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 چكيده:

پژوهش حاضر بررسي  امروزه ارتباطات از طريق تلفن همراه گسترش يافته و نرم افزارهای ارتباطي همراه ابزاری برای اين ارتباط است. هدف

 شتأثير استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه بر عملكرد تحصيلي و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان مي باشد. جامعه آماری پژوهش كليه دان

ش شامل مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه آماری پژوه 96-95آموزان دوره ی متوسطه دوم شهرستان زابل مي باشند كه در سال تحصيلي 

نفر از دانش آموزان دختر و پسر در پايه های اول، دوم و سوم دوره ی متوسطه دوم مدارس شهرستان زابل بودند كه به شيوه ی  330تعداد 

 همنمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گرديدند. ابزار جمع آوری اطالعات مربوط به استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه، پرسشنا

( جمع آوری گرديد. نتايج پژوهش 2007ی محقق ساخته بود. اطالعات مورد نياز در ارتباط با فرسودگي تحصيلي به كمک پرسشنامه برسو )

دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد و  و فرسودگي تحصيلي تحصيلي عملكرد نشان داد كه بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و

ه از نرم بيشترين دليل استفادهمچنين  مي شود.افزايش فرسودگي تحصيلي  و  افزايش استفاده از اين نرم افزارها سبب افت عملكرد تحصيلي

 افزارهای ارتباطي همراه سرگرمي و ارتباط با دوستان عنوان شد.

 

 ارتباطي همراه، عملكرد تحصيلي، فرسودگي تحصيلينرم افزارهای : كليديواژگان 
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 :مقدمه

فزارهای نرم ااجتماعي مجازی كاربرد بيشتری يافته اند. های  در دورترين نقاط جهان، شبكه با گسترش اينترنت و دسترسي به شبكه جهاني

 مردم از بسياری زندگي ناپذير جدايي بخش به امروزه اجتماعي های مي شوند. شبكه محسوب اجتماعي های شبكه انواع از يكي ارتباطي همراه

شبكه ی اجتماعي مجموعه ای از افراد يا سازمان ها يا ديگر مجموعه های اجتماعي است كه از طريق روابط  (.1389كاستلز، (اند  شده تبديل

 ديگر الگويي ارتباطي است كه مردم را به هم متصلاجتماعي مانند دوستي، همكار بودن يا تبادل اطالعات با يكديگر مرتبط مي شوند. به عبارت 

 (.1386مي كند يا پيوند هايي است كه افراد را با گروه هايي از مردم مرتبط مي سازد )شارع پور، 

 جذب خود به را زيادی بسيار كاربران و شده اند ايجاد مختلفي اهداف با كه هستند اجتماعي شبكه های از بخشي نرم افزارهای ارتباطي همراه

 خبری رسانه يک به خود دارند، كه كاربری هايي با و مي دهند ارائه كه سرويس هايي با نرم افزارهای ارتباطي همراه از بعضي مروزها كرده اند.

 ها آن در كه افرادی زندگي روی نرم افزارهای ارتباطي همراه بر ند. گذاشته ا واقعي دنيای در مختلف وقايع بر عميقي اثرات و شده اند تبديل

 و جغرافيايي فواصل گرفتن نظر در بدون امور، انجام و اطالعات به سريع دسترسي(. 1390شيرازی، ) تأثيرگذارند بسيار هم هستند عضو

 ارتباط(، فرايند بودن سويه )دو فناوری بودن تعاملي به مي توان ويژگي ها ديگر از .است فناوری اين دستاورد محوريترين زماني، محدوديتهای

و علي  آبادی كرد )زنگي اشاره پذيری انعطاف و بيشتر ظرفيت از استفاده زدايي، تمركز ناهمزمان، ارتباط فردی( ، ارتباط به )گرايش زدايي جمع

 فقط ببخشد، عمق را آن درك و سنتي محتوای يک يادگيری نوين، های فنآوری انواع از استفاده به اتكا با تنها ما آموزش اگر(. 2009حسيني، 

 را كساني بتواند بايد فردا های آموزش شک بي . اند نبرده فنآوری از بهره كه كند، مي تربيت را افرادی هنوز و آراسته فنآوری زيور به را خود

 (.2011هاس، باشند ) داشته خالقانه صورت به را نوين مسائل شدن رو روبه توانايي كه كند تربيت

 راه خانه ها در بي امان هجوم با كه نوين ارتباطي وسايل است، داده قرار تأثير تحت را خانواده ها فناوری، رشد به توجه با بسياری مسائل امروزه

 روابط در انسجام كاهش موجب خانواده اعضای دورساختن با شكاف و فاصله اين .است آورده بوجود افراد بين توجهي قابل فاصله است، يافته

 و جديد، سبک فناوری های وجود هسته ای، به گسترده خانواده های تبديل و مدرن به سنتي شيوه از خانواده بافت تغيير. با است شده خانواده

 كه طراحي شده اند رنگي و شفاف زيبا، به اندازه ای اجتماعي شبكه های (.1391)فاضلي،  است كرده پيدا اساسي تغيير نيز افراد زندگي سياق

 ارتباطات و دوستي ها ارتباطي وسايل رشد و نرم افزارها غلبه با .ببينند را بيرون دنيای ملموس واقعيت های آن در توانند مي مي كنند، تصور افراد

. است رواني و روحي و اساس بي بيماری های از بسياری بروز برای عاملي خانواده، انسجام بردن بين از بر عالوه مسئله اين .است شده شبكه ای

 شاهديم يک امروزه .است تأثيرگذار مسئله اين بر نيز زندگي محيط تغيير مي كند. ايجاد عاطفي خالء و اميدی نا بودن، تهي احساس افراد رایب

 در حتي كه مي كند، كاری دانلود را نرم افزارها انواع دارد، رايانه ای دانش در كه تسلطي خاطر به و دارد دست در تلفن گوشي شش ساله كودك

 و دوستان دورترين با مي توان تلگرام و واتس اپ نظير نرم افزارهای ارتباطي از بهره گيری با (.1394برنمي آيد )شيری،  والدين از موارد برخي

 شدهياد  نرم افزارهای و ارتباط جمعي وسايل مزايای از اين يكي .شد مطلع احوالشان و حال از و كرد برقرار ارتباط دنيا آن سوی در خود اقوام

 .باشد ديگر درجايي شخصي با ارتباط برقراری به قادر و كند كسب را اطالعات بيشترين زمان كمترين در تا مي دهد امكان فرد به كه است

يلي حصت با توجه به جديد بودن فناوری نرم افزارهای ارتباطي همراه ، تحقيقات اندكي در ارتباط با تأثير اين نرم افزارها بر يادگيری و عملكرد

( نشان داد كه استفاده از فناوری های تلفن همراه در شكل گيری هويت پنهان جوانان 1391نتايج پژوهش منطقي و دين پرور ) انجام شده است. 

طالعات اتأثير دارد. همچنين دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر از اين هويت پنهان استقبال كرده اند. نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه 

اين استدالل را مطرح   (1388ذكايي و ولي زاده ) والدين از كاربرد و جنبه های پنهان تلفن همراه كمتر از دوستان نزديک دانشجويان است.

ا ب كرده اندكه تلفن همراه ميدان جديدی ايجاد كرده است كه جوانان در آن فرصت های بيشتری برای سرگرمي، ارتباط و استقالل يافته اند و

نتايج پژوهش نوابخش و آسان سازی و جبران برخي كاستي های حوزه عمومي، به تقويت عامليت، فرديت و قدرت جوانان ياری رسانده است. 

( نشان داد كه استفاده از تلفن همراه و اينترنت در تغيير هويت فردی، تغيير ارزش های خانوادگي، تغيير ارزش های فرهنگي و 1390همكاران )

( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه استفاده های چند منظوره از تلفن همراه مانند 1389احمدی و همكاران)های ديني موثر است.  ارزش
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گوش دادن به راديو و موسيقي، تماشای تلويزيون و ورود به جهان مجازی اينترنت از ويزگي هايي است كه هويت شخصي مدرن را تقويت مي 

( حكايت از آن دارد كه جوانان از تلفن 1387نتايج پژوهش كالنتری و حسني ) ودن فرد و خواسته های او را معنا مي بخشد.كند و كانوني ب

ت يهمراه برای شكل دادن روابط جديد و تقويت دايره دوستي با همساالن خود استفاده مي كنند. اين ارتباطات همراه وسيله ای برای بازتاب هو

 ن فرد در تلفن همراه او هويت و تشخص پيدا مي كند.جوانان شده است و م

يادگيری دانش آموزان معموال به وسيله عملكرد تحصيلي آنها مورد سنجش قرار مي گيرد. عوامل متعددی عملكرد تحصيلي دانش آموزان را 

ز ي اثر مي گذارد. فرسودگي حالتي اتحت تأثير قرار مي دهد. فرسودگي تحصيلي از جمله عواملي است كه به شكل منفي بر عملكرد تحصيل

خستگي ذهني و هيجاني است كه حاصل سندرم استرس مزمن مانند گرانباری نقش، فشار و محدوديت زماني و فقدان منابع الزم برای انجام 

اثر منفي بر عملكرد  ( در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه فرسودگي تحصيلي2005(.  يانگ )1389دادن وظايف و تكاليف محوله است )عزيزی، 

( حاكي از آن است كه افراد با خودكارآمدی باال، مشغوليت تحصيلي 2005تحصيلي دانش آموزان دارد. همچنين نتايج پژوهش سالمال و ناتانن )

 باالتری دارند.

 با آنها در رساني پيام رايگان كاربرد و اينستاگرام و الين وايبر، مانند ارتباطي همراه شبكه های با مرتبط نرم افزارهای كاربرد روزافزون گسترش

اين  .مي سازد نشان درتعليم و تربيت خاطر استفاده برای را آنها ظرفيت به توجه ضرورت اينترنت نيز از نرم افزار استفاده هزينه از نظر صرف

چه تأثيری بر روی عملكرد تحصيلي دانش آموزان و  پژوهش در پي پاسخگويي به اين سوال است كه استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه

 فناوری های ظرفيت های از استفاده زمينه در ريزی برنامه برای بررسي نتايج آن و سؤال اين به فرسودگي تحصيلي آنها مي گذارد. پاسخ

 است. پژوهش حاضر هدف عملكرد تحصيلي دانش آموزان، ارتقای در ارتباطات و اطالعات

 پژوهش:سواالت 

 آيا بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و عملكرد تحصيلي دانش آموزان ارتباط معني داری وجود دارد؟ (1

 آيا بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان ارتباط معني داری وجود دارد؟ (2

 از نرم افزارهای ارتباطي همراه تأثير دارد؟آيا جنسيت دانش آموزان بر ميزان استفاده آنها  (3

 آيا ارتباط معني داری ميان پايه ی تحصيلي دانش آموزان و استفاده ی آنها از نرم افزارهای ارتباطي همراه وجود دارد؟ (4

 آيا استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه بر ميزان مطالعه ی درسي دانش آموزان تاثير دارد؟ (5

 انش آموزان از نرم افزار های ارتباطي همراه چيست؟داليل استفاده د (6

 

 :تحقيق روش

جامعه آماری پژوهش كليه دانش آموزان پژوهش حاضر از لحاظ بعد زماني مقطعي و از نظر ماهيت مسأله، تحقيق توصيفي محسوب مي شود. 

 330مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه آماری پژوهش شامل تعداد  96-95در سال تحصيلي زابل مي باشند كه  ستانشهر دوره ی متوسطه دوم

زابل بودند كه به شيوه ی نمونه گيری  ستاننفر از دانش آموزان دختر و پسر در پايه های اول، دوم و سوم دوره ی متوسطه دوم مدارس شهر

 ي باشد.دختر م 145پسر و  185خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گرديدند. گروه نمونه شامل 

پرسشنامه محقق ساخته ی دو قسمتي بود. قسمت اول شامل اطالعات  مربوط به استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه، ابزار جمع آوری اطالعات

 در روز، هپايه تحصيلي و معدل كل( بود. قسمت دوم سواالتي از قبيل ميزان ساعات استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همرا رافيک )جنسيت،دموگ

اطالعات مورد نياز در ارتباط با فرسودگي  داليل استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه را شامل مي شد. ميزان ساعات مطالعه ی درسي در روز و

القگي عاين پرسشنامه سه حيطه فرسودگي تحصيلي يعني خستگي تحصيلي، بي  جمع آوری گرديد. (2007) برسوتحصيلي به كمک پرسشنامه 

درجه ای )هرگز تا هميشه(  7گويه تشكيل شده كه به صورت مقياس ليكرت  15تحصيلي و ناكارآمدی تحصيلي را مي سنجد. پرسشنامه از 

گويه )مانند احساس مي  4گويه )مانند مطالب درسي خسته كننده هستند(، بي عالقگي تحصيلي  5درجه بندی شده است. خستگي تحصيلي 
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 گويه )مانند احساس مي كنم نمي توانم از عهده مشكالت درسي بربيايم( دارد. 6ي عالقه ای ندارم( و ناكارآمدی تحصيلي كنم به مطالب درس

مربوط به خرده مقياس بي عالقگي و سوال  14، 11، 5، 2مربوط به خرده مقياس خستگي هيجاني، سوال های  13، 10، 7، 4، 1سوال های 

به خرده مقياس ناكارآمدی درسي هستند كه سواالت اين مقياس به دليل استفاده از مقياس كارآمدی درسي مربوط  15، 12، 9، 8، 6، 3های 

  )يعني جمالت مثبت( به صورت وارونه نمره گذاری مي شود.

 

 روایي و پایایي پرسشنامه استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي همراه

همراه براساس روايي محتوايي تعيين گرديد. مطابق با روايي محتوايي، پرسشنامه در اختيار روايي پرسشنامه استفاده از نرم افزارهای ارتباطي 

آزمودني  60متخصصان موضوع مربوطه قرار گرفت و اصالحات الزم در پرسشنامه لحاظ گرديد. برای به دست آوردن پايايي كل پرسشنامه، تعداد 

 محاسبه شد. 83/0ا گرديد و سپس با استفاده از آلفای كرونباخ ضريب پايايي كل به شيوه كامال تصادفي انتخاب و پرسشنامه مذكور اجر

 روایي و پایایي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي برسو

و  82/0، برای بي عالقگي تحصيلي 70/0براساس خرده مقياس ها، برای خستگي تحصيلي  (2007پايايي اين پرسشنامه را برسو و همكاران  )

و برای خرده مقياس  81/0گزارش كرده اند. در اين پژوهش، آلفای كرونباخ محاسبه شده برای كل پرسشنامه  75/0برای ناكارآمدی تحصيلي 

همچنين براساس روايي محتوايي  به دست آمد. 77/0و  69/0، 72/0يب های خستگي تحصيلي، بي عالقگي تحصيلي و ناكارآمدی درسي به ترت

 پرسشنامه در اختيار دو نفر از متخصصان اين حوزه قرار گرفت و به لحاظ محتوايي تأييد گرديد.

و  خي دو چند بعدی شامل آزمون خي دو تک بعدی و آزمون ميانگين و فراواني و آمار استنباطيي برای تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيف

  استفاده شد. ضريب همبستگي پيرسون

 

 :یافته ها

 ارتباط معني داری وجود دارد؟ دانش آموزان آيا بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و عملكرد تحصيلي سوال اول پژوهش:

 

 دانش آموزان: ارتباط بين استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي همراه و عملكرد تحصيلي  1جدول 

 
 2X df P استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه

 ساعت 5بيشتر از  ساعت 5تا  3 ساعت 3تا  1 ساعت 1كمتر از 

عملكرد  000/0 3 53/37

 تحصيلي

 (4/12) 41 (4/22) 74 (6/10) 35 (2/5) 17 17كمتر از 

 (0/3) 10 (1/16) 53 (2/21) 70 (1/9) 30 و باالتر 17

 

بيش از سه ساعت در روز از درصد(  35)حدود  17نفر با معدل كمتر از  115شونده،  نفر آزمون 330نشان مي دهد از مجموع  1نتايج جدول 

درصد( در طول روز بيش از سه ساعت از  19)حدود 17نفر با معدل باالی  63تعداد نرم افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنند در حالي كه 

 99در سطح اطمينان  3و درجه آزادی  53/37نرم افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنند كه اين تفاوت مشاهده شده با مقدار مجذور كای 
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آموزان ارتباط معني داری وجود دارد و درصد معني دار مي باشد. بنابراين بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و عملكرد تحصيلي دانش 

 از نرم افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنند.  17بيشتر از دانش آموزان با معدل باالی  17دانش آموزان با معدل كمتر از 

 

 داری وجود دارد؟ آيا بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان ارتباط معني سوال دوم پژوهش:

نشان مي دهد، بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و ابعاد فرسودگي تحصيلي در دانش آموزان رابطه ی معناداری  2همچنانكه جدول 

( r=0/78)عالقگيبي (. همچنين نتايج نشان مي دهد بيشترين ميزان ارتباط بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و p<0/01وجود دارد )

( مشاهده شده است كه اين همبستگي ها در r=0/47)استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و خستگي هيجاني و كمترين ميزان ارتباط بين 

 درصد معنادار مي باشد. 99اطمينان  سطح

 

 تحصيلي : ضرایب همبستگي بين استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي همراه و ابعاد فرسودگي2جدول 

 متغير

نرم استفاده از 

افزارهای ارتباطي 

 همراه

 ناكارآمدی درسي بي عالقگي خستگي هيجاني

نرم استفاده از 

افزارهای ارتباطي 

 همراه

1    

 خستگي هيجاني
473/0 

1   
000/0 

 بي عالقگي
782/0 651/0 

1  
000/0 000/0 

 ناكارآمدی درسي
522/0 115/0 021/0 

1 
000/0 025/0 172/0 

 

 ثير دارد؟تأ نرم افزارهای ارتباطي همراه از آنها آيا جنسيت دانش آموزان بر ميزان استفاده سوال سوم پژوهش:

 

 : ارتباط بين جنسيت و استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي همراه3جدول 

 
 2X df P استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه

 ساعت 5بيشتر از  ساعت 5تا  3 ساعت 3تا  1 ساعت 1كمتر از 

05/46 3 000/0 
 جنسيت

 (8/8) 29 (0/13) 43 (6/23) 78 (6/10) 35 پسر

 (7/6) 22 (5/25) 84 (2/8) 27 (6/3) 12 دختر
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درصد( بيش از سه ساعت در روز از نرم  22)حدود  دانش آموز پسرنفر  72نفر آزمون شونده،  330نشان مي دهد از مجموع  3نتايج جدول 

درصد( در طول روز بيش از سه ساعت از نرم  33)حدود دانش آموز دختر نفر  106افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنند در حالي كه تعداد 

درصد  99در سطح اطمينان  3ه آزادی و درج 05/46افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنند كه اين تفاوت مشاهده شده با مقدار مجذور كای 

شتر از بيدختر  و دانش آموزانجنسيت دانش آموزان بر ميزان استفاده آنها از نرم افزارهای ارتباطي همراه تأثير دارد معني دار مي باشد. بنابراين 

 از نرم افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنند. پسر دانش آموزان 

 

 ارتباط معني داری ميان پايه ی تحصيلي دانش آموزان و استفاده ی آنها از نرم افزارهای ارتباطي همراه وجود دارد؟آيا  سوال چهارم پژوهش:

 

 : ارتباط ميان پایه ي تحصيلي دانش آموزان و استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي همراه 4جدول 

 
 2X df P استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه

 ساعت 5بيشتر از  ساعت 5تا  3 ساعت 3تا  1 ساعت 1كمتر از 

پايه  968/0 6 35/1

 تحصيلي

 (8/5) 19 (0/13) 43 (3/10) 34 (5/4) 15 اول

 (5/5) 18 (6/13) 45 (7/12) 42 (8/4) 16 دوم

 (2/4) 14 (8/11) 39 (8/8) 29 (8/4) 16 سوم

 

تحصيلي دانش آموزان و استفاده ی آنها از نرم افزارهای ارتباطي همراه ارتباط معني داری وجود نشان مي دهد كه ميان پايه ی  4نتايج جدول 

 بنابراين پايه ی تحصيلي دانش آموزان تأثيری در استفاده آنها از نرم افزارهای ارتباطي همراه ندارد. (.p>0/05ندارد )

 

 دانش آموزان تاثير دارد؟ ميزان مطالعه ی درسيبر استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه  آيا سوال پنجم پژوهش:

 

 : تأثير استفاده از نرم افزارهاي ارتباطي همراه بر ميزان مطالعه ي درسي دانش آموزان 5جدول 

 
 2X df P استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه

 ساعت 5بيشتر از  ساعت 5تا  3 ساعت 3تا  1 ساعت 1كمتر از 

مطالعه   034/0 9 12/18

 درسي

 (6/7) 25 (2/14) 47 (5/8)  28 (3/3) 11 ساعت1كمتر از

 (3/3) 11 (7/9) 32 (9/7) 26 (3/3) 11 ساعت 3تا  1

 (2/1) 4 (4/6) 21 (9/3) 13 (5/1) 5 ساعت 5تا  3

 (3/3) 11 (2/8) 27 (5/11) 38 (1/6) 20 ساعت5بيشتر از

 

دانش آموز با استفاده بيش از سه ساعت در روز از نرم افزارهای ارتباطي  115نفر آزمون شونده،  330نشان مي دهد از مجموع  5نتايج جدول 

عت در با استفاده كمتر از سه سا دانش آموز 76درصد( در حالي كه تعداد  35همراه، كمتر از سه ساعت در روز مطالعه ی درسي دارند )حدود 
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درصد( كه اين تفاوت مشاهده شده با مقدار  23)حدود  روز از نرم افزارهای ارتباطي همراه، بيشتر از سه ساعت در روز مطالعه ی درسي دارند

يزان استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه بر مدرصد معني دار مي باشد. بنابراين  95در سطح اطمينان  9و درجه آزادی  12/18مجذور كای 

مطالعه ی درسي كمتری  نرم افزارهای ارتباطي همراه استفاده مي كنندي كه بيشتر از و دانش آموزانمطالعه ی درسي دانش آموزان تاثير دارد 

  در طول روز دارند.

 

 داليل استفاده دانش آموزان از نرم افزار های ارتباطي همراه چيست؟ سوال ششم پژوهش:

نفر يافتن  61نفر ارتباط با دوستان،  64نفر استفاده از تجربيات ديگران،  26 نفر آزمون شونده، 330نشان مي دهد كه از  6بررسي نتايج جدول 

نفر سرگرمي را دليل استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه  106نفر آموزشي و  26به اشتراك گذاری تصاوير و ويديوها، نفر  47دوست جديد، 

 ( معني دار است.p<0.01درصد ) 99در سطح  5و درجه آزادی  16/81كه اين تفاوت مشاهده شده با مقدار مجذور كای عنوان كرده اند 

 

 : دالیل استفاده دانش آموزان از نرم افزار هاي ارتباطي همراه6جدول 

 درصد فراواني فراواني دليل استفاده از نرم افزار های ارتباطي همراه

 87/7 26 ديگراناستفاده از تجربيات  1

 39/19 64 ارتباط با دوستان 2

 48/18 61 يافتن دوست جديد 3

 24/14 47 به اشتراك گذاری تصاوير و ويديوها 4

 87/7 26 آموزشي 5

 12/32 106 سرگرمي 6

 %100 330 كل

 سطح معناداری 2X درجه آزادی انحراف استاندارد ميانگين

91/3 74/1 5 16/81 000/0 
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 نتيجه گيري:بحث و 

اين پژوهش با هدف بررسي تأثير استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه بر عملكرد تحصيلي و فرسودگي تحصيلي دانش آموزان انجام گرفت. 

تايج دارد. ن يافته های پژوهش نشان داد كه بين استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه و عملكرد تحصيلي دانش آموزان ارتباط معني داری وجود

عيف آنها را به دنبال داشته است. نرم حاكي از آن بود كه استفاده بيشتر دانش آموزان از نرم افزار های ارتباطي همراه، عملكرد تحصيلي ض

افزارهای ارتباطي همراه سبب تشكيل شبكه های خصوصي بين افراد مي شود كه احساس مي كنند دغدغه های فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

 مشتركي دارند. همچنين اين شبكه ها سبب ايجاد پيوند هايي عاطفي، اجتماعي و فرهنگي بين افراد عضو مي شود.

دانش آموزان مي شود كه بيشترين تأثير بر بعد بي عالقگي تحصيلي مي باشد. فرسودگي تحصيلي  سبب استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه 

فرسودگي تحصيلي يكي از مهمترين موضوعات پژوهشي در آنچه مشخص است بي عالقگي به تحصيل عامل افت عملكرد تحصيلي خواهد شد. 

و نيز شور و اشتياق آنها به ادامه تحصيل را تحت تأثير آموزش و پرورش مي باشد زيرا فرسودگي تحصيلي رابطه دانش آموزان با مدارس خود 

نتايج (. 2010قرار مي دهد. كنترل فرسودگي تحصيلي دانش آموزان سبب پيشرفت تحصيلي و انگيزش يادگيری آنها مي شود )براورز و تونيک، 

نش آموزان دختر بيش از دانش آموزان پسر از اين پژوهش نشان مي دهد جنسيت بر استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه اثرگذار است و دا

 نرم افزارها استفاده مي كنند. 

تأثيرگذار است. استفاده از اين نرم افزار ها وقت كمتری را برای استفاده از نرم افزارهای ارتباطي همراه بر ميزان مطالعه ی درسي دانش آموزان 

 سايرين و والدين با شدن جمع دورهم به تمايلي فرزندان امروزه عوامل افت تحصيلي است.مطالعه دانش آموزان باقي مي گذارد كه اين خود از 

 گردد. مطلع بيرون دنيای از ديگر افراد با ارتباط طريق از تا مي خواهد تبلت و گوشي در خود سر فروبردن برای خلوتي گوشه كس هر ندارند،

مشخص گرديد سرگرمي و ارتباط با دوستان بيشترين دليل استفاده  افزارهای ارتباطي همراهدر پاسخ به سوال دليل استفاده دانش آموزان از نرم 

از اين نرم افزارهاست. فراهم كردن محيط های تفريحي و حضور بين دوستان و همساالن مي تواند سبب كاهش استفاده دانش آموزان از نرم 

 افزارهای ارتباطي همراه گردد.

ديد مانند شبكه های ارتباطي همراه سبب تغييراتي در ساختار فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادی جامعه ی ظهور رسانه های اجتماعي ج

 با آيد، بوجود پايداری اين در خللي چنانچه و شود توجه آن به بايد كه است مباحث مهمترين از يكي خانواده پايداری جوان ايراني مي شود.

. با در نظر گرفتن اين مسئله كه بيشتر كاربران شبكه های ارتباطي همراه افتاد خواهد خطر به نيز جامعه خانواده، های سنت و ها ارزش تخريب

 جوانان و نوجوانان جامعه هستند لزوم برنامه ريزی و سياست گذاری فرهنگي امری اجتناب ناپذير است.
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