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 : دهیچک

ی و رابطاه  اجتمااع هویا  در ی مجاازیاجتمااع یهاا نقش استفاده از شبکههدف از انجام این پژوهش، بررسی  

تحلیلی باود کاه باه صاورت  پاژوهش مقطعای باا رویکارد توصایفییا  ی حاضار معلم و شاگرد اس . مطالعه

ی اول متوساطه در آماوزان دتتار دوره ی دانششاامل کلیاه  ی آماری پژوهش حاضارجامعه .پیمایشی اجرا شد

یری باه رو  گ نموناه  مشغول به تحصیل بودند.  1397-1398استان تراسان جنوبی بودند که در سال تحصیلی 

ای، چناد مدرساه متوساطه اول  ای انجام شد. ابتدا در هر شهرستان به رو  توشاه گیری تصادفی توشه نمونه

ب شد، سپس بعد از دریاف  مجوز، با مراجعه به دفتر آموز  هر مدرسه و بار اسااس به صورت تصادفی انتخا

ای و باه صاورت تصاادفی انتخااب و ماورد مطالعاه  ارار   گیری طبقاه آموزان، افراد به رو  نموناه لیس  دانش

اندارد ی اساتنفر اس . ابزار ماورد اساتفاده در ایان پاژوهش پرسشانامه  200گرف . حجم نمونه پژوهش برابر با 

شاگرد ماورای   -ی معلم(، پرسشنامه رابطه2014های اجتماعی مجازی شی، لو، یانگ، لی و کای )استفاده از شبکه

( بود. برای سنجش همبستگی متغیرهاا در صاورت 2014ی هوی  اجتماعی کاروانی )( و پرسشنامه2010و زوویچ )

استفاده شد. نتایج پژوهش نشاان داد   SPSS افزار نرمبر راری فرض نرمالیتی از معادالت ساتتاری با استفاده از  

-ان دتتر متوساطهآموز  دانش  ملی،  ومی، مذهبی و جهانی هوی  با ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهکه 

هاای اجتمااعی و داری دارد؛ همچنین باین اساتفاده از شابکهی اول استان تراسان جنوبی ارتباط مثب  و معنی
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Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the role of using virtual social networks in social identity and the 

teacher-student relationship. The present study was a cross-sectional study with a descriptive-analytical 

approach that was conducted as a survey. The statistical population of the present study included all female 

high school students in South Khorasan province who were studying in the academic year 2018- 2019. 

Sampling was performed by cluster random sampling. First, in each city by cluster sampling, a few first 

secondary schools were randomly selected, then after receiving the license, by referring to the education 

office of each school and based on the list of students, individuals were randomly selected and studied by 

stratified sampling. It placed. The sample size of the research is equal to 200 people. The instruments used in 

this study were the standard questionnaire by using virtual social networks Shi, Luo, Yang, Liu, & Cai (2014), 

the teacher-student relationship questionnaire of Murray & Zvoch (2010) and the Caravani social identity 

questionnaire (2014). Structural equations were used to measure the correlation of variables in case of 

normality assumption using SPSS software. The results showed that the use of virtual social networks has a 

positive and significant relationship with the national, ethnic, religious and global identity of female high 

school students in South Khorasan province. There is also a significant relationship between the use of social 

networks and the teacher-student relationship. 
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 مقدمه

های  ی امروزی و با ظهور رسانهدر جامعه

گذاری اجتماعی، سرع  انتشار اطالعات و به اشتراک

اطالعات بیش از پیش زیاد شده اس . رشد و  

های نوین سبب   گستر  دانش بشری و فناوری

تر  پیچیده هرلحظهها متحول و   شده تا دنیای انسان

 .(Darvizeh, Ranjbar, & Naraghizadeh, 2011شود )

ی   اینترن  یکی از وسایل ارتباطی در عصر جدید و

جریان وسیع و در حال رشد اس  که در دسترس  

 رار دارد. کاربرد    3های ارتباطی کامپیوتری شبکه

ارتباطات از مجرای   گسترده اینترن  در سطح جهان،

های همه   زی کامپیوتر را تا این حد آسان کرده که م

از گذشته در  4عات و ارتباطاتال های اط فناوری

 Lee & Lee, 2010) شوند صه میال های اینترن  ت ویژگی

(. نقش اینترن  در Barat Dastjerdi, & Sayadi, 2013؛ 

 Baratاس  )ناپذیر  ایجاد تغییرات اجتماعی اجتناب

Dastjerdi, & Sayadi, 2013 .)های اجتماعی، یکی از   شبکه

 یهای اینترنت ترین این برنامه ترین و موفق مهم

، 6، توییتر5هایی ازجمله فیس بوک شبکههستند.  

های  ازجمله شبکه  … و 9، تلگرام8، وایبر7اپ واتس

زمانی کوتاهی  اجتماعی مجازی هستند که در مدت

روز میان افراد   اند و روزبه سرع  رشد کرده به

 (.Lee & Lee, 2010کنند ) محبوبی  بیشتری پیدا می

ای  های اجتماعی به مجموعه به طور کلی، شبکه

شود که به صورت گروهی با  از افراد اطالق می

اند و مواردی مانند اطالعات،   یکدیگر ارتباط داشته

ها و افکار تود را به اشتراک  ها، فعالی  نیازمندی

                                                                 

3. Computer communication networks 

4. Information and Communication Technologies 

5. Face book  

6. Twitter 

7. Whats app 

8. Viber 

9. Telegram  

های اجتماعی  بگذارند؛ به عبارت دیگر شبکه

استفاده از ی  موتور  هایی هستند که با پایگاه

رسانی  جستجوگر و افزودن امکاناتی مانند چ ، پیام

الکترونیکی، انتقال تصویر، صدا و ... امکان ارتباط 

ای از روابط فردی و   بیشتر کاربران را در  الب شبکه

 ,Barat Dastjerdi, & Sayadiآورند ) گروهی فراهم می

اعی، های اجتم شبکه دیگر، تعریفی اساس (. بر2013

 در دهند می افراد اجازه به که هستند برتطی تدمات

 تود شخصی پروفایل معین و مشخص ی  سیستم

 کنند، معرفی دیگران را به داشته باشند، تود را

ارتباط  دیگران و با بگذارند اشتراک به را اطالعاتشان

ارتباطشان را  توانند می افراد طریق این کنند. از بر رار

اجتماعی  های کنند؛ همچنین، ارتباط حفظ دیگران با

  (.Ellison, 2007دهند ) شکل را جدیدی

آوري اطالعات از جمله اینترن   در عصر حاضر فن

بر تمامی شئونات زندگی فردي و اجتماعی افراد 

 از کثیری . امروزه تعدادجامعه رسوخ نموده اس 

 اجتماعی باهم های شبکه از استفاده با آموزان دانش

 از بیشتر اگر میزان آن که کنند می بر رار ارتباط

 بود نخواهد کمتر نباشد چهره به چهره ارتباط

(Kujath, 2011.) 

های اساسی را   های نوین دگرگونی ظهور فناوری

در تعامالت بین اشخاص به وجود آورده اس . 

گیری   ارتباطات انسانی نیز عامل بنیادین در شکل

ها و به ویژه   وریهای اجتماعی هستند. این فنا هوی 

کنند تا  های اجتماعی این امکان را فراهم می شبکه

ها و بازاندیشی در هوی  تود را  افراد نیازها، تواسته

به دنیای وا عی تسری دهند و شرایط جدیدی را برای  

وگو، تفاهم و تعامل در دنیای مجازی و حقیقی  گف 

 (.Di Marzo, 2012فراهم کنند )

ارتباط معلم روي  ی اینترن  برتأثیرگذار بنابراین  

 از موضوعات مهم در عصر حاضر، آموزو دانش

باید  ی امروزی در جامعهمعلم  ترین هدف   . مهماس 

ی مطلوب، دوستانه و  بر رار کردن رابطه
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آموزان باشد. چنین هدفی   کننده با دانش حمای 

آموز میسر   ارتباط مناسب بین معلم و دانشفقط با 

 یآموزان رابطه ید با دانش. معلم باشود می

ای که حمای  معلم از   رابطه ؛بر رار کند آمیز محب 

  و تیباشد. این امر مهم  را در بر داشته آموزان دانش

فکری  آموز هم شود که بین معلم و دانش محقق می

ی مثب  باید همه  بر رار باشد. تال  برای رابطه

 ، آموزان را در برگیرد. آموز  او ات معلم و دانش

 ,Oliveiraمعنایی نخواهد داش . )  یبدون ایجاد رابطه

2015.) 

بنابراین مدرسه روابط انسانی را که موجب ایجاد  

کند و به   ترغیب می ،شود تعادل فکری در فرزند می

بخشد که متعلق به   آموزان این احساس را می دانش

گروه معینی هستند و در این گروه نقش مهمی  

که در آن روابط انسانی نیکو هایی   دارند. در کالس

کند که   وجود دارد، محیط مطلوبی ایجاد می

شوند و معلم   آموزان در داتل آن شکفته می دانش

که بیش از هر شخص دیگری در ایجاد روابط انسانی  

ای باشد که در سایه  گونه نیکو مؤثر اس ، باید به

آموزان تفاهم پیدا   تعادل احساساتی تویش، با دانش

لم باید بتواند ارتباطی سالم و دوطرفه بر رار  کند. مع

نماید تا سبب تبادل افکار و احساسات شده و در  

نیاز    بال آن به انتقال مفاهیم و دانش مورد

ها را در فرایند یادگیری  آموزان بپردازد و آن دانش

راهنمایی نماید و این بر راری ارتباط مؤثر جز با  

کن نخواهد  مدیری  اثربخش و توانای معلم مم

 (.Heidari, 2012شد)

که   های متعدد، ُمبّین این اس  نتایج پژوهش

آموز با  دانش  ومعلم بین  های متفاوت تعامل  رو 

 ,Evansهمراه بوده اس  )  متفاوتیهای   تعارض

Butterworth, & Law, 2019های   آموزان، به راه (. دانش

گردند. نوع  گوناگون، این رابطه و تعامل را موجب می

شاگرد ممکن اس  شامل انواع تعلق،   -رابطه معلم 

اعتنایی و طرد کردن باشد که ممکن اس  آثاری   بی

آموزان داشته  مخرب بر عملکرد تحصیلی دانش

باشد. بازتورد معلم به شاگرد ی  عملکرد مهم در 

اس  و معلم چهار بازتورد عملکردی،  تدریس

 ,Pintrichانگیزشی، اسنادی و راهبردی بر شاگرد دارد)

& Schunk, 2002یافته (. مدرسه ی  مجموعه سازمان 

اس  که مانند هر سیستم دیگر، درگیر تعارضات  

مختلف مانند تعارض میان کارکنان مدرسه؛  

آموزان باشد و این  آموزان کارکنان و دانش دانش

اما  ؛(Karimi, 2008اس  ) یرناپذ عارض امری اجتنابت

این تعامالت و تعارضات در فرایند آموز  یادگیری،  

های کنترل رفتار و بدرفتاری   مدیری  کالس، شیوه

آموزان عامل پیدایش  معلمان نسب  به دانش

 (. Lee, 2020هاس  ) بسیاری از مشکالت سیستم

 اس  اجتماعی حیات از هوی  اجتماعی، سطحی

 منتسب و متعلق ما ضمیر با را تود افراد که

 و تکلیف تعلق، احساس آن به و نسب  دانند می

(. هوی  اجتماعی عبارت Caravan, 2014کنند ) می تعهد

اس  از اطالعات فرد از تعلق به گروه اجتماعی 

این هوی  در   ؛ وتاص و ارز  منتج از این عضوی 

گروه یا  های   صورتی شکل مثب  دارد که ویژگی

می طبقه آن از عضوی را خود فرد که باای داند

ها امکان ر اب  داشته باشد.   ی سایر گروههاویژگی

 هوی  اجتماعی نقش بسزایی در رشد نوجوان دارد و

ناکامی  به  در پش  سر گذاشتن این مرحله   فردیاگر  

و آینده وی به تطر  سالم  روانی   ،دچار شود

عوامل فردي و شخصی  هوی  اجتماعی از  .افتد می

عقیدتی و  فکري، ،اجتماعی یل سیاسئگرفته تا مسا

 ,Bliuc, Ellisپذیرد ) اثر می حتی مسائل روانی

Goodyear, & Hendres, 2011) 

های  های مختلفی در زمینه رابطه شبکه پژوهش

اجتماعی و هوی  اجتماعی صورت گرفته اس .  

ی  که هو  نددریافت  و همکاران در پژوهش تود شافی

ها شکل   آنالین کاربران بر پایه هوی  آفالین آن

 .(Shafiea, & et al. 2012) گیرد می

صبوری و آذرگون نشان دادند هوی   ومی، دینی،  

بوک ارتباط   ملی و جهانی با میزان استفاده از فیس

 (.Sabouri Khosroshahi, & Azargun, 2013دارد )
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 ( درAlkan, & Meinck, 2016آلکان و مین  )

پژوهشی تح  عنوان "رابطه بین استفاده  

آموزان از فناوری ارتباطات و اطالعات برای  دانش

ارتباطات اجتماعی با سواد اطالعاتی و کامپیوتری 

آموزانی که  " به این نتیجه رسیدند که دانشها آن

رسانی و   حدا ل ی  بار در هفته از اینترن  برای پیام

کردند،   اده میهای اجتماعی استف مشارک  در شبکه

نسب  به کسانی که هرگز یا کمتر از ی  بار در هفته 

کردند، سواد اطالعاتی و   از اینترن  استفاده می

کامپیوتر بیشتری داشتند؛ همچنین دتتران بیشتر 

. کردند یماز پسران از تکنولوژی ارتباطات استفاده  

 بین  وی یرابطه که داد نشان عالوه براین نتایج

 کنولوِژی ارتباطات و اطالعاتت مهارت سطح

 یها دستگاه  از استفاده فراوانی و آموزان دانش

 از دارد؛ وجود اجتماعی ارتباطات برای الکترونیکی

بعداً   و مدارس که در اثر استفاده از تکنولوِژی ،رو نیا

 در و مدرسه از تارج در مورد نیاز اس ، کار محل در

 .شود می آموزان منعکس دانش شدن اجتماعی

( در پژوهشی تح  عنوان Chan, 2014چان )

های اجتماعی  بوک و تأثیر آن در مهارت "فیس

تلقینی و رضای  از زندگی: اثر شمشیر دولبه" به این  

های اجتماعی تلقینی با  نتیجه رسیدند که مهارت

ی مثب  دارد و فعالی  در  رضای  از زندگی رابطه

-استفاده اتنه ای دارد. کننده بوک اثرات سرکوب فیس

 روان منفی تأثیر بوک، فیس از شبکه اجتماعی کم ی

 کاهش را تلقینی اجتماعی های مهارت بر پریشی

 ممکن بوک فیس که دهد می نشان این و دهد می

 تعامالت برای تهدیدکننده پلتفرم ی  عنوان به اس 

 .شود ظاهر افراد عصبی بین اجتماعی

( در پژوهشی تح  عنوان Waigumo, 2013ویگومو )

های اجتماعی بر روابط  های شبکه "اثر سای 

فردی میان نوجوانان: مطالعه موردی منطقه   بین

های  شرق مورنگ" به این نتیجه رسید که شبکه

فردی نوجوانان اثر گذاشته،   اجتماعی بر روابط میان

نوجوانان روابط تود را از این طریق بهبود بخشیده و  

های اجتماعی تود را حفظ   مایهبدین ترتیب سر 

های  کردند. نوجوانان ارتباط از طریق شبکه می

توانستند دنیای  دادند و نمی اجتماعی را ترجیح می

تود را بدون این ارتباطات تصور کنند و استفاده از  

های روزانه  های اجتماعی بخشی از فعالی  شبکه

بین   روابطهای اجتماعی  ها شده بود. شبکه آن

ن نزدی  را بهبود بخشیده و نتوانسته بود دوستا

روابط بین فردی با دوستانی که صمیمی  کمتری  

و همکاران   دارند را ارتقاء دهد. همچنین شافی

معتقدند که احساس عدم امنی ، تبلیاغ تاود  

شخص و ادراك متقابل عوامل تأثیرگذار بر هوی  

  نددریافت  در پژوهش تود  .آنالین دانشجویان هستند

ها   هوی  آفالین آن  یهوی  آنالین کاربران بر پایهکه  

 (.Shafiea, & et al, 2012) گیرد شکل می

 یدر پژوهشي که با عنوان بررسي رابطهسلطانی  

هاي اجتماعي مجازي و هوي   استفاده از شبکه

اجتماعي دانشجويان انجام داد، به اين نتيجه رسيد  

اازي و  هاي اجتماعاي مج که بين اساتفاده از شبکه

هويا    یشده در حاوزه ابعااد مطرح یيهکلّ 

-جز هويا  ملاي و هوي  ديناي، رابطه اجتماعاي، به

مساتقيم و معنااداري وجاود دارد. نتاياج تحليال   ی

گام نيز نشاان داد که  به گام یەرگرسايوني به شايو

هويا  جهاناي، وارد مادل رگرسيوني   یتنها مؤلفه

اجتماعي مجاازي   یها استفاده دانشاجويان از شبکه

شاده و اين بعد، بيشاترين اثار را بار هويا  اجتماعي  

 (.Soltani, 2016داشاته اسا  )

در پژوهشي با عنوان تأثير ربانی و همکاران  

هاي جمعي و هوي  ملي که به دنبال بررسي  رسانه

هاي  هاي گروهي و شبکه ده از رسانهتأثير استفا

اند به اين نتيجه  جمعي بر هوي  ملي بوده ارتباط

ها و هوي  ملي  رسيدند که بين استفاده از رسانه

هاي   رابطه معناداري وجود دارد و افرادي که از رسانه

 یاند در سازه هوي  ملي نمره داتلي استفاده کرده
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افراد  اند و برعکس نمره درياف  کرده  باالیی

هاي تارجي در اين سازه،   کننده از رسانه استفاده

 & ,Rabbani, Rabbani) پاييني بوده اس  ینمره

Hassani, 2009.) 

 ۀکرمانی و ساعی نیز در پژوهشی با عنوان مطالع

های شبکه اجتماعی بر هوی    تأثیر استفاده از سای 

های تهران به این نتیجه   ومی دانشجویان دانشگاه

اساتفاده از ساای  فیسبوك با هوی   که   رسیدند

 ومی دانشجویان همبستگی مثب  دارد. این متغیر  

اما   ؛با هر سه بعاد هویا   ومی رابطه مثب  دارد

 ,Kermaniاس  )مقدار این همبستگی پایین و ضعیف 

& Saei, 2017های اجتماعی و  (. رشد و گستر  شبکه

زان امری آمو تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی دانش

ها نشان داد که   انکارناپذیر اس . مرور پژوهش

آموزان و ارتباط معلم و   هوی  اجتماعی دانش

های اجتماعی مجازی   آموز با اثر پذیری از شبکهدانش

ای شده اس ؛ بر این اساس  دچار تغییرات عدیده

ها بر هوی   بررسی نقش استفاده از این شبکه

مری ضروری اس ؛ اجتماعی و رابطه معلم و شاگرد ا

نقش استفاده از  لذا این پژوهش در پی آن اس  تا  

 ی واجتماع هوی  را در ی مجازیاجتماع یها شبکه

آموز، در مدارس استان تراسان   رابطه معلم و دانش

های پژوهش به   جنوبی بررسی کند. از این رو فرضیه

 شرح زیر اس :

 ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکه 

ان دتتر  آموز  دانش  ملی هوی  با

ی اول استان تراسان جنوبی متوسطه

 ارتباط دارد.

 ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکه 

ان دتتر  آموز  دانش ومی   هوی  با

متوسطه اول استان تراسان جنوبی 

 ارتباط دارد.

 ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکه 

ان دتتر  آموز  دانشمذهبی   هوی  با

ان جنوبی متوسطه اول استان تراس

 ارتباط دارد.

 ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکه 

ان دتتر  آموز  دانش  جهانی با هوی 

متوسطه اول استان تراسان جنوبی 

 ارتباط دارد.

 شاگرد با استفاده از    -ی معلمبین رابطه

آموزان های اجتماعی در دانششبکه

 رابطه وجود دارد.

 

 رو  تحقیق

با رویکرد پژوهش مقطعی ی  مطالعه حاضر 

باشد که به صورت پیمایشی اجرا   تحلیلی می توصیفی

ی  ی پژوهش شامل کّلیهجامعه .شده اس 

ی اول متوسطه در استان آموزان دتتر دوره دانش

-1398تراسان جنوبی بودند که در سال تحصیلی 

یری به گ نمونه  مشغول به تحصیل بودند.  1397

ابتدا در  ای انجام شد.  گیری چندمرحله رو  نمونه

ای، چند   هر شهرستان به رو  تصادفی توشه

ی اول به صورت تصادفی انتخاب  مدرسه متوسطه

شده، سپس با مراجعه به دفتر آموز  هر مدرسه و 

آموزان، افراد به رو    بر اساس لیس  دانش

ای و به صورت تصادفی انتخاب و   گیری طبقه نمونه

 مورد مطالعه  رار گرف .

ول کوکران برای تعیین حجم  با استفاده از فرم

امتیاز،   05/0نمونه و در نظر گرفتن حداکثر تطای 

نفر   200صدم، حجم نمونه برابر   95سطح اطمینان 

 بود.

 

ها از سه پرسشنامه به شرح  آوری داده برای جمع

 زیر استفاده شد:

های ی استفاده از شبکه نامه الف( پرسش

ای هاجتماعی مجازی: برای سنجش متغیر شبکه

های  استفاده از سای »ی اجتماعی، از پرسشنامه

 ,Shi، شی، لو، یانگ، لی و کای )«های اجتماعیشبکه

Luo, Yang, Liu, & Cai, 2014  استفاده شده اس . این )

( 1گویه و دارای دو زیر مقیاس   13مقیاس دارای 



 

90-77، 1399پاییز، 3 شماره  سال اول،  ،  رهبری آموزشی کاربردی علمی مجله    

 

AEL. Vol. 1. No.3. Autumn 2020, 77-90 

 

83 |   

 

( تجارب عاطفی اس . زیر  2استفاده برجسته و 

( 1سه عامل اس .  مقیاس استفاده برجسته دارای

، 10، 11، 13( استفاده تعاملی )2(؛ 1، 2، 3استفاده پایه )

(. 4، 8، 9، 12) نمایشی-( استفاده تود3(؛ 5، 6، 7

شده اس . زیر  گزار   83/0تا  56/0پایایی درونی بین 

 (1مقیاس تجارب عاطفی دارای دو عامل اس  که 

( تجارب  2و  )مثب ( تجارب عاطفی توشایند

شود. پایایی درونی )منفی( را شامل می ناتوشایند

شده اس  که نشان  ( گزار 85/0و  90/0این عوامل )

 ,Zamanianاز پایایی مطلوب ابزار دارد؛ همچنین )

 86/0(. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 2016

بود که پایایی آن مورد تأیید وا ع شد. برای بررسی 

اده شد. برای این  روایی این ابزار از روایی سازه استف

منظور تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این ابزار از  

 براز  مطلوبی برتوردار اس .

ی هوی  اجتماعی: برای سنجش   نامه ب( پرسش

 ,Caravanی کاروانی )هوی  اجتماعی، از پرسشنامه

گویه   67( استفاده شده اس . این مقیاس دارای 2014

تا  12ملی شامل )  ی ( هو1و دارای چهار زیر مقیاس 

 56ی  مذهبی )( هو3(، 33تا  40ی   ومی )( هو2( ، 1

دهی  ( اس . نمره57تا  67ی  جهانی )( هو4( و 41تا 

  کامالً پرسشنامه در مقیاس لیکرت و به صورت  

 3امتیاز(، بینابین ) 2) مخالفمامتیاز(،   1مخالفم )

  امتیاز( 5امتیاز( و کامالً موافقم ) 4امتیاز(، موافقم )

 335و حداکثر  67تواهد بود. حدا ل امتیاز ممکن 

هوی  اجتماعی در حد پایین،   67-112اس . نمرات 

هوی  اجتماعی در حد متوسط و نمرات   224-112

، هوی  اجتماعی در حد باال در نظر  224باالتر از 

گزار     0.91تا  0.58شود. پایایی درونی بین  گرفته می

وب ابزار دارد؛  شده اس  که نشان از پایایی مطل

(. در پژوهش حاضر ضریب Caravani, 2014همچنین )

به دس  آمد که ُمبّین پایایی این  91/0آلفای کرونباخ 

ابزار اس . برای بررسی روایی این پرسشنامه از روایی  

سازه و تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج تحلیل 

عاملی تأییدی نشاد داد که این ابزار از روایی مطلوبی  

 برتوردار اس .

شاگردی: جه     -ی معلمی رابطهپ( پرسشنامه

شاگردی از پرسشنامه مورای –سنجش رابطه معلم 

  17( استفاده شد که از Murray & Zvoch, 2010و زوویچ )

، 12، 15، 17) ارتباط گویه تشکیل شده و دارای سه بعد

 ،14، 16) ی(، بیگانگ1، 2، 3، 7، 13اعتماد ) (،4، 8، 9، 10، 11

ی کلی این متغیر ( اس  که در این پژوهش نمره5، 6

شود. مورای و زوویچ برای این پرسشنامه  بررسی می

ها به و برای هر کدام از مؤلفه 85/0ضریب پایایی 

گزار  کردند. در پژوهش   72/0و  84/0، 89/0ترتیب 

به دس  آمد که   89/0حاضر ضریب آلفای کرونباخ 

برای بررسی روایی این  مبین پایایی این ابزار اس .

پرسشنامه از روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده  

شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشاد داد که این 

ابزار از روایی مطلوبی برتوردار اس . برای تحلیل  

داده ها از رو  ضریب همبستگی و تحلیل 

 استفاده شده اس . SPSSافزار  رگرسیون با کم  نرم

 

 تحقیقهای  یافته

دتتر    آموزان دانشیفی از  توصدر بخش آمار 

نمونه پژوهش پرسیده شد که آیا دارای کامپیوتر  

تاپ( و یا گوشی هوشمند هستند که شخصی )لپ

از این افراد اعالم کردند که دارای گوشی   45/0

درصد اعالم کردند که دارای کامپیوتر    25هوشمند و 

این دو هم اعالم کردند که فا د   30/0شخصی و 

 وسیله هستند.

در بخش آمار استنباطی نیز با توجه به فرضیات  

مطرح شده و هدف پژوهش، به بررسی روابط بین  

، نتایج بررسی 1متغیرهای تحقیق پرداتته شد. جدول 

 دهد. را نشان می نرمال بودن متغیرهای پژوهش
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 یرهای پژوهش. نتایج بررسی نرمال بودن متغ1جدول 

 آماره متغیرها

 ویل -شاپیرو

 وضعی  کشیدگی چولگی داری سطح معنی اسمیرنوف-آماره کولموگروف سطح معناداری

 نرمال 17/0 41/0 63/0 22/0 62/0 88/0 هوی  ملی

 نرمال 17/0 55/0 36/0 22/0 64/0 88/0 هوی   ومی

 نرمال 17/0 39/0 88/0 20/0 59/0 87/0 هوی  مذهبی

 نرمال 17/0 58/0 22/0 21/0 35/0 88/0 جهانیهوی  

 نرمال 17/0 28/0 43/0 22/0 93/0 65/0 های اجتماعیاستفاده از شبکه

 نرمال 17/0 07/0 50/0 23/0 63/0 45/0 رابطه معلم و شاگرد

 

دهد،   نشان مي  1های جدول  گونه كه یافته همان

  و ویل -شاپیرومقدار سطح معناداری آزمون  

برای متغیرهای پژوهش  اسمیرنوف-کولموگروف

اس ؛ بنابراين فرض صفر پذیرفته   05/0تر از  بیش

دیگر توزیع متغیرها نرمال اس .   عبارت شود یا به مي

 (-2و  2شاتص چولگی و کشیدگی متغیرها بین )

صورت استنباطی و هم  بنابراین هم به  رار دارد؛

های توصیفی متغیرهای پژوهش  صورت شاتص به

، به بررسی 2از توزیع نرمال برتوردار هستند. جدول 

 پردازد. روابط بین متغیرهای پژوهش می

 

 . بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق2جدول 

ضریب بتا  وابستهمتغیر  متغیر مستقل

(β) 

 میانگین

(M) 

انحراف معیار 

(S.E) 

 آماره

F 

ضریب همبستگی 

(R) 

 مجذور

R 

 (R2) 

سطح معنی  

 داری

(Sig) 

-نتایج فرضیه

 ها

های استفاده از شبکه

 اجتماعی

 تأیید 001/0 36/0 60/0 32/8 567/0 53/2 60/0 هوی  ملی

 تأیید 001/0 59/0 77/0 43/7 028/0 75/2 77/0 هوی   ومی

 تأیید 001/0 24/0 49/0 10/9 229/0 60/2 49/0 هوی  مذهبی

 تأیید 001/0 34/0 59/0 15/8 258/0 57/2 59/0 هوی  جهانی

 

  -رابطه معلم

 شاگرد

 تأیید 001/0 54/0 74/0 23/4 024/0 80/2 74/0

 

های پژوهش در ادامه به بررسی فرضیه

 شود. میپرداتته  

بررسي   2بنا به نتایج جدول  ی اول:فرضیه

بر   ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهضریب 

دهد که این   ان نشان میآموز  دانش  ملی هوی 

برآورد شده اس . با  60/0ضریب مسير به میزان 

که برابر   (p-valueتوجه به مقدار شاتص جزئی )

01/0 P< شده اس  و همچنین عدد معناداری که

کمتر و از   05/0شده و به ترتیب از   32/8برابر با 

توان نتيجه گرف  که  باشند؛ مي بیشتر مي 96/1

دار  معنا  05/0اين ضريب مسير در سطح تطاي 

ی  اجتماع یها استفاده از شبکهاس ؛ يعني 

مثب  و   ان ارتباطآموز  دانش  ملی هوی  با مجازی

استفاده از  ارد؛ از این رو ارتباط داری دمعنی

  ملی هوی بر   ی مجازیاجتماع یها شبکه

ی اول استان ان دتتر متوسطهآموز  دانش

 شود.تراسان جنوبی معنادار و تأیید می

بررسي   2بنا به نتایج جدول  ی دوم:فرضیه

بر   ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهضریب 

که این  دهد   ان نشان میآموز  دانش   ومی هوی 

برآورد شده اس . با   77/0ضریب مسير به میزان 

که برابر   (p-valueتوجه به مقدار شاتص جزئی )

01/0 P< شده اس ؛ همچنین عدد معناداری که

کمتر و از   05/0شده و به ترتیب از   43/7برابر با 

توان نتيجه گرف  که اين   بیشتر هستند؛ مي 96/1

ار اس ؛ د معنا  05/0ضريب مسير در سطح تطاي 

 با ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهيعني 

-مثب  و معنی ان ارتباطآموز  دانش   ومی هوی 

 یها استفاده از شبکهداری دارد؛ از این رو ارتباط 

ان  آموز  دانش   ومی با هوی  ی مجازیاجتماع
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دتتر متوسطه اول استان تراسان جنوبی  

 شود.معنادار و تأیید می

بررسي   2بنا به نتایج جدول  فرضیه سوم:

بر   ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهضریب 

دهد که این   ان نشان میآموز  دانش  مذهبی هوی 

برآورد شده اس . با  49/0ضریب مسير به میزان 

که برابر   (p-valueتوجه به مقدار شاتص جزئی )

01/0 P< شده اس ؛ همچنین عدد معناداری که

 96/1کمتر و از   05/0به ترتیب از شده و   10/9برابر با 

توان نتيجه گرف  که اين   بیشتر هستند؛ مي

دار اس ؛  معنا  05/0ضريب مسير در سطح تطاي 

بر   ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهيعني 

-مثب  و معنی ان ارتباطآموز  دانش  مذهبی هوی 

 یها استفاده از شبکهداری دارد. از این رو ارتباط 

ان  آموز  دانش  مذهبی با هوی  یی مجاز اجتماع

ی اول استان تراسان جنوبی  دتتر متوسطه

 شود.معنادار و تأیید می

بررسي   2بنا به نتایج جدول  ی چهارم:فرضیه

بر   ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهضریب 

دهد که این   ان نشان میآموز  دانش  جهانی هوی 

  برآورد شده اس . با 59/0ضریب مسير به میزان 

که برابر   (p-valueتوجه به مقدار شاتص جزئی )

01/0 P< شده اس ؛ همچنین عدد معناداری که

کمتر و از   05/0شده و به ترتیب از   15/8برابر با 

توان نتيجه گرف  که اين   بیشتر هستند؛ مي 96/1

دار اس ؛  معنا  05/0ضريب مسير در سطح تطاي 

 بر ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهيعني 

-مثب  و معنی ان ارتباطآموز  دانش  جهانی هوی 

 یها استفاده از شبکهداری دارد از این رو ارتباط 

ان  آموز  دانش  جهانی هوی  با ی مجازیاجتماع

ی اول استان تراسان جنوبی  دتتر متوسطه

 شود.معنادار و تائید می

بررسي   2بنا به نتایج شکل  فرضیه پنجم:

بر  ی مجازیماعاجت یها استفاده از شبکهضریب 

دهد که این   شاگردی نشان می  -ی معلمرابطه

برآورد شده اس . با  74/0ضریب مسير به میزان 

که برابر   (p-valueتوجه به مقدار شاتص جزئی )

01/0 P< شده اس ؛ همچنین عدد معناداری که

کمتر و از   05/0شده و به ترتیب از   23/4برابر با 

توان نتيجه گرف  که اين   بیشتر هستند؛ مي 96/1

دار اس ؛  معنا  05/0ضريب مسير در سطح تطاي 

 با ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهيعني 

مثب  و   ان ارتباطآموز  دانششاگردی    -رابطه معلم

استفاده از  داری دارد؛ از این رو ارتباط معنی

  -رابطه معلم با ی مجازیاجتماع یها شبکه

ان دتتر متوسطه اول استان آموز  دانششاگردی  

 تراسان جنوبی معنادار و مثب  اس .

 

 بحث و نتیجه گیری

نقش هدف از انجام این پژوهش بررسی  

 هوی  در ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکه

ی اول ان دتتر متوسطهآموز  دانش  یاجتماع

استان تراسان جنوبی بود. نتایج پژوهش نشان  

 با ی مجازیاجتماع یها استفاده از شبکهداد که 

ان  آموز  دانش  ملی،  ومی، مذهبی و جهانی هوی 

ی اول استان تراسان جنوبی دتتر متوسطه

های   ارتباط دارد. این یافته همسو با پژوهش

(Shafiea, & et al, 2012; Soltani, 2016)   اس . در

توان عنوان  ها چنین میتبیین نتایج این فرضیه

های  کرد که مقوله هوی  اجتماعی با ورود شبکه

ای شد. جهان  مجازی، دچار تغییر و تحوالت عمده

مکانی، فرا زمان هایی چون: بیمجازی با تصیصه

بودن، تکثر داشتن،  ابلی  دسترسی همزمان به  
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شود. در ه از جهان وا عی جدا میطور نسبی و غیر 

-وا ع هنگامی که فردی به تعامل با دیگری می

پردازد، هوی  تود را به عنوان عضوی از جامعه 

کند؛ به عبارت دیگر، هوی  در بستر پیدا می

 شود. تعامالت اجتماعی تعریف می

های نوین ارتباطی، دگرگونی ظهور فناوری

انسانی ایجاد   اتارتباطبنیادینی را در تعامالت و 

کرده اس ؛ هوی  اجتماعی، بیش از هر گروهی،  

یابد؛ به این دلیل که در ارتباط با جوانان اهمی  می

-جوانی مرحله تکوین هوی  مستقل و استقالل

های اس . در این زمینه یکی از پدیده آنانیابی 

انکار نشدنی در جهان؛ از جمله کشور ما، گستر  

های اجتماعی  وتر و شبکهروزافزون کاربرد کامپی

توان گف  که میمجازی از سوی جوانان اس ؛  

که باشند، به نحوی    یا افراد کره تاکی در هر نقطه

رو هستند و ابعاد   با این تحوالت گسترده روبه

ای تح  گوناگون زندگی افراد به طور همه جانبه

نوین از جمله اینترن  و    یها تأثیر رسانه

زی  رار گرفته اس . از  های اجتماعی مجا شبکه

میان آحاد مل  ایران،  شر نوجوان و جوان 

بیشترین تأثیر را از این تحوالت پذیرا شده و به  

هویتی و گسیختگی در امر    یها نحوی دچار چالش

اند. در وا ع نوجوانان یکی از   گشته  یابی ی هو

ا شاری هستند که به دلیل تصوصیات   ینتر  مهم

بیشترین تأثیر را از این جوانی  یمربوط به دوره

نوین دیجیتالی پذیرا تواهند شد.   یها رسانه

های اطالعاتی و ارتباطی،  امروزه، گستر  فناوری

سیاسی، اجتماعی،   بر ابعاد مختلف زندگی بشر

فرهنگی، امنیتی و ا تصادی تأثیر گذاشته اس . با  

به   نیازی یکمرنگ شدن اهمی  زمان و مکان و ب

ر راری ارتباط، افراد به شکل  مکان مشترک برای ب

توانند در فضای مجازی، با  می  یتر  بسیار آسان

یکدیگر ارتباط بر رار کنند. این شکل جدید بر راری 

ارتباط، موجب تحول در فرهنگ و هوی  جوامع  

فرد از این    یرپذیری. بدون تردید، میزان تأثشود یم

پس هر شبکه  ؛محیط، صفر مطلق نخواهد بود

. کند یی  مطلوب تود را ترویج ماجتماعی، هو

، همه اجزای ی  شبکه اجتماعی که فرد  یطورکل به

با آن در تعامل اس ، در ضمیر ناتودآگاه فرد تأثیر  

. هوی  ارتباطی فرد نیز چیزی نیس  که  گذارد یم

  یها به ضمیر ناتودآگاه مرتبط نباشد. نگر 

و   گذاران یاس متفاوت از سوی مخاطبان، س

های اجتماعی و سعی   ه مقوله شبکهمردان ب دول 

در مسدود و محدود کردن میزان دسترسی به 

ها در برتی از جوامع از ی  سو و   برتی از این شبکه

های   گیری تحوالت و جنبش همچنین بروز و شکل

های اجتماعی  سیاسی و اجتماعی با چاشنی شبکه

ترین عناصر  از سوی دیگر. هوی  دینی از مهم

نی و همبستگی اجتماعی در  ایجاد کننده همگ

سطح جوامع اس  که طی فرایندی با ایجاد تعلق 

تاطر نسب  به دین و مذهب در افراد جامعه،  

گیری هوی   نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل

جمعی دارد؛ به عبارت دیگر، هوی  دینی موجب 

 . شود یتشابه سازی و تمایز بخشی م

امروزه، افزایش ارتباطات جهانی و 

، موجب ایجاد تغییرات فرهنگی شدن یجهان

بسیاری در جوامع مختلف شده اس  رواج 

گوناگون،  رار گرفتن در معرض   یها ارز 

مختلف از جمله عوامل    های یشو گرا ها یشهاند

تعلق تاطر به هوی  دینی  ییدکنندهتهد

تصوص در میان جوانان اس  در وا ع هوی    به

 ب( به وسیله دینی )افراد به ویژه نوجوانان متعا

طور که   شود. همان فرهنگی تهدید می تهاجم

کاستلز نیز جهان آینده را صحنه کارزار دو  درت  

 داند یمعتبر، یعنی جهانی شدن و هوی  م

(Eftekhari, 2001 گیدنز .)(Giddens, 1984 ) تأمل و

بازاندیشی در مورد هوی  را منحصر به دوران  

دنیای مدرن   یها . در متن چالشداند یمدرن م
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اس  که سن  و طبیع ، مرجعی  تود را از  

دس  داده و فرد در ی  فضای آکنده از اطالعات،  

 پردازد یپیوسته به تأمل در مورد هستی تویش م

(Cited in Nash, 2003.)   با توجه به رویکرد گیدنز

 یابی ی چنین گف  که فرد در جریان هو توان یم

طور تاص،  تود به طور عام و هوی  دینی به  

موجودی صرفاً منفعل و پذیرنده نیس ؛ بلکه به 

. این تفسیر بریده پردازد یتفسیر هوی  تویش م

بریده و منقطع نیس ؛ بلکه از مقداری ثبات و 

  توان یاستمرار برتوردار اس . بر این اساس، م

دوگونه هوی  دینی سنتی و مدرن را از یکدیگر  

عناصر ایجاد  ترین  متمایز کرد. هوی  دینی از مهم

کننده همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح 

جوامع اس  که طی فرایندی با ایجاد تعلق تاطر 

جامعه، نقش بسیار   به دین و مذهب در بین افراد

گیری هوی  جمعی دارد و   مهمی در ایجاد و شکل

به عبارتی، عملیات تشابه سازی و تمایز بخشی را 

الم و مذهب  دهد؛ به طور مثال، دین اس انجام می

شیعه، به طور همزمان ضمن ایجاد تشابه دینی  

ها را از سایر ادیان  در بین افراد جامعه ایران، آن

اما این مسئله از عامل دیگری نیز   سازد؛ یجدا م

و آن این اس  که چون در  گیرد یسرچشمه م

های اجتماعی   ما از اینترن ، شبکه  یجامعه

نطقی استفاده مجازی و ماهواره اکثراً به صورت م

ها و امکانات اطالعاتی و  شود و این رسانه نمی

جو  ارتباطاتی، بیشتر مروج فرهنگ مادی گر و لذت

و فردگرایانه غربی هستند؛ بنابراین در دوران  

کنونی، هوی  مبنا و معنای گذشته تود را از  

 یدس  داده اس ؛ در وا ع شدت و دامنه

 یا ندازها جدید به یها تغییرات هویتی در نسل

های   ها و بحران اس  که در برتی موارد چالش

هویتی را پدید آورده اس ؛ بنابراین، برتالف  

گذشته، فرایند انتقال هوی  در عصر   یها نسل

ها، باورها و  حاضر بیش از آنکه در زمینه ارز 

رفتارها و در ی  کالم، هویتشان از والدین، متأثر 

ساالن  ها، صنع  فرهنگ، هم باشد از رسانه

بسا از دیگر کشورها باشند،  نوجوانان دیگر که چه

برای مثال تحقیقات انجام شده   پذیرند؛ یتأثیر م

های گروهی، عاملی در  دهد که رسانه نشان می

 Javadiجه  کاهش هوی  اجتماعی بوده اس  )

Yeganeh & Azizi, 2008  نتایج ی  تحقیق دیگر .)

  ،ره و اینترن گواه بر این اس  که استفاده از ماهوا

شود که تود   سبب کاهش هوی  جنسیتی می

تغییر رفتار و نگر  به سم   ینشان دهنده

های جدید اس   و گرایش« الگوهای ناهنجار

(Arizi, Vahida, & Danesh, 2006.)   در این راستا با

های انکار شبکه یر ابلغتوجه به تأثیرگذاری 

و اجتماعی مجازی در هوی  اجتماعی نوجوانان 

ی  شود در جه  توسعهجوانان، پیشنهاد می

های اجتماعی ملی، فرهنگ ملی و دینی، شبکه

ها برای ی شوند و محتوای آنروزرسان بهتقوی  و 

 موردهای داتلی  ترغیب عضوی  افراد در شبکه

بیشتری  رار گیرد؛ همچنین به محققان  توجه

های شود که در تصوص نقش شبکهپیشنهاد می

، وایبر و ...( در  تلگراموظهور موبایل )اجتماعی و ن

گیری هوی  اجتماعی نوجوانان و جوانان به شکل

شناسی این   یبآسو حتی به  بپردازندپژوهش 

 های در روی نوجوانان نیز پرداتته شود.شبکه

  -ی معلمها نشان داد که بین رابطه یافته

های اجتماعی رابطه شاگرد با استفاده از شبکه

های ها با پژوهشاین یافته وجود دارد که

(Waigumo, 2013; Chan, 2014 همسویی دارد. از ،)

شود معلمان برای بهبود این رو پیشنهاد می

های  آموزان، نقش شبکه روابط تود با دانش
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گیری هوی  و روابط بین تود  اجتماعی را در شکل

ی و شاگردانشان در نظر داشته باشند و شیوه

نای نسل امروزی تغییر دهند. ارتباطی تود را بر مب

-تواند عامل مهمی در جه  جذب دانشزیرا می

آموزان به مطالب درسی باشد و باعث 

مند کردن ایشان به درس و  تودکارآمدی و عال ه

های به روز همچون  تحصیل از طریق فناوری

های اجتماعی باشد. چون تواسته یا  شبکه

ه اس  ناتواسته تکنولوژی وارد زندگی امروزی شد

و اگر بتوان از این تکنولوژی در جه  پیشرف  

ها استفاده  آموزان و به نفع آنتحصیلی دانش

توان نتایج مفید و کارایی را کسب کرد.  کرد، می

های آتی  شود پژوهش ها پیشنهاد میعالوه بر این

های  از طریق تحقیقات آزمایشی، نقش شبکه

  اجتماعی را در رفتار تحصیلی و روابط بین

 آموزان و معلمین بررسی نمایند. دانش

 

 تقدیر و تشکر

در این مجال الزم اس  از کلیه دبیران و  

آموزانی که نویسندگان را در امر این پژوهش  دانش

 اند، تشکر و  دردانی شود. یاری کرده

 

 تعارض منافع

گونه تعارض منافع توسط نویسندگان  هیچ

 بیان نشده اس .
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