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چکیده
گسترش روزافزون کاربرد فناوریهای دیجیتال باعث شده است که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به بخش مهمیی از زنیدگی
روزمره افراد تبدیل شود .بعالوه فناوریهای دیجیتال و فضیای مجیازی موجیگ دگرگیونی ابیزار ،روشهیا و محتیوای ییادگیری در
نظامهای آموزش و پرورش شدهاند .همزمان بررسی ابعاد و آثار کاربرد گسترده فناورهای ارتباطی و اطالعیاتی ،از آایاز میورد توجیه
محققان بوده است و پژوهش حاضر نیز چنین هدفی را دنبال میکند.
این پژوهش ،با روش تحقیق همبستگی و با ابزار پرسشنامه اجرا شده است .جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر سال اول
دوره متوسطه ،ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد ،در سال تحصیلی  1999-1077است .حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان
 987نفر انتخاب و اطالعات با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس گردآوری شدهاند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
انگیزه پیشرفت گروه کاربر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از میانگین انگیزه پیشرفت گروه ایر کاربر بیشتر بوده است.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی ،فضای مجازی ،انگیزه پیشرفت ،دانشآموزان دختر سال اول متوسطه ناحیه دو آموزش و
پرورش شهر مشهد.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
بطور طبیعی هر جامعهای در پی پیشرفت شهروندان خود
است .در دنیای کنونی ما ،پیشرفت افراد مستقیما به شبکۀ
پیچیدهای از عوامل درونی و بیرونی مرتبط است .این عوامل
شامل ساختارها ،نهادها و نظامهای انگیزش بخش و یا واگرا
هستند .نهاد تعلیم و تربیت و نظام آموزش و پرورش هر
کشور نقش اساسی در این خصوص دارد و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان ،مستلزم موضوع انگیزش ،ذینفعان فرایند
یادگیری -یادهی است که همواره در کانون وظایف و
کارکردهای نظام آموزش و پرورش قرار دارد .انگیزه در
فرایندهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی و عملکرد شناختی
نیز نقش به سزایی دارد .انگیزه تاثیر مستقیمی روی تالش
برای رسیدن به اهداف داشته و شروع و ادامه دادن به
فعالییت را ممکن مشخیص میکند که کدام نتایج ،مشوق و

کدامیک تنبیهکننده هستند و موجگ می شود که دانش
آموزان بهبود یابد .عواملی که موجگ افزایش انگیزش
تحصیلی میشوند ،میتوانند به توانایی شناختی باالتر و
توانمندی بیشتر افراد با سنین مختلف منجر شوند و باعث
حضور در محیط آموزشی و کسگ مدرک تحصیلی
میگردد( .کالرک و شروت) 2717،1
امروزه ورود به فضای مجازی شبکههای اجتماعی زندگی
دوم و ایر قابل چشمپوشی است .فعالیت کاربران ایرانی ،در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به سرعت روبه افزایش
است و از مرز دو سوم جمعیت باالی  15سال کشور گذر
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کرده است .همزمان میزان زمان و نوع فعالیت در بسترهای
دیجیتال در حال افزایش و دگرگونی است( .عدلی
پوروهمکاران )1992با وجود بسیاری محدودیتها و
ممنوعیتها رسانههای اجتماعی به بخش جداییناپذیر از
فعالیتهای روزمره مردم ،باالخص جوانان و نوجوانان تبدیل
شده است .بسیاری از آنها هر روز ساعتها در اینستاگرام،
واتساپ ،تلگرام ،فیس بوک و سایر رسانههای اجتماعی
معروف زمان صرف میکنند .بنابراین ،بسیاری از محققان
تأثیر رسانهها و برنامههای اجتماعی را بر جنبههای مختلف
زندگی مردم بررسی میکنند )بارتورزیک و همکاران2
 )2710،عالوه بر این ،تعداد کاربران شبکههای اجتماعی در
سراسر جهان در سال  98080 ، 2719میلیارد نفر است که
 9درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است (گزارش
اخبار دیجیتال )2719،انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از
انگیزشهای پیشرفت ،نیروی درونی است که یادگیرنده را به
ارزیابی همه جانبهی عملکرد یادگیری خود با توجه به عالی
ترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد یادگیری و
برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد یادگیری
همراه است ،سوق میدهد فضای مجازی دارای ابزارهای
مختلف و فراوانی است که بسیاری از افراد و اقشار را درگیر
خود میکند .سازه انگیزش پیشرفت به رفتارهایی که به
یادگیری و پیشرفت در مدرسه مربوط است و انرژی و جهت
رفتار را تعیین میکند ،اطالق میشود نوجوانان و دانش
آموزان به شدت تحت تآثیر فضای مجازی ،شبکه های
اجتماعی ،بازی های آنالین و فناوریهای دیجیتال هستند.
بنابر این با توجه به اهمیت موضوع ،در این مطالعه با
استفاده از روش پیمایشی و با گردآوری منابع مختلف اعم از
مقاالت و کتگ و ...از پایگاه های مختلف جستجو و مطالعه
منابع با محوریت تاثیر فضای مجازی به انگیزه پیشرفت
دانشآموزان پرداخته خواهد شد.
دراین پژوهش به این پرسش پاسخ داده میشود که آیا
ارتباط معناداری میان انگیزة پیشرفت تحصیلی در میان
دانش آموزان دختر دورة دوم متوسطه کاربر و ایرکاربر

فضای مجازی در ناحیۀ دو آموزش و پرورش شهر مشهد
وجود دارد؟
-2مبانی نظری
نظریههای انگیزش در دو دسته نظریههای محتوایی و
نظریههای فرایندی قابل طبقهبندی هستند .نظریههای
محتوایی ،به بیان عوامل انگیزشی و نیازهای شکلدهنده
رفتار میپردازند و فرایند ایجاد ،هدایت و حفظ انگیزه را
تشریح نمیکنند .درمقابل نظریههای فرایندی با بررسیساز
و کارها و شیوههای ایجاد انگیزه ،به تشریح این بخش از
معمای انگیزش میپردازند .در این نظریهها ،ارتباطهایی که
باید ایجاد و حفظ گردند ،عواملی که باید در نظر گرفته
شوند و تغییرات مهمی که باید به وقوع بپیوندد تا محیط
کاری به محیطی مولد برای انگیزهها تبدیل شود ،بررسی
میشوند (اخوان)1991،
انگیزه پیشرفت
در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر ،شاید دیگر مسائلی
مانند نیازهای زیستی نتواند محرک نیرومندی برای به
جریان انداختن زندگی بشر باشد و حالتی از پوچی و
بیهودگی در حال گسترش است .بنابراین اگر بتوانیم افراد
جامعه را به سوی زندگیِ بهتر سوق دهیم ،یعنی این نگرش
که باید در تمام مراحل زندگی هدفی برای پیشرفت خود
داشته باشیم و در واقع انگیزه پیشرفت ایجاد کنیم،
میتوانیم بسیاری از مشکالت روانی را کاهش دهیم .این
مسئله در روانشناسی مثبت نگر حتی به عنوان یک روش
درمانی مورد توجه قرار گرفته است .بگونهای که به فرد
می آموزند که در هر موقعیتی حتی وقایع ناگوار زندگی به
دنبال فرصتهای ایجاد شده باشد ،نه این که در جریان افکار
منفی خودکارخود گرفتار شود .در روانشناسی مثبتنگر،
پیشرفت هدف نیست بلکه منظور اصلی ایجاد هدف در
زندگی است (کورِی ،ساتویندر و ادواردو  9.)2717البته این
که فرد خود را گرفتار مالکهای رقابتی اجتماعی کند کار
درستی نیست ،پیشرفت باید با توجه به مالک های فردی و
برای تامین نیاز به شکوفایی فرد باشد و فرد باید بیاموزد که
بیشتر بر مبنای انگیزههای درونی خود رفتار کند تا در

2. Bartorzek et al
3.Corey Satvinder & Eduardo

تحلیل جامعه شناختی اثر فضای مجازی بر /...سیدعطاهلل سینایی و همکار

صورت عدم موفقیت از مسیر پیشرفت باز نماند (کوهن،
فریدریکسون ،برون و کان وی)2779 0،
در مورد انگیزه پیشرفت تعریفهای مختلفی ارائه شده است
بنا به تعریف ویلدر ( )1989این انگیزه عبارت است از میل و
اشتیاق یا تالش و کوششی که افراد برای رسیدن به هدفی
یا تسلط بر امور ،افراد یا اندیشهها و دستیابی به یک معیار
متعالی از خود نشان میدهند .بر اساس تعریفی دیگر ،انگیزه
پیشرفت سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران ،دستیابی به
پیشرفت با توجه به مالکهای مشخص و تالش جهت کسگ
6
موفقیت است (روبینز .)1999 ،5همچنین ،گیج و برالنیر
( )1992انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا عالقه به
موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده
اند .بسیاری از محققین عقیده دارند که انگیزه پیشرفت یکی
از صفات شخصیتی نسبتا پایدار است که منشا بسیاری از
رفتارهاست .افراد از نظر داشتن انگیزه پیشرفت با هم
متفاوتند .برخی دارای انگیزه پیشرفت باال هستند و برای به
دست آوردن موفقیت و دستیابی به هدفهای خود تالش
میکنند و برخی دیگر انگیزه پیشرفت پایینی دارند
(اتکینسون )1966 ،0در نهایت ،انگیزه پیشرفت نشان
میدهد که یک فرد به واسطه تالش خودش چه میتواند
انجام دهد .به طور کلی ،انگیزه پیشرفت بر این نکته متمرکز
است که چگونه فرد به چنین موقعیت هایی پاسخ
میدهد (نعمتی)1992،
مدل پیشرفت اتکینسون
جاناتکینسون ( )1950معتقد بود که نیاز پیشرفت فقط تا
اندازهای رفتار پیشرفت را پیشبینی میکند .رفتار پیشرفت
نه تنها به نیاز پیشرفت فرد بستگی دارد بلکه به احتمال
موفقیت او در تکلیف و ارزش تشویق که او برای موفق شدن
در آن تکلیف قائل است نیز وابسته است .از نظر اتکینسون
احتمال موفقیت و ارزش تشویقی برای موفق شدن به صورت
موقعیتی تعیین میشود؛ یعنی ،برخی تکلیفها احتمال
موفقیت زیاد دارند ،در حالی که احتمال موفقیت تکالیف
دیگر کم است .ضمناً برخی تکلیفها نسبت به تکالیف دیگر
4.Cohen Fredrickson Brown & Conway
5.Robins
6.Gage- Berliner
7.Atkinson
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برای موفقیت مشوق بیشتری عرضه میکنند .برای مثال،
کالسهایی را در نظر بگیرید که هماکنون در آنها شرکت
میکنید .هر درسی احتمال موفقیت خودش را دارد .مثالً،
ریاضیات پیشرفته از آموزش فیزیک مقدماتی سختتر است
و برای موفقیت هم ارزش تشویقی خودش را دارد ،بدین
معنی که ،گرفتن نمره خوب در درسی که به رشته شما
مربوط است معموالً با ارزشتر از درسی است که به رشته
شما مربوط نیست.
مک کلهلند ( )1965اعتقاد داشت که انگیزه پیشرفت
خصوصیتی است که میشود به وسیله آموزش آن را افزایش
داد و تعلیم و تربیت ،محیط خانوادگی و اجتماعی در تکوین
آن نقش اساسی دارند .بر این اساس به نظر وی انگیزه
پیشرفت یک ویژگیِ ارثی نیست .آن چه مک کلهلند را به
این دیدگاه رهنمون ساخت تحقیقی بود که وی در سال
 1967برای آموزش انگیزش پیشرفت به صورت دورههای
آموزشی برگزار کرد .این دورههای آموزشی در چندین کشور
از جمله کشور هندوستان برای مدیران اجرایی برگزار شد.
نتایج این بررسیها نشان داد که همه مدیرانی که دورههای
آموزشی را برای ارتقاء انگیزه پیشرفت گذارنده بودند،
کارهایشان را بهتر از قبل انجام دادند و موفقیتهای بیشتری
را کسگ نمودند.
مک کلهلند ( )1960برنامه آموزش انگیزه پیشرفت را در
چهار مرحله تدوین کرد .در هر مرحله  9تا  25نفر زیر نظر
مربیان کار آزموده آموزش میدیدند .مدت زمان آموزش بین
 0تا  10روز طول می کشید .چهار مرحله آموزشی شام)1 :
مرحله اول ،طرح موضوع انگیزه پیشرفت و آشنایی
شرکتکنندگان با چگونگی تغییر انگیزهها  )2مرحله دوم،
آموزش معنا و مفهوم انگیزه پیشرفت و کیفیت سنجش و
اندازهگیری انگیزه پیشرفت  )9مرحله سوم ،آموزش این که
در مسیر پیشرفت و کسگ موفقیتهای بزرگ چگونه عمل
کنند و چگونه موقعیتها و شرایطی از کار را ترجیح دهند
که در آن مسئولیتهای فردی وجود داشته باشد .اینکه
مخاطرات را چگونه اندازهگیری کنند و بازخوردها را به
سرعت دریافت و تحلیل نمایند.
مککلهلند شرایط اجتماعی در ایجاد انگیزهی موفقیت میوثر
میییدانیید و مییوارد زیییر را در اییین خصییوص بییا اهمیییت بییر
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میشمارد )1 :آموزش در خانواده :آمیوزشهیایی بیا اهمییت
هستند که صفاتی نظیر استقالل فیردی ،کنتیرل خویشیتن،
بلندپروازی های خاص و اعتمادبهنفس را در کیودکی تقوییت
نمایند )2 .طبقیه ی اجتمیاعی خیانواده :طبقیه ی اجتمیاعی،
انگیزهی موفقیت را تحت تأثیر قرار میدهد و طبقۀ متوسیط
دارای بیشترین انگیزه ها است )9 .تحرک اجتماعی :در افراد
و گروه هایی که گرایش به تحرک اجتماعی دارنید ،انگییزهی
موفقیت بیش تر دیده می شود )0 .ایدئولوژی :اییدئولوژی و از
جمله ایدئولوژی های مذهبی ،لیبرالیسم و دیگیر اییدئولوژی
های کالن عوامگ بسیار با اهمیتی هستند( .روشیه:1907 ،8
.)189-199
هرم مازلو
به عقیدة آبراهام مازلو هر فرد دارای نیازهای ذاتی اسیت کیه
فعالکننده و هدایتگر رفتارهای اوست .نیازهای اولییۀ هیرم
مازلو در پایینتیرین سیطح و نیازهیای پیچییده در بیاالترین
سطح قراردارند .نیازهای اولیه انسان ها را به کار وا میدارنید.
این نیازها شامل اذا ،آب ،گرما ،سرپناه و پوشیش مییباشید.
زیمنس برای کارمندان خود این فرصت را فراهم میآورد تیا
نیازهای سطح باالی خود را برآورده سازند .بیرای کارمنیدان
خالق دارای مهارت مانند مهندسین این موضیوع از اهمییت
بسیار باالیی برخوردار است .محترم شمرده شدن یعنیی هیم
خود را محترم بدارید و هم به دیگران احترام بگذارید .اینکیه
یک کارمند احساس کند کار وی می تواند در سازمان به نحو
مطلوبی تغییر ایجاد کند باعیث احسیاس احتیرام میی شیود.
دیدن دستاوردهای فردی توسط کارفرما به این معنیی اسیت
که وی محترم شمرده شده است .به عنوان مثال در زیمینس
الگویی وجود دارد که در آن پیشنهادها برای بهبود عملکیرد
پروژه ها مورد تشویق قرار میگییرد .ایین تشیویق میی توانید
بصورت میالی بیرای فیرد ،گیروه کیاری وی ییا بیه رسیمیت
شناخته شدن این پیشنهاد و بدون هزینه مالی باشید .خیود
شکوفایی به معنی پی بردن به اسیتعدادهای نهیانی و بیالقوه
بیرای دسیتیییابیی به اوج قابلیتهای خیویش اسیت .انجیام
کارهای مهندسی به کارمندان این امکان را مییدهید تیا بیه
خود شکوفایی با دخیل شدن در تصیمیمگییری کارهیا و بیه

8.Rosche

عهده گرفتن مسوولیت های شیغلی برسیند .در ایین صیورت
مهندسین می توانند به دنبال تغییر و بهبود باشیند .زیمینس
به مهندسین خود فرصتهای آموزش و توسعه ارائه میکنید.
این فرصت ها به دلیل توسعه توانایی هایی کیه ممکین اسیت
موجگ باالرفتن از نردبیام ترقیی شیود ،ارتبیاط مسیتقیم بیا
خودشکوفایی دارد .آمیوزش و توسیعه بیه کارمنیدان کمیک
می کند تا با نیازهای در حال تغییر بازارجهانی تجیارت آشینا
شوند( .ال .پتری ،هربرت)1982 9
باری سوگارمن
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سییوگارمن جامعییهشییناس بریتانیییایی ،برخییی از جنبییههییای
خردهفرهنگهای طبقهی متوسیط و کیارگر را مسیتقیماً بیه
پیشرفت تحصیلی مرتبط میداند .به اعتقیاد وی بسییاری از
مشاال مربوط به طبقهی متوسیط ،فرصیتی بیرای پیشیرفت
مستمر در زمینه ی درآمد و مقام بههمیراه دارنید .ایین امیر،
مشوق برنامه ریزی برای آینده میشود .بهعنوان مثال :صیرف
وقت ،انرژی و پول برای کارآموزی ،بیهمنظیور برخیورداری از
موقعیتهیای بیاالی شیغلی ،از آنجملیه اسیت .هیمچنیین،
بسیاری از مشاال مربوط به افراد یقیه سیفید ،درآمید کیافی
برای سرمایه گذاری در آینده فیراهم مییکننید .در مقایسیه،
مشاال طبقه ی کارگر ،نسبتاً با سرعت به حد نهیایی درآمید
می رسند .در این مشاال ،انتظار برای ترقیی کیم تیر اسیت و
درآمد کافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد .افزون بیر ایین،
امنیت شغلی در اینگونه مشاال کم است .کارگران ساده ،در
مقایسه با کارکنان یقه سفید ،بیا احتمیال بییشتیری اخیراج
میشوند .یکی از عواملی که ممکن است بیهعنیوان شیاخص
طبقهی اجتماعی بهکار بردهشود ،میزان درآمید اسیت؛ زییرا،
این شاخص ،رابطهی نسیبتاً نزدیکیی بیا موقعییت اقتصیادی
خانواده دارد .بهعبارت دیگر :نهتنها فقر اثیر مسیتقیمی را بیر
کیفیت زندگی خانواده ،سوء تغذیه ،بیماری و… دارد؛ بلکیه
بییر روابییط خییانوادگی و الگوهییای فرزنییدپروری نیییز اثییر
ایرمستقیم دارد(احمیدی1908،؛ سیاعی1900،؛ شیریفیان،
 .)1900دومین عاملی که بهعنوان شاخص طبقهی اجتماعی
به کار گرفتیه شیده ،سیطح تحصییالت اسیت .در بسییاری از

9.Petri, L. Herbert
10.Barry Sugarman
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تحقیقات ،از سطح تحصیالت والدین برای نشاندادن طبقهی
اجتماعی استفاده شده است.
مطالعات مرتبط با ایران نشان میدهد که سطح سواد پدران،
مهمترین معیار تعیینکنندهی محییط فرهنگیی و اجتمیاعی
خانواده است و میتواند به طور مسیتقیم ییا ایرمسیتقیم بیر
تواناییهای ذهنی فرزندان اثیر بگیذارد .سیومین عیاملی کیه
بهطور گستردهای در تحقیقات اخیر بهعنوان شاخص طبقهی
اجتماعی بهکار رفته است ،شغل والدین مییباشید .اگیر چیه
تعریف طبقه ی اجتماعی ،به عنوان موقعیت شغلی یا بهعنوان
شاخصی از طبقه ی اجتماعی ممکن است میورد انتقیاد قیرار
گیرد؛ ولی میتوان گفت که این شاخص رابطهی نزدیکیی بیا
درآمیید و منزلییت یییا موقعیییت اجتمییاعی دارد .بییههرحییال،
پیوستگی شغل با درآمد و منزلت اجتمیاعی – بیهعنیوان دو
جنبهی اصلی طبقهی اجتمیاعی -ایین شیاخص را ،شیاخص
مناسگ تری نسبت به سایر شاخصهیای طبقیه ی اجتمیاعی
درآورده است (احمدی1908 ،؛ خیّر1906 ،؛ ساعی.)1900 ،
در این میان ،خانواده شرایطی را فراهم می آورد که بتواند در
زندگی تحصیلی فرزندان نقش اساسی داشته باشید .تجیارب
خانوادگی ،میتواند در عملکرد تحصیلی فرزندان مؤثر باشید
و از این رو در زندگی بعدی او اثر بیهسیزایی دارد .ازجملیهی
این تجارب ،می تیوان بیه از هیم گسسیتگی خیانواده ،رفتیار
اقتدارگرایانییه ،سییطح سییواد و درآمیید والییدین اشییاره نمییود.
والییدینی کییه در مواجهییه بییا فرزنییدان رفتییاری خشیین و
ایردوستانه برمیگزینند؛ االباً به سیرزنش و اهانیت و تنبییه
فرزندان خود تمایل دارنید و والیدینی کیه از فرزنیدان خیود
مسؤولیت نمیخواهند معموالً نظیم و قاعیدهی خاصیی را در
تربیت فرزندان خود دنبال نمیکنند .مادران بر روی تحصیل
و انتخاب شغل دختران شان تأثیری قوی دارند؛ اما ،میادرانی
که از طبقهی اقتصادی اجتماعی پایینی هستند و نسیبت بیه
آینده ناامید و از زندگی خیود نییز ناراضیی و پریشیانخیاطر
هستند؛ معمیوالً بیا دختیرانشیان در میورد آمیوزشعیالی و
حرفه ی مناسگ زیاد صحبت نمییکننید؛ در نتیجیه ،چنیین
دخترانی حتی وقتی که در دبیرستان معدل خوبی هم دارند،
معموال به تیرک تحصییل مییاندیشیند( .بیهنقیل از عیارفی،
 .)152 :1989محیط خانواده ،عامیل دیگیری اسیت کیه بیر
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پیشرفت تحصیلی فرزندان میؤثر اسیت( .اندرسیون)190111
نشییان داده اسییت کییه متغیرهییای :پافشییاری خییانواده بییرای
پیشرفت فرزندان ،راهنمایی های تحصییلی ،تیالش خیانواده،
عالیق هوشی خانواده و عادات کیاری خیانواده .سیطح سیواد
والدین و مشکالت خانوادگی نییز از عوامیل میوثر بیر انگییزه
های پیشیرفت تحصییلی دانیش آمیوزان اسیت( .گیالبزاده،
1969؛ خیّر 1905،؛ شریفیان.)1981،
پژوهش آرنولد که به شناسیایی شیاخص هیای ارزشگیذاری
فناوری پرداخته است ،مجموعیهای از صید شیاخص را بیرای
ارزشگذاری فناوری معرفی کرد که در هشیت دسیته اصیلی
قیرار دارنیید( :آرنولیید )1)1980 ،ماهییت فنییاوری  )2عوامییل
هزینییهای  )9عوامییل بییازار محصییول  )0عوامییل رقییابتی
 )5حمایییت از حقییوق مالکیییت فکییری مربییوط بییه فنییاوری
)6انتقال گیرنده فناوری  )0موارد قانونی و سیاسی  )8عناصر
موجود در قرارداد انتقال فناوری(.بندریان)1992،
متغیرها و مفاهیم اصلی
فضای مجازی و شببکه هبای اجتعبا ی :شیامل نسیل
جدیدی از پایگاهها (وبسایتهای) اینترنتی هستند .در این
پایگاهها کاربران حول محور مشترکی به صورت مجیازی بیا
هم جمع میشوند و جماعتهای آنالین را تشکیل میدهند .
شبکههای اجتماعی ،متناسگ بیا نیوع موضیوع فعالیتشیان،
امکانات دیگری از قبیل خبرخیوانهیای اینترنتیی ،قابلییت
آپلود کردن ویدیوها و فایلهای کامپیوتری و برقراری ارتباط
با سایر رسانههای شخصی را نییز در گزینیههایشیان دارنید
)قاسمزاده (1997
دانشآموزان :شامل تمام دانشآموزان دختر دوره متوسطه
دوم ،مدارس ناحیه دو آموزش و پرورش شهر مشهد است.
-3پیشینه پژوهش
تحقیقات خارجی:
گرین ( )2716در پژوهش خود نشان داد که استفاده
کاربران از چند پلتفرم شبکهای اجتماعی در حال افزایش
است و حدود  52درصد از افراد آنالین ،از دو یا بیشتر از دو

برنامهی مربوط به شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ،لذا
همین مشارکت فعال در این حوزه میتواند یک ابزار
11.Anderson
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قدرتمند ،شفاف ،ایرسلسله مراتبی ،در قالگ پلتفرمهای
مختلف به صورت باز و تعاملی و در زمان واقعی
ایجادکنندهی یک تغییر مثبت در تعامالت باشند.
اسالوین2776( 12ص )926طی پژوهشهیایی نشیان داد کیه
انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تاثیر تجیارب فیرد در خیانواده
شکل میگیرد .سپس در مدرسه است که دانشآموز اشیتیاق
برای موفقیت را کسگ میکند( .دالکیل فسیونی)2775،19بیه
نقل از پورجمشیدی ) 1986،نیز تأثیر کاربرد اینترنیت را در
یادگیری درس زبان انگلیسی مورد بررسی قرار داد .او در این
پژوهش از یک روش نیمهتجربی ،دانیشآمیوزان درس زبیان
انگلیسی را در یک ترم تحصیلی با کمیک اینترنیت آمیوزش
داد .درپایان با مشاهده نمیرات امتحیانی ایین درس بیه ایین
نتیجه رسید که این ابزار باعث افزایش یادگیری دانشآموزان
میشود ،همکاری و مشیارکت را در بیین دانیشآمیوزان بیاال
میبرد و مهارتهای زبانی آنان را به ویژه در خصیوص تلفیظ
صحیح کلمات افزایش میدهد .از نظر بکیر  )1991رایانیههیا
نقشهای گوناگونی را در مدارس بازی میکننید .آنهیا بیرای
تدریس و تسهیل مطالعه مطالگ دشوار و همچنین در ایجیاد
فرصتهایی برای دانشآموزان در زمینه اسیتفاده از فنیاوری
کمک میکنند و ابزارهیایی سیودمند بیرای اجیرای تکیالیف
مدرسیییهای هسیییتند )شییییخزاده و مهرمحمیییدی(1989
.فوری )2716(10در مطالعه ای بیا عنیوان تیأثیر شیبکههیای
اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مهندسی دانشیگاه
مایدوگوری ،در نیجرییه ،نشیان داده اسیت کیه شیبکههیای
اجتماعی تأثیری بر عملکرد تحصیلی ندارد.
پیشینه داخلی
رحمانی و همکاران ( )1999در پژوهش خود با عنوان
"بررسی آمادگی الکترونیکی استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی در یادگیری مهارتهای زبان (مطالعۀ موردی زبان
عربی دانشجویان دانشگاه شیراز)" نشان دادند که
دانشجویان از نگرش و مهارت الزم برای استفاده از فضای
مجازی در یادگیری مهارتهای زبانی بیبهرهاند و به نظر
آنان ،فرهنگ سازمانی دانشگاه فاقد شیوههای حمایتی و

12.salovin
13.Dela Cal-Fasoni
14.Fori

مطلوب در این خصوص است .فیضی و همکاران ( )1998در
پژوهش خود با عنوان"بررسی ارتباط استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی کردستان ،نشان داده اند که میان میزان ساعت
استفاده از شبکه های اجتماعی و انگیزه پیشرفت در
دانشجویان رابطه آماری معنی داری وجود ندارد .اما میان
ساعت مطالعه در زمان ایر از امتحان و معدل ترم گذشته با
انگیزه پیشرفت ارتباط آماری معنی داری مشاهده شده
است.
کریمیان و رحمت زهی( )1990در پژوهش خود با عنوان
"بررسی تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان" نشان دادهاند که سپری کردن زمان بیش از
حد در فضای مجازی از طریق کاهش ساعات مطالعه و
خستگی دانشآموزان ،بر کاهش پیشرفت تحصیلی اثر می-
گذارد .اویسی کهخا ( )1990در پژوهش خود با عنوان
"بررسی تاثیر فضای مجازی در پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان" نشان داد که فضای مجازی میتواند نقش
اساسی در فعالیتهای علمی و آموزشی دانشآموزان ایفاء
کند و زمینه را برای تعامالت علمی آنان هموار و مناسگ
سازد و موجگ بر پیشرفت تحصیلی دانشآموز شود .رضوانی
( )1996در پژوهش خود با عنوان "تاثیر استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بر جامعهپذیری و انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه
شهرستان چالوس "نشان داد که بین میانگین جامعهپذیری
و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دو گروه کاربر و
ایرکاربر تفاوت معناداری وجود دارد .به طوری که این
تفاوت در مورد جامعهپذیری به سود گروه کاربر شبکههای
اجتماعی و در مورد انگیزه پیشرفت تحصیلی به سود گروه
ایرکاربر شبکههای اجتماعی مجازی است .صادقی ده
چشمه ( )1995در پژوهش خود با عنوان" تأثیر استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بر کیفیت ارتباطات جوانان 15
  97سال محله وازیچه اصفهان "نشان داد که افراد بااستفاده از شبکههای اجتماعی از مزایایی نظیر حمایت
اطرافیان ،اطالعات ،عواطف و احساسات برخوردار شده و
االگ جوانگ زندگی واقعی خود را که نیازمند حضور فیزیکی
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افراد در کنار یکدیگر نمیباشد را در این اجتماعات مجازی
بدست میآورند.
-۴فرضیه پژوهش:
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همه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شیهر مشیهد در
سال تحصیلی  1077-1999بودند که تعداد آنها  2962نفیر
بود .از میان آنان  980دانش آمیوز (هیر گیروه  197نفیر) بیه
روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند.

در مجموع با تکییه بیر چیارچوب نظیری وپیشیینه پیژوهش
میتوان فرضیه زییررا طرح نمود:
بین پیشرفت دانشآموزان با کیاربری فضیای مجیازی رابطیه
معنادار مثبتی وجود دارد.

شاخصهای آماری مرببو ببه متغیرهبای درگیبر در

-5روش پژوهش

موضوع تحقیق

در پییژوهش حاضییر نیییز یییک مطالعییه مییوردی بییر روی
دانشآموزان دختر دوره متوسطهدوم ،شهر مشهد انجام شده
است .این تحقیق از نیوع تحقیقیات پیمایشیی اسیت جامعیه
آماری شامل کلیه دانیشآمیوزان دختیر دوره متوسیطه دوم،
مدارس ناحیه دو آموزش و پیرورش شیهر مشیهد مییباشید.
روش نمونهگیری در پژوهش مورد نظر به صورت نمونهگیری
در دسترس انجام شد .هیر آزمیودنی بیه ترتییگ پرسشینامه
انگیزه پیشرفت هرمنس را که به صیورت آنالیین در اختییار
آنها قرار گرفت ،تکمیل کردند .پرسشنامه انگیزش پیشرفت
توسط هرمنس ( )1907ساخته شد .فیرم نهیایی پرسشینامه
دارای  29گویه است سؤالها به صورت چهار گزینهای اسیت
حداقل و حداکثر نمرات  29و  116اسیت (داداشیی1987 ،؛
به نقل از فرشباف گلیدوز .)1980 ،نمیره بیاال نشیاندهنیده
انگیزش پیشرفت باال است .هرمنس ( )1907بیرای محاسیبه
روایی از روایی محتوا کیه اسیاس آن پیژوهش قبلیی دربیاره
انگیزه پیشرفت را تشکیل میداد ،اسیتفاده کیرد .او ضیریگ
همبستگی هر سیؤال را بیا رفتارهیای پیشیرفت گیرا ،اعتبیار
آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی را بیه روش آزمیون آلفیای
کرونبییا  7/80گییزارش کییرده اسییت .روایییی نیییز از طریییق
همبستگی بین این پرسشینامه و آزمیون انیدریافت موضیوع
بررسی شیده اسیت .در مرحلیهی نخسیت بیه قصید تحلییل
دادههای بدست آمده ،از روشهای آمار توصیفی برای بدست
آوردن شاخصهای توصییفی متغیرهیا در پیژوهش اسیتفاده
شید .در مرحلیهی بعیدی بیرای بدسیت آوردن ارتبیاط بیین
متغیرها از تی دونمونه مستقل استفاده شید در ایین مطالعیه
منظور از شیبکههیای اجتمیاعی مجیازی تلگیرام ،واتسیاپ و
اینستاگرام میباشد .بیرای جمیعآوری دادههیا از پرسشینامه
استاندارد شده استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش

یافته های پژوهش
تحلیلهای توصیفی

جدول .1آمارههای توصیفی متغیرهای جععیت شناختی
پژوهش
فراوانی

درصد

دختر

980

17787

کل

980

17787

پایه تحصیلی

پایه 17

128

9989

دوره متوسطه

پایه 11

127

9989

دوم

پایه 12

196

9580

کل

980

17787

مجازی

192

5787

ایر مجازی

192

5787

کل

980

17787

عضویت در

تلگرام

69

9288

گروههای

واتساب

61

9188

اجتماعی

اینستاگرام

68

9288

کل

192

17787

باال

178

2881

متوسط

109

9082

پایین

199

9086

کل

980

17787

جنسیت

کاربران

طبقه اجتماعی

اطالعات جدول باال نشان میدهد که 177درصد پاسخگویان
که به لحاظ پایه تحصیلی نیز بیشترین درصد
پاسخگویان %9580پایه تحصیلی خود را پایه  12و کمترین
درصد %9189نیز پایه  11گزارش کردهاند و به طور کلی
 %57در شبکههای اجتماعی عضو بوده و  % 57نیز عضو
نبودهاند .هم چنین از  192نفری که عضو شبکههای
اجتماعی بودهاند  %9580عضو شبکه اجتماعی اینستاگرام
بوده %9288 ،عضو گروه تلگرامی بوده ،و  %9188نیز عضو
گروه واتسابی بودهاند .همچنین به لحاظ طبقه اجتماعی نیز
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بیشترین درصد پاسخگویان %9082طبقه خود را متوسط و
کمترین درصد  %2881نیز طبقه اجتماعی خود را باال
گزارش کردهاند.
تحلیلهای استنباطی
بین پیشرفت دانشآموزان با کاربری فضای مجازی رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول .2آمارههای توصیفی پیرامون میزان انگیزه پیشرفت
بر حسب گروه کاربران و غیرکاربران فضای مجازی
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

کاربر مجازی

197

989759

.81060

.5917

ایر کاربر

197

189985

.80662

.76102

مجازی

جدول .3نتایج آزمون تی تست پیرامون انگیزه پیشرفت بر
حسب گروه کاربران و غیر کاربران فضای مجازی

انگیزه پیشرفت

عدد تی

درجه آزادی

سطح معنی داری

228907

908

.777

نتیایج آزمیون تیی تسییت حیاکی از آن اسیت مییزان انگیییزه
پیشرفت و مولفیههیای آن بیر حسیگ گیروه کیاربران و اییر
کاربران فضای مجازی متفاوت میباشید ،زییرا سیطح معنیی
داری بدست آمیده  7/777کمتیر از  7/75اسیت و بنیابراین
نتیجه میگیریم که میانگین انگیزه پیشرفت در بین کیاربران
کمتر از ایر کاربران بوده است و این رابطه به لحیاظ آمیاری
نیز معنیدار شده است .
نتیجهگیری
از ژانویه  ،2727میزان استفاده جهانی از شبکههای اجتماعی
 09درصد بود .پیشبینی میشود که در مورد توسعه
زیرساختها و در دسترس بودن دستگاههای موبایل ارزان
قیمت ،بازارهای دیجیتالی کمتر توسعهیافته با مناطق دیگر
جلگ کنند .در حقیقت ،بیشتر رشد جهانی رسانههای
اجتماعی به دلیل استفاده روزافزون از دستگاههای تلفن
همراه است .عالوه بر این ،اطالعات به دست آمده از این
مطالعه میتواند نه تنها برای متخصصان پزشکی بلکه برای
تحقیقات علوم اجتماعی نیز مفید باشد .نتایج حاکی از آن

است که اکثریت دانشآموزان در شبکههای اجتماعی
عضویت دارند و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیری مثبت دارد
این یافتهها با پژوهشهای موحدزاده و همکاران ( )1995هم
خوانی ندارد زیرا وی در پژوهش خود گفته بود که بین
پیشرفت تحصیلی ،پرخاشگری کلی ،پرخاشگری کالمی،
فیزیکی ،خشم و خصومت دو گروه دانشآموزان استفاده
کننده و عدم استفاده از فضای مجازی تفاوت معنادار وجود
دارد .به طوری که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استفاده
کننده کمتر از دانشآموزانی است که از فضای مجازی
نمیکنند .هم چنین نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق
شجاعی و همکاران ()1991؛ زندوانیان و همکاران ()1992؛
آپل و همکاران ()2710؛ شرما و همکاران ( ) 2710و لی و
همکاران () 2710همخوانی ندارد .همچنین ،بین پیشرفت
تحصیلی دو گروه دانشآموزان استفاده کننده و عادی از
فضای مجازی تفاوت معنادار وجود دارد .از آنجا که میانگین
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان استفاده کننده بشر با
بکارگیری امکانات مطابق با پیشرفت علم و دانش زمینه
شکوفایی جوامع را فراهم میسازد .امروزه نقش فضای
مجازی در بهتر شدن زندگی انسان امری انکارناپذیر است
وسیلهای که هر روز نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری
کرده است ،حال در بین جوامع ،جامعهای پیشرفته است که
بتواند آموزش و پرروش خود را متناسگ با این پیشرفت
همگام سازد و با بهرهمندی از آموزش نوین (آموزش
الکترونیکی) بیشتر شدن انگیزه دانشآموزان نسبت
به تحصیل و یادگیری امری طبیعی است با توجه به نتیجه
به دست آمده میتوان گفت اثر فضای مجازی بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر مثبت و معنیدار بوده
است در عصری که ارتباطات حرف نخست را در زندگی بشر
میزند ایجاد هرگونه محدودیتی در زمینهی پیشرفت
ارتباطات خطایی جبرانناپذیر محسوب میشود .استفادهی
صحیح از اینترنت و پرهیز از زیادهروی میتواند در تقویت
انگیزش و پیشرفت تحصیلی موثر باشد .استفاده از فضای
مجازی در آموزش پرورش و مدارس اگر با کنترل معلم و
آموزش صحیح استفاده از اینترنت به دانشآموزان همراه
باشد باعث افزایش انگیزهی تحصیلی و گرایش دانشآموزان
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به مدرسه میشود .اینترنت در جامعه ما هنوز به دلیل تأخیر
فرهنگی و نبود سواد کافی اینترنتی میان کاربران،
کارکردهای اصلی و مهم خود را به دست نیاورده است .در
این میان ،وظیفه نخبگان و آگاهان به اینترنت و دل سوزان
فرهنگی این است که به کمک نشریهها یا تألیف و ترجمه
کتابهای کارآمد و به روز در این راه ،چگونگی استفاده
درست از این فضا را آموزش دهند و کاربران را با سایتهای
سودمند و آموزنده و کارکردهای مثبت این پدیده ارتباطی
آشنا سازند .با توجه به نقش شبکههای اجتماعی در
جامعهپذیری پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و با توجه به
عرصه سیاستگذاری فضای مجازی در ایران باید برنامههای
برای ارتقای فرهنگی داشته باشیم وآموزشهای الزم برای
ارتباطات فضای مجازی برای نوجوانان از طریق رسانهها،
خانواده و نهادهای آموزشی ،در نظر بگیریم .درواقع امری
ضروری است که مدارس با همکاری مراکز مشاوره به اطالع
رسانی دقیق در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی و
آثار مختلف آن در ابتدای ورود دانشآموزان به مدرسه اقدام
نمایند و با توجه به رایج بودن بعضی از شبکههای اجتماعی
مجازی در بین دانشآموزان الزم است با نظارت مسئولین و
ارگانهای زیربط محتوای این شبکهها متناسگ با شرایط
فرهنگی و اجتماعی جامعه اصالح شود .دستاندرکاران
آموزشی از نتایج آخرین پژوهشهای صورت گرفته در رابطه
شبکههای اجتماعی و استفاده آنها در فرایند آموزش
یادگیری مطلع گردند قطعاً فناوریهای جدید با به همراه
آوردن فرصتهای مناسگ در جهت استعدادها و عالیق
شخصی دانشآموزان به بهبود نظام آموزشی مدارس کمک
میکنید و میتیوان از این شیبکههای اجتیماعی با توجیه به
کارکردهای مختلفی که دارند در دروس مختلف اجرا کرد .به
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همین ترتیگ باید جگونگی بکارگیری این فناوری در دروس
مختلف مورد توجه و بررسی واقع شده و به بهترین شکل در
شبکههای اجتماعی بکار گرفته شود .پیشنهاد میشود
صاحگنظران و مجریان در عرصهی فناوری ارتباطات به
همکاری با محققان در اجرای تحقیقات علمی مرتبط با
فضاهای اجتماعی مجازی ترایگ شوند .در نهایت ،آنچه از
اهمیتی مضاعف برخوردار است ،توجه سیاستگذاران حیوزه
فناوری ارتباطات وفضای مجازی به نیازهایی است که
نوجوان و جوانان در تالشند تا آنها را از طریق شبکههای
اجتماعی مجازی ،تأمین و ارضا کنند .اما به کارگیری از
شبکههای اجتماعی مجازی میتواند فرصتی برای بهبود
فرایند تدریس و یادگیری باشد همانطور که در مطالعه
 Metshaliو همکاران از گفتگوی آنالین به عنوان یک
استراتژی در آموزش استفاده شد و دانشجویان میتوانستند
با یکدیگر گفتگو کنند نتیجه تحقیق گویای تفاوت یادگیری
آنها با دیگرانی بود که این امکان برایشان وجود نداشت در
پژوهش حاضر میتوان به عواملی خارج از کنترل پژوهشگر
که باعث بوجود آمدن محدودیتهایی در پژوهش شده است
اشاره کرد :پژوهش حاضر بین دانشآموزان مقطع دوم
متوسطه ناحیه دو ازشهر مشهد بود وطبق گزارش
پرسشنامهها شرکتکنندگان از دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه بودند بنابر بر این در تعمیم این نتایج به سایر
دبیرستانها و مراکز آموزشی و سطوح آموزشی باید احتیاط
کرد و توصیه میشود به ایر از مطالعات تطبیقی مطالعات
دقیقتر طولی در ارتباط با موضوع پژوهش بین دو جنس
مؤنث و مذکر در سطوح مختلف آموزشی انجام گیرد که
بسیار مفید و ارزشمند میباشد.
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