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تاثیر شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی بر رویة تحصیلی
دانشآموزان
(مطالعه موردی :دانش آموزان متوسطة دوم ناحیه  1و  2زاهدان)


سعید محمدی صادق
چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی با رویه تحصیلی
دانش آموزان متوسطه دوره دوم نواحی آموزشی  8و  2زاهدان در سال  79میباشد .جامعه آماری
پژوهش حاضر ،کلیه دانش آموزان دختر و پسر متوسطه دوم زاهدان ( 81911نفر) میباشند .حجم
نمونه آماری بر اساس روش نمونهگیری تصادفی خوشهای و بر اساس جدول کرجسی ومورگان
 591نفر تعیین گردید .یافتهها حاکی از آن است که بین رفتارهای اجتماعی با رویه تحصیلی دانش-
آموزان متوسطة دورة دوم زاهدان رابطة معناداری وجود دارد؛ اما بین شبکههای اجتماعی با رویه
تحصیلی دانش آموزان متوسطة دورة دوم نواحی  8و  2زاهدان رابطة معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،رفتارهای اجتماعی ،رویه تحصیلی.

 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

(نویسنده مسئول)

sms@lihu.usb.ac.ir
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مقدمه

دنیای کنونی ما عصر تاختوتاز وسایل ارتباطجمعی ازجمله رادیو ،تلویزیون ،ماهواره،
تلفن همراه و اینترنت است .جوان امروز دیگر محدودیتهای گذشته را ندارد و هرلحظه
میتواند با هر نقطهای از جهان که بخواهد ارتباط برقرار کند .ورود به دنیای مجازی و یا
بهعبارتدیگر ،زندگی در محیطهای مجازی امری بدیهی به شمار میرود .شاخصهای مهم
رسانههای پستمدرن این است که بهراحتی در اختیار افراد با سبکها و هنجارهای مختلف
اجتماعی قرارگرفته و این امر بهمرور میزان کنترل خانوادهها و مدارس بر آموختههای نسل
جدید و نیز کیفیت و جهتگیریهای آموزشی و تربیتی خانوادهها ،مدارس و جامعه را متأثر
ساخته و جهانی با ویژگیهایی که ارتباطات رایانهای آن را ایجادکرده ،پدیدآمده است.
(سلیمانپور.)84-87 ،8572،
شبکههای اجتماعی را میتوان کاربرد گروهی ابزار آنالین و فنآوریهایی تعریف کرد
که مشارکت ،محاوره ،آزاداندیشی و اجتماعی شدن را در گروهی از کاربران تشویق و میسر
میکنند .رسانههای اجتماعی مجموعه کاربردهایی از ابزارهای نرمافزاری آنالین است و
شامل سایتهای شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،یوتیوپ ،توییتر ،تلگرام همچنین
سایتهای اشتراکرسان ،وبالگها ،پادکستها و غیره است .شبکههای اجتماعی نوین
بهعنوان یک رسانة تأثیرگذار در ایجاد فضایی باز و گسترده برای کاربران خود ،بهویژه
جوانان و نوجوانان نقش مهمی را ایفا کرده است (میلتون.)215-211 ،2184،
در طول دهه گذشته استفاده از رسانههای اجتماعی بهطور معنیداری افزایشیافته است
(مورنو و همکاران .)2182 ،با پیدایش شبکههای اجتماعی ،استفاده از این شبکهها جزء
جداییناپذیری از زندگی بسیاری از دانشجویان و دانشآموزان شده است و بر کلیه جوانب
زندگی آنان ،ازجمله میزان مطالعه ،عملکرد تحصیلی و سایر مهارتهای تحصیلی آنها ،تأثیر
مستقیم داشته است (کریچنر و همکار .)2181،بهطوریکه استفاده از وبسایتهای شبکه
اجتماعی ازجمله شبکههای اجتماعی فیسبوک وتوییتر بخشی از زندگی دانشجویان
ایاالتمتحده گشته است (جانکو و همکار.)52-887 ،2188،
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اگرچه در جامعه ما الگوهای خانوادگی مؤثر زیاد هستند ولی مشکالت در نبود این
الگوها خود را نمایان میسازند .نقش الگوی نادرست رفتارهای اجتماعی در شکلگیری
رفتارهای مقابلهای در نتایج بسیاری از پژوهشها برجسته است .درواقع گستره مشکالت
اجتماعی این افراد را میتوان در ضعف روابط بین فردی ،پایین بودن سطح توانایی ابراز
وجود و ناتوانی در بیان احساسات و فقدان رفتارهای مؤدبانه در تعامالت اجتماعی خالصه
کرد (تگالسی وراسمن .)66-69 ،2188،به بیانی دیگر اگرچه دستاوردهای بشر از صنعت
و فناوریهای نوین عالوه بر منافعی که برای بشر داشته و رفاهی که برای او به ارمغان آورده
است ،همواره آسیبهایی ر ا نیز به همراه داشته است .لذا پژوهشگر درصدد بررسی موضوع
تأثیر شبکههای اجتماعی و رفتارهای جمعی بر رویه تحصیلی دانش آموزان برآمده تا از این
طریق بتواند پیشنهادهای به مدیران ارشد آموزشوپرورش ارائه نماید.
اهمیت و ضرورت پژوهش :با ورود رسانههای نوین در خانوادهها و جامعه ،ارزشهای
افراد تحت تأثیر قرارگرفته و موجب شده شاهد تغییراتی در رفتار و گفتمان نسل جوان
باشیم .در جامعه امروز ،گرایش به رسانههای تعاملی و استفاده از آن ،چنان رایج شده است
که بیشتر جوانان و اعضای خانواده ،رایانه شخصی ،تلفنهای همراه هوشمند و تبلت داشته
و افراد بخش زیادی از وقت خود را در استفاده از رسانههای اجتماعی سپری میکنند.
این موضوع باعث کاهش تعامالت واقعی افراد با یکدیگر شده و احساس مسئولیت و
دلبستگی بین اعضای یک خانواده و جامعه را کمرنگ میکند .به دلیل استفاده زیاد جوانان
از رسانههای نوین ،نویسنده این مقاله تالش میکند با انجام پژوهشی تأثیر رسانههای
اجتماعی را بهعنوان یکی از ابزارهای جهانیشدن ،بر ارزشهای خانوادگی ،دینی ،اجتماعی
و فرهنگی جوانان مورد کنکاش قرار دهند (رسولزاده.)61-74 ،8575،
شبکههای اجتماعی را گونهای از رسانههای اجتماعی میدانند که امکان دستیابی به
شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراکگذاری محتوا در اینترنت را فراهم آوردهاند.
اینترنت و سرویسهای ارائهشده در قالب آن ،درعینحال که ابزار مفیدی برای کسب و
تبادل اطالعات است اما میتواند مخرب نیز باشد؛ بهبیاندیگر ،رسانههای اجتماعی ابزار
قدرتمندی است که هم میتواند باعث فساد گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد علمی،
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فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و جوانان را فراهم آورد .بررسی هانشان دادهاند که اینگونه
وسایل تنها تأثیر منفی بر روی تحصیل دانشآموزان ندارد و در برخی موارد به آنها در
مسائل آموزشی کمک هم میکند .ولی نکتة قابلتوجه اینکه تأثیر منفی آنها بر روی دانش
آموزان متأسفانه بیشتر از تأثیر مثبت آنهاست .اما این تأثیرها نیز بهدرستی و با روشهای
علمی در ایران موردبررسی قرار نگرفته است .چراکه در عرصه سیاستگذاری فضای مجازی
بهویژه رسانههای جدید توجه چندانی به نیازهای ارتباطی مخاطبان ایرانی در پیوستن به
رسانههای اجتماعی نشده است .در حقیقت نگاه منفی به تحوالت فناوری در عرصه
رسانههای جدید و بیتوجهی به نیازهای ارتباطی مخاطبان نهتنها ما را از شناخت علمی
اینگونه نیازها دور میکند ،بلکه زمینه را برای تأثیرگذاری این شبکهها که بسیاری از مواقع
همسو با منافع ملی ما نیست فراهم میآورد(.کیا و مرادآبادی .)818-282 ،8578 ،لذا با
توسعه روزافزون وسایل ارتباطی ،بخصوص اینترنت و گسترش استفادهکنندگان از این
رسانهها ،رسوخ و درهم تنیدگی این رسانه در زندگی انسانها بیشتر میشود و تأثیری که
این رسانهها بر رفتار بشر برجای میگذارد ،شدیدتر میگردد .بنابراین شناخت فضای
مجازی ،کارکردها و اثراتی که بر روابط و تعامالت افراد میگذارد ،الزم و ضروری به نظر
میرسد ،ازآنجاییکه تعداد بیشماری از کاربران این رسانهها جوانان و نوجوانان (دانش
آموزان) میباشند ،انجام تحقیقات جدی ،در این زمینه غیرقابلاجتناب به نظر میآید از طرفی
با توجه به بافت فرهنگی و اقلیمی جامعه آماری حاضر ،به دلیل مجاورت و نزدیکی به مرز
و تبعاتی که برای منطقه داشته و نیز به دلیل آنکه تحقیقاتی از این سنخ در زاهدان انجام
نپذیرفته است ضرورت انجام تحقیقاتی ازایندست را دوچندان نمایان میسازد .بنابراین این
تحقیق بر آن است تا به تأثیر شبکههای اجتماعی و رفتارهای جمعی بر رویة تحصیلی
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم زاهدان همت گمارد .و درصدد پاسخ به این فرضیه اصلی
است که بین رفتارهای جمعی و شبکههای اجتماعی با رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه
دوره دوم ناحیه  8و  2زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد و فرضیه های فرعی زیر را هم
مورد بررسی قرار می دهد:
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-8بین شبکههای اجتماعی و رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه  8و 2
زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2بین رفتارهای جمعی و رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه  8و 2
زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد.
-5بین شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه دوم نواحی  8و
 2زاهدان رابطه وجود دارد.
مبانی و مفاهیم نظری پژوهش نظری

شبکههای اجتماعی :مجموعه کاربردهایی از ابزارهای نرمافزاری آنالین است و شامل
سراچههای شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،یوتیوب ،توییتر ،تلگرام و همچنین سایتهای
اشتراک رسان ،وبالگها ،پادکستها و غیره است(میلتون.)2184،
رفتارهای اجتماعی :فرهنگ قانون مداری ،ارزشهای اعتقادی ،روابط بین فردی
(خانوادگی و مدرسهای) و هویت اجتماعی و ترجیحات در استفاده از شبکههای اجتماعی
را میتواند شامل شود (نمازیان.)46 ،8571،
رویه تحصیلی :مجموعه رفتارهای تحصیلی است که در دو بعد پیشرفت تحصیلی و یا
پسرفت تحصیلی در زمینه کسب معلومات نشان داده میشود .البته این عملکرد میتواند در
ارتباط با عوامل دیگر تحصیلی از قبیل فعالیتهای کالسی و ارتباط با همکالسها نیز ،نشان
داده شود (شاوران و همکاران.)8519،849 :
عصر مجازی :متخصّصان پیشبینی مینمایند حدود  21سال دیگر موج چهارم یعنی عصر
مجازی شدن فرا خواهد رسید .در این عصر اکثر امور جامعه بهصورت مجازی انجام خواهد
شد .شهرهای الکترونیکی ایجادشده و افراد برای انجام امور زندگی نیازی به حضور فیزیکی
ندارند .مثالً برای خرید یک کاال از هر نقطة جهان نیاز به حضور خریدار و فروشنده در یک
مکان ثابت نخواهد بود .برای آموختن دانش نیازی به رفتن به مدرسه یا دانشگاه مانند آنچه
در حال حاضر وجود دارد ،نیست .یک استاد میتواند همزمان به هزاران دانشجو در سراسر
جهان درس بدهد و حضور او بهقدری طبیعی باشد که دانشجو حضور استاد را در منزل
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خود درک کند و با او تعامل داشته باشد .امروز دیگر عصر مجازی یک وهم یا خیالبافی با
ظاهر علمی نیست و باور وقوع آن قطعی و زمان فراگیر شدن آن نیز حتمی و نزدیک است؛
زیرا برخالف موجهای اوّل و دوّم که برخاستن و عبور کردنشان هزاران سال به درازا کشید،
موج سوم در کمتر از پنجاه سال به اوج خود رسیده و تا چند سال دیگر ،جای خود را به
موج چهارم خواهد داد .رویکردهای نوین به برنامهریزی آموزشی در عصر اطالعات،
چالشها ی متعددی را برای عرصه تعلیم و تربیت در قرن بیست و یکم ایجاد نموده است.
برخی از این چالشها عبارتاند از:
جهانی شدن-تغییر مفهوم سواد-رشد سریع و تصاعدی دانش-تغییرات سریع اهداف
آموزشی-آیندة نامشخص-تمرکززدایی ،باید پذیرفت که عرصة تعلیم و تربیت به دلیل
پیچیدگیهای ذاتی نیازمند تأمل و تدبر بیشتر در شناخت سطوح و وجوه گوناگون،
فرصتها و تهدیدهای ناشی از ظهور و کاربرد این فنّاوری است .قیاس این عرصة خطیر و
حسّاس با سایر عرصههای حیات بشری قیاس معالفارق است و نباید نگران تأخیر نسبی در
ورود این فنّاوری به عرصه تعلیم و تربیت بود (آصفی املشی.)88-29 ،8511 ،
سواد رسانهای :همزمان با ورود به قرن  ،28نسل امروز و فردا برای جذب فرصتها و
دفع تهدیدهای ناشی از این پدیده به این درک نیاز خواهند داشت که رسانههای جمعی
چگونه بر جامعه تأثیر میگذارند .مسلماً آنکسی که توانایی دسترسی ،ارزیابی و تحلیل
انتقادی پیامهای ارتباطی (سواد رسانهای) را داشته باشد ،بهتر میتواند به این درک برسد.
درکی که تنها از رهگذر تکامل سواد رسانه تحقق مییابد .زیرا سواد رسانهای مهارتهای
الزم را برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانهها میآموزد و درعینحال دیدگاهی
تحلیلی و نقادانه نسبت به پیامهای رسانهای فراهم میکند .باوجودی که سواد رسانهای
پرسشهای انتقادی را در خصوص تأثیرات رسانهها پدیدآورده ،حدفاصل آن ،این است که
مخاطبان رسانهها را در برابر آثار سوءرسانهای محافظت نموده و آنان را در کنترل آنچه
میبینند ،میشنوند و میخوانند توانمند سازد( .کیا.)8575،
رسانههای اجتماعی :استفاده از رسانههای اجتماعی نخستین بار در جوالی  2116آغاز
شد .رسانههای اجتماعی تسهیلکنندة گفتوگوها و کنشهای متقابل آنالین بین گروههای
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مردمی است .از مزایای استفاده از رسانههای اجتماعی در فعالیتهای پژوهشی
مشاهدهپذیری باال در موتورهای جستوجوگر است .در ادامه به برخی از انواع رسانههای
اجتماعی اشاره میشود (باقری .)581 ،8519 ،رادیو ،تلویزیون ،سینما ،تئاتر ،کتاب و
نشریات گونههایی از رسانههای گروهی یا جمعیاند ،اما رسانههای گروهی و رسانههای
اجتماعی دو مقولة متمایز از یکدیگرند و نمیتوان آنها را معادل و مترادف با یکدیگر به
کاربرد .درواقع ،رسانهها در حال گذار از مرحلة رسانههای گروهی به رسانههای اجتماعیاند
(افتاده.)54-49 ،8517 ،
رسانههای اجتماعی مجموعة متنوع و گستردهای از وبگاهها و ابزارهای اینترنتی را
شامل میشوند و اغلب مشتریان روزانه از گونههای مختلف آنها اعم از شبکههای اجتماعی،
وبالگها ،ویکیها ،و ...استفاده میکنند .رسانههای اجتماعی نمونههایی از وب  2هستند
(متیوز .)2182 ،وب  2امکان تعامل دوطرفه را فراهم میکند .به همین دلیل ،وب  2را بهمنزلة
بستری برای تکامل رسانههای اجتماعی میدانند .در عصر حاضر که وبگاهها و ابزارهای
اینترنتی گسترشیافتهاند ،رسانههای اجتماعی را «رسانههای آنالین» نیز مینامند .همچنین،
افرادی که از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند بهعنوان «مشتریان آنالین» شناخته میشوند
(جلیل پور.)26-45 ،8574 ،
زانگ و گراتزل ( )2181اظهار داشتهاند ازآنجاکه تعریفی رسمی از رسانههای اجتماعی
وجود ندارد ،میتوان فهمید که رسانههای اجتماعی کاربردهای مبتنی بر اینترنتاند که
محتوای تولیدشدة مصرفکننده را انتقال میدهند و اثر رسانهای مصرفکنندگان را که
متناسب با تجارب آنان ایجاد و بایگانی میشود و برای دسترسی آسان دیگر مصرفکنندگان
در محیط آنالین به اشتراک گذاشته میشود شامل میشوند .محتوای تولیدشدة این رسانههای
اجتماعی شامل منابع متنوع پدید آمده از اطالعات آنالین است که مصرفکنندگان بهقصد
آموزش و یادگیری خدمات ،محصوالت ،برندها و غیره ایجاد و ابداع و استفاده کردهاند.
اساس این کارکردها و کاربردها فنآورانه بوده و مبتنی بر وب  2ساختهشدهاند که اجازه
ایجاد و تغییر در محتوا را به کاربران میدهند (شمسی ،مهناز.)62-97 ،8574 ،
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شبکههای اجتماعی :افراد اغلب برای دستیابی به اطالعات ،منابع و موقعیتها به روابط
شخصی و نزدیکان خود متکی هستند .این روابط ،شبکة اجتماعی فرد را تشکیل میدهد و
آن بهنوبه خود سیستم اجتماعی را به وجود میآورد .دانشمندان اجتماعی از مفهوم شبکة
اجتماعی برای اشاره به سیستم پیچیدة روابط بین افراد در سیستم اجتماعی استفاده کردهاند.
شبکة اجتماعی یا منبع تولیدکنندة سرمایة اجتماعی ،ترکیبی از کنشگران (کنشگران لزوماً
افراد نیستند ،بلکه سازمانها و گروهها را نیز دربرمی گیرند) و روابط بین آنهاست؛
بهعبارتدیگر ،شبکة اجتماعی ،الگویی از روابط است که کنشگران را به هم متصل میکند.
شبکة اجتماعی را میتوان مجموعهای از افراد یا سازمانها یا مجموعههای دیگر اجتماعی
دانست که از طریق روابط اجتماعی مانند دوستی ،همکار بودن یا تبادل اطالعات با یکدیگر
مرتبط میشوند .بدین ترتیب ،شبکة اجتماعی ،الگویی ارتباطی است که مردم را به هم متصل
میکند و یا پیوندهایی است که افراد را با گروههایی از مردم مرتبط میسازد (شارع
پور.)891 ،8578،
مشتریان میتوانند از طریق عضویت در شبکههای اجتماعی ،پروفایلها و صفحات
شخصی برای خودشان بسازند و از این طریق با دوستانشان در ارتباط باشند .از طریق
شبکههای اجتماعی میتوانند به جذب مشتریان بالقوه و بالفعل اقدام و آنها را برای عضویت
دعوت کنند .فیسبوک و مای اسپیس دو نمونه از معروفترین شبکههای اجتماعیاند که
مشتریان میلیونی دارند .میتوانند در این دو شبکة اجتماعی به ترویج و تبلیغ محصوالت و
خدمات بپردازند .شبکههای اجتماعی بهمنزلة وسیلهای برای دسترسی و تشویق و ترغیب
خدمات ،برنامهها ،منابع جدید و ارائة اطالعات عمومی استفاده میشود (استینر ،2117 ،نقل
در ماکری .)2181 ،در میان شبکههای اجتماعی ،فیسبوک یکی از فناوریهای عالی است
که در میان فعالیتهای بازاریابی گنجانیده شده است .ازاینرو ،فیسبوک فرصتی عالی را
بهمنظور بهرهوری از امکانات آن در بازاریابی و مراکز اطالعاتی فراهم میکند .در بیشتر
مطالعات ،قابلیتهای فیسبوک در فعالیتهای تشویقی و ترغیبی برای رؤیت پذیری
مناسبترین گزینه است .یکی از ویکیهای مشهور ،ویکیپدیا ،دانشنامة آزاد آنالین ،است
که در آن مشتریان به تولید و ویرایش مقاله مشغولاند .افراد میتوانند از ویکی بهمنزلة
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ابزاری برای پروژهها استفاده کنند و از طریق فراخوان در رسانههای اجتماعی ،مشتریان را
در پروژهها و فعالیتها مشارکت دهند .همچنین ،از طریق این ابزار رسانهای میتوان
محصوالت و خدمات را به مشتریان معرفی کرد( .جلیل پور.)8574 ،
رسانههای اجتماعی و تغییر رفتار و رویه تحصیلی :با پیدایش شبکههای اجتماعی،
استفاده از این شبکهها جزء جداییناپذیری از زندگی بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان
شده است و روی کلیه جوانب زندگی دانشجویی ،ازجمله میزان مطالعه ،عملکرد تحصیلی
و سایر مهارتهای تحصیلی آنها ،تأثیر مستقیم داشته است (کریچنر.)59-41 ،2181،
همچنین با کاربست شبکههای مجازی عملکرد چندتکلیفی و چندگانه داشتن دانشجویان نیز
افزایشیافته است .چنانکه یافته تحقیقی اشاره دارد که یکپنجم از افراد موردبررسی آنان
درحالیکه در کالس درس هستند ،بهطور مداوم از فیسبوک استفاده میکنند
(بوراک .)2182،دریک مطالعه زمینهای بزرگ از دانشجویان چندین دانشگاه در آمریکا نشان
داده شد که  78درصد از دانشجویان از سایت شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده میکنند
(جمیل پترسون.)2116،دانشجویان دانشگاههای مختلف و دانش آموزان مقطع متوسطه از
شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزاری ارتباطی استفاده میکنند(هانسون وهمکاران-51 ،2188،
.)22
پیشینه تحقیق

در پژوهشی که فرزانه (  )8-22 ،8574با عنوان " بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی (موردمطالعه :دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم
شهر بابل)» انجام داد؛ نتایج نشان میدهد :که بین گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی
برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .میانگین گرایش به شبکههای
اجتماعی مجازی در بین دانش آموزان با پایگاه اقتصادی اجتماعی پایین کمتر از دانش
آموزان با پایگاه اقتصادی اجتماعی باال است .بین متغیرهای میزان اعتماد اجتماعی و
دیدگاههای خانواده با میزان گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی رابطه مثبت و مستقیم
وجود دارد .هر چه دیدگاههای خانواده منفیتر باشد ،میزان گرایش به شبکههای اجتماعی
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مجازی کمتر میشود .بین میزان اعتقادات با گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی رابطه
منفی وجود دارد .تحلیل رگرسیونی نشان میدهد که  51/7درصد از تغییرات میزان گرایش
به شبکههای اجتماعی مجازی به متغیرهای مستقل مربوط میشود و متغیرهای میزان اعتماد
اجتماعی ،دیدگاه خانواده نسبت به شبکههای اجتماعی مجازی و پایگاه اقتصادی اجتماعی
تأثیر بیشتری دارند .با توجه به نتایج تحلیل مسیر مجموع تأثیرات مستقیم و تأثیر غیرمستقیم
برابر با  -1/21بوده و متغیر اعتماد اجتماعی با  -1/41بیشترین تأثیر را دارد.
پارکر و آشر ( )688 ،2188در پژوهشی با عنوان " بررسی تأثیر نارسایی در مهارت
اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان " و باهدف سنجش میزان تأثیر مهارتهای
اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر پونا مدعی است ،بررسیهای
متعدد نشان میدهد نارسایی در مهارت اجتماعی تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش
آموزان میگذارد ،مشکالت یادگیری را تشدید میکند و غالباً به بروز مشکالت سازگاری
منجر میشود.
عزیزی نژاد و جناآبادی ( )284-281 ،8576در پژوهشی با عنوان تأثیر چرتکه بر
خالقیت و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدایی به این نتیجه رسیدند که آموزش با
استفاده از ابزارهای جانبی همچون چرتکه در درس ریاضی نسبت به روش سنتی بر خالقیت
و مؤلفههای آن و نیز بر خودکارآمدی دانش آموزان در درس ریاضی تأثیرگذار بوده ،زیرا
لمس و دیدن با تصور مفاهیم توأم گردیده است و موجبات تأثیر بر پیشرفت تحصیلی و
رویه تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم گردیده است .در این پژوهش محققان پس از آزمودن
تحلیل کواریانس پسآزمون خودکارآمدی سطح معنیداری برای پیشآزمون و گروه
موردنظر sig=1/118محاسبه کردند .که نشان میداد تدریس با چرتکه در خالقیت (سیالی،
انعطافی ،ابتکار و بسط) دانش آموزان مؤثراست.
سبحانینژاد و فتحی واجارگاه ( )27-11 ،8511در تحقیقی که روی  121نفر (91
نفرمدیرمدارس متوسطه 811،نفردبیرمدارس متوسطه و  511نفر دانش آموزان) استان گیالن
انجام شد به این نتیجه رسیدند که میانگین کل نظرات هر سه گروه پاسخگو در خصوص
راهکارهای آموزش مدیریتی ،ساختاری ،انگیزشی و تفریحی دربکارگیری و توسعه فنآوری
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اطالعات و ارتباطات در مدارس دوره متوسطه درحد باالتر از متوسط بوده است .نتایج این
تحقیق ضمن تائید پژوهشهای انجامشده قبلی ازجمله :پژوهش سویین وکاچال ( )8777در
خصوص بهرهگیری از انواع برنامههای تفریحی و انگیزشی بهمنظور ایجاد گرایش مثبت در
دستاندرکاران آموزشوپرورش بهمنظور بهرهگیری از پدیده فنآوری اطالعات میباشد و
تأثیر راهکارهای تفریحی را در حد باالتر از متوسط ارزیابی نمودند.
روش شناسی پژوهش

روش تحقیق :تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات
توصیفی و از نوع همبستگی میباشد.
جامعه و نمونه تحقیق :جامعه آماری پژوهش حاضر ،دانش آموزان دختر و پسر متوسطه
دوره دوم شهر زاهدان میباشند که بر اساس آمار اخذشده از اداره کل آموزشوپرورش
سیستان و بلوچستان تعدادشان  81911نفر میباشد.
جدول شماره ( :8توزیع جامعه آماری برحسب ناحیه آموزشوپرورش و جنسیت)
ناحیه یک

ناحیه دو

جمع کل

دخترانه

2486

5191

1416

پسرانه

2569

2149

1284

جمع کل

4915

1789

81911

حجم نمونه آماری بر اساس روش نمونهگیری تصادفی خوشهای (برحسب مناطق
آموزشی ،نوع آموزشگاه و جنسیت) وبر اساس جدول کرجسی ومورگان  591نفر میباشد.
در مرحله جمعآوری دادهها از نمونه موردمطالعه ،سعی محقق بر این بوده است تا نمونه
انتخابی ،معرف کل جامعه آماری باشد.
جدول شماره ( :2توزیع نمونه آماری برحسب ناحیه آموزشوپرورش و جنسیت)
ناحیه یک

ناحیه دو

جمع کل

دخترانه

11

819

872

پسرانه

15

811

815

جمع کل

861

219
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روش گردآوری اطالعات :در این تحقیق از دو روش برای گردآوری دادهها استفاده
شدهاست .8 :روش کتابخانهای :درروش گردآوری اطالعات به سبک کتابخانهای ،از کتب،
مقاالت ،اسناد و سایتهای اینترنتی مرتبط استفاده خواهد شد .در روش کتابخانهای ،محقق
بهمنظور تدوین ادبیات نظری و پیشینه از منابع موجود (کتاب ،مقاله ،پایاننامه و )...استفاده
مینماید.
-2روش میدانی :در این روش (تحقیقات میدانی) برای پاسخ دادن به سؤاالت پژوهشی
معموالً سراغ افراد مطلع رفته و با آنها به گفتگو یا مصاحبه میپردازیم.
ابزار گردآوری دادهها :در این پژوهش محقق از سه پرسشنامة شبکههای اجتماعی،
رفتارهای اجتماعی و پرسشنامه عملکرد تحصیلی استفاده کرده است -8 .پرسشنامه
شبکههای اجتماعی 81 :سؤال چندگزینهای -2پرسشنامه رفتارهای اجتماعی 61 :سؤال با
طیف لیکرت پنج گزینهای  5-پرسشنامه رویه تحصیلی 21 :سؤال با طیف لیکرت پنج
گزینهای و سؤاالتی در مورد ویژگیهای جمعیتشناسی دانش آموزان ( 9سؤال).
پرسشنامهها محقق ساخته بوده و روایی و اعتبار آن سنجیده و سپس اجرا شده است.
جدول شماره ( :5مشخصات ابزار گردآوری دادهها)
پرسشنامه
ویژگیهای جمعیتشناسی

تعداد گویهها
9

مقیاس
اسمی

روایی
اعتبار محتوایی

پایایی (ضریب الفا)
-

دانش آموزان
پرسشنامه شبکههای اجتماعی

81

اسمی

اعتبار محتوایی

1.78

پرسشنامه رفتارهای اجتماعی

61

فاصلهای

اعتبار محتوایی

1.97

پرسشنامه رویه تحصیلی

21

فاصلهای

اعتبار محتوایی

1.11

روشهای آماری :برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده
میشود .در آمار توصیفی از شاخصهایی همچون جداول توزیع فراوانی ،نمودارها ،میانه،
میانگین ،انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون متناسب با دادهها ،ضریب همبستگی
پیرسون استفاده گردید.
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یافتههای پژوهش
توصیف ویژگیهای فردی مربوط به آزمودنیها

توزیع فراوانی جنسیت :با توجه به جدول زیر  858نفر ( 51درصد) پسر و  245نفر
( 61درصد) دختر میباشند و بیشترین فراوانی مربوط به دختران است.
جدول  :4توزیع فراوانی و فراوانی درصدی جنسیت پاسخگویان
جنسیت
پاسخگو

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد فراوانی

پسر

858

%51

51

دختر

245

%61

811

کل

594

%811

بدون پاسخ

8

توزیع فراوانی سن :با توجه به جدول زیر سن  29نفر ( 9/4درصد)  81سال 861،نفر
( 45/1درصد)  86سال 861،نفر ( 46درصد)  89سال و  81نفر ( 2/1درصد)  81سال دارند
و بیشترین فراوانی مربوط به  89سال است.
جدول  :1توزیع فراوانی و فراوانی درصدی سن پاسخگویان
سن
پاسخگو

درصد فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد فراوانی

 81سال

29

%9/4

9/4

 86سال

861

%45/1

18/2

 89سال

861

%46

79/2

 81سال

81

%2/1

811

کل

561

811

بدون پاسخ

81
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توزیع فراوانی پایة تحصیلی :با توجه به جدول زیر  896نفر ( 47/7درصد) در کالس
دهم و  891نفر ( 11/8درصد) در کالس سوم دبیرستان مشغول به تحصیل میباشند .بیشترین
فراوانی مربوط به پایة دهم است.
جدول  :6توزیع فراوانی و فراوانی درصدی پایة تحصیلی پاسخگویان
پایة تحصیلی
پاسخگو

فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

دهم

896

%47/7

47/7

سوم دبیرستان

891

%11/8

811

کل

518

%811

بدون پاسخ

24

توزیع فراوانی رشتة تحصیلی :با توجه به جدول زیر  78نفر ( 26درصد) از پاسخگویان
رشتة ریاضی فیزیک 255 ،نفر ( 66/6درصد) علوم تجربی 21 ،نفر ( 9/8درصد) علوم انسانی
و  8نفر ( 1/5درصد) کار و دانش هستند .بیشترین فراوانی مربوط به علوم تجربی میباشد.
جدول ( :)9توزیع فراوانی و فراوانی درصدی رشتة تحصیلی پاسخگویان
رشتة تحصیلی
پاسخگو

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

ریاضی فیزیک

78

%26

26

علوم تجربی

255

%66/6

72/6

علوم انسانی

21

%9/8

77/9

کار و دانش

8

%1/5

811

کل

511

%811

بدون پاسخ

21

تحلیل استنباطی دادهها

817
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آزمون فرضیهها

فرضیة اصلی :بین رفتارهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی با رویه تحصیلی دانش
آموزان متوسطة دورة دوم شهر زاهدان رابطة معناداری دارد.
جدول  -1بررسی رابطة رفتارهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی و عملکرد تحصیلی
رویه تحصیلی
شبکههای جمعی

رفتارهای اجتماعی

رویه تحصیلی

رفتارهای اجتماعی

شبکههای اجتماعی

ضریب پیرسون

1/114

1/12

8

سطح معناداری

1/74

1/92

-

تعداد

252

861

244

ضریب پیرسون

1/21

8

1/12

سطح معناداری

1/111

-

1/92

تعداد

225

251

861

ضریب پیرسون

8

1/21

1/114

سطح معناداری

-

1/111

1/74

تعداد

551

225

252

با توجه به جدول  1و سطح معناداریهای بهدستآمده تنها بین رفتارهای اجتماعی و
رویه تحصیلی رابطه وجود دارد.
جدول  :7رگرسیون رفتارهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی با رویه تحصیلی دانش آموزان
آمارههای رگرسیون
ضریب همبستگی

26/1

ضریب تعیین

19/1

ضریب تعیین تعدیلشده

11/1

ضریب تعیین  1/19است که نشان میدهد رفتارهای اجتماعی و شبکههای اجتماعی 9
درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی را بیان میکنند .چون تفاوت ضریب تعیین و ضریب
تعیین تعدیلشده کم است نشان میدهد که متغیرهای مستقل که به مدل اضافهشدهاند
بهدرستی انتخابشدهاند.
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جدول  :81آنالیز واریانس مدل رگرسیون

مدل
خطا
کل

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

معناداری

91/8

2

17/1

72/1

115/1

25/26

811

81/1

21/14

819

سطح معناداری جدول آنالیز واریانس نشان میدهد که مدل معنادار است)p<0.05(.
جدول  :88ضرایب رگرسیونی مدل رگرسیون
بتا

انحراف استاندارد

آماره تی

معناداری

ثابت

18/2

57/1

85/1

111/1

رفتارهای اجتماعی

56/1

81/1

59/5

118/1

شبکههای اجتماعی

14/1

19/1

17/1

11/1

با توجه به سطح معناداریهای جدول فوق ،بین رفتارهای اجتماعی با رویه تحصیلی
دانش آموزان متوسطة دورة دوم شهر زاهدان رابطة معناداری دارد( ،سطح معناداری از 11/1
کمتر است) و رابطة آنها مستقیم است؛ اما بین شبکههای اجتماعی با عملکرد تحصیلی
دانش آموزان متوسطة دورة دوم شهر زاهدان رابطة معناداری ندارد(.سطح معناداری از 11/1
بیشتر است)
آزمون فرضیه اول :بین شبکههای اجتماعی و رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم
ناحیه  8و  2زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  -82بررسی رابطة شبکههای اجتماعی و رویه تحصیلی
متغیر
رویه تحصیلی

شبکههای اجتماعی
فراوانی

ضریب پیرسون

سطح معناداری

252

1/114

1/74

با توجه به سطح معنیداری که از  1/11بیشتر است ،بین دو متغیر رابطهای وجود ندارد
و این دو متغیری بر هم تأثیری ندارند؛ بنابراین فرض تحقیق رد میشود یعنی بین شبکههای

868
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اجتماعی و رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر زاهدان رابطه معنیداری
وجود ندارد.
آزمون فرضیه دوم :بین رفتارهای اجتماعی و رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره
دوم شهر زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول  ،85بررسی رابطة رفتارهای اجتماعی و رویه تحصیلی
رفتارهای اجتماعی

متغیر
رویه
تحصیلی

فراوانی
225

ضریب پیرسون
1/21

سطح معناداری
1/111

با توجه به سطح معنیداری که از  1.11کمتر است ،فرض تحقیق تأیید میشود یعنی
بین رفتارهای اجتماعی و رویه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر زاهدان رابطه
معنیداری وجود دارد؛ چون ضریب پیرسون مثبت است رابطة دو متغیر مستقیم است .درواقع
هرچه رفتارهای اجتماعی بهتر باشد عملکرد تحصیلی نیز بهتر میشود.
آزمون فرضیه سوم :بین شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه
دوم ناحیه  8و  2زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول -84بررسی رابطة شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی
متغیر
شبکههای اجتماعی

رفتارهای اجتماعی
فراوانی

ضریب پیرسون

سطح معناداری

861

1/12

1/92

با توجه به سطح معنیداری که از  1.11بیشتر است ،فرض تحقیق رد میشود یعنی بین
شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان متوسطه دوم نواحی  8و  2زاهدان
رابطه معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

تغییراتی که امروزه درجگان ،جریان دارد و جوامع و فرهنگهای مختلف را بیش از
همة اعصار گذشته به هم وابسته میسازد .همراه با شتابگرفتن ضربآهنگ تغییر ،آنچه
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دریک نقطه از جهان روی میدهد میتواند بهطور مستقیم برجاهای دیگر تأثیر بگذارد .به
دلیل شکلهای نوین ارتباطات الکترونیکی ،همة ما از" حیات خلوتهای یکدیگر"باخبریم،
بسیار بیشتر ازآنچه نسلهای گذشته بودند(چاوشیان.)8517 ،
نتایج فرضیه اصلی نشان داد که " بین رفتارهای اجتماعی با رویه تحصیلی دانش
آموزان متوسطة دورة دوم زاهدان رابطة معناداری وجود دارد( ،سطح معناداری از 1/11
کمتر است)» .یافتههای پژوهشی سیفاللهی ( ،)8572زارع ( ،)8578وین برگر ( )2181و
ایوانز ( )2185با یافته تحقیق حاضر همسو میباشد .در تبیین این امر دالیل متعددی را
میتوان بر تائید این نتایج برشمرد .چراکه رفتار و تعامالت افراد در دنیای مجازی ،رفتار
آنها را در دنیای واقعی به چالش کشانده و تغییراتی را هرچند جزئی در میدان عمل
اجتماعی آنها فراهم ساخته است .شبکههای اجتماعی بهعنوان بخشی از اینترنت ،فضای
جدیدی را برای کاربران ایجاد کردهاند تا هم شکلگیری رفتارهای جدید را شاهد باشیم و
هم تغییر رفتارهای سنتی را ،آنان در تعامل با دنیای مجازی که خود باعث تغییر و درهم
شکسته شدن چارچوبها میشود ،آگاهی کاربران نسبت به محیط ،جامعه افزایشیافته است.
از سویی مشکالت رفتاری به نقص عملکرد در مدرسه ،تحصیل و خانواده منجر میشوند و
درنهایت ممکن است به افت تحصیلی و اخراج از مدرسه و بروز رفتارهای بزهکارانه
بینجامند و منشأ پیامدهای طوالنی ناگواری شوند؛ نیز میتوان ادعا کرد ارتباط مستقیمی بین
عملکرد تحصیلی و سالمت رفتارها در دانش آموزان وجود دارد.
نتایج فرضیه اول نشان داد که با توجه به سطح معنیداری که از  1/11بیشتر است،
فرضیه تحقیق رد میشود یعنی بین شبکههای اجتماعی با رویه تحصیلی دانش آموزان
متوسطه دوره دوم شهر زاهدان رابطه معنیداری وجود ندارد .اگر بپذیریم یکی از ارزشهای
خانوادههای ایرانی کسب عملکرد تحصیلی باال برای فرزندانشان میباشد .یافته تحقیق حاضر
با یافته تحقیق ساعی ارسی ( )8571که اعالم میدارد":استفاده از شبکههای اجتماعی
(شبکههای فارسی ماهوارهای) بر ارزشهای خانوادهها و سبک زندگی جوانان تأثیر ندارد"
همسو و با یافته تحقیق افشار ( )8574مغایر میباشد .در تبیین این امر میتوان گفت اگرچه
مغایرت در یافتهها را میتوان متأثر از تفاوت در فرهنگ جوامع دانست؛ ولی دالیل دیگری
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865

را میتوان برشمرد ،این امر پذیرفتنی است که شبکه اجتماعی ازجمله فیسبوک از ابعاد
مختلف میتواند بر خانواده و ارزشهای خانوادگی تأثیر گذارد؛ از طرفی با توجه به
فرهنگهای حاکم بر جوامع مختلف ،استفاده از شبکه اجتماعی میتواند باارزشهای
خانوادگی رابطهای معکوس داشته باشد و نیز میتواند بین میزان اطالع خانواده در استفاده
فرزندان از فیسبوک و ارزشهای خانواده رابطهای مستقیم وجود داشته باشد.
نتایج فرضیه دوم نشان داد که با توجه به سطح معنیداری که از  1/11کمتر است،
فرضیه تحقیق تأیید میشود یعنی بین رفتارهای اجتماعی و رویه تحصیلی دانش آموزان
متوسطه دوره دوم شهر زاهدان رابطه معنیداری وجود دارد(.ضریب پیرسون مثبت است
رابطة دو متغیر مستقیم است) .یافتههای پژوهشی صفاری نیا ( )8575و پارکر و آشر ()2188
با یافته تحقیق حاضر همسو میباشد .در تبیین این امر میتوان دالیلی را بر تائید این نتایج
برشمرد .از آن جملهاند این ادعا که :سهلانگاری اجتماعی میتواند هویت اجتماعی افراد
را متزلزل سازد و نیز سهلانگاری دانش آموزان در محیط آموزشگاه و خانه میتواند بر
عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و موجبات تضعیف آن را فراهم سازد و لذا بررسیهای متعدد
نیز نشان میدهد نارسایی در مهارت اجتماعی تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
میگذارد ،مشکالت یادگیری را تشدید میکند و غالباً به بروز مشکالت سازگاری منجر
میشود ".
نتایج فرضیه سوم نشان داد که با توجه به سطح معنیداری که از  1/11بیشتر است،
فرضیه تحقیق رد میشود یعنی بین شبکههای اجتماعی و رفتارهای اجتماعی دانش آموزان
متوسطه دوم زاهدانی رابطه معنیداری وجود ندارد .بین یافتههای پژوهشی رایس (،2182
 )681که اعالم میدارد":به ارتباط بین استفاده از اینترنت ،شبکههای اجتماعی مجازی و
خطر اچ آی وی /ایدز برای جوانان بیخانمان» ارتباط وجود دارد .و نیز" استفاده از اینترنت
و شبکههای اجتماعی مجازی بر رفتارهای جنسی مبادلهای آنها تأثیر میگذارد و خطرات
و امکان مواجهه با اچ آی وی (ایدز) در این جوانان را افزایش میدهد " با یافته تحقیق
حاضر مغایرت وجود دارد .در تبیین این امر میتوان گفت مغایرت در یافتهها متأثر از تفاوت
در فرهنگ و نگرش جوامع و یا خطای سهوی در فرایند تحقیق حاضر است.
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منابع

.8آصفی املشی ،رحیم ( .)8511شاخصهای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزشوپرورش ایران ،چاپ اول ،ورای دانش.88-29 ،
.2افتاده ،جواد ( .)8517رسانههای اجتماعی و کتاب بازگشت عموم و بازنشر کتاب،
فصلنامه کتاب مهر.54-49 ،8 ،
.5افشار ،سیمین؛ برندگی ،بدری وعدلیپور ،صمد ( "،)8574شبکه اجتماعی فیسبوک و
ارزشهای خانوادگی دانشجویان" ارائهشده در دومین کنگره بینالمللی فرهنگ و اندیشه
دینی.
 .4باقری ،خسرو ( .)8519درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران (مبانی
و اصول) ،چاپ اول ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی581 ،
.1جلیل پور ،پیمان ( .)8574بازاریابی در کتابخانهها از طریق رسانههای اجتماعی :مزایا و
چالشها ،فصلنامه تحلیلی –پژوهشی کتاب مهر ،شماره  89و .26-45 ،81
.6چاوشیان ،حسین ( ،)8517جامعهشناسی ،مؤلف :گیدنز ،آنتونی ،تهران ،نشرنی.
 .9حافظ نژاد ،حمید ( .)8517تأثیر عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بر میزان گرایش
به استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان( ،موردمطالعه دانش آموزان دبیرستانی شهرستان
آبدانان) پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.
 .1دالور ،علی ( ،)8517روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،تهران ،انتشارات
ویرایش ،چاپ نوزدهم.
 .7رسولزاده اقدم ،صمد؛ میرمحمدتبار ،سیداحمد؛ افشار ،سیمین وعدلیپور ،صمد
( ،)8575تحلیل جامعهشناختی پیامدهای رسانههای اجتماعی بر ارزشهای جوانان ایرانی،
فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 61-74 ،8574
 .81زارع ،زهرا ( ،)8571نمایش زنانگی و مردانگی در دنیای مجازی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد دانشگاه اهواز.
.88ساروخانی ،باقر؛ رضایی ،قادر ( ،)8578اینترنت و هویت ملی در میان کاربران ،فصلنامه
فرهنگ ارتباطات ،سال دوم ،شماره 18-91 ،1
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.82ساعی ارسی ،ایرج؛ قبادی ،عیسی ( ،)8571بررسی آثار استفاده از برنامههای شبکههای
فارسی ماهوارهای بررفتاراجتماعی جوانان (موردمطالعه :شهرکرج) ،فصلنامه علوم رفتاری
ص .91-75
.85سبحانی نژاد ،مهدی ،فتحی واجارگا ،کوروش ( .)8511راهکارهای توسعه و
بهکارگیری فنآوری اطالعات .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،27-11 ،7 ،6 ،
 .84سلیمانی پور ،روحاهلل ( .)8517شبکههای اجتماعی ،فرصتها و تهدیدها ،نشریه
اطالعرسانی و کتابداری رهآورد نور ،شماره .84-87 ،58
 .81سیفاللهی ،سیف اله؛ شاطری ،پروانه ("،)8572نقش شبکههای اجتماعی نوین
درتغییررفتاردختران وزنان ایران (موردمطالعه :دختران وزنان دانشجوی دانشگاههای تهران
درسال  ،")72مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار .8574
.86شارع پور ،محمود ( .)8578نقش شبکههای اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی،
فصلنامه تعلیم و تربیت شماره .891 ،78
 .89شاوران ،حمیدرضا؛ سلیمی ،قربانعلی؛ همایی ،رضا ( .)8519سنجش عملکرد تحصیلی
دانشجویان دانشگاه اصفهان بر اساس فرهنگهای چندگانه آنان ،مجله پژوهشی دانشگاه
اصفهان (علوم انسانی) ،جلد بیست و نهم شماره  8صفحه .849-861
.81شمسی ،مهناز ( .)8574بررسی رابطه ارتباطات علمی و رسانهها با تأکید بر رسانههای
اجتماعی ،فصلنامه تحلیلی –پژوهشی کتاب مهر 89 ،و .62-97 ،81
 .87صفاری نیا ،مجید؛ آقا یوسفی ،علیرضاومصطفایی ،علی ( ،)8575رابطه مؤلفههای
سهلانگاری اجتماعی و هویت اجتماعی باعملکردتحصیلی دانشجویان ،دو فصلنامه
شناخت اجتماعی ،سال سوم ،شماره  ،2پیاپی  ،6زمستان و پاییز .825-854 ،8575
.21عاملی ،سعیدرضا ( ،)8517رویکرد انتقادی به استعمارمجازی آمریکا :امپراتوریهای
مجازی و قدرت نرم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
.28عزیزی نژاد ،بهاره ،جناآبادی ،حسین .)8576(.تاثیرآموزش چرتکه بر خالقیت و
خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدایی .مجله مطالعات روانشناسی تربیتی26،281 ،84 ،
.284-
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 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر.)8574(  راضیه، سیفاهلل و فالحتی شهابالدینی، فرزانه.22
 دانش آموزان دختر متوسطه دوره:بر گرایش به شبکههای اجتماعی مجازی (موردمطالعه
.8-22 ، شماره یک، سال اول، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی،)دوم شهر بابل
) مطالعه میزان سواد رسانهای و8575(  ناهید، عنایت و کرمی، علیاصغر؛ داودی،کیا.25
.) دانشجویان شهرستان محمودآباد: (مطالعه موردی،نقش آن در جامعه ایرانی
عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به،)8578(  یونس،؛ نوری مرادآبادی-------- .24
–مطالعات فرهنگ،")شبکةاجتماعی «فیسبوک» (بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا
.818-282 ، 47 شماره، 85 دوره،ارتباطات
 انتشارات، مؤلف ایروین آلتمن، محیط ورفتاراجتماعی.)8571(  علی، نمازیان.21
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