويان بر 

ي ها شبكهدرصد، و كمترين مقدار مربوط به  ٤/٣٧نفري عضويت دارند با  ٤٠تا  ١ي ها شبكهآموزان در كه بيشتر دانش دهد يم

در  ٩/٢٥نفري،  ٨٠تا  ٤٠ي ها شبكهدرصد در  ٢/١٧درصد. همچنين نتايج نشانگر اين است كه  ٥/٥با  باشد يمنفري  ١٨٠تا  ١٤٠

 ي ارائه شده عضويت دارند.ها بازهيي جدا از ها شبكهدرصد در  ١/١٤فري و ن ١٤٠تا  ٨٠ي ها شبكه

 ياجتماع يها اندازه شبكه براساس ها دهنده: توزيع پاسخ ٩جدول 

 ٠/٣٣ ١١٥ ساعت ٥تا  ٣

 ١/١٤ ٤٩ ساعت ٨تا  ٥

 ٠/٤ ١٤ ساعت ١٠تا  ٨

 ٠ ٠ ساعت ١٢تا  ١٠

 ٠ ٠ ساعت ١٢بيشتر از 

 ١٠٠ ٣٤٨ وعمجم

 اوانيدرصد فر تعداد ياجتماع يها به شبكه ينحوه دسترس

 ٤/١٤ ٥٠ كامپيوتر شخصي

 ١/٦٢ ٢١٦ تلفن همراه

 ٨/١٧ ٦٢ تبلت

 ٧/٥ ٢٠ ساير

 ١٠٠ ٣٤٨ مجموع

 درصد فراواني تعداد ياجتماع يها اندازه شبكه

 ٤/٣٧ ١٣٠ نفر ٤٠تا  ١
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 اولسؤال ي مرتبط با ها افتهي
 آموزان رابطه وجود دارد؟دانش يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانم ينب ياآ

 عملكرد تحصيلي و پيوند با مدرسهمتغيرهاي پيش بين با ): همبستگي پيرسون بين ١٠جدول (

ضريب همبستگي با  ش بينمتغييرهاي پي
 عملكرد تحصيلي

Sig  ضريب همبستگي
 با پيوند با مدرسه

Sig 

 يها استفاده از شبكهميزان 

 يمجاز ياجتماع

٠٠١/٠ -٢٧٨/٠ ٠٠١/٠ -٢٠٩/٠ 

   ٠٠١/٠ ٣٠١/٠ با مدرسه يوندپ

 يها نوع استفاده از شبكه

 يمجاز ياجتماع

٧٨٤/٠ ٠١٧/٠   

 يها در شبكه يتعضو

 يمجاز ياجتماع

٠٩٢/٠ -٠٩١/٠   

    ٣٤٨=N 

 

 يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانبين م .شداستفاده  پيرسوناز همبستگي براي پاسخ به اين سئوال 

نتايج بيانگر تر است.  كوچك ٠٥/٠از = P ٠٠١/٠كنيم مشاهده مي ١٠داري وجود دارد؛ چون همانطور كه در جدول امعن رابطه

همبستگي  زانيم يلي وجود دارد.با عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمين است كه رابطه معناداري بين ا

كه همبستگي منفي بوده و شدت همبستگي بين دو متغير متوسط است. بر اين اساس  باشد يمدرصد  -/٢٠ باًيتقربين دو متغير 

منفي و معناداري  آموزان رابطهدانش يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها ده از شبكهاستفا يزانم ينبادعا كرد كه  توان يم

 .آورد يمآموزان را پايين د تحصيلي دانشي سطح عملكرمجاز ياجتماع يها از شبكهزياد استفاده وجود دارد. بدين معنا 

 دوم سؤالي مرتبط با ها افتهي
 با مدرسه دانش آموزان رابطه وجود دارد؟ يوندبا پ يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانم ينب ياآ

 ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمادعا كرد كه ارتباط بين  توان يم، باشد يم ٠٥/٠با توجه به اينكه سطح معناداري كمتر از 

 آمده نشان يزان همبستگي به دستمنفي بودن م از سوي ديگر ؛آموزان رابطه وجود دارد.در بين دانش با مدرسه يوندبا پ يمجاز

 ٢/١٧ ٦٠ نفر ٨٠تا  ٤٠

 ٩/٢٥ ٩٠ نفر ١٤٠تا  ٨٠

 ٥/٥ ١٩ نفر ١٨٠تا  ١٤٠

 ١/١٤ ٤٩ ساير

 ١٠٠ ٣٤٨ مجموع
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  ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمكه بين  دهد يمنتايج نشان . باشد يمبين دو متغير جهت دار بوده و منفي  رابطهكه  دهد يم

 ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمدرصدي وجود دارد. بنابراين افزايش در  -٢٧همبستگي  باًيتقر با مدرسه يوندبا پ يمجاز

 .شود يمآموزان دانشبا مدرسه  يوندپي سبب كاهش مجاز

 سوم سؤال ي مرتبط باها افتهي
 آموزان رابطه وجود دارد؟دانش يليبا مدرسه با عملكرد تحص يوندپ ينب ياآ

كنيم هده مي) مشا١٢طور كه در جدول ( داري وجود دارد؛ چون همانامعنو  مثبت رابطه يليبا مدرسه با عملكرد تحص يوندپ بين

٠٠٠/٠ P = باشد كه ي) م٣٠/٠( يليعملكرد تحص وبا مدرسه  يوندبين پ پيرسونتر است. ضريب همبستگي  كوچك ٠٥/٠از

عملكرد به تبع آن ، باالتر برودبا مدرسه  يوندپچه ميزان . يعني هر باشد يبين اين دو متغير م قويحاكي از رابطه مستقيم و 

يلي ارتباط مثبت و عملكرد تحص وبا مدرسه  يوندپاذعان كرد كه بين  توان يمبنابراين  .كند يميدا آموزان ارتقا پيلي دانشتحص

 معناداري وجود دارد.

 چهارم سؤالي مرتبط با ها افتهي
 آموزان رابطه وجود دارد؟دانش يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها نوع استفاده از شبكه ينب ياآ

 يها نوع استفاده از شبكه ينبآزمون پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بيانگر اين است كه ارائه شده از طريق  سؤال

) مشاهده ١٣-٤؛ چون همانطور كه در جدول (معناداري وجود نداردآموزان رابطه دانش يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع

با  يمجاز ياجتماع يها نوع استفاده از شبكهبين رابطه  ودبنابراين وجتر است.  بزرگ ٠٥/٠ مقدار بحراني از P =٧٨٤/٠ ميكن يم

 .شود يمرد آموزان دانش يليعملكرد تحص

 پنجم سؤالي مرتبط با ها افتهي
 آموزان رابطه وجود دارد؟دانش يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها در شبكه يتعضو ينب ياآ

دارد؛ چون همانطور كه در نوجود معناداري آموزان رابطه نشدا لييبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها در شبكه يتعضوبين 

 يمجاز ياجتماع يها در شبكه يتعضوبنابراين ارتباط بين تر است.  بزرگ ٠٥/٠از  P =٠٩١/٠ ميكن ي) مشاهده م١٤-٤جدول (

معناداري با ستگي ي اجتماعي مجازي همبها شبكه. بر اين اساس عضويت در شود يمرد  آموزاندانش يليبا عملكرد تحص

 آموزان ندارد.عملكرد تحصيلي دانش

 مستقل يرهايهمزمان متغ يونگرسر 
 جهت بررسي نقش متغيرهاي مستقل بر روي عملكرد تحصيلي از تحليل رگرسيون استفاده خواهد شد.

آزمون  يصل از اجراحا يج. نتاشود يم يبررسعملكرد تحصيلي مستقل و  يرهايمتغ ينب يونيفصل رابطه رگرس ينا يانتها در

 آورده شده است. يردر زعملكرد تحصيلي مستقل با  يرهايرابطه متغ يجهت بررس يونو رگرس يهمبستگ

 مستقل يرهايمتغ همزمان ونيرگرس نييتع بيضر و يهمبستگ بيضر: ١١جدول 

 دوربين واتسون ضريب تعيين تعديل شده )R2( نييتعضريب  )R( يهمبستگضريب 

٦٣٨/١ ١١٠/٠ ١٢٠/٠ ٣٤٦/٠ 

 



ر مثبت در مجله رفتا
يآموزش يسازمان ها

Journal of Positive Behavior 
in Educational Organizations 

 

 مستقل يها مؤلفه انسيوار ليتحل: ١٢جدول 

مجموع  منبع تغييرات

 مجذورات

 سطح معناداري )F( شريفتوزيع  ميانگين مجذورات درجه آزادي

 ٠٠٠/٠ ٦٦٧/١١ ٣٩٣/٨ ٤ ٥٧٢/٣٣ رگرسيون

   ٧٢٣/٠ ٣٤٣ ٧٤٤/٢٤٦ باقيمانده

    ٣٤٧ ٣١٦/٣٨٠ كل

 
كند، زيرا  را تأييد مي رابطة بين متغيرهاي مستقل پژوهش و متغير عملكرد تحصيلي جدول تحليل واريانس رگرسيون خطي بودن

 درصد است. ٥) كمتر از Sig( يدارسطح معني 

 ١٢٠/٠) بين متغيرهاي مستقل پژوهش و عملكرد تحصيلي R Squareبا توجه به آزمون رگرسيون فرضيه، ضريب تعيين ( 

بيني جاد شده در عملكرد تحصيلي را پيشدرصد از تغييرات اي ١٢ند در حدود توان است. يعني متغيرهاي مستقل پژوهش مي

 كنند.

 يليعملكرد تحص با پژوهش مستقل يرهايمتغ ونيرگرس ليتحل: ١٣جدول 

 

 مدل رگرسيون

  ضريب استاندارد ضريب استاندارد نشده

T 

 

Sig 
 

 

B 

 

 خطاي معيار

 

Beta 

 ٠٠٠/٠ ٨٢٥/٦  ٣٦٧/٠ ٥٦٠/٢ مقدار ثابت

 ١٨٦/٠ -٣٢٤/١ -١١١/٠ ١٢١/٠ -١٦٠/٠ عضويت

 ٠٠٠/٠ ٩٧٨/٤ ٢٦٣/٠ ٠٦٦/٠ ٣٢٨/٠ پيوند با مدرسه

 ٠٣٤/٠ ١٣٢/٢ ١٦٧/٠ ٠٩٠/٠ ١٩٢/٠ نوع استفاده

 ٠٢٤/٠ -٢٦٤/٢ -١٣١/٠ ٠٤٨/٠ -١٠٩/٠ ميزان استفاده

 
طور  توانند به ميو ميزان استفاده از آن  ي مجازيها شبكهدهد كه متغيرهاي پيوند با مدرسه، نوع استفاده از  جدول فوق نشان مي

 مورد استفاده قرار گيرند. بيني عملكرد تحصيليزمان در پيش هم

 شيجهت پ يوني. معادله رگرسميكن ي) استفاده مBاستاندارد نشده ( يونيرگرس بيضر زانياز م يونيمعادله رگرس جاديا جهت

 است: ريو معادله آن به صورت ز رديگ يموابسته مورد استفاده قرار  ريمتغ ريمقاد قيدق ينيب

 Y= a + b2x1+b2x2 +b3x3+b4x4 
Yمالك ريشده متغ ينيب شي= مقدار پ 

aبا محور  وني= عرض از مبدأ نقطه تقاطع خط رگرسY  اي(در جدول: مقدار ثابت constant( 

bاياستاندارد نشده  يونيرگرس بيخط (ضر بي= ش B( 

Xينيرهاي پيش بمختلف متغ ري= مقاد 
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 اجرا شده: يونيرگرس معادله

 ريمعادله باال با قرار دادن مقاد در(ميزان استفاده)  -١٠٩/٠ (نوع استفاده) +١٩٢/٠ + (پيوند با مدرسه)٣٢٨/٠=٥٦٠/٢ عملكرد

جه داشته كرد. تو ينيبشيرا پ عملكرد تحصيلي توان ي، مي مجازي و ميزان استفاده از آنها شبكهپيوند با مدرسه، نوع استفاده از 

ي مجازي و ها شبكهپيوند با مدرسه، نوع استفاده از  ريثابت است و تنها مقاد ,b3,a, b1,b2 ريمعادله مقاد نيكه در ا ميباش

 .كنند يم رييتغميزان استفاده از آن 

 
 گيريبحث و نتيجه

يلي وجود دارد. با عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمنتايج بيانگر اين است كه رابطه منفي معناداري بين 

كه همبستگي منفي بوده و شدت همبستگي بين دو متغير متوسط است.  باشد يمدرصد  -/٢٠ باًيتقرميزان همبستگي بين دو متغير 

.آورد يمپايين  راآموزان ي سطح عملكرد تحصيلي دانشمجاز ياجتماع يها از شبكهزياد استفاده بدين معنا 

 ) ٢٠٠٣(٣چيهرسي ، نظريه نظريه كنترل اجتماعي)٢٠١٢(٢جنكسيننظريه )، ٢٠٠٩(١ويليام ر پايه تئوريك نظريهاين فرضيه ب

)،معصومي ٢٠٢٠)، خليفه و همكاران(١٣٩٩)، شاهوردي و همكاران(١٣٩٦اعظمي( يها افتهي تحقيق با يها افتهو ي باشد يم

) و ٢٠١٢(٤مك جان همسو است. در اين راستا )٢٠٠٦گ()، يون١٣٨٦زاده()، زنجاني١٣٩٥)، جوادنيا(١٣٩٤وگودرزي(

 .شود يمآموزان يلي در دانشتحص عملكردموجب كاهش  يمجاز ياجتماع يها شبكه استفاده از معتقدند كه )٢٠٠٩ويليام(

گيدلبستازديگرآموزاندانشبهنسبتي اجتماعي مجازي هستندها شبكهكه عضو آموزانيدانشكهداشتاظهارتوان يم

. گيرندقرارسرنشوانتقادهامعرضدربيشترتاگردد يمسببها آنمشكلكهچراهستند برخوردارمعلمومدرسهباكمتري

-راه تواند يممدرسهباپيوندورفت،خواهندمدرسهبهها آنخودباشد،آيندخوشآموزاندانشاينبرايمدرسهمحيطاگر

 .باشدمشكالتازبسياريگشاي

 رابطهاز سوي ديگر  ؛آموزان رابطه وجود دارد.در بين دانش با مدرسه يوندبا پ يمجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمين ب

 يوندپي سبب كاهش مجاز ياجتماع يها استفاده از شبكه يزانمبنابراين افزايش در . باشد يمبين دو متغير جهت دار بوده و منفي 

حاكي از رابطه  يليعملكرد تحص وبا مدرسه  يوندبين پ پيرسونضريب همبستگي . عالوه بر اين شود يمآموزان دانشبا مدرسه 

و  )٢٠٠٣(هر سي چي ياجتماع، نظريه كنترل )٢٠١٢جنكسين( يها هينظراين نتايج در چارچوب بود.مستقيم بين اين دو متغير 

حاكي  است. تحقيقات قبلي به طور كلي )١٣٨٦زاده(زنجاني )،١٣٩٦(ياعظم نظريه اسناد قابل بحث بوده و مويد نتايج مطالعات

. شود يمآموزان يلي در دانشتحص عملكردموجب كاهش  يمجاز ياجتماع يها شبكه ازبيش از حد استفاده كه  اند بودهاز اين 

بهتواند يميي اجتماعها شبكهآموز از دانشواستفاده درستمدرسهمحيطبينقويپيوندتحقيقنتايجبراساسهمچنين

ازپسمدارسكهآنجايياز.ها شود رفت آننمايد و باعث پيشعملآموزاندانشكاهش مشكالتراستايدرعامليعنوان

1.William 
2.Jenkins 
3.Hirschi 
4.Mack lohan 
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وهاارزشگيريشكلدركهشود يممحسوبآموزاندانشپذيريفرايند جامعهدرتاثيرگذارنهاددومينعنوانبهخانواده

مدرسهدرفرديهرتعاليوموفقيتيها هيپادارند. به اعتقاد ديويسنقش عمدهجامعههنجارهايبهها آنپايبنديوهانگرش

آموزاندانشكهاستپيونديوتعلقاحساسمرهونپرورشي خودوآموزشيرسالتدرمدارس. موفقيتشود يمريزيپايه

ها آننمراتسطحافزايشبهمنجروبودهبخشرآموزان اثدانشتحصيليپيشرفتدرمدرسهباپيونددارند.مدرسهبا

بامدرسهباضعيفاست. پيوندمنفيومثبتتحوليوسازگارانهپيامدهايباآندليل رابطهبهمدارسباپيوند. اهميتشود يم

ون،همتايابادرگيريمواد،مصرفبزهكارانه،رفتارهايتحصيل،تركدر مدرسه،حضورعدمتحصيلي،پيشرفتعدم

 است.همراهرفتاريمشكالت

 وجود زيرا ،گردد يم عملكرد تحصيلي در وريبهره افزايش موزان باعثآكه پيوند با مدرسه دانش معتقد است) ٢٠٠٣كيم( 

 يا گسترده تالش ها آن صورت ايـن در و گردد يمتحصيلي  عملكرد سطح افـزايش موجـب آموز ان با مدرسهپيوند خوب دانش

-عملكرد تحصيلي بود. از نظر دانش بر پيوند با مدرسه مؤثر. از عوامل دهند يم صورت نحو بهتـرين بـه وظـايف انجام براي

 )٢٠٠٣(ميك ) و٢٠٠٠چني و همكاران( آموزان دارد. و مطالعاتزيادي در عملكرد تحصيلي دانش ريتأثپيوند با مدرسه  آموزان

ها گزارش شده است. و  ضعيفي با مدرسه داشتند عملكرد تحصيلي ضعيفي از آنآموزان كه پيوند نشان داده كه بسياري از دانش

است. و  مؤثرموزان آدانش با مدرسه و پيوند والدين با مدرسه بر عملكرد تحصيلي آموزكه پيوند دانش دهد يممطالعات نشان 

 بلعكس.

آموزان رابطه دانش يليبا عملكرد تحص يمجاز ياجتماع يها نوع استفاده از شبكهين عضويت و بنتايج بيانگر اين است كه 

آموزان ندارد. اين معناداري با عملكرد تحصيلي دانش ي اجتماعي مجازي همبستگيها شبكهعضويت در ؛ معناداري وجود ندارد

يين ، قابل تب)٢٠٠٩ويليام( ، همچنين نظريه)٢٠٠٣(يچ يسهرنظريه كنترل اجتماعي  مك لوهان،ي ها هينظرنتايج در چارچوب 

است.

-دانشبراي ي اجتماعي مجازيها شبكهازحدازبيشاستفادهكهاستمعتقدزين)٢٠٠٩گريفين و همكاران( در اين زمينه

جملهها از آنروزمرهيها تيفعالتمامجايگزيني اجتماعيها شبكهاستفاده بيش از حد از كهداردرابالقوه خطراين آموزان

 وجودبهراو آموزشيتحصيليافتامكانوشود يم ها آناستراحتزمانوتكاليفادندانجامخواندن، زماندرس

درشدهصرفزمانمقداركه استدادهنشان )١٣٩٩)، شاهوردي و همكاران(١٣٩٨خليفه و همكاران( مطالعات.آورد يم

 .شود يموزان آمباعث افت تحصيلي دانشتوجهيقابلطورآموزان بهدانشتوسطي اجتماعيها شبكه

ي اجتماعي و نحوه ها شبكهكه: آموزش والدين براي محدود كردن ساعات پرداختن به  گردد يمپيشنهاد بر اساس نتايج تحقيق 

جلسات آموزشي از سوي اداره آموزش وپرورش در  ي آموزشي مسئوولين قرار گيرد.ها برنامهاستفاده از آن در اولويت 

ي اجتماعي ها شبكهي جديد به ويژه اينترنت و ها يفناوررساني به والدين در مورد دن واطالعبه منظور آشنا نمو ها آن شهرست

آموزان با دانش ي درسي در ارتباط با آشناييها كتابطراحي و تدوين بخشي از ي آموزشي و ها كالس مجازي برگزار گردد.

آموزان و مرتبط هماهنگ با سن دانش يها تيساتماعي و ي اجها شبكهها باشد.  آن بالقوهي جديد، اينترنت و خطرات ها يفناور

ي اجتماعي مجازي و ها شبكهبررسي رابطه ميزان استفاده از  براي ييها پژوهش شود يمپيشنهاد . با امور آموزشي طراحي شود

بيني ارتباط  در پيشبه نقش مهم معلم  حاضر پژوهش .شود انجامآموزان مقطع ابتدايي با مدرسه با عملكرد تحصيلي دانش پيوند

 شود. در مطالعات بعدي به آن توجه شود يبا مدرسه نپرداخته است كه پيشنهاد م
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 ي اجتماعي كه ممكن ها شبكهاستفاده از  مسائلآموزان نسبت به حساسيت دانشي تحقيق حاضر بدين شرح بود: ها تيمحدود

اجراي همزمان پرسش  نامه.پرسش سؤاالتاسخگويي در عدم شفافيت در مقام پ است منجر به تورش در نتايج تحقيق شود.

 مورد مفاهيم كه چرا شود انجام طولي شكل به تواند يم تحقيقاتي چنين .باشد يمباعث خستگي و عدم همكاري دقيق  ها نامه

 اين مالي و زماني يها تي. محدودكنند يم تغيير مشخص ييها استيس انجام با و زمان گذر در و هستند سيال مطالعه مفاهيمي

آموزان نيز قابل شهود است. كاري حاكم در جامعه در بين دانش است. فرهنگ محافظه كرده سلب تحقيق اين از را امكان

بنابراين به جهت عدم پاسخگويي درست مجبورا وقت زيادي براي توضيح به جهت دادن پاسخ درست و بدون دغدغه صرف 

 .شد يم

 

 

 منابع 
 تيريمد يگريانجيبا م قيتحق زهيو انگ يدر سواد اطالعات يمجاز ياجتماع ينقش استفاده از شبكه ها). ١٣٩٥اعظمي، ابراهيم( 

 يمدن ديدانشگاه شه ،يآموزش قاتيارشد تحق ينامه كارشناس اني. پازيتبر يدانشگاه علوم پزشك انيزمان دانشجو

 .جانيآذربا

آموزان دانش ييبا مدرسه در وقوع زورگو وندي). نقش پ١٣٩٥حسن. ( ،يخضر ؛يمهد ،ييبرزگر بفرو ؛كاظم،ييبرزگر بفرو

 .٤٠-٢١، )٤٢(١٢ .يتيترب ي. فصلنامه روان شناسزديدوره متوسطه اول شهر 

نامه ارتباط با  پرسش يابيساخت و اعتبار ).١٣٨٩( مرجان. ،يپشت مشهد ؛يعل ،يمحمد زاده ؛زهره ،ياداحمدآب ؛يليل ،يپناغ

 .٤٦-٥٥) :١( ١٦ ،كي و روانشناسي باليني ايراننپزشمدرسه . مجله روا

 ياجتماع يها استفاده از شبكه ريتأث ).١٣٩١( .تايب ،يجاريب ؛محمدرضا ،ينيعابد ؛يمرتض ،انيعرفان ؛رضا يعل ديس ،اينيجواد

) ٨( ١٢، يآموزش در علوم پزشك يراني. مجله ارجنديب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو يليبر عملكرد تحص يمجاز

:٥٩٨-٦٠٦. 

و همساالن. خانواده  نيبه والد يارتباط با مدرسه بر اساس دلبستگ ينيب شي). پ١٣٩٢غفار. (، رنجبر  ؛جواد ،يا اژه ؛الهه ،يحجاز

 .٩٧-٨٣ ،)١(٩، يپژوه

). بررسي نقش ميانجي زورگويي و قرباني بودن در رابطه بين پيوند با مدرسه و ١٣٩٤صغري. ( ،ابراهيمي قوام ن؛حس ،خضري

 . ٨١-١٠٠)، ٢(١٠دهاي آموزشي نوين، . رويكرعملكرد تحصيلي

آموزان دختر  دانش يليتحص شرفتيو پ يمطالعه روابط اجتماع). ١٣٩٧( .اليشك ،كاوس زاده؛ ميمر ،يفالح ؛قدرت اهللا ،فهيخل

آموزش  يراهبردها يپژوهش -ي. دوماهنامه علميمجاز ياجتماع يها آنها به شبكه يوابستگ زانيدهم با توجه به م هيپا

 .٥٣-٦٢) :٤( ١١، يدر علوم پزشك

با  ونديآموزان درباره پدانش دگاهيد ي). بررس١٣٩١( جواد ،يااژه ؛الهه ،يحجاز ؛محمود ،ييطباطبا يقاض ؛علي ،فيشر ئيرضا

 .١٦)، ١(١٦ ،يفصلنامه روانشناس ،يفيمطالعه ك كيمدرسه: 
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با مدرسه و عملكرد  ونديدر پ يآموزشگاه يها ). نقش كتابخانه١٣٩٠( نادر. ،حاجلو  ؛مسعود ،يگنج ؛يعل ،فيشر يرضائ

 .٧٥-٥٩ ،)٢(٤٥ ،ياهدانشگ يرسان و اطالع يكتابدار قاتيآموزان. تحق دانش يليتحص

 يو رشد اجتماع يليتحص زهيو رابطه آن با انگ نترنتيبه ا ادياعت زانيم ي). بررس١٣٩٠( ، سعيدهيتار ؛لهيفض  ،يروحان

 .٣٤-١٩ ،)٢(٦ ،يتياطالعات و ارتباطات در علوم ترب يفن آور .آموزان دوره متوسطه استان مازندران دانش

آموزان دانش نيخانواده در ب يهابر ارزش نترنتيا ريتاث ي). بررس١٣٨٤. (يعل ،يمحمدجواد ؛هما ،يزاده اعزازيزنجان

 . ١٤٦-١٢١)، ٢(٦ ران،يا يشناس جامعه مجله). ٨٣ – ٨٢مشهد (در سال  ٣ هيناح يرستانيدب

 يبر عملكرد كم يمجاز ياجتماع يها شبكه ري). تأث١٣٩٩( محمد جواد ،يساز قم تيچ ؛نيحس ،يدريح ؛نهيتهم ،يشاورد

 .٨١٢-٨٠١ ،)٤(١٤ ،آموزش يآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران. فناور دانش يليتحص

 .ريكب ريتهران: انتشارات ام ت،يو ترب ميفلسفه تعل. )١٣٨٩شعاري نژاد، علي اكبر( 

 .٢١٥شماره . نوجوانان. مجله رشد معلم تيفوق برنامه در ترب يهاتينقش فعال). ١٣٨٩شعاري نژاد، علي اكبر( 

 ،يآموزش يهاي. نوآورياضيدرس ر يليتحص شرفتيبر پ يآموزش فراشناخت ريتاث ي). بررس١٣٨٤فوالدچنگ، محبوبه. (

١٦٢-١٤٩)، ١٤(٤ . 

 نيبا مدرسه در ب ونديپ يمساله اجتماع يها ير). آزمون تئو١٣٨٩. (يعل ،فيشر يرضائ  ؛الهه ،يحجاز ؛محمود ،يطباطبائ يقاض

 .١٣٧-١١٣ ،)٢(١ ،رانيا يمسائل اجتماع ي. بررسيآموزان مقطع ابتدائ  دانش

 . ١٩٤-١٧١)، ٣-٢(١و ارتباطات،  ي. مطالعات فرهنگيدر اجتماعات مجاز يتماعاج ي). آنوم١٣٨٤مسعود. ( ،يكوثر

استان  ييچهارم و پنجم ابتدا هيدر دانش آموزان پا يريادگي يو ناتوان يميخودتنظ يريادگي نيرابطه ب ) .١٣٨٦محمدي، محمد (

.ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يتيو علوم ترب يدانشكده روانشناس ،يارشد روانشناس ينامه كارشناس انيكردستان، پا

 انيارشد. پا يكارشناس ،يو عاد زهوشيدر دانش آموزان مدارس ت يليو عملكرد تحص تيخالق سهيمقا). ١٣٩٢مرادي، فاطمه (

 .واحد مرودشت ينامه، دانشگاه آزاد اسالم

 .٩. ص٢٤٣١. . روزنامه اعتمادياجتماع يشبكه ها يجشن جهان). ١٣٩١نصرتي، محمد(

 .تهران: انتشارات سمت ،يتيترب يروانشناس). ١٣٨٤لطف آبادي، حسن(
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