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مقدمه

رتانهها به عنوان یکی از مظاهر فنآوریهای نهوینت بهه طهور گسهترد ای در حهوز اطه عرتهانی
و ارتباطای مورد اتت اد قرار گرفته ات د شبکههای اجتماعی مجازی از جمله رتانههای ارتباطی
و اط عاتی هستن که در تالهای ایرر مورد توجه اقشار مختله
شبکهها کاربران زیادی را در گرو های تنی مختل

جوامهق قهرار گرفتهه اته د ایهن

از ترتاتر دنرا جذب یهود نمهود انه کهه بهه

طور م اوگ و روزانه در آنها حضور دارن و از امکانهای و توانمنه یههای مختله

ایهن شهبکههها

اتت اد میکننه د شهبکهههای اجت مهاعی مجهازی انهواع مختل هی دارنه و هرکه اگ دارای امکانهای
و قابلر های مختل ی برای کاربران یود هستن د در تاد تهرین دتهتهبنه یت شهبکهههای اجتمهاعی

مجههازی بههه دو گههرو عمههومی و یههاه ت سههر شه ان ه )Mohkam Kar & Hallaj, 2014د
شبکههای اجتماعی مجازی عمومیت روی موضهوع یاصهی متمرکهز نرسهتن و بهر جهذب کهاربران
ج ی و برقراری ارتباطهای ج ی براتاس ع یر و تلر ههای مشابه در حرطههای مختله

تأکره

دارن د از جمله این شبکهها میتوان به Facebookت  MySpaceو  Twitterاشهار کهردد در طهرب
دیگر این ت سر بن یت شبکههای اجتماعی مجازی یاه قرار دارنه کهه حهول مالورههای یاصهی
شکل گرفتهان د از قبرل شبکههای اجتماعی مبتنی بر فرل و موتر ی مانن  Flixsterت Ilikeو Last

fmت شبکههای مبتنی بهر کتهاب ماننه  Shelfariت Library Thingو Good Readsت شهبکهههای
مبتنی بر کسب وکارمانن  Linkedinو  Pinterestو غرر کهه کهاربران آنهها عه و بهر ارتبهاط بها
ه دیگر در زمرنههای مشترکت از منابق مشابهی اتت اد و ن ق مهیبرنه (Mohkamkar & hallaj,

2014).

امروز ه شبکههای اجتمهاعی مجهازی عمهومی و هه یهاهت فعایره ههای یهود را بهر بسهتر
ا لرکرشنهای مبتنی بر تل نهمرا گسهترش داد انه د عه و بهر ایهنت امهروز شهبکهههای اجتمهاعی
مجازی عمومی نظرر فرسبوکت اق اگ به را ان ازی نرگافزارهای ارتباط اجتماعی بر ایه تل نهمهرا
نمودن که در حال حاضر گسترش زیادی یافته و انهواع مختل هی دارنه WhatsAppت ،Telegram

 lineو  Instagramکه امروز از رطرف ارترین و مالبوبترین شبکههای اجتماعی مبتنی بهر تل هن
همرا هستن و هر ک اگ از این شبکهها دارای قابلر ها و امکانای مختل ی هستن د به عبهاری دیگهر
کارکردهای مختل

شبکههای اجتماعی مجازی از قبرل :ایجاد روفایلت ارتباط با دوتتانت کهاوش

در م ویههای شخصیت تبادل راگهای گروهیت ایجاد رون مالتواییت گذاشتن یادداشه هها و غرهر
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تههههبب افههههزای

مالبوبرهه ه آنههههها و اتههههت اد مهه ه اوگ و روزمههههر از آنههههها شهه ه اتهه ه

)Panovich , Morris &Teeran,2010د هههر گههرو از افههراد کههاربر در شههبکههههای اجتمههاعی
مجازیت با توجه به شرایط تنیت موقعر

اجتماعیت وضهعر فرهنگهیت وضهعر شهرلی و بهه طهور
ره ا کهرد انه د بها توجهه بهه ایهن کهه

کلی بنا به نرازهای یاه یود به شبکههای اجتماعی گرای

گرای ها دربرگررن ی فکرت احساس و نالو دیخوا رفتار نسب به موضوع گهرای

هسهتن ویهی

آنچه در تعررن رفتار دیای دارد عبارتن از :تمایل فرد بهه انجهاگ آن رفتهارت هنجارههای اجتمهاعیت
عادی رام های مهورد انتظهار رفتهارت تجهارب رشهرن و تهأررر انتظهار در موقعره ههای قبلهی اته
) (Karimi, 2017یذا گرای

افراد به شبکههای اجتماعی مجازیت ر برنی کنن م اص و رفتهار

آنها در شبکههای اجتماعی مجازی اته د هه چنهرن شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی حامهل ارهرای
نگرشههی و گرایشههی نرههز هسههتن )(Sunstein, 2018د دانشههجومعلمان نرههز همانن ه تههایر کههاربران
شبکههای اجتماعی مجازی با انگرز های مختل
نرز تأررر می ذیرن د این تال رر بهر آن اته

به شبکههای اجتماعی می رون ن و بایطبق از آنهها

تها بهه بررتهی عوامهل مهثرر برگهرای

دانشهجومعلمان

به شبکههای اجتماعی مجازی بپردازدد
مباني نظري و پيشينه پژوهش

از منظر روانشناتان و متخصصان حوز اجتماعیت گرای

به شبکههای اجتماعی مجازی دایل

روانشنایتی و اجتماعی داردد یکی از نظریای مطرح در حوزۀ اتت اد از رتانهها و شبکههای
اجتماعی مجازیت نظریه «اتت اد و رضای من ی» ات د این نظریه در اتخ به این رت

اصلی

و اتت اد مردگ از رتانهها و شبکههای اجتماعی چرس ؟» به وجود آم

ات د

که «علل گرای

این نظریه با تأکر بر نرازهات انگرز ها و ع یر مخاطبان در اتت اد از شبکههای اجتماعی به ن
فعال مخاطبان در انتخاب و اتت اد از شبکههای اجتماعی مجازی ردایته ات د مک هرل
) )McQuail,1972چهار عامل اصلی :آگاهی و نظاریت هوی
اجتماعی و ترگرمی و فراغ

شخصیت یگانگی و کن

را به عنوان کارکردهای اصلی و دایل گرای

مت ابل

به شبکههای

اجتماعی مجازی عنوان میکن )(Mehdizadeh, 2017د فرض اصلی نظریة اتت اد و رضای من ی
این ات

که کاربران فعال شبکههای اجتماعی مجازیت به دنبال مالتواهایی هستن که برشترین
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بستگی به نرازها و ع یر فرد داردد بنابراین براتاس این نظریهت مه ترین

افراد به شبکههای اجتماعیت رفق نراز افراد در جنبههای مختل

و رضای من ی در آنها ات د نظریه دیگر در زمرنه گرای
«نراز به رشرف » ات
گرای

و جه

و ایجاد یشنودی

به شبکههای اجتماعی مجازیت نظریه

که موری) (Murry,1983برای اویرن بار آن را برای توضرح انگرزشت

رفتارهای اجتماعی افراد مطرح کرد و فهرتتی برس گانه از نرازهای انسان از قبرل

رون جوییت یویشتنیابیت دنبایه رویت تلطهگریت نمای ت مهرورزیت رشرف

و غرر ارائه کرد

که از نظر وی بر رفتارهایی اجتماعی افرادت ازجمله حضور در شبکههای اجتماعی مجازی
تأرررگذار هستن Seidmohammady,2019 ; Murry,1983ت) بع ها نظریه موری (Murry,

) 1983توتط مککللن ) ( Mc Clelland, 1990بسط داد ش و نظریه «نراز به موف ر » یا «نراز
به رشرف » در زمرنه مسایل اجتماعی به کار گرفته ش د مککللن ) ( Mc Clelland, 1990ته نراز
اصلیت از جمله :نراز به کسب موف ر ت ذیرش و ق ری را برای انسانها مطرح
میکن ) (Rezaeian ,2005که این نرازها و انگرز ها تبب میشون افراد تمایل به اربای برتری
یود بر دیگران داشته باشن و برای حصول آنها از را های مختل

از جمله فعایر

در شبکههای

اجتماعی مجازی اتت اد کنن د در واقق شبکههای اجتماعی مجازیت فضایی برای ارضای نراز
رشرف

مالسوب میشون و افراد فارغ از ت اویهای فردیت روانیت اجتماعیت تاریخیت تربرتیت

اقتصادی و تراتی در آن حضور ر ا کرد و از این طریر نرازهای مختل
)(Rezaeian, 2005د نظریه دیگری که میتوان در توضرح دایل گرای

یود را مرت ق میتازن
به شبکههای اجتماعی

مطرح و بررتی شود نظریه« دگرگونی فرهنگی» ات د این نظریه توتط اینگلهاری
) (Inglehart, 1956مبتنی بر تلسله مراتب نرازهای مطرح ش
تال

فرضره کمرابی ارائه ش

توتط مازیو )Maslow, 1954

ات د همانطور که در تلسله مراتب نرازها در نظریه مازیو

به صوری یک هرگ در نظر گرفته میشود ایرنترین نرازهات نراز فرزیویوژیک و زیستی و در
مرحله بع نرا ز به امنر ت نراز به عشر و احتراگت نراز به ارزیابی از یود ایتصاه داردد بر طبر نظر
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اینگلهاری) (Inglehart,1956اشخاه برشترین ارزشها را برای آن چرزهایی قائل میشون
که عرضه آنها نسبتا ک ات د ارتباط این نظریه با شبکههای اجتماعی مجازی ب ین گونه ات
که اویوی های فرد بازتاب مالرط اجتماعی و اقتصادی وی ات
و اقتضای باف
اجتماعی

نرز

و فرد بر حسب مال ودی ها

اجتماعی و فرهنگی که در آن زن گی میکن نوع اتت اد اش از شبکههای
شکل

میگرردد

براتاس

م ل

شبکههای

اینگلهاری

اجتماعی

 (Inglehart,1956ت مترررهای مختل ت از یک تو نوع اتت اد از شبکههای اجتماعی و از توی
دیگر زمرنه گرای

به آنها را برای افراد ایجاد میکنن )(Danesh et al., 2016د ه چنرن طبر

نظریه گافمن)« (Goffman, 1959عرضه یود در زن گی روزمر » نرز گرای
اجتماعی مجازی را به عنوان فرصتی ج ی جه
مختل

توضرح داد ات د از نظر وی اینترن

شخصر

نمای

یودت در ایترار کاربران

و حضور در شبکههای اجتماعی مجازی

ت چارچوبهای تعاملی ج ی ی را در برقراری ارتباطای برن فردی مهرا تایته ات
فرص های ج ی به وجود آم

به شبکههای

در شبکههای اجتماعی مجازیت افراد گرای

یذا با توجه به
مییابن تا برای

ابراز وجود در هر زمرنهایت از قابلر های آنها اتت اد نماین  Goodman & Ritzerترجمه

))Khalili & Lotfizadeh, 2014د نظریه «کن
در حوز روابط اجتماعی مطرح ش

ات

مت ابل نمادین» که توتط مر

)Mead, 1929

م اهر مهمی ه چون :یودت من فاعلیت من م عویی

ت دیگران مه و دیگری تعمر یافته را دربر دارد و اصل آن ناظر بر شگلگرری شخصر

و م هوگ

یود در نزد افراد می باش  Coenترجمه ) .(Salaci, 2007بالثی که میتوان از این نظریه در
شکلگرری گرای ها و تمای ی افراد جه
گررد بالث «دیگران مه » ات د این قسم
با دیگران را متأرر از ع قه نسب
تال

روتتن به شبکههای اجتماعی مورد اتت اد قرار
از نظریهت تمایل و گرای

به آنها میدان و معت

ات

افراد به برقراری روابط

اشخاه در فرآین جامعه ذیری

تأررر افراد وگرو هایی) قرار میگررن که هنجارها و ارزشهای یود را به طور مست ر

از آنها فرا گرفته باشن یا بهدیرل بریی ارزشها یا یصوصرایت تمایل و گرای

برشتری به ذیرش

آنها دارن د با در نظر گرفتن این رویهت می توان به تأررر یانواد و روابط احساتی و شنایتی برن
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وای ین و فرزن ان در بالث نظریه دیگران ه این اتتنباط را بران نمود که نگرشت احساتای
و تمای ی وای ین برای فرزن ان آنها حائز اهمر

و تأرررگذار ات د ع و بر این گرو های

دوتتان و معلمان و اتتادان نرز میتوانن بر شگلگرری یا ترررر گرای های افراد مثرر
باشن ) (Karimian et al., 2017از اینروت همانطور که در نظریه های مذکور اشار ش ت
گرای های افراد تال

تأررر عوامل مختل ی قرار میگررن که براتاس این نظریای فرضرههای این

تال رر مطرح و مورد بررتی قرار گرف د ع و بر نظریای ارائه ش

به

در زمرنه تبررن گرای

شبکه های اجتماعی مجازیت مطایعای و تال ر ای مختل ی نرز این موضوع را از جنبههای مت اوی
مورد بررتی و مطایعه قرار داد ان د
ینهاری و ماددن) (Lenhart & Madden, 2007در ژوهشی با عنوان «علل گرای

کاربران

به شبکه های مجازی در امریکا» نشان دادن که  08درص کاربران شبکههای اجتماعیت از این
شبکهها برای ح ظ روابط با دوتتان کنونی اتت اد میکنن که با آنها رف
و  18درص به دنبال ح ظ روابط با کسانی هستن که با آنها رف

و آم مکرر دارن

وآم ن ارن ضمن این که

 28درص آنان از این شبکههای مجازی برای ایجاد و رگرری طرحهای اجتماعی بهر
میگررن  .ناگوتیت ترنگ و وایر  )Noguti, Singh & Waller, 2017نرز در مطایعه یود نشان
دادن که مصربکنن گان یا کاربران زن اغلب برای تال رر و یادگرری چرزهای ج ی و بالث در
مورد مالصوای و برن های مختل

و ه چنرن بهیاطر تهوی

و راحتی در به دت

آوردن

اط عای دربار چرزهای موردنراز از فرسبوک اتت اد میکنن د جهات چرتنرس و چرتنرس
) )Jha, Chitnis & Chitnis, 2019نرز در بررتی نوع گرای
شبکههای اجتماعی مجازی نشان دادن که دیرل گرای
ف ط گپ زدن با دوتتان نرس

و دایل اتت اد دانشجویان از

دانشجویان به شبکههای اجتماعی مجازیت

بلکه آنها به منظور برقراری ارتباطت شبکهتازی و اتت اد حرفهای

در آنها عضو ش ان د کرا و نوری مرادآبادی(Kia & Nori moradabady, 2012)-دربار علل
گرای

کاربران به شبکه فرسبوک براتاس م ل مککوئرل ردایته و به این نترجه دت

یافتن

که عواملی از قبرل :آزادی در ارتباطت تهر ش ن در جریان تویر اط عایت کنترل اط عای
شخصیت جریان آزاد اط عایت برابری اصویی به ترترب از جمله علل گرای

کاربران جوان
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ایرانی به فرسبوک براتاس م ل مک کوئرل بود ات د اتماعرلی و دارابی & (Esmaeili

) Darbari, 2013در مطایعه عوامل مثرر بر گرای
مترررهای جذابر

دان آموزان دیتر به اینترن

فضای مجازیت جو حاک بر تعام ی یانواد ت کنجکاویت ژوه

به اط عای و عوامل شخصی قادر به ر
عوامل و گرای

نشان دادن که

به اتت اد از اینترن

دان

برنی گرای

آموزان به اینترن

و شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مثب

و دتترتی

هستن و برن این
وجود داردد ص فی

و بابایی) (Sadafi & Babaei, 2014در یصوه تبررن جامعهشنایتی عوامل مثرر بر گرای
جوانان به شبکههای اجتماعی مجازی براتاس م ل ارتباطی نظریه موریس روزنبرگ و کارل
هاوین ت نشان دادن که سران گرای
و گرای

و اعتماد برشتری به شبکههای اجتماعی مجازی دارن

به منبق راگت گررن گی راگت مرزان اعتماد به شبکههای اجتماعی به ترترب تعررن کنن

مرزان گرای

به مصرب شبکه های اجتماعی مجازی هستن د مرادی و همکاران (Moradi et al,.

)2015در مطایعه دانشجویان دانشگا تمنان نرز نشان دادن که مه ترین دیرل گرای
به فرسبوک به ترترب یود افشاگریت بهبود وضعر
اط عایت وق

آنها

فردیت غوطه ور ش ن در رتانهت جستجوی

گذرانیت ح ظ روابط و ترگرمی ات د

تال رر یلرلی  )Khalili, 2015نرز نشان داد ات که مه ترین دیرل اتت اد از شبکههای
اجتماعی در برن دانشجویانت ترگرمی بود ات و برن مرزان اتت اد از شبکههای اجتماعیت
مع لت تع اد دوتتانت ویژگیهای اط عاتی شبکه های اجتماعی رابطه معناداری وجود داشته
ات د ف حتی شهابای ینی) (Falahati Shahab aldini, 2015در مطایعه یود به این نترجه رتر
که مرانگرن گرای به شبکههای اجتماعی مجازی در برن دان آموزان با ایگا اقتصادی
اجتماعی ایرنتکمتر از دان آموزان با ایگا اقتصادی اجتماعی باا ات د برن مترررهای مرزان
اعتماد اجتماعی و دی گا های یانواد با مرزان گرای به شبکههای اجتماعی مجازی رابطه
مثب و مست ر وجود داردد هر چه دی گا های یانواد من یتر باش مرزان گرای به شبک
های اجتماعی مجازی کمتر ش و برن مرزان اعت ادای با گرای به شبکههای اجتماعی مجازی
رابطه من ی وجود داردد
کریمران و همکاران  (Karimian et al., 2017در مطایعه عوامل مثرر بر گرای
به شبکه های اجتماعی مجازی به این نترجه دت یافتن که برن مرزان تالصر ی وای ین
دان آموزانت مرزان اتت اد از شبکههای اجتماعی مجازیت م ی زمان عضوی در شبکههای
اجتماعیت احساس همنوایی با دوتتانت نراز به رشرف و ارضای نرازها با گرای به شبکههای
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اجتماعی مجازی رابطه مست ر و معناداری وجود داردد زکی  )Zaki, 2018با انجاگ ژوهشی
در باب تبررن جامعهشنایتی علل گرای جوانان شهر اص هان به شبکههای اجتماعی مجازیت
نشان داد که جوانان شهر اص هان گرای متوتطی به شبکههای اجتماعی مجازی دارن و این
گرای حاکی از تأررر ایگوهای چهارگانه وضق اقتصادیت طب ه اجتماعیت حوز اجتماعی شهری
و تن کاربران بود ات د ه چنرن ایگوهای اجتماعی و ه چنرن عوامل اجتماعی در گرای
جوانان به شبکههای اجتماعی مجازی مثرر هستن د از اینروت در این مطایعه با توجه به مبانی نظری
و رشرنه تال ررت ه فرضره به صوری زیر طراحی و مورد آزمون قرار گرف :
8د هر چه تن افراد افزای

ر ا میکن گرای

8د ت اوی معناداری برن جنس در نوع گرای

به شبکههای اجتماعی کاه

به شبکههای اجتماعی وجود داردد

9د هر چه ایگا اقتصادی و اجتماعی افراد بااتر ت گرای
3د هر چه مرزان دین اری افزای
5د با افزای

م ی زمان عضوی

مجازی افزای
6د با افزای
افزای

مییاب د

ر ا میکن گرای

به شبکههای اجتماعی برشتر ات د

به شبکههای اجتماعی کاه

در شبکهههای اجتمهاعیت گهرای

مییاب د

بهه شهبکهههای اجتمهاعی

مییاب د

مرزان اعتماد بهه شهبکهههای اجتمهاعیتگرای

بهه شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی

مییاب د

2د دانشجویانی که نگرش مثب تری به شبکههای اجتماعی دارن گرای

برشتری به اتهت اد از

شبکههای اجتماعی دارن د
روش

این تال رر از نوع ژوه های کمی ات و با اتت اد از روش رمایشی به بررتی و مطایعهه مرهزان
گرای

دانشجومعلمان نسب به شبکههای اجتماعی مجازی ردایتهه اته د جامعهه مهورد بررتهیت

شامل کلره دانشجومعلمان دانشگا فرهنگران تراتر کشور در تال تالصرلی  8901به تعه اد 32869
ن ر ات

دفتر طرح و برنامه دانشگا فرهنگرانت )8901د حج نمونه بها اتهت اد از فرمهول کهوکران

و براتاس ضریب اطمرنان  00درص و یطای  5درص به تع اد  656ن ر مشخص ش که بها درنظهر
گرفتن ان از طرحت به م ار ضریب  8.9تع اد نمونه حه ود  159ن هر مشهخص و برمبنهای احتمهال
ریزش  099ن ر تعررن ش د روش نمونهگرری از نوع احتماییت یوشهای چن مرحلهای بهه شهرح زیهر
صوری گرف :
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مرحلههه اول :مشههخص کههردن تمههامی اتههتانهههای کشههور کههه در آنههها دانشههگا فرهنگرههان دایههر
ات

مجموعاً  98اتتان)د

مرحله دوگ :ت سر اتتان ها بهه هنج دتهته براتهاس موقعره

جررافرهایی و شهایص توتهعه یهافتگی

براتاس وضعر اقتصادی و اجتماعی؛
مرحله توگ :انتخهاب تصهادفی هنج اتهتانت از هنج دتهته مت هاوی بهه عنهوان نمونهه آمهاری شهامل:
اتتانهای تهرانت فارست یراتان رضویت کرمان و آذربایجان غربی؛
مرحله چهارگ :مشخص نمودن تع اد ردیسها و مراکز آموزشی در اتتان ههای منتخهب و انتخهاب
یک ردیس دیترانه و یک ردیس سرانه از هر مرکز اتتان؛
مرحله نج  :تعررن حجه نمونهه آمهاری بها رعایه

نسهب

جمعرتهی دانشهجومعلمان در ههر اتهتان

به تع اد  099ن ر مشخص ش ن د
ابزار گردآوری داد هات رت نامه ات که به صوری ایکترونرکی توزیق و داد های مورد نراز
جمقآوری ش د برای تهره رت نامهت ابت ا به روش اتنادیت منابق مرتبط با اه اب تال رر مورد
مطایعه قرار گرف و قسم های اصلی رت نامه و تثاای آن در چن مرحله بازبرنی و اتتخراج
ش د اعتبار صوری رت نامه توتط ته تن از متخصصان موضوعی مورد بررتی و تج ی نظر قرار
گرف د ایایی رت نامه نرز با اتت اد از روش آی ای کرونباخ برای تنج گرای به شبکههای
اجتماعی  9/093بهدت آم د متررر وابسته در این ژوه ت گرای به اتت اد از شبکههای
اجتماعی مجازی ات که بر اتاس  96گویه با م ار آی ای کرونباخ  9/09ان از گرری ش د
مترررهای مست ل تال رر شامل :تنت جنس مرد و زن)ت ایگا اقتصادی -اجتماعی یانواد یود
ادراک در ته طب ه ایرنت متوتطت و باا)ت مرزان دین اری بر اتاس  9گویه و م ار آی ای
کرونباخ )9/60ت م ی زمان عضوی در شبکههای اجتماعیت مرزان اعتماد به شبکههای اجتماعی
و نگرش به شبکههای اجتماعی بر اتاس  88گویه و م ار آی ای کرونباخ  )9/29میباشن د
برای تجزیه و تاللرهل داد ههات از نهرگ افهزار  SPSSنسهخه  85و روشههای آمهار توصهر ی از قبرهل
مرانگرنت فراوانی و انالراب معرار اتت اد ش د ه چنرن برای تاللرل داد ها از آمهار اتهتنباطی شهامل
آزمههونهههای روابههط دومتررههر از قبرههل آزمههونهههای یههیدوت  tو  Fو ضههریب همبسههتگی ررتههون
و ه چنرن آزمون تاللرل چن متررر نظرر رگرترون چن گانه اتت اد ش د
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یافتهها
توصيف دادهها

توصر
ات

مترررهای تال رر در ج ول  8نشان میده که مرهانگرن تهنی اتهخگویان  89تهال بهود

 93درص اتهخگویان  81-80تهال هسهتن حه ود  59درصه  89-88تهال و در نهایه

86

درص  88تال و برشتر بود ان د ه چنهرن  63درصه نمونهه مهورد بررتهی را دیتهران و  96درصه
را سران تشکرل میدهن د برشتر اتخگویان یعنی در ح ود  26درص ایگا اقتصهادی -اجتمهاعی
یانوارشان تهطح متوتهط بهود ت  88درصه تهطح هایرن و  88درصه در طب هه بهاا بودنه د برشهتر
اتخگویان در ح ود  33درص از تطح دین اری باات  38درص متوتط و ف ط  85درصه دارای
تطح دین اری اینی بود ان د
جدول  -1توصيف متغيرهای مستقل و وابسته تحقيق

توصيف
تن

فراوانی

درصد

 81-80تال

996

93.9

 89-88تال

331

30.1

 +88تال

836

86.8

مرانگرن تن انالراب معرار)
جنس

)8.6

 89.3تال

سر

528

69.6

دیتر

981

96.3

ایگا اقتصادی-

ایرن

899

88.3

اجتماعی

متوتط

615

26.8

باا

888

88.3

ک

899

83.3

متوتط

925

38.2

زیاد

905

39.0

مرزان دین اری

88.8 )8.1

مرانگرن نمر شایص
انالراب معرار)
م ی زمان عضوی
در شبکه های

کمتر از  6ما

63

2.8

 6ما تا  8تال

69

2.9
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 8تا  9تال

998

99.3

اجتماعی مجازی

 9تا  5تال

823

99.3

 5تال و برشتر

801

88.9

مرزان اعتماد به شبکه-

اص ً

50

6.6

های اجتماعی مجازی

یرلی ک

850

82.2

ک

888

89.3

تاح ودی

381

36.3

زیاد

59

5.0

نگرش نسب به شبکه

من ی

823

80.9

های اجتماعی مجازی

برنابرن

922

38.0

مثب

930

91.1
59.1 )88.3

مرانگرن نمر اتتادن اردش
شایص انالراب معرار)
ک

892

86.9

مرزان گرای

به

اتت اد از شبکههای

متوتط

390

35.3

اجتماعی مجازی

زیاد

853

81.8

مرانگرن نمر اتتادن اردش

31.8 )83.9

شایص انالراب معرار)

م ی زمان عضهوی

در شهبکه ههای اجتمهاعی مجهازی نشهان داد کهه برشهتر اتهخگویان 99

درص ) برن  8تا  9تال ت  99درص برن  9تا  5تهالت  88درصه  5تهال و برشهتر و در م ابهل تعه اد
کمی از اتخگویان در ح ود  2درص ) کمتر از  6ما و  2درص مهاب ی نرهز بهرن  6تها  88مها در
شبکه های مجازی عضوی

داشتن د در یصوه اعتماد به شبکه های اجتماعی مجازیت نتایج نشان

داد برشتر اتخگویان  36درص تاح ودیت  89درص ک و  81درص یرلی ک و  2درص اصه
به این شبکه ها اعتماد ن اشتن د در م ابل علی رغ اتهت اد زیهاد از ایهن شهبکه ههات ف هط  6درصه
اعتماد زیادی به شبکه های اجتماعی مجازی داشتن د بر اتهاس نمهرای بههدته

آمه از شهایص

نگرش به شبکه های اجتماعی مجهازیت حه ود  80درصه اتهخگویان نگهرش من هیت  38درصه
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نگرش برنابرن و در نهای ت  90درص نگرش مثب نسب به شبکههای اجتماعی مجازی داشهته انه د
بر اتاس نمرای اتتان اردش ت شایص گرای
دامنه برن  9تا  899قرار داش
گرای

به اتت اد از شهبکهههای اجتمهاعی مجهازی کهه در

نمر کمتهر از  39بهه عنهوان گهرای

متوتط و نمر  69و بااتر بهعنوان گرای

که ت نمهر  39تها  69بههعنهوان

زیاد به اتت اد از شبکهههای اجتمهاعی مجهازی

طب هبن ی ش د بنابراینت همانطور که نتایج ج ول  8نشهان مهیدهه حه ود  86درصه اتهخگویان
گرای

که ت  35درصه در حه م متوتهط و  81درصه گهرای

زیهادی بهه اتهت اد از شهبکهههای

اجتماعی مجازی داشتهان د
نتایج تحليل روابط دومتغيره

براتاس نتایج ج ول  8بررتی رابطة مترررهای مست ل با گرای

به اتت اد از شبکهههای اجتمهاعی

مجازی ت به غرر از ایگا اقتصادی -اجتماعی یانوارت رابطه تایر مترررهای مست ل بها متررهر وابسهته
معنادار بود ات د بر این اتاست افرادی که تن آنها  88تال برشتر بهود اته بهه ویهژ در م ایسهه
با افراد  81-80تایهت گرای

برشتری به شبکههای اجتماعی مجازی داشهته انه د گهرای

شبکههای اجتماعی مجازی برشتر از دیتران بود ات د دین اری با گرای

سهران بهه

به شبکهههای اجتمهاعی

مجازی رابطه من ی و معناداری داردد افرادی که تطح دین اری بهااتری دارنه بهه ویهژ در م ایسهه
با افرادی که تطح دین اری ایرنتری دارن گرای

کمتری به شبکههای اجتماعی مجازی دارن د

جدول  -1نتایج تحليل دومتغيره عوامل مرتبط با گرایش به استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی
تن

86.6

36.0

86.6

38.8

38.1

 81-80تال
 89-88تال

32.28

 +88تال

59.85
F=11.277

82.8
X2=17.773

Sig=0.001
36.32

Sig=0.001
31.9
80.2

58.89
t=-4.831

39.5
89.3
X2=30.897

Sig=0.001
36.81

Sig=0.001
32.6
81.8

دیتر
سر
آزمون آماری

ایگا اقتصادی-

کم
99.3

متوسط
35.8

زیاد
83.5

36.58

آزمون آماری
جنس

نمره شاخص
(ميانگين)

سطوح

ایرن

88.9
90.9

83.9
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اجتماعی

متوتط

31.85

86.8

35.2

81.8

باا

30.52
F=1.436

85.0
X2=1.739

38.9

98.8

ک

Sig=0.238
55.38

Sig=0.784
98.5
86.0

58.5

متوتط

31.33

88.8

30.0

81.9

35.52
F=24.318

35.1
99.3
X2=54.413

89.1

Sig=0.001
90.88

Sig=0.001
35.9

آزمون آماری
مرزان دین اری

زیاد
آزمون آماری
م ی زمان عضوی

کمتر از  6ما

در شبکههای اجتماعی

 6ما تا  8تال

38.91

مجازی

 8تا  9تال

32.65

81.6

 9تا  5تال

30.1

80.2

 5تال و برشتر
آزمون آماری
مرزان اعتماد به شبکه-
های اجتماعی مجازی

اص ً

نگرش نسب

59

99.9

38.0

92.0

58.03
F=15.369

80.8
X2=47.889

Sig=0.001
95.21

Sig=0.001
63.3

یرلی ک

38.52

35.9

90.6

85.8

ک

36.35

81.3

59.8

81.5

تاح ودی

58.63

85.9

30

95.6

من ی
برنابرن
مثب
آزمون آماری

م ی عضوی

35.5

85.0

81.1

آزمون آماری
به شبکه

32.6

96.5

85.0

6.1

زیاد

های اجتماعی مجازی

38.8

88.5

68.58
F=45.122

88.6
5.2
X2=167.211

Sig=0.001
95.88

Sig=0.001
68.8

28.2

98.1

5.8

53.0

82.5

56.62
F=192.915

38.5
2.8
X2=261.961

58.9

Sig=0.001

Sig=0.001

36.99

82.6

در شبکه های اجتماعی و مرزان اعتماد به شبکههای اجتماعی مجازی با گرای

به شبکه های اجتماعی مجازی رابطه مثب

و معناداری داردد افرادی که م ی زمان برشتری
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عضوی

تربيتی /سال یازدهم  /شماره سوم /بهار1011

در شبکه های اجتماعی بود ان و ه چنرن اعتماد برشتری به شبکه های اجتماعی مجازی

داشته ان ت گرای

برشتری به شبکههای اجتماعی مجازی داشته ان د در نهای ت نوع نگرش

به شبکههای اجتماعی مجازی نرز با گرای
داردد افرادی که نگرش مثب

به شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مثب

و معناداری

و مواف ی با شبکههای اجتماعی دارن گرای

برشتری به شبکههای

اجتماعی مجازی دارن د ع و بر اینت همانطور که در نمودار  8مشاه

میشود رابطه یطی

و مثب

برن نگرش و گرای

در واققت با افزای

به شبکههای اجتماعی مجازی وجود دارد )r=0.604 Sig=0.001د

نگرش مثب

اجتماعی مجازی افزای

افراد به شبکههای اجتماعی مجازیت گرای

به شبکههای

مییاب د

نمودار ( :)1رابطه نگرش به شبکههای اجتماعی با گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی

نتایج تحليل چندمتغيره

با اتت اد از رگرترون یطّی چن گانه به بررتی تأررر عوامل مختل

بر گرای

به شبکههای

اجتماعی مجازی ردایته ش د همانطور که نتایج نشان می ده به غرر از متررر ایگا اقتصادی
 -اجتماعی یانوارت همه مترررهای مست لت تأررر معناداری بر گرای

به اتت اد از شبکههای

اجتماعی دارن د مه ترین مترررهای تأرررگذارت به ترترب شامل نگرش به شبکههای اجتماعیت
دین اری و مرزان اعتماد به شبکههای اجتماعی ات د تایر مترررها نظرر جنسر ت تن و م ی زمان
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عضوی

در شبکه های اجتماعیت تأررر معنادار اما ان کی بر گرای

به شبکه های اجتماعی دارن د

در مجموعت مترررهای مذکور توانستهان ح ود  39درص واریانس گرای

به شبکههای اجتماعی

مجازی را تبررن کنن د
جدول ( )9نتایج رگرسيون چندگانه عوامل مؤثر بر گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی
مترررهای مست ل

گرای

به شبکههای اجتماعی مجازی

Beta

Sig.

جنس زن مرجق)

9/920

9/999

تن

9/956

9/999

دین اری

-9/858

9/998

ایگا اقتصادی -اجتماعی یانوار

9/932

9/929

9/963

9/981

9/883

9/998

9/589

9/998

م ی زمان عضوی

در شبکههای اجتماعی

مرزان اعتماد به شبکههای اجتماعی
مرزان نگرش مثب

به شبکههای اجتماعی

)F model (sig.

)94.602(0.001

R

0.653

R2 %

42.6%
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تربيتی /سال یازدهم  /شماره سوم /بهار1011

بحث و نتیجهگیری

این تال رر با ه ب بررتی مترررهای مثرر بر مرزان گرای

دانشجومعلمان به شبکهههای اجتمهاعی

مجازی صوری گرفته ات د با توجه به گسترش روزافزون شبکههای اجتمهاعی مجهازی و تهأرررای
مست ر و غررمست ر آنها بر تمامی جوانب زن گی افرادت یزوگ انجاگ چنهرن ژوهشهی بهر
نمایان میشودد ع و بر این با توجه به این که دانشجومعلمان ن

از هر

بسزایی در رورش نسهل آینه

ای ا یواهن نمود یذا هرگونه مطایعه و تال رر دربار گرای های رفتاری دانشجومعلمان بخصهوه
در شههبکههههای اجتمههاعی مجههازی مههیتوانه شههنایتی هرچن ه اجمههایی از شههایصهها و مترررهههای
تأرررگذار بر جنبههای شنایتیت احساتی و رفتاری تمهای ی آنهها را آشهکار نمهود و تها حه ودی
برنامهریزان و ترات گذران را در اتخاذ تصمرمای و راهکارهای مناتب و صالرح یاری رتان د
همان طور که نتایج این تال رر نشان داد دانشجومعلمان به طور قابل توجهی زمان یود را در
شبکههای اجتماعی مجازی صرب میکنن و اکثر آنها به شبکههای اجتماعی مجازی اعتماد دارن د
آنها با دایل مختل ی به شبکه های اجتماعی گرای

ر ا کرد ان د نتایج این تال رر همسو با نتایج

تال ر ای Kia & Moradabadi, 2015؛Lenhat & Madan, 2007؛

(Khalili. 2015

 Moradi et al., 2015غرر نشان داد که دانشجومعلمان به دیرل ترگرمیت ت ریح و رکردن
اوقای فراغ ؛ برقراری ارتباط با دوتتانت آشنایان و همک تیها؛ کسب دان
در زمرنههای موردنراز و غرر به شبکههای اجتماعی مجازی مختل

و اط عای

گرای

ر ا کرد ان اما آنچه

در این تال رر در قایب فرضرههای تال رر مورد بررتی قرار گرف

بررتی رابطه عوامل

جمعر شنایتی و زمرنهای با مرزان گرای

دانشجومعلمان به شبکههای اجتماعی مجازی ات د

یافته های تال رر نشان داد که برن جنسر

آنها به شبکههای

دانشجومعلمان و مرزان گرای

اجتماعی مجازی ایت ب معناداری وجود دارد یذا فرض تال رر در این رابطه مورد تأیر قرار
گرف د به عباری دیگر نتایج تال رر با تأیر فرض تال رر مبنی بر معنادار بودن ت اوی مرزان
گرای

دانشجومعلمان نشان داد که دانشجومعلمان سر برشتر از دانشجومعلمان دیتر به شبکههای

اجتماعی مجازی گرای

دارن د یافتههای این تال رر همسو با نتایج تال رر & Babaei,

)Ghahroudi, 2017 ; Khodayari et al., 2014

آم

در یصوه بررتی رابطه مثب

&

(Sadafi

 2014 ; Darabiمیباش د نتایج بهدت

و معنادار برن تن و گرای

به شبکههای اجتماعی مجازیت

فرضره تال رر را تأیر نمود و نشان داد افرادی که تن آنها  88تال و برشتر بود ات

بویژ در
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برشتر و ه چنرن زمان برشتری را صرب شبکههای اجتماعی

م ایسه با افراد  81-80تایه گرای

مجازی کرد ان د این نتایج با تال ر ای ; (Farahani, 2014 ; Khosroshahi, 2018

) Khodayari, 2014همسو بود ات د در تبررن این یافته می توان بران کرد که افزای
مرزان گرای
گرای

و ه برنوع ع یر و تمای ی تأرررگذار ات د با افزای

آنها برای ردایتن به موضوعای مرتبط با امور مختل

تن ه بر

تن دانشجومعلمانت

زن گیت برقراری روابطت رگرری

ایبار و اط عای و بهر گرری از شبکههای اجتماعی مجازی در راتتای برطرب نمودن نرازهای
درتی و مباحث مرتبط با آن نرز افزای

مییاب د نتایج تال رر نشان داد دانشجومعلمانی که نگرش

مثب تری به شبکههای اجتماعی دارن گرای
ه چنرن دانشجویانی که گرای

برشتری به اتت اد از شبکههای اجتماعی دارن د

برشتری دارن زمان برشتری را نرز صرب شبکههای اجتماعی

مجازی میکنن یذا فرض تال رر تأیر و نتایج به دت آم با تال رر) (Khalili, 2015و (Sadafi
) & Babaei, 2014همسو ات د ع و بر این نتایج تال رر نشان داد با افزای
م ی زمان عضوی

در شبکههای اجتماعی مجازیت گرای

به آنها نرز افزای

یافته های تال رر نشان داد هر چه مرزان دین اری دانشجومعلمان افزای
شبکههای اجتماعی در برن آنها کاه

کاه

مییاب د در نهای

مییاب د ه چنرن

ر ا میکن گرای

به

مییاب د این یافته در تال ر ای (Falahati Shahab

) )Alavi et al., 2015 , aldini, 2015نرز نشان داد ش
دین اری دانشجومعلمانت تمایلت گرای

مرزان اعتماد و

و حتی ایتصاه وق

ات د در واقق با افزای

مرزان

آنها در شبکههای مجازی نرز

اینکهت در یصوه مترررهای تأرررگذار بر مرزان گرای

دانشجومعلمان

به شبکههای اجتماعی مجازیت مه ترین مترررهای تأرررگذار به ترترب شامل نگرش به شبکههای
اجتماعیت دین اریت مرزان اعتماد به شبکههای اجتماعی ات د تایر مترررها نظرر جنسر ت تن و
م ی زمان عضوی
اجتماعی دارن د

در شبکه های اجتماعی تأررر معنادار اما ان کی بر گرای

به شبکه های
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پيشنهادها:
با توجه به نتایج بهدت
میگردد:

تربيتی /سال یازدهم  /شماره سوم /بهار1011

آم ت رشنهادهای تال رر در دودتته تال ر اتی و تراتتی به ایتصار ارائه

پيشنهادهاي تحقيقاتي:

مهمی در کسب عل و دان و افزای مرزان
با توجه به اینکه شبکههای اجتماعی مجازی ن
یادگرری دانشجویان در زمرنههای مختل ای ا میکن یذا رشنهاد میگردد تال ر اتی مرتبط با
شبکههای اجتماعی مجازی براتاس نظریههای یادگرری صوری گرردد
اتت اد مثرر و کارآم از شبکههای اجتماعی نرازمن آگاهی و آموزش کاربران ات یذا رشنهاد
میگردد ژوه هایی در یصوه رویکردهای آموزشی در اتت اد از شبکههای اجتماعی
مجازی مختل صوری گرردد
با توجه به اینکه در این تال رر ف ط از روش رمای و رت نامه اتت اد ش ت رشنهاد
میگردد در تال ر ای آتی از روشهای دیگر نظرر مشاه ت مصاحبهت تاللرل مالتوا و ه چنرن
از رویکردهای ترکربی ژوه به صوری کمی وکر ی در حوز شبکههای اجتماعی مجازی بهر
گرفته شودد
با توجه به این که تال ر ای انجاگ گرفته در حوز شبکههای اجتماعی مجازیت برشتر متمرکز بر
دانشجویان در حال تالصرل بود ات یذا رشنهاد میگردد در تال ر ای آتی جامعه مورد مطایعه
دان آمویتگان و فارغ ایتالصر ن دانشگا های مختل علیایخصوه فارغ ایتالصر ن دانشگا
ارزشمن
فرهنگران یا همان نومعلمانی باشن که وارد ترست آموزش و رورش ش ان و ن
معلمی را ای ا مینماین د بنابراین مطایعه نرازهات نگرشهات گرای ها و موارد اتت اد آنان از
شبکههای اجتماعی میتوان موضوع تال ر ای آین باش د
با توجه به اینکه تال رر حاضر قبل از شروع برماری کووی  80صوری گرفتهت توصره
و جایگا شبکههای اجتماعی بر نگرش دانشجویان و ه چنرن
می گردد تال ر اتی مبنی بر ن
ن شبکههای اجتماعی در آموزشهای مجازی مورد بررتی قرار گرردد
پيشنهادهاي سياستي:

با توجه به نتایج بهدت آم در این تال ررت مبنی بر گرای مثب دانشجومعلمان به اتت اد از
شبکههای مجازیت رشنهاد میگردد برنامهریزانت ترات گذاران و تصمر گررن گانت از شبکههای
مجازی به عنوان بستری وترقت آتان و دردتترس در راتتای رتر ن به اه اب آموزشیت فرهنگی
و تربرتی اق اگ نماین د
شبکههای اجتماعی میتوان در اشاعه ارزشهای تراتی دموکراترک از قبرل آزادی برانت تساهلت
ع ای و غرر تأرررگذار بود و مالرطی هم انه برای جنب های اجتماعی و شبکههای حمایتی
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ملی و برنایمللی در برن دانشجویان ایجاد نمای یذا رشنهاد میگردد تمهر ای و برنامهریزیهای
ازگ در این یصوه صوری گرردد
با توجه به یافتههای تال رر مبنی بر تمایل و اتت اد دانشجومعلمان از شبکههای اجتماعی مجازی
در راتتای گسترش تجارب و یافتههای علمیت رشنهاد میگردد ترات هایی برای برقراری ارتباط
و تعامل مثرر ملی و برن ایمللی جه تبادل اط عای و انت ال تجارب برن معلمان در تراتر کشور
و ه چنرن برن معلمان تایر کشورها از طریر شبکههای اجتماعی مجازی مهرا و ایجاد گرددد
با توجه به اینکه تربر معلمان تای ت کارآم ت قانون م ار و مسئویر ذیر به عنوان یکی از منابق
مه توتعه نظاگ آموزشی کشور مالسوب میشود و شبکههای اجتماعی مجازی یکی از عوامل
اررگذار بر نگرش و گرای های اجتماعی دانشجومعلمان ات و ه چنرن با توجه به نتایج این
تال رر مبنی بر مرزان اعتماد باای دانشجومعلمان به شبکههای اجتماعی مجازی یذا اتخاذ
ترات های اجتماعی مناتب دربار شبکههای اجتماعی مجازیت در راتتای کنترل و کاه
آتربهای اجتماعی احتمایی میتوان به عنوان رویکردی رشگررانه به کاه آتربهای اجتماعی
و ارت اء شایصهای ت م اجتماعی دانشجو معلمان کمک نمای د
رشنهاد میگردد به یالاظ تأرررای زیاد این شبکهها بر هوی فرهنگی به عنوان ی ای جهان
شمول که تبک زن گی و ت کر دانشجویان را تال تأررر قرار میده برای ایجاد نگرش مثب در
این زمرنه و ه چنرن ایجادت ح ظ و ت وی ارزشهای ایرانی -ات میت برنامههای مثررت کارآم و
تازن مبتنی بر نرازهای دانشجویان و متناتب با امکانای و ابزارهای موجود در این شبکهها اتخاذ
و اجرایی گرددد
قدرداني:

م ایه فوق مستخرج از طرح ژوهشی با عنوان «بررتی مرزان گرای و ایتصاه وق دانشجو
معلمان به شبکه های اجتماعی» ات که با حمای مایی دانشگا فرهنگران در تال  8901انجاگ ش
ات د
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