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 چکیده
 ،تحصیلی استرس متغیرهاي میانجی نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش
 هايشبکه به اعتیاد علّی رابطه در تحصیلی يکاراهمال و خواب کیفیت

 این .است شده انجام دبیرستانی انآموزدانش تحصیلی پیشرفت با اجتماعی
 پژوهش آماري جامعه .است همبستگی مطالعات نوع از توصیفی پژوهش

 156 و دختر آموزدانش 204 شامل ارومیه هايدبیرستان انآموزدانش همه
 انتخاب ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش به که ندبود پسر آموزدانش
 اجتماعی هايشبکه به اعتیاد نامهپرسش از هاداده آوريجمع براي .شدند
 ثرا و سولومون تحصیلی يکاراهمال نامهپرسش )،2012( سورنکو و تورل
 )،2011( خو ،هو ،دون ،سان تحصیلی استرس نامهپرسش )،1984( بلوم

 از تحصیلی پیشرفت براي و )1989( پیتزبورگ خواب کیفیت نامهپرسش
 تحلیل و پیرسون همبستگی کمک به هاداده .شد استفاده قبل ترم معدل

 به اعتیاد که داد نشان نتایج .شدند تحلیل و تجزیه ساختاري معادالت
 کیفیت کاهش ،تحصیلی يکاراهمال ایجاد طریق از اجتماعی هايشبکه
 غیر اثر انآموزدانش تحصیلی پیشرفت بر ،تحصیلی استرس افزایش و خواب

 ،زیاد ورزيتعلل ایجاد با ،اجتماعی هايشبکه به اعتیاد .دارد منفی و مستقیم
 کردن سپري همچنین ؛شودمی آموزاندانش در يکاراهمال افزایش موجب

 هر که شودمی خواب کیفیت کاهش موجب ،هاشبکه این در طوالنی زمان
 و شودمی تحصیلی استرس ایجاد باعث خود نوبه به عوامل این دوي

   .دکن فراهم را تحصیلی افت موجبات
  

  يکلید واژگان
 ،تحصیلی يارکاهمال ،تحصیلی پیشرفت ،اجتماعی هايشبکه به اعتیاد

 .خواب کیفیت ،تحصیلی استرس
 

Abstract 
The current study aimed to examine the mediating 
role of academic procrastination, academic stress and 
sleep quality on the causal relationship between so-
cial network addiction and academic achievement of 
the high school students. This research is a descrip-
tive correlational study. Statistical population covered 
all the students in Urmia high schools. Study partici-
pants were 204 female and 156 male students who 
were selected through cluster random sampling. Data 
were collected by using Turel and Serenko’social 
network addiction questionnaire (2012), Solomon and 
Rothblum’s academic procrastination questionnaire 
(1984), Sun, Dunne, Hou and Xu’s academic stress 
scale (2011), and Pittsburgh’s sleep quality scale 
(1989) and the mark average of previous term for 
measuring academic achievement. Data were ana-
lyzed by using Pearson correlation and structural 
equation modeling. Results showed that social net-
work addiction has an indirect negative effect on 
academic achievement through creating academic 
procrastination, decreasing sleep quality and increas-
ing academic stress. Increased use of social network 
increases procrastination among students and spend-
ing excessive amounts of time in these networks re-
duces quality of sleep that both of them, in turn, in-
crease academic stress which leads to dropout. 
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Social Network Addiction; Academic Achievement; 
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 مقدمه
 بعمنا با سریع رسانیاطالع شبکه یک اینترنت جهانی شبکه

 شدن غرق و نادرست و حد از بیش استفاده که است بیشمار
 کندمی تبدیل آسیب به را آن فواید ،مجازي دنیاي در
 طور به اجتماعی هايشبکه ).1389 ،ثابتی و گنجی ،معیدفر(

 آنها کاربران اکثریت و اندکرده رشد تعداد نظر از يچشمگیر
 که دکننمی قادر را افراد هاسایت این .هستند بالغ افراد

 داشته ارتباط خانواده و دوستان با و کرده ایجاد پروفایل
 بازي ،بگذارند اشتراك به را اطالعات و هاعکس ،باشند
 در ).2015 ،1اینارسدوتیر( نمایند گفتگو پیام طریق از و کنند
 هايقابلیت با اجتماعی ۀشبک سایت صدها ،حاضر حال

 جلب خود به را کاربر هامیلیون توجه که دارند وجود مختلف
 قابلیت آنکه دلیل به را هاسایت این ،کاربران .است کرده

 طور هب ،زندگی محل محدودیت بدون را افراد تعامل
 روزانه هايفعالیت و کارها زمره در ،اندداده ارتقا يچشمگیر

 ،آزادانه انتخاب ).2015 ،2آندریسین( اندداده قرار خود
 ناشناس یا و دوستان جمع در ،رغبت و میل با مشارکت

 ،اظهارنظرها ،وگوها گفت ،صفحات وجوي جست ،بودن
 رو در رو ابراز در گاه که هادلهره و احساسات قیدبی تبادل
 جوانان و نوجوانان منديرضایت و گريکنش ،شودنمی دیده

 تداوم براي هامحرك ترینمهم از و داده قرار تاثیر تحت را
   ).1391 ،بیات و شهابی( شودمی محسوب کاربران فعالیت
 هايشبکه ویژهبه( جدید هايتکنولوژي از زیاد بسیار استفاده

 است شده آفرین مشکل نوجوانان براي ویژه به )اجتماعی
 اشاره )2015( آندرسن ).2010 ،3کورال دي و اشوبورا(

 پیامد نوع چهار اجتماعی هايشبکه به اعتیاد که کندمی
 ،روابط مشکالت ،هیجانی التمشک :دارد نامطلوب
 از استفاده همچنین .سالمتی مشکالت و عملکرد مشکالت

 با اینترنت کاربران در فعالیت یک عنوان به اینترنت
 ،میر ،راینک( دارد رابطه روانی سالمت و يکاراهمال
 ).2018 ،همکاران و ٤کورینگ ،درایر ،بوتل ،آفننجر

 که است ديج ايمسئله ،مجازي هايشبکه به عتیادا
 ای اعتیاد .است روهروب آن با حاضر عصر در مدرن جامعه

                                                
1. Einarsdottir 
2. Andreassen 
3. Echeburúa & de Corral 
4 . Reinecke. Meier, Aufenanger, Beutel, Dreier, 
Quiring 

 وجود با ،ماده ناپذیرکنترل مصرف ،رفتاري وابستگی
 به آن توقف که است شده تعریف آن منفی نتایج
 منجر روانی و ذهنی ،عاطفی شدید هايالعملعکس

ا و هیرویی( دشومی  به اعتیاد ).2005 ،٥اگوستم
 و پیوسته استفاده عنوان به ،مجازي هايشبکه
 کیفیت در آن منفی نتایج وجود با ؛هاشبکه ناپذیرکنترل

 است شده تعریف ،اجتماعی زندگی و مطالعه ،کار
 افرادي ،دهدمی نشان مطالعات ).2008 ،6فیتزپاتریک(

 هاينشانه ،اندشده معتاد اجتماعی هايشبکه به که
 ،تضاد ،ترك ،تحمل مانند مواد به معتاد افراد مشابه

 را خلقی تغییرات و 8بازگشت ،7موضوع یافتن اهمیت
   ).2015 ،آندریسین( کنندمی تجربه

 شدت به که هستند افرادي جمله از انآموزدانش
 ،9چو( هستند مجازي هايشبکه به اعتیاد مستعد

 و توسعه با وضعیت این ).2005 ،11بالند و 10کاندرون
 تروخیم اجتماعی هايشبکه و موبایل تکنولوژي گسترش

 يپذیرآسیب دوره نوجوانی کهاین به توجه با .است شده
 مطالعه ،است اجتماعی هايپدیده و وقایع اثرات به نسبت

 تحصیلی و اجتماعی زندگی در اجتماعی هايشبکه تاثیر
 اجتماعی هايرسانه .آیدمی شمار به مهمی امر اننوجوان
 جداناپذیر خشیب ،اجتماعی هايشبکه هايوبسایت شامل

 ،14لوکن و13هیبرگر ،12جانکو( است انآموزدانش زندگی از
 هاشبکه این از پیوسته و غیرمعمول استفاده که )2011

   .بگذارد منفی تأثیر آنان تحصیلی پیشرفت بر تواندمی
 در کیفی و کمی تغییرات به تحصیلی پیشرفت

 ۀواسط به آموزاندانش هايمهارت و معلومات
 شودمی اطالق رسمی پرورش و آموزش زا برخورداري

 نریمانی( شودمی سنجیده آنها ساالنه درسی معدل با که
 استفاده ،دهدمی نشان مطالعات ).1384 ،ابوالقاسمی و

 و تحصیلی پایین درگیري به اجتماعی هايشبکه از زیاد
                                                
5. Hiroi & Agatsuma 
6. Fitzpatrick 
7. Salience 
8. Relapse 
9. Chou 
10. Condron 
11. Belland 
12. Junco 
13. Heiberger 
14. Junco, Heiberger, & Loken 
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 منجر انآموزدانش نمرات کلی سطح کاهش نتیجه در
 ،دریافت )2016( 2هفنر ).2201 ،1کوتن و جانکو( شودمی

 اجتماعی هايشبکه در را زیادي زمان که انیآموزدانش
 گذراندن .دارند پایینی تحصیلی عملکرد ،برندمی بسر

 موجب اجتماعی هايشبکه در طوالنی زمان مدت
 و مزمن ورزيتعلل و شودمی تکالیف انجام در ورزيتعلل

 پیشرفت جهنتی در و شتابزده یادگیري به ،مدت طوالنی
   ).1393 ،محمدي( شودمی منجر پایین تحصیلی

 هاننساا تمامی رفتار از بخشی ريکالهماا گرچها
 .دمیشو تلقی منفی و بنامطلو صفت یک لیو ؛ستا

 انگیرافر همیشگی و غالب تمایل ،تحصیلی يکاراهمال
 که است تحصیلی يفعالیتها ختناندا تاخیر به ايبر

 ،3یکلوسک مک( ستا أمتو استرس با همیشه تقریباً
 و یادگیري میزان بر تحصیلی يکاراهمال ).2011

 تاخیر .گذاردمی تاثیرمنفی فراگیران آتی و آنی موفقیت
 در یادگیري تا شودمی باعث تکالیف اتمام و شروع در

 با همواره فرد و برود دست از مناسب هايفرصت
 فرایند در لهئمس این که دوش مواجه زمانی محدودیت

 ).1392 ،توکلی( آوردمی وجود هب اختالل یادگیري
 )،2018( همکاران و ٤استارك ،شمر ،بوتل ،میر ،راینک

 يکاراهمال با اینترنت از استفاده ناکافی کنترل ،یافتنددر
 .دارد رابطه دبیرستانی نوجوانان عملکرد با هم آن و

 هاستفاد ،دریافتند )2015( 7اوکافور و 6اولورونتوبا ،5سویمی
 تحصیلی عملکرد بر اجتماعی هايشبکه و موبایل از

 به موزانآدانش که چرا ؛دارد منفی تاثیر آموزاندانش
 موسیقی به کردن گوش ،گفتگو ،بازي مانند هاییفعالیت
 .ندشومی غافل تحصیلی هايفعالیت از و مشغول

 هايشبکه از زیاد استفاده ،دهدمی نشان مطالعات
 و جانکو( شودمی منجر يکاراهمال افزایش به اجتماعی

 به نیاز ،زمان بودکم ،دیگر سوي از ).2012 ،کوتن

                                                
1. Cotton 
2. Hofner 
3. McCloskey 
4. Reinecke, Meier, Beutel, Schemer, Stark 
5. Soyemi 
6. Oloruntoba 
7. Okafor 

 و تحصیلی افت از ترس ،امتحانات در خوب عملکرد
 ایجاد باعث تواندمی شده انباشته تکالیف باالي حجم

 به نتیجه در )2011 ،9چ و 8نانداموري( شود استرس
 جانکو( شود منجر انآموزدانش نمرات کلی سطح کاهش

   ).2012 ،کوتن و
 سالمتی اساسی هايمولفه از خواب کیفیت و مقدار

 تحصیلی پیشرفت خود نوبه به که است جسمی و روحی
 که است داده نشان تحقیقات .دهدمی قرار تاثیر تحت را

 ،یذهن عملکرد بر کوتاه خواب و خواب پایین کیفیت
 ،10توای( گذاردمی منفی تاثیر موفقیت و عمومی سالمت
 )2108( 13لئو و سو ،لین ،یان ).1201 ،12آیگو و 11بوبولتز

 وجود منفی رابطه استرس و خواب کیفیت بین یافتنددر
 به )2016( 17پریماك و 16سیدانی ،15شنسا ،14لونسون .دارد

 و اجتماعی هايشبکه از استفاده بین رابطه بررسی منظور
 این به امریکا مردم از نفر 1787 نمونه با خواب اختالالت

 طور به اجتماعی هايشبکه از استفاده که رسید نتیجه
 از زیاد استفاده .شودمی خواب اختالالت باعث اريادمعن

 در و خواب کیفیت کاهش باعث اجتماعی هايشبکه
 شودمی انآموزدانش نمرات کلی سطح کاهش نتیجه

 از طیفی دبیرستانی آموزاندانش ).2012 ،کوتن و جانکو(
 را خواب نامناسب کیفیت و کمبود مانند بخوا اختالالت

 آموزاندانش ،تحقیقات نتایج باوجود .کنندمی تجربه
 شبانه خواب کیفیت و مقدار که دهندنمی تشخیص

 و وایت( کند ایجاد اختالل تحصیلی پیشرفت در تواندمی
   ).2011 ،همکاران

 ،يکاراهمال از ناشی زمان کمبود ترتیب این به
 شده انباشته تکالیف باالي حجم و یلیتحص افت از ترس

 ،چ و نانداموري( شود استرس ایجاد باعث تواندمی
 به هیندافز زنیا سحساا به تحصیلی سسترا ).2011

                                                
8. Nandamuri 
9. Ch 
10. White 
11. Buboltz 
12. Igou 
13  . Yan, Lin, Su, & Liu 
14. Levenson 
15  . Shensa  
16  . Sidani  
17. Primack 
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 نماز شتناندرب مبنی دفر ادراك ،نهمزما ربهطو و نشدا
 ،شکري( کندمی رهشاا نشدا آن به ستیابید ايبر کافی
 ).1386 ،مکارانه و دانشورپور ،غنایی ،نقش ،کدیور

 که دادند نشان )2012( 3لندکویست و 2وایس ،1جکسون
 در تحصیلی استرس افزایش باعث يکاراهمال

 هايشبکه از استفاده افزایش .شودمی انآموزدانش
 خواب ساعات کاهش باعث ،گفتگو و هابازي ،اجتماعی

 دارد همراه به را افسردگی افزایش و شده شب طول در
 ،یاري ،بهشتی ،میري ،طیوري ).2015 ،اینارسدوتیر(

 ،اضطراب که دادند نشان )1393( همکاران و خدابخشی
 هايمالك واجد که یانآموزدانش در استرس و افسردگی

 کاربران از معناداري طور به بودند اینترنت به اعتیاد
 ،دهدمی نشان مطالعات ،دیگر سوي از .بود بیشتر عادي
 پیشرفت و تحصیلی استرس بین داريامعن و منفی رابطه

   ).2016 ،4بالشیل( دارد وجود تحصیلی
 به اعتیاد رابطه بررسی ،شد دیده که طور همان

 استرس ،تحصیلی کارياهمال با اجتماعی هايشبکه
 تحصیلی پیشرفت بر آن تاثیر و خواب کیفیت و تحصیلی

 به انآموزدانش که جامعه کنونی بافت در انآموزدانش
 بدون و سادگی هب هوشمند همراه ايهتلفن واسطه

                                                
1. Jackson 
2. Weiss  
3. Lundquist 
4. Blashill 

 اجتماعی هايشبکه به مکانی و زمانی محدودیت
 هاشبکه این در روزانه را زیادي زمان و دارند دسترسی

 ،انآموزدانش خود به دادن آگاهی براي ،کنندمی صرف
 ضرورت پرورش و آموزش اندرکاران دست و آنها خانواده

 و مجازي فضاهاي در کار ،شد هدید که طور همان .دارد

 اجتماعی هايشبکه در طوالنی زمان مدت گذراندن
 خواب نداشتن ،يکاراهمال به احتماالً انآموزدانش توسط
 فرصت نداشتن دلیل به و شده منجر کیفیت با و کافی
 و ذهنی هايتوانایی افت و تکالیف انجام براي کافی
 و کرده روهروب استرس و اضطراب با را آنان ،روانی

 به .کندمی مواجه نامطلوب تحصیلی پیامدهاي به احتماال
 را موضوع این دارد قصد حاضر پژوهش ،منظور این

 باعث اجتماعی هايشبکه به اعتیاد آیا که دکن بررسی
 در و شده تحصیلی يکاراهمال و خواب کیفیت کاهش
 پیشرفت کاهش به تحصیلی استرس افزایش با نتیجه

 دستیابی براي شود؟می منجر انآموزدانش در تحصیلی
 2 قالب در و ارائه )1 شکل( نظري مدل هدف این به

 از یاجتماع يهاشبکه به ادیاعت .شودمی آزمون فرضیه
 تحصیلی استرس و لییتحص يکار اهمال انجییم قیطر
 یمنف و رمستقیمیغ اثر انآموزدانش لییتحص شرفتیپ بر

 انجییم قیطر از یاجتماع يهاشبکه به ادیاعت .دارد
 لییتحص شرفتیپ بر تحصیلی استرس و خواب فیتیک

   .دارد یمنف و رمستقیمیغ اثر انآموزدانش
  

اعتیاد بھ
شبکھ ھ�ای اجتم�اعی  

پیشرفت تحصیلی

اھمالکاری
تحصیلی

استرس تحصیلی

کیفیت خواب

 نظري تحقیق مدل .1شکل 
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  تحقیق روش
 شیوه نظر از و بنیادي هدف نظر از حاضر پژوهش

 جامعه .است همبستگی نوع از توصیفی هاداده گردآوري
 شهر دبیرستان دوم دوره آموزاندانش همه شامل آماري
 نفر 24376 تعداد به 94- 95 تحصیلی سال در ارومیه
 درس دوازدهم و یازدهم ،دهم يهاپایه در که بودند

 آموزدانش 204 شامل آموزدانش 360 .ندخواندمی
 مورگان جدول از استفاده با پسر آموزدانش 156 و دختر

 در .شدند انتخاب ايخوشه تصادفی گیرينمونه روش به
 بر ارومیه شهر هايیرستاندب تمام از فهرستی اول مرحله
 2( ناحیه هر از سپس ؛شد تهیه جنسیت و ناحیه اساس
 از و پسرانه دیگري و دخترانه یکی ،دبیرستان دو )ناحیه

 12 جمعآ )کالس یک پایه هر از( کالس 3 رستانیدب هر
 .شد انتخاب )کالس هر در نفر 30متوسط طور به( کالس
 آزمون شرایط زا آگاهی و رضایت با آموزاندانش تمامی

   .کردند شرکت پژوهش در
ی هايشبکه به اعتیاد اسمقی  تورل( 1اجتماع
 هايشبکه به اعتیاد ،نامهپرسش این :)2012 ،2وسرنکو

 باال درگیري و اعتیاد ،عادت عامل سه در را اجتماعی
 سه داراي عادت مقوله .دهدمی قرار گیرياندازه مورد
 ماده 3 داراي باال رگیريد و ماده پنج داراي اعتیاد ،ماده

 لیکرت ايدرجه هفت مقیاس براساس گذارينمره و
 را ابزار این ساختاري روایی )2012( سرنکو و تورل .است

 سازه روي هاماده تمام .دندکر مطالعه انآموزدانش با
 مقیاس پایایی .داشتند 6/0 باالي عاملی بار نظر مورد

 درگیري و اعتیاد ،عادت هايعامل براي )کرونباخ الفاي(
 پژوهش در .بود 77/0 و 84/0 ،86/0 ترتیب به باال

 تأییدي عاملی تحلیل از مقیاس اعتبار تعیین براي ،حاضر
 عاملی تحلیل از آمده دست به هايشاخص .شد استفاده

)RMSEA=. 07, GFI=. 95, AGFI=. 
97 .2 df=/2X,92( با مدل مناسب برازندگی از نشان 
 براي کرونباخ الفاي روش به ابزار یاییپا .داشت هاداده

 نامهپرسش کل و باال درگیري و اعتیاد ،عادت هايعامل
   .آمد دست به 83/0 و 75/0 ،87/0 ،85/0 ترتیب به

                                                
1. Social Networking Website Addiction Scale 
2. Turel & Serenko 

 4وراثبلوم سولومون 3تحصیلی يکاراهمال مقیاس
 يکاراهمال و دارد ماده 15 مقیاس این :)1984(

 ماده 6 امتحان يبرا شدن آماده مولفه دو در را تحصیلی
 .سنجدمی ماده 9 درسی تکالیف براي شدن آماده و

 لیکرت ايدرجه 4 مقیاس براساس مقیاس گذارينمره
 )4 همیشه و 3 اوقات اکثر ،2 اوقات بعضی ،1 ندرت به(

 امتحانات براي آمادگی درونی همسانی میزان .است
 .است شده گزارش 78/0 تکالیف براي آمادگی و 74/0
 آلفاي طریق از مقیاس این پایایی حاضر پژوهش در

 و تکالیف براي آمادگی ،امتحانات براي آمادگی کرونباخ
 دست به 81/0 و 71/0 ،70/0 ترتیب به نامهپرسش کل
 یعامل ازتحلیل آمده دست به هايشاخص همچنین .آمد

 .=RMSEA=. 07, GFI=. 91, AGFI( تأییدي
73 .2df=/2X ,90( با مدل سبمنا برازندگی از نشان 
   .داشت هاداده

 6خو و هو ،دون ،سان 5آموزشی استرس مقیاس
 و است شده تشکیل ماده شانزده از مقیاس این :)2011(

 گذارينمره .است باال استرس دهنده نشان باال نمرات
 شدت هب =1( یلیکرت ايدرجه پنج اساس بر مقیاس
 بعد پنج مقیاس این .است )موافق شدت هب =5 تا مخالف

 نگرانی )،ماده 4( مطالعه فشار شامل را تحصیلی سترسا
 خود از انتظار )،ماده 3( نومیدي )،ماده 3( نمرات بارهدر
 نمرات .کندمی گیرياندازه )ماده 3( کاري بار و )ماده 3(

 بیانگر 51- 58 ،پایین استرس بیانگر 50 از کمتر کل
 این .است باال استرس بیانگر 58 باالي و متوسط استرس

 آماري جامعه یک در محققان این بار اولین را قیاسم
 مقیاس کل براي پایایی ضریب .کردند اجرا ساله 18-12

 تحقیق در .بود 75/0 تا 66/0 بین عامل هر براي و 81/0
 تأیید عاملی ازتحلیل آمده دست به هايشاخص ،حاضر

 .=RMSEA=. 06, GFI=. 89, AGFI( نامهپرسش
92, X2/df=2. 48( این عاملی ساختار که داد نشان 

 روش به ابزار پایایی .دارد هاداده با مناسبی برازش ابزار
 نگرانی ،مطالعه فشار هايعامل براي کرونباخ الفاي

 کل و کاري بار ،خود از انتظار ،نومیدي ،نمرات بارهدر
                                                
3. Academic Procrastination Scale 
4. Solomon & Rothblum  
5. Educational Stress Scale for Adolescent (ESSA) 
6. Sun, Dunne, Hou & XU 
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 و 67/0 ،65/0 ،65/0 ،67/0 ،65/0 ترتیب به نامهپرسش
   .آمد دست به 82/0

 این :)PSQI( خوابپیترزبورگ کیفیت نامهپرسش
 در همکاران و بویس توسط 1989 سال در نامهپرسش
 این .شد ساخته پیترزبورگ پزشکیروان موسسه
 خواب کیفیت و خواب کمیت بخش دو داراي نامهپرسش

 و خواب کمیت به مربوط 4 تا 1 هايپرسش .است
 در که است خواب کیفیت به مربوط 16 تا 5 هايپرسش

 خواب کیفیت .است شده استفاده آن از حاضر وهشپژ
 مولفه ،ماده 9 شامل خواب اختالالت مولفه سه داراي

 شامل عملکرد اختالالت و ماده 1 شامل دارو اختالالت
 3 تا 0 از ايدرجه 4 لیکرت طیف در که است ماده دو

 پایین خواب کیفیت نشانگر باال نمره .شودمی گذارينمره
 طریق از نامهپرسش این پایایی ،اضرح پژوهش در .است

 دست به هايشاخص .آمد دست به ./89 کرونباخ آلفاي
 ,RMSEA=. 06, GFI=. 94( عاملی تحلیل از آمده

6 .2 df=/2X ,91 .AGFI=( برازندگی از نشان نیز 
   .دارد هاداده با مدل مناسب

 به مراجعه با ،گیرينمونه شیوه مطابق هاداده
 اجراي از پیش .شد آوريعجم درس هايکالس
 ارائه آن تکمیل نحوه بارهدر الزم توضیحات هامقیاس

 به که مناسبی زمان در هانامهپرسش چنین هم .شد
 .شدند اجرا دکنن وارد ايلطمه انآموزدانش درسی برنامه

 با هاداده و آوريجمع شده تکمیل هاينامهپرسش
 ملیعا تحلیل ،همبستگی ضریب آماري هايآزمون

 در .شدند پردازش ساختاري معادالت مدل و تأییدي
 و اجتماعی هايشبکه به اعتیاد هايمقیاس ترجمه

 مندنظام ترجمه روند از نوجوانان براي آموزشی استرس
   .شد استفاده )2000 ،3موري و 2پاال ساماتی( 1استاندارد

  
  هاافتهی

 نفر 204 شامل که آموزدانش 360 ،حاضر پژوهش در
 در که کردند شرکت ،بودند پسر نفر 156 و دختر
 و کردندمی تحصیل تجربی و ریاضی ،انسانی هايرشته

                                                
1. Standard systematic translation procedure 
2. Sumathipala  
3. Murray 

 هايشاخص .داشتند سال 20 تا 16 بین سنی دامنه
 شده داده نشان 1 جدول در پژوهش متغیرهاي توصیفی

   .است
 ،حداکثر ،حداقل ،معیار انحراف ،میانگین 1 جدول

 مورد متغیرهاي در را آموزدانش نمرات کشیدگی و کجی
 از هاداده دهندمی نشان هاآماره .دهدمی نشان مطالعه

 .برخوردارند آماري هايتحلیل انجام براي الزم پراکندگی
 لقمط قدر( انآموزدانش نمرات کشیدگی و کجی بررسی
 کمتر 10 و 3 از ترتیب به متغیرها کشیدگی و کجی
 ،4کالین( است نرمال هاداده توزیع ،دهدمی نشان )باشد

 ضریب از چندمتغیره بودن نرمال برسی براي ).2011
 در عدد این .شد استفاده 5ماردیا شده استاندارد کشیدگی
 30 عدد از کمتر که آمد دست به 67/0 حاضر پژوهش
 ).2012 ،6نویس و تئو( است p)+2p( فرمول براساس

 با میانجی و بینپیش متغیرهاي میان روابط بررسی براي
 نتایج که شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از مالك

  .است آمده 2 جدول در آن

                                                
4. Kline 
5. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 
6. Teo & Noyes 

 تحقیق متغیرهاي توصیفی هايشاخص .1 جدول

 استاندارد انحراف انگینمی نمره بیشترین نمره کمترین متغیر

 کجی کشیدگی

 24/0 3/1 64/3 84/6 1/1 اجتماعی هايشبکه به اعتیاد
07/0 -  

  11/0 - 29/0 55/0 53/3 5 53/1 تحصیلی استرس
  004/0 45/0 57/0 26/2 94/3 08/1 تحصیلی يکاراهمال
  58/2 36/1 44/0 7/0 89/2 07/0 خواب کیفیت

 - 15/0 - 43/0 83/1 52/16 20 45/10 تحصیلی پیشرفت
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 که دهدمی نشان 2 جدول هايهمبستگی بررسی
 و اجتماعی هايشبکه به اعتیاد بینپیش متغیرهاي

 و خواب کیفیت ،تحصیلی يکاراهمال میانجی
 تحصیلی پیشرفت مالك متغیر با تحصیلی يکاراهمال
 پژوهش شده آزمون مدل 2 شکل در .دارند دارامعن رابطه

   .است دهآما
 سطح ،شده استاندارد رگرسیونی هايوزن ،3 جدول رد

 گزارش متغیرها از یک هر شده تبیین واریانس و داريامعن
   .ستا شده

 به اعتیاد مسیر ،3 جدول و 2 شکل هب توجه با
 )،ß=32/0( تحصیلی يکاراهمال به اجتماعی هايشبکه

 )ß= 25/0( خواب کیفیت و )ß=15/0( تحصیلی استرس
 واریانس 10/0 مدل این در .است دارامعن و مثبت

 به خواب کیفیت واریانس 06/0 و تحصیلی يکاراهمال
 .شودمی تبیین اجتماعی هايشبکه به اعتیاد متغیر وسیله

 کیفیت و )ß=35/0( تحصیلی يکاراهمال مسیر همچنین
 دارامعن و مثبت تحصیلی استرس به )ß=35/0( خواب
 سه وسیله به تحصیلی استرس واریانس 22/0 و است
 يکاراهمال ،اجتماعی هايشبکه به اعتیاد متغیر

 مسیر نهایت در .شودمی تبیین خواب کیفیت و تحصیلی
 تحصیلی پیشرفت به )ß= - 20/0( تحصیلی استرس

 به تحصیلی پیشرفت واریانس 40/0 .است دارامعن و منفی
 ،اجتماعی هايشبکه به اعتیاد متغیر چهار وسیله
 خواب کیفیت و تحصیلی استرس ،تحصیلی يکاراهمال
   .شودمی تبیین

 گزارش مدل برازش هايشاخص ،4 جدول در
 1ازشبر نیکویی شاخص ،پژوهش این در .اندشده

)GFI،( 2تطبیقی برازش شاخص )CFI،( برازش شاخص 
ه هنجار  آزادي درجه بر خی مجذور )،NFI( 3شد

)df/2X،( 4تقریب خطاي مربعات میانگین مجذور و 
)RMSEA( گرفته نظر در برازش هايشاخص عنوان به 

   .شدند
 هر فتنیپذیر حد و آمده دست به مقادیر ،4 جدول در

 تمامی .اند شده زارشگ برازش هايشاخص از یک
 با را شده آزمون مدل برازش مطلوب بطور هايشاخص

 ادامه در .کندمی تایید شده گردآوري هايداده
   .شودمی آزمون پژوهش هايفرضیه

                                                
1. Goodness of Fit Index 
2. Comparative Fit Index 
3. Normed Fit Index 
4. Root Mean Square Error of Approximation 

 پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس .2 جدول

 5 4 3 2 1 متغیر شماره

  1 اجتماعی هايشبکه اعتیادبه 1
   1 27/0** تحصیلی يرکااهمال 2
   1 21/0** 09/0* خواب کیفیت 3
  1 29/0** 33/0** 21/0** تحصیلی استرس 4

 - 09/0* - 30/0** - 12/0* تحصیلی پیشرفت 5
**13/0 - 1 

**p<0. 01, *p<0. 05 

 سطح شده، استاندارد رگرسیونی هايوزن جدول .3 جدول
 مدل شده تبیین واریانس و داريامعن

val    مسیر ueßp             2R 

  10/0 00/0 32/0 تحصیلی کارياهمال به اعتیاد
  22/0 02/0 15/0 تحصیلی استرس به اعتیاد
  06/0 02/0 25/0 خواب کیفیت به اعتیاد

 04/0 00/0 -20/0 تحصیلی پیشرفت به استرس
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 بیضرا ،شودمی مشاهده 2 شکل در که گونه همان
 يکاراهمال به یاجتماع هايشبکه به ادیاعت ریمس

 و لییحصت استرس به لییتحص يکاراهمال ،لییتحص
 دارامعن یهمگ لییتحص شرفتیپ به لییتحص استرس

ن و کوهن نظر مطابق .هستند  در )1983( 1کوه
 اگر )،متغیر سه از بیش( پیچیده مستقیم غیر مسیرهاي

 مسیر ضرایب ،فرضیه دهنده تشکیل متغیرهاي همه
 را مستقیم غیر مسیر کل توانمی ،باشند داشته داريامعن
 مسیر ضرایب از یکی که تیصور در .دانست دارامعن
 را مستقیم غیر اثر کل داريامعن توانمی ،نباشد دارامعن

                                                
1. Kohen & kohen 

 1 فرضیه نیبنابرا ؛)2005 ،کالین از نقل به( دکر رد
 هايشبکه از استفاده شیافزا عنیی ،شودمی تایید

 ،شده تحصیلی يکاراهمال افزایش موجب یاجتماع
 سسترا شیافزا موجب تحصیلی يکاراهمال افزایش

 موجب نیز لییتحص استرس شیافزا و شده لییتحص
   .شودمی انآموزدانش در لییتحص شرفتیپ کاهش

 به ادیاعت رهايیمس ،دهدمی نشان 2 شکل
 به خواب فیتیک ،خواب قیتیک به یاجتماع يهاشبکه

 شرفتیپ به لییتحص استرس و لییتحص استرس
 نیز 2 هیفرض نیبنابرا ؛هستند دارامعن یهمگ لییتحص

 هايشبکه از استفاده شیافزا یعنی ؛شودمی دییتا
 کاهش ،شده خواب کیفیت کاهش موجب یاجتماع

 پژوهش شده آزمون الگوي برازش ییکوین هايشاخص .4 جدول
  GFI  CFI  NFI  AGFI /df2X RMSEA  مدل برازش هايشاخص

 06/0 32/2 91/0 93/0 0 /91 94/0 آمده دست به مقدار
 08/0 از کمتر 3 از کمتر 80/0 از بیشتر 90/0 از بیشتر 90/0 از بیشتر 90/0 از بیشتر پذیرش قابل حد

 مدل آزمون شده تحقیق .2شکل 
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 و شده لییتحص استرس شیافزا موجب خواب کیفیت
 شرفتیپ کاهش موجب لییتحص استرس شیافزا

   .شودمی انآموزدانش در لییتحص
 با که کرد انیب توانمی هاهیفرض دییتا به توجه با

 يکار اهمال یاجتماع يهاشبکه از دهاستفا شیافزا
 انآموزدانش خواب فیتیک و یافته شیافزا لییتحص

 استرس شیافزا با ریمتغ دو نیا و یابدمی کاهش
   .شوندمی انآموزدانش لییتحص افت موجب لییتحص

 
  بحث و گیرينتیجه

 بر اجتماعی هايشبکه به اعتیاد تاثیر مطالعه این در
 متغیرهاي طریق از موزانآدانش تحصیلی پیشرفت
 کیفیت و تحصیلی يکاراهمال ،تحصیلی استرس میانجی

 اول فرضیه آزمون از حاصل نتایج .شد بررسی خواب
 موجب یاجتماع هايشبکه از استفاده شیافزا ،داد نشان

 يکاراهمال افزایش ،شده تحصیلی يکاراهمال افزایش
 شیافزا و شده لییتحص سترسا شیافزا موجب تحصیلی
 در لییتحص شرفتیپ کاهش موجب نیز لییتحص استرس

 هفنر تحقیقات نتایج با هایافته این .شودمی انآموزدانش
 همکاران و ،جکسون ،2012( کوتن و جانکو )،2016(
 .است همسو و هماهنگ )2011( کلوسکی مک و 2012(

 اجتماعی هايشبکه در زیاد وقت گذراندن اینکه نخست
 ).2016 ،هفنر( شودمی حصیلیت عملکرد کاهش موجب
 از زیاد استفاده ،یافتنددر )2012( کوتن و جانکو
 يکاراهمال افزایش به منجر اجتماعی هايشبکه

 تحصیلی استرس افزایش باعث يکاراهمال ؛شودمی
 يکاراهمال و )2012 ،همکاران و جکسون( شودمی

 مک( ستا أمتو استرس با همیشه تقریباً ،تحصیلی
 گفت توانمی یافته این تبیین در ).2011 ،یکلوسک

 موجب اجتماعی هايشبکه در طوالنی زمان گذراندن
 محتواي با ذهنی اشتغال ،تحصیلی هايفعالیت از غفلت
 تکالیف انجام در کارياهمال نتیجه در و هاشبکه

 تکالیف انجام در مدت طوالنی ورزيتعلل .شودمی
 دست از ناسبم هايفرصت در یادگیري شودمی موجب

 زمان در را تکالیف انجام و مطالعه آموزدانش و برود
 .دهد انجام استرس و اضطراب با ،زدهشتاب ،نامناسب

 انآموزدانش تحصیلی عملکرد بر خود نوبه به استرس
   .کندمی تحصیلی افت دچار را آنان و گذاشته منفی تاثیر

 شیافزا که است این حاضر پژوهش دیگر یافته
 کیفیت کاهش موجب یاجتماع هايشبکه از هاستفاد
 استرس شیافزا موجب خواب کیفیت کاهش ،خواب
 کاهش موجب لییتحص استرس شیافزا و لییتحص

 با یافته این .شودمی انآموزدانش در لییتحص شرفتیپ
 و لونسون ؛)2012( کوتن و جانکو تحقیقات نتایج

 و یان )2011( همکاران و وایت ؛)2016( همکاران
 از زیاد استفاده .است همسو و هماهنگ )2108( مکارانه

 و جانکو( خواب کیفیت کاهش باعث اجتماعی هايشبکه
 و لونسون( دشومی خواب اختالالت و )2012 ،کوتن

 و ذهنی عملکرد بر خواب پایین کیفیت ).2016 ،همکاران
 ،همکاران و وایت( گذاردمی منفی تاثیر عمومی سالمت
 کیفیت بین یافتنددر )2108( ارانهمک و یان ).2010
 کیفیت و مقدار و دارد وجود منفی رابطه استرس و خواب
 ایجاد اختالل تحصیلی پیشرفت در تواندمی شبانه خواب

 یافته این تبیین در ).2011 ،همکاران و وایت( کند
 هايشبکه هاياپلیکیشن افزایش ،امروزه ،گفت توانمی

 وقت گذراندن ،تاپلپ و تبلت ،گوشی روي بر اجتماعی
 ،بنابراین ؛است داده افزایش نیز را اجتماعی هايشبکه در

 و هستند مشغول اجتماعی هايشبکه با که انیآموزدانش
 دچار ،گذرانندمی هاآن در را روز شبانه از زیادي اوقات
 در دهندمی ترجیح و شوندمی رفتن خواب به در تاخیر
 و مالتونین ترشح در نقص دلیل به و بخوابند روز طول

 نهایت در و شوندمی اضطراب و استرس دچار سروتونین
 .یابدمی کاهش آنها شناختی کارکردهاي و مغز کارکرد
 عملکرد و یادگیري ظرفیت با نزدیکی پیوند خواب کیفیت

 موجب ،خستگی بر عالوه خواب اختالالت .دارد تحصیلی
 و راباضط و استرس افزایش ،یادگیري و حافظه در نقص

   .شودمی تحصیلی عملکرد کاهش
 به پیشین مطالعات ،شودمی مالحظه که طور همان

 مطالعه متغیرهاي بین ساده ارتباط بر جداگانه صورت
 این ۀچندگان و علّی رابطه به اما ؛نداهکرد تاکید شده

 یافته .اندپرداختهن جامع مدل یک قالب در متغیرها
 مدل یک در را ندهپراک مطالعات توانست حاضر پژوهش
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 هايشبکه به اعتیاد .بیازماید را آن و کند مطرح جامع
 غیره و گفتگو ،آنها در طوالنی زمان گذراندن و اجتماعی

 به را تريکوتاه زمان انآموزدانش که شودمی موجب
 مشغولیت دلیل به ،حقیقت در و دهند اختصاص مطالعه

 زیاد ذهنی لاشتغا ایجاد .ندکنن پیدا مطالعه فرصت ،زیاد
 يکاراهمال ؛دشومی تکالیف انجام در يکاراهمال موجب

 تاثیر فراگیران آتی و آنی هايموفقیت میزان بر تحصیلی
 باعث تکالیف اتمام و شروع در تاخیر و گذاردمی منفی

 دست از مناسب هايفرصت در یادگیري تا شد خواهد
 و ناسبنام زمان در را تکالیف انجام و مطالعه فرد ؛برود

 این که کند پیگیري زمانی هايمحدودیت با همواره
 موجب و کندمی ایجاد اختالل یادگیري فرایند در لهئمس

 فراوان اشتباهات ارتکاب و استرس افزایش ،دقت کاهش
 يکاراهمال .شودمی یادگیري فرایند و تکالیف انجام در

 او نتیجه در و شودمی امتحانات براي نشدن آماده باعث
 فرد که آنجا تا کند؛می روهروب استرس و اضطراب با ار

 از ناشی فشار رفع براي ،غلط هايشیوه به است ممکن
 که یآموزاندانش ،دیگر سوي از .آورد روي مطالب حجم
 سرگرم را خود مجازي هايشبکه در دهندمی ترجیح

 موجب ،هاشبکه این در طوالنی زمان گذراندن .کنند
 .شودمی آنها روانی خستگی و خواب مدت کاهش
 کیفیت کاهش موجب موقع بی و وقت دیر هايخواب
 کسب و روانی خستگی نکردن برطرف و شودمی خواب
 کاهش موجب که کندمی تولید مضاعفی استرس ،انرژي

 تحصیلی موفقیت و عمومی سالمت ،ذهنی عملکرد
   .شودمی ایشان

 يهاشبکه به اعتیاد سازه مطالعه پژوهش این در
 اثرات و شد انجام آن هايعامل تحلیل بدون اجتماعی
 متغیرهاي هايعامل بر سازه این هايعامل جداگانه
 شودمی پیشنهاد بنابراین نشد؛ بررسی وابسته و میانجی

   .ندکن بررسی را هاعامل این ترکیبی اثرات آتی مطالعات
 از استفاده از پیش شودیم هیتوص انآموزدانش به
 نییتع یمنطق اهداف خود براي ،یاجتماع هايشبکه
 از کنندمی استفاده یاجتماع هايشبکه از یوقت .کنند
 نیا ؛دهندیم دست از را ییهاتیفعال چه بپرسند خود
 اجتماعی هايشبکه از استفاده زمان و نوشته را هاتیفعال

 به .دهند کاهش رفته دست از هايتیفعال انجام براي را
 از استفاده زمان شودمی هیتوص انآموزدانش اءیاول

 بر و دکنن محدود خود فرزند يبرا را یاجتماع هايشبکه
 هايتیفعال به را آنان .باشند داشته نظارت خود فرزندان

 کوهنوردي ،شنا مانند طبیعی تفریحات و مییت یورزش
 در به توانندمی یاجتماع هايشبکه .کنند تشویق ...و

 آموزدانش و معلم نیب تباطار جادیا و آموزش ندیفرا
 و جلسات قالب در امر نمسئوال ،بنابراین ،دنباش گراريی

 انآموزدانش و خانوادهها به را مهم این مختلف گروههاى
 و مثبت اثرات کنار در تا کنند یادآورى و داده آموزش

 پیامدهاي ،فراگیر يژتکنولو این گفتانگیزش قابلیتهاي
 پیشنهاد محترم نمسئوال به .دکنن کم را آن مخرب منفی

 یعلم و یورزش ،حییتفر طیشرا و مفرح يفضا شودمی
 و جادیا انآموزدانش فراغت اوقات گذراندن براي

 اوقات گذراندن يبجا انآموزدانش تا کنند سازماندهی
 هم فیزیکی حاتیتفر به یاجتماع هايشبکه در خود

   .بپردازند
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