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Abstract 
The desirable and harmful effects of cyberspace on different aspects of life 

especially education and schooling have always been a subject of debate. 

Thus, the main purpose of the study was to investigate the effect of lifestyle 

influenced by cyberspace on the academic engagement of students. The 

statistical population consisted of high school students (junior and senior) of 

the city of Dehloran (Ilam Province, Iran) in the academic year 2018-19., 

360 of whom were selected as the sample through cluster random sampling. 

The necessary data were collected by two standard questionnaires, i.e., 

Reeve's (2013) student engagement questionnaire and Taheri’s (2014) 

questionnaire. Cronbach’s alpha was used to measure the reliability of both 

questionnaires (α = 0.88). The correlation coefficients showed that there is a 

significant negative relationship between lifestyle influenced by cyberspace 

and academic engagement (r=-0.39, p≤0.001). Analysis of structural 

equation modeling (SEM) with AMOS also indicated that the lifestyle 

influenced by cyberspace variable and its six dimensions (knowledge 

acquisition, communication, identity, services, enjoyment seeking, and 

outcome) were able to predict 51% (R2=0.51) of the variance in the 

academic engagement variable (β= -0.53 and p≤0.00). The results showed 

that lifestyle influenced by cyberspace had a negative effect on the academic 

performance of students. Therefore, it was concluded that such a lifestyle 

needs to be modified with a view to attaining maximum benefits and 

minimum costs. 
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 یلیتحص یریمحور بر درگ یمجاز یسبک زندگ ریتأث

 آموزان متوسطه دانش

 رانیا الم،یدانشگاه تهران، ا یاز دانشکده علوم اجتماع یشناس کارشناس ارشد جامعه   یمؤمنحسن 

 

 رانیا لم،یبندر د ،یدانشگاه آزاد اسالم لم،یواحد بند د ،یگروه روانشناس   یبهبهان مرجان آل

 

  چکیده
هايمختلفزندگیخاصهدرساحتتحصیلیوزايفضايمجازيبربخشتأثیراتمطلوبوياآسیب

درسیهموارهمحلبحثبودهاست.درهمینراستا،هدفاصلیپژوهشحاضرپرداختنبهتأثیرسبک

درگیريتحصیلیدانش بر آماريشاملدانشزندگیمجازيمحور جامعه بود. آموزانمتوسطهآموزان

 تحصیلی سال در دهلران شهرستان دوم( و 7981-89)اول میان از که نمونههاآنبود روش گیريبا

همچنینابزارتحقیقشاملپرسشنامهعنوانبهنفر963ايخوشه انتخابشدند. هاياستانداردحجمنمونه

حاصلشد.99/3نباخ((بودندکهپايايیآن)باآلفايکرو7989)يطاهر(و3379)ويردرگیريتحصیلی

نتايجهمبستگیبینسبکزندگیمجازيمحورودرگیريتحصیلینشاندادرابطهمعنادارولیمنفیبین

(نیزAmos)موسيآافزارنرم(.تحلیلنتايجمعادالتساختاريباp،98/3=r≤337/3دارد)وجودهاآن

آن)کسبدانش،ارتباط،هويت،گانهششحاکیازاينبودکهمتغیرسبکزندگیمجازيمحورباابعاد

R=17/3)17/3بینیخدمات،کسبلذتوبعدپیامدي(قادربهپیش
درگیريتحصیلیریمتغ(واريانس2

است.نتايجتحقیقنشان(β،337/3≥p=-19/3)بیترتنیزبه است.ضريببتاوسطحمعنادارياينرابطه

بايدنسبترونيازاآموزانتأثیرمنفیدارد.دادسبکزندگیمجازيمحوربرروياموراتتحصیلیدانش

 بهاصالحاينسبکزندگیبارويکردحداکثرسودوحداقلضرربهرهبرد.

.آموزان دانش ،یلیتحص یریدرگ ،یسبک زندگ ،یمجاز یفضا :ها واژهکلید
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مقدمه -3

شود.کمترعرصهوساحتیترديدعصرکنونیبامحوريتفضايمجازيپیشراندهمیبی

هاياقتصادي،وجودداردکهنقشفضايمجازيدرآنغالبنباشد.توسعهتمامفعالیت

 & Pontes, szaboاست)اجتماعی،فرهنگی،ورزشی،آموزشیوتحصیلیدرگروآن

Griffiths, 2015 اگونهبه(. امروزه که نامنظرانصاحبي بدان زندگی سبک نوعی

می سبکمجازيدرواقعشناسند. انکارناپذيرگرفتهشکلهويتمجازيو واقعیتی به و

تبديلشدهاست.

گروه همه اگرچه اما دارند گرايش مجازي فضاي به سنی وهاي جوانان گروه

همساالن امنوجوانانجهتارتباطاتبا ساير و وسايلمجازيشیازپشیبوراتخود از

(.براساسگزارشوضعجهانیAcar, 2015:36-37کنند)خصوصاينترنتاستفادهمیبه

 بین در ايران اينترنتدر33اينترنت، از استفاده کاربران بیشترين نخستداراي کشور

نرشدکاربران،میزا3378تا3333قراردارد.همچنینطبقاينگزارشازسال76جايگاه

 Internetاست)نفر69133197درصدبودهوکاربراناينترنتنیزحدود897/32اينترنتی

World State, 2019:2مجازي فضاي از استفاده مختلف ابعاد در رشد میزان اين .)

هاوتهديداتیباشد.تواندهمراهبافرصتمی

هايدرسیوتسهیلفعالیتدراموراتو هايفضايمجازييکیازمزاياوفرصت

دانش استتحصیلی امکاناتGuan & Subrahmanyam, 2009) آموزان مدد به .)

فاصلهي درموارديحذفگشتهوبدوندهندهادمجازي، ويادگیرندهکوتاهگشتهويا

می انجام همديگر )حضور میSadeghi, 2019:2-4شود گفته شبکه(. هايمجازيشود

رادانش فعالآموزان را آنان کل در و ساخته درگیرتر اموراتتحصیلی ونسبتبه تر

 ;Raut & Patil, 2016;Sudha & Kavitha, 2016تحقیقاتزيادي) سازد.پیشروترمی

Helu, 2014;Valenzuela, etal, 2008; Junco & Gail, 2011; Heiberger & Harper, 

2008; Han, etal, 2016; Heffner, 2016مبنیبرنقش7981يوفرحبخش،دیسعو)

آموزاندرهمینراستاانجامهاياجتماعیومجازيبردرگیريتحصیلیدانشمثبتشبکه

 است. نقشمثبتآن گوياي استکه بروجودنيبااشده مجازي اثراتمثبتفضاي ،
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نظیر)یتجربپیشرفتوتوفیقاتتحصیلیمبهمبودهاست.نتايجطیفديگريازمطالعات

؛7983فر،صديقیارفعیوگندمی،؛تمنايی7981زادهحجازي،نامداري،قاسمیومقدم

امامی نشانمیkirschner & Karpinski, 2010; Madaiah, 2016؛7981ريزي، دهند(.

دانش درسی تکالیف پیگیري عدم و کاهلی به مجازي فضاي کاهشامروزه آموزان،

دهاست.وافتتحصیلیمنجرش7درگیري

درگیريتحصیلیتوسطدرواقع مفهوم رفتارهايبرايواکنشنظرانصاحب، و ها

کلطوربهآموزانودانشجويانارائهشدهاست.درگیريتحصیلیمنفعالنهتحصیلیدانش

آموزاندرانجاماموراتتحصیلیبکارشناختیاستکهدانشمیزانانرژيجسمیوروان

درگیري(.Lemay, 2017; Skinner, Kindermann & Furrer, 2009)رندیگمی

بعدتحصیلیسازه ناظربهمیزانسرمايه3شناختیايچندبعدياست. آموزگذاريدانش،

فعالیت راهبريدر خود مثل يادگیري 9هاي در میل اموراتریکارگبهو در تالش ي

راهبردهاييادگیري از استفاده بعدرفتاريLadd & Lisa, 2009است)تحصیلیو .)2،

دانش فعال درگیري مثلشامل تحصیل به مربوط عناصر و يادگیري در تالش، آموز

تمرکزومشارکتفعالدرمباحثگروهیوکالسیاست)  ,Archambaultپايداري،

Janosz, Fallu & Pagani, 2009: 2-3.) هايدربرگیرندهاحساساتونگرش1بعدعاطفی

راتتحصیلیوعناصرينظیرتشويش،لذت،شادي،خستگیونگرشمثبتومنفیبهامو

 است. تکالیفتحصیلی واکنشطوربهبه دانشکل هاي يادگیري محیط به استآموز

(Fredricks & Mc Closkey, 2012: 764)بعدعاملینیزمربوطبهدرگیريسازنده،؛و

دانش هدفمند و فعال يادگیري جريان در دريجابهآموز اطالعاتي استافتمنفعالنه

(Reeve & Tseng, 2012: 258.) آموزنقششوددانشدرگیريعاملیموجبمیدرواقع

 کالسدرسبها در خود همتايان تعامالتبا به و باشد مشارکتداشته دهدفعالیدر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Engagement  .7:آموزدرپیگیريتکالیفدرسیوهاومشارکتدانشمنظورازدرگیريدراينجامیزانفعالیت

تحصیلیوياستهايدرسیومسیربهطورکلهرآنچهمربوطبهفعالیت
2. Cognitive 
3. Self- Regulation 

4. Behavioral 
5. Emotional 
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(Gutierrez, etal, 2016 هدفاصلیپژوهشحاضر اساسمطالبمطروحه، بر تأثیر(.

 .شهردهلراناست آموزانمتوسطهمجازيمحوربردرگیريتحصیلیدانشسبکزندگی

 مبانی نظری -3

سال در گیبسون7893اصطالحفضايمجازيبراينخستینبار رمان7توسطويلیام در

 عنوان کروم»کوتاهشبا 3«سوزاندن شد. گرفته فضايدرواقعبکار طرح شروع نقطه

مجازيبانامورمانگیبسونگرهخوردهاست.اينرمانبهنسلیازکامپیوترهااشارهدارد

رقممیرفتههميروکه فضايیجديدرا خودگیبسون،فضايمجازيبیانگرزعمبهزنند.

تعامالتمی به آن در افراد استکه فضايی غیر برايجهان )نامی  ,Fourkasپردازند

علوماجتماعیازتغییراتمدامودگريسیاساسیدرنظرانصاحبازديرباز(.2-3 :2004

هايبینیسطحجامعهخبردادهبودند.شايدبتوانگفتانديشمندانعلوماجتماعیبهپیش

فرصت ظهور اينترنتو سايه در چالشجهانجديد و باشند.ها هايجديدسخنرانده

ازجامعهیازکانونیدورکیمدريک رفتارهايجامعه، بیاناستحاله به ترينمباحثخود

مکانیکیبهارگانیکیسخنراندهاست.درجامعهارگانیکیرفتارهاتابعقوانینپیچیدهو

دورکیم،موردنظر(.بههمینسیاقدرجامعه7999:69سیدمن،است)بینیناپذيرتريپیش

 اين غالب اصل فردي میواحدهاي است. باجامعه مجازي فضاي امروزه گفت توان

محوريتاينترنت،اصلیفردسازساختهاست.عصريکهافرادنهدرحضورهمديگربلکه

فشرده تعامالتاگرچه و هستند همديگر سايه فضايمجازيصورتدر سايه در اما تر

يفضايسازمفهوميديگرياستکهبهمقولهزمانوفضابرانظرصاحبگیرند.گیدنزمی

مقوالتینخستین«فضا»و«زمان»پردازيکردهاست.درتلقیگیدنز،ینظريهخوببهمجازي

سنت و تغییراتجامعه تحلیلمیبودندکه را کردندها پرتو؛ اينمقوالتدر اکنون اما

رزمانو(نیزبهتغیی3333-7888اند.کاستلز)ارتباطاتنوين،معنايیجديديبهخودگرفته

نیزحاصلاينجرياناست.برايکاستلز،9«ايجامعهشبکه»فضااشارهکردهاستوتعبیر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gibson 

2. Burning Chrome 
3.Network Society 
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عرصه مدرن شبکهفضاي مختلفعناصر انواع از ترافیکشديد با است رابطهاي اي،

دهد.بههمینسیاق،تجربهزمانجديديبینفرايندهاياجتماعیوجغرافیايیراشکلمی

 عنصري از نیز رفته فراتر زمانی نظم و (.Gotved, 2006: 467-468است)بیولوژيکی

شناختیتبییننمود.ويهومنزنیزبراينباوربودتمامرفتارهايبشررابايدباقضايايروان

تواندهايمثبتومنفیبودکهمیتقويتازجملهمعتقدبهبرخیقضايابرايتبیینرفتارها

تبیین را هومنزمعتقدبودنفعفردياصلیاساسیدربروزرفتارهايبرخیرفتارها نمايد.

)اهاانسان ست همکاران، و راهجردي 7981کريمی هومنز،1: اساسقضاياي بر لذا .)

هايآسیبازجملهها؛هايزيادزودزادرمقابلتنبیهفضايمجازيبابروزمزاياوپاداش

استکهتوجهقابلاماايننکته؛زاقابلتبییناستپیامدهايديرعنوانبهجسمانیوروانی

کنديابسیارديرايکهانتظارداردرادريافتنمیکنشکردرعرصهفضايمجازيآنتنبیه

شودکهفردغرقدرآنايتبديلمیگردد،لذافضايمجازيبهصحنهباآنمواجههمی

يکعنوانبهجهیدرنتگیوتحصیلیوتواندباعثغلبهبرديگراموراتزندشودومیمی

بامرورمطالبنظريیدرانجاماموراتتحصیلیشود.تحرککمپیامد،ضعفتحصیلیو

یقرارداد:موردبررستوانمدلمفهومیزيررامی

 


 . مدل مفهومی پژوهش3شکل 
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 مطالعات پیشین -1

 بررويدانشجويانةنیشیپمطالعاتیدر بیشتر اما است، انجامشده وگرفتهانجامموضوع

دانش مطالعاتحوزه يوبیتاندرتبهآموزان وال و اکاکاندلوا تحقیق3379)7است. در )

 که گرفتند نتیجه شبکهخود از استفاده در دانشجويان سبکتمرکز نوعی مجازي هاي

زندگیشکلدادهکهاينسبکبیشتردرافزايشروابطواطالعاتاجتماعیتاامورات

(بهپیامدهايدوگانهسبکزندگیمجازيمحور3379)3تحصیلیاست.کوالنودزنزا

ياجتماعیبردرگیريتحصیلیهااشارهکردند.آنانضمناشارهبهپیامدهايمثبتشبکه

آسیبدانش موارد به آموزان دانلود با سینمايی سرقتآثار همچون نیزرقانونیغزايی ی

مشتاق کردند. رسانه3379)9اشاره منفی اثراتمثبتو مطالعه با خود تحقیق در هاي(

هايباورعمومیشبکهبرخالفاجتماعیبرعملکردتحصیلیدانشجوياننتیجهگرفتکه

،سبکزندگیمجازيمحور،جهیدرنتهايتحصیلیدارند.اجتماعیاثرمطلوبیبرفعالیت

و ارتباطات براي مطلوب می ابزاري بشمار يادگیري فرايندهاي تالاوتسهیل و2رود.

( شبکه3379همکاران گرفتند نتیجه خود پژوهش در ) مجازي بخشعنوانبههاي

تواندررامیهاآندانشجويانتبديلشدهاستوتأثیراتناپذيردرزندگیروزانهجدايی

دولبهپیشرفتتحصیلی الزماستازفضايمجازيبامسئولیتکاملحالنيباادانست.

امین کرد. 1استفاده )و از3379همکاران استفاده پیامد گرفتند نتیجه پژوهشخود در )

دانش؛ستآموزانمثبتافضايمجازيبرعملکردتحصیلیدانش توانندآموزانمیزيرا

هاکلسايتطوربهعقايدودانشخوددرزمینهدرسیراباديگراندراشتراکگذارندو

 تسهیل براي داباکمسائلمکانی است. 6درسی )و نتیجه3371همکاران تحقیقی در )

 زندگی سبک عوامل میخوببهگرفتند پیشی فعالیتتوانند کننده بینی تحصیلیهاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Akakandelwa 
2. Kolan & Dzandza 
3. Mushtaq 

4. Talaue 
5. Amin 
6. Dubuc 
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چاکوويوروچاکوويوردانش عنوانمطالعه3371)7آموزانباشند. (درپژوهشیکیفیبا

فضايمجازينحوياثراترسانه سبکزندگیاجتماعیدريافتندکه هاياجتماعیبر

دوست وانديشیدن، منساح است. کرده بازنمود برايآنان ارتباطاترا تبادالتو يابی،

هاياجتماعیبررويدرگیريتحصیلیقیقخودنتیجهگرفتندشبکه(درتح3376)3نیزام

تريناثرقوي«اعتیادبهشبکه»و«نسبتزمانی»آموزاناثرمثبتیداردودومتغیريعنیدانش

دانش تحصیلی رويعملکرد کدبر دارند. کیفیخود3371)9آموزان مطالعه انجام با )

نقشمسلطشب استاگرچه گرفته کهنتیجه اموراتتحصیلی در انکارقابلهايمجازي

تواندازاثراتمثبتهايالزممینیستامابايدتذکرداداستفادهمفرطوفقدانراهنمايی

ادامز مینگلو گرفتندرسانه3371)2آنانبکاهد. نتیجه هاياجتماعیتأثیراتجانبیبر(

نوشفعالیت کالس، در منظم حضور قبیل از تحصیلی هاي و اعتیادسينوخطتن و ی

دقیقهتا93آموزانروزانه(نتیجهگرفتنددانش3371)1آموزاندارند.اوسووالرسندانش

هايمجازيآموزانازشبکهساعتدرفضايمجازيحضوردارند.استفادهمفرطدانش9

6وادواربررويعملکردوانجامفعالیتتحصیلیآناناثرمنفیدارد.دردوتحقیقيبوح

ايگرفتند؛استفادهزيادازفضايمجازيدر(نتايجمشابه3376)1(وشارماوشاکال3372)

عدمتمرکزوضعفتحصیلیمواجههشدند.ازجملهاموراتتحصیلیباپیامدهايجانبی

آموزاناثرمنفیهاياجتماعیبرعملکرددانش(دريافتندشبکه3379)9آسماواکپاناچی

يدرسخواندنجابهزنیگذارندزيراآنانوقتزياديدرچتکردنوپرسهمیبرجاي

خلیفهمی )وگذرانند. بین7981همکاران گرفتند نتیجه دادهاختصاصزمان( بهشده

معناداريغیرومنفیرابطهآموزاندانشتحصیلیپیشرفتومجازياجتماعیهايشبکه

 میزان بین رابطه (باعنوانبررسی7981همکاران)دارد.درتحقیقرجبیانِدهريزهووجود

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chukwuere & Chukwuere 
2. Mensah & Nizam 
3. Code 

4. Mingle & Adams 
5. Owusu-Acheaw & Larson 
6. Yeboah & Ewur 
7. Sharma & Shukla 
8. Asemah & Okpanachi 
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 میزان بین نشاندادند تحصیلی، درگیري و اشتیاق با مجازي اجتماعی هايشبکه از استفاده

 و رفتاري شناختی، درگیري)یلیتحص درگیري هايمؤلفه و اجتماعی هايشبکه از استفاده

 هاياشتیاقمؤلفه و مجازي اجتماعی هايشبکه از استفاده میزان بین نانگیزشی(وهمچنی

انیزماندارد. وجود داريمعنی و مثبت رفتاري(رابطه و عاطفی شناختی، اشتیاق)یلیتحص

هاياجتماعیوعملکردتحصیلی،بیناستفادهازشبکه(درپژوهشخودنشانداد7981)

ومعنیورابطهمنفی دار مثبتداردبا امايادگیريغیررسمیرابطه تحصیلیدرگیريبا

محتاطبودن،)یزندگ(نتیجهگرفتندسبک7981فرحبخش)فاقدرابطهاست.سعیديو

(7982)ينامداریکنند.نیبشیپتوانندپیشرفتتحصیلیرانیازبهتأيیدوتعلقداشتن(می

رابطهتحصیلیعملکردبااجتماعیهايشبکهازاستفادهمیزانبیندرتحقیقخوددريافت

باالترپسراندراجتماعیهايشبکهازاستفادهمیزانونگرش.داردوجودمعناداريومنفی

بهنسبتدخترهاگروهدرتحصیلیدرگیريهايمقیاسخردهمیانگین.استدختراناز

 .ارنددباالتريتحصیلیدرگیريدخترانواستبیشترپسرها

هدفاصلیپژوهشحاضربررسیتأثیرسبکزندگیشدهگفتهباعنايتبهمطالب

مطرحگونهنياپژوهشنیزسؤالآموزاناستومجازيمحوربردرگیريتحصیلیدانش

آموزاندارد؟شود:سبکزندگیمجازيمحورچهتأثیريبردرگیريتحصیلیدانشمی

 شناسی روش -0

توصیفی ه-روشتحقیقحاضر، لحاظهدفکاربرديو به زمانیدرازنظرمبستگیو

جامعهآماريشاملدانش است. اولودوميکمقطعزمانیانجامشده آموزانمتوسطه

سالتحصیلی 7981-89شاغلدر باشاملمرکزيبخشدهلران)شهرستان مناطق( و ها

 حدود 1313حجم مورگان اساسجدول بر نمونه حجم و است شد.تعیی963نفر ن

تيدرنها بودن مخدوش روش6با بودند. برخوردار صالحیت از مابقی پرسشنامه،

اياست.ابتدابالحاظکردننقشهجغرافیايیشهرداري،ازهرمنطقهگیرينیزخوشهنمونه

نواحیروستايی در آموزشگاه همچنینچند و متوسطه آموزشگاه تصادفچند به شهر

دواول)مدرسهمتوسطه9راينمبنا،مدارسمنتخبشاملمتصلبهشهرانتخابشدندب
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 و يکیپسران( دخترانو 2مدرسه متوسطه )مدرسه دومدرسهدوم پسرانو دومدرسه

مدرسهدختران(هستندومورد7مدرسهپسرانو3)يیروستامدرسه9دختران(درشهرو

هايزيراست:پرسشقرارگرفتند.ابزارتحقیقپرسشنامه

که3379ريودرسال. پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی ریو:3 اينپرسشنامهرا

بعد)رفتاري،عاملی،شناختیو2قراردادهبودبازنگرينمودوشاملمورداستفادهترپیش

 و براساسطیفسؤال71عاطفی( درداخلوخارجگزينه1و است. ايطراحیشده

نامهمقاالتوپايانکشورمحققانزياديدر قرارمورداستفادههايخودپرسشنامهريورا

؛7986؛رمضانیوخامسی،7981اند.براينمونهدرمطالعاتیمثل)يوسفیوبردبار،داده

 7989بحريويوسفی،  ,Gutierrez, etal, 2016; Skinner, Kindermann & Furre؛

شدهاست.ديیتأ(اعتبارآن2009

 زندگی سبکمتغیرديگر، (:3131) یمجاز فضای از متأثر زندگی سبکه . پرسشنام3

اينمفهومناظربرمجازي فضاي از متأثر  نوع بر يبريسا فضاي که است تأثیرياست.

 در افراد دوم زندگی سبک عنوانبه و داشته آنان نگرش و هاشزار مصرف، افراد، هسلیق

) انيجر آنان واقعیدنیاي زندگی سبک امتداد دارد خجیر، و 7989خانیکی :99.)

 وقاسمی7989)يطاهرپرسشنامهمذکوردرتحقیقاتزهرا (بکار7986پور)(ومظفرنیا

استفادهازهويتواقعی-هويت)احساستوجهبهخود-7ششبعد:رفتهوبرخورداراز

-درفضايمجازي -3احساستنفرازکشورخودواحساسدوگانگیدرموردخود(.

ناشناسوجذابیتکسبلذت)امنیتفیزيکی، وجنسیشريکپیداکردنبودن،تنوع،

ووسرخوردگیشکستجبرانآنالين،هايبازي واقعی،دنیايدرارتباط کردنشادها

اقتصادي،آگاهیامورانجاماينترنتی،کاالهايوشارژدوفروشيخرخدمات)-9روحیه(.

بهبودقیمتاز کاهشوقت،اتالفازجلوگیريزندگی،کیفیتها، ،ونقلحملهزينه

همراهاطالعاتةریذخومکان،دسترسیوزمانتيمحدودبدونوآسانوسريعدسترسی

جزئیاتبا ها،نمايشگاهبهدسترسیشغلی،تحصیلی،علمی،ارتباطاتارتباط)-2کامل(.
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وهاهمايش کردننزديک،آشنايانودوستانباارتباط،هاآنپیگیريو... دوستانپیدا

هايشبکهدرآشنايیمخالف،جنسباارتباطواقعی،دنیايدرارتباطاينادامهوجديد

دانشکسب-1بیرونی(.ارتباطبدونعاطفیارتباط،...وهاچترومارتباطدراجتماعی،

هايسايتبهشغلی،مراجعهودرسیزمینهدرارتقاوورجوعرفعبرايهاسايتبهمراجعه)

واطالعاتدرمانی،وبهداشتیروزمره،زندگیاطالعات،کسبهاآندانلودوموردعالقه

درتأخیروپیامدي)افت-6.شوند(سانسورمیيامحدودممنوع،جامعهدرکههايیآگاهی

سطحیمطالعه،سطحآوردنپايینعلمی،وشغلیوامورتحصیلیوروزمرهزندگیامور

تحرکی،بیجسمی،آسیبموثق،منبعبهاستنادبدوناطالعاتکسبوشدناطالعات

احساسدراختالل فريبواضطرابوابستگی،خواب، خوردن،پرخاشگري،

ی،طلبتنوعنامتعارف،تقاضاهايدرخواستارتباطاتصمیمی،شدنسردي،بردارکاله

وةرابطدرآزاديپذيرفتن انجامتوجهیبیوکاهلیجنسی است.واجباتدر دينی

 حاضر مبنايازنظرپرسشنامه همچنینبر است. گرفته قرار تأيیدمحققان مورد نیز اعتبار

مقیاسلیکرتدرپنجقسمتبسیارزياد،زيادتاحدي،کموبسیارکمسنجیدهشدهاست.

 ها یافته

 های توصیفی الف( یافته

 نمونهپسرو19حدود 23درصدافراد درصدنمونهدوره61درصدديگردخترهستند.

درصد93درصدديگرمتوسطهاولهستند.همچنیننمونهمنتخبشامل23متوسطهدومو

یاست.ديگراينکهدرنمونهمنتخبمیانگیناستفادهرانتفاعیغدرصد33مدارسدولتیو

هايتوصیفیدرقالبسايرشاخصباشد.میروزشبانهنیمدرساعتو2ازاينترنتحدود

اند.ارائهشده7جدول

 های توصیفی متغیرهای پژوهش . شاخص3جدول 

 متغیرهای پژوهش میانگین انحراف استاندارد

6/3 77/9 سبکزندگیمجازيمحور

39/7 16/3 هويت
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 متغیرهای پژوهش میانگین انحراف استاندارد

18/3 82/9 خدمات

67/3 88/3 کسبدانش

7 19/9 کسبلذت

9/3 67/3 پیامدي

66/3 39/9 ارتباط

22/3 27/3 درگیريتحصیلی

96/3 37/3 شناختی

17/3 36/3 رفتاري

81/3 22/3 عاطفی

62/3 16/3 عاملی

،متغیورمحووريمجازیسبکزندگدهددربعدهايتوصیفیدرجدولفوقنشانمیيافته

يریوودرگدارد.دربعوودپاسووخگويانازنظووربیشووترياهمیووت82/9میووانگینبووا«خوودمات»

ازبیشتريناهمیوتبرخووردارهسوتند.ازبوینابعواد16/3میانگینبا«عاملی»یمتغیرلیتحص

درجايگواهاولقوراردارد.بعودازآن77/9بامیوانگینمحوريمجازیسبکزندگاصلی،

سبکابعادضرايبهمبستگی درجايگاهدومقراردارد.27/3درگیريتحصیلیبامیانگین

 ارائهشدهاست.زيردرجدولیلیتحصيریدرگابعادمحوربايمجازیزندگ

 ها مؤلفهماتریس ضرایب همبستگی . 3جدول 

 
 خدمات هویت

کسب 

 دانش

کسب 

 لذت
 ارتباط پیامدی

بعد 

 شناختی

بعد 

 رفتاری

بعد 

 عاطفی

بعد 

 عاملی

 7 هويت
      

   

خدمات 32731 7
     

   

کسب

دانش
32378 32312** 7

    
   

کسب

لذت
32313**

 32919** 32366- 7
   

   

پیامدي 32779 32133** 32367- 32133** 7
  

   

ارتباط 32398 32763* 32377- 32798 32791** 7
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 خدمات هویت

کسب 

 دانش

کسب 

 لذت
 ارتباط پیامدی

بعد 

 شناختی

بعد 

 رفتاری

بعد 

 عاطفی

بعد 

 عاملی

بعد

شناختی
32713-* 32776- 32137** 32393-** 32798-* 3232- 7    

بعد

رفتاري
32331-**

 32999-** 32336 32231-** 32982-** 32723-* 32713* 7   

بعد

عاطفی
32369-**

 32379- 32219** 32971-** 32373-** 32322- 32171** 32721* 7 

بعد

عاملی
3238- 32936** 32331** 32731- 32928-** 32931-** 32211** 32719* 32781** 7

31/3:معناداريدرسطحخطاي*37/3:معناداريدرسطحخطاي**

يمجوازیسبکزنودگ»هايدهداغلبمؤلفههادرجدولفوقنشانمیکهيافتهطورهمان

رودارتبواطدورابطهمنفیدارندبنابراينانتظارموی«تحصیلیدرگیري»هايبامؤلفه«محور

متغیراصلینیزمنفیباشد.درجدولزيرضرايبهمبستگیسبکزندگیمجازيمحوربوا

گزارششدهاست.«درگیريتحصیلی»و«محوريمجازیسبکزندگ»دومتغیراصلی

 ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای اصلی .1جدول 

 
 یلیتحص یریدرگ محور یمجاز یسبک زندگ

محوريمجازیسبکزندگ 7 

یلیتحصيریدرگ 3298-** 7

37/3:معناداريدرسطحخطاي**

و«محووريمجوازیسوبکزنودگ»یاصولریودومتغدهودبویننتايججدولفووقنشوانموی

(.بوا-3298وجووددارد)يومعنوادارمنفیرابطه37/3يدرسطحخطایلیتحصيریدرگ»

محوورويمجوازیسوبکزنودگداربوینمتغیرهوايپوژوهش)یمعنويیودرابطوهتأتوجهبوه

ی(،امکانبررسیمدلساختاريپژوهشفراهماست.لیتحصيریدرگ
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 سازی معادالت ساختاری مدل

همبستگیچندمتغیرهيمعادالتساختاريکهيکروشسازمدلدرپژوهشحاضر،از

دادهمی برايتحلیل )باشد، چارچوبتحقیق بر مبتنی است.7شکلهاي شده استفاده )

ياريمیمدل پژوهشگر ساختاريبه اجزاييابیمعادله از که الگويینظريرا تا رساند

يجزيیموردآزمونووارسیاگونهبهیوهمطورکلبهمختلفومتنوعتشکیليافته،هم

(.برايبررسیمدل،ابتداازتحلیلعاملیتأيیديبرايسنجش7998:2قاسمی،دهد)رارق

گويه با پنهان متغیرهاي سنجشروابط اندازههاآنهاي مدل است. شده يریگاستفاده

یموردبررسهاپرسشنامهراباسازهسؤاالتهاياهمانتحلیلعاملیتأيیدي(ارتباطگويه)

می مدلساختاريارتباطعاملقرار از استفاده سپسبا جهتآزموندهد. يکديگر با ها

تاثابتنشود،نشانگرهامتغیرهايپنهاندرواقعیقرارخواهندگرفت.موردبررسفرضیات

 نمیگیريکردهیاندازهخوببهرا ازاند، درابتدا لذا موردآزمونقرارداد. توانروابطرا

ملیتأيیدياستفادهشدهاست.تحلیلعا

با و تأيیدي عاملی کمکتحلیل با پرسشنامه عاملی اعتبار نیز پژوهشحاضر در

 از مدلافزارنرماستفاده اينکه براي که است ذکر به الزم گرفت. انجام هايآموس

شاخصاندازه بايد اوالً شوند، تأيید ثانیاًگیري و دهند نشان را برازشمناسبی آن هاي

دارباشند.ساير(ومعنی1/3بیشترازمطلوب)مقاديرضرايباستانداردبارهايعاملیبايد

(ارائهشدهاست.2جدول)خالصهدرطوربهگیريهاياندازههايبرازشمدلشاخص

 گیری های اندازه های برازش برای هر یک از مدل شاخص .0جدول 

 درگیری تحصیلی سبک زندگی مجازی محور مطلوبحد  شاخص

X2/df97292 7223ترکمو 

RMR3233932311نزديکبهصفر

GFI8/33287332898وباالتر

AGFI8/33289932832وباالتر

NFI8/33283832879وباالتر



 303 |   یبهبهان آلو  یمؤمن... ؛ یلیتحص یریمحور بر درگ یمجاز یسبک زندگ ریتأث

 درگیری تحصیلی سبک زندگی مجازی محور مطلوبحد  شاخص

RFI8/33281932897وباالتر

IFI8/33287932833وباالتر

TLI8/33289932899وباالتر

CFI8/33287332898وباالتر

PRATIO1/33213132621 وباالتر

PNFI1/33211832139وباالتر

PCFI1/33261132113وباالتر

RMSEA39/33231632363ازترکوچک

گیريمتغیرهايتحقیق،هاياندازهنتايجحاصلازتحلیلعاملیتأيیدينشاندادکهمدل

χيمناسبیهستندچراکهمقدارهامدل
2
/dfو9کمتراز()کايدوتقسیمبردرجهآزادي

تخمینمقدار خطاهاي مربعات میانگین 7ريشه 39/3از برازشکمتر، شاخصنیکوئی

وسطحمعناداريبارهايعاملی 8/3ازتربزرگ9نرمشدهبراندازيوشاخص3افتهيليتعد

باشد.يمیریگاندازهيهامدلباشدکهبیانگرمعناداريگويههادردرصدمی1کمتراز

 های مدل بررسی روایی و پایایی سازه

یوريازتحلیولعواملیتأيیوديگانودازههايدرپژوهشحاضربرايبررسیوارزيابیمدل

بهرهگرفتهشد.براياينمنظوربارعواملیهورنشوانگر)گويوه(بوررويهورسوازهبورآورد

داريآنموووردتحلیوولقوورارگرفووت.بوودينترتیووبیمعنووگرديوودوبووااسووتفادهازسووطح

داریمعنودرصد1باشدبارهايعاملیدرسطح31/3کهسطحمعناداريکمترازیدرصورت

یردموردبررسودارنبودننقشنشانگردرتشکیلسوازهیمعنباشدوفرضصفرمبنیبریم

گیورد.همچنوین،یمويرشقورارموردپوذداريروابطدرقالبتحلیلعاملیتأيیوديیمعنو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. RMSEA 
2. AGEI 
3. NFI 
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وپايايیترکیبویبوهترتیوببورايشدهاستخراجبرايهرسازهدوشاخصمیانگینواريانس

شوود.شواخصمیوانگینیمومحاسوبههواسوازهاعتبار(وپايايی)اعتماد()يیروایريگاندازه

تحوتموردمطالعوهدهدکهچهدرصديازواريوانسسوازهیمنشانشدهاستخراجواريانس

بورايشودهاسوتخراجتأثیرنشانگرهايآنسازهبوودهاسوت.ازشواخصمیوانگینواريوانس

؛شوودیمونوانروايویهمگورانیوزيوادشودوازآنتحتعیمسنجشروايیسازهاستفاده

دهندهنشان1/3،مقاديرباالترازشدهاستخراجبنابراين،باتوجهبهشاخصمیانگینواريانس

درايونپوژوهشازروشهاسازهروايیمناسبسازهموردبررسیاست.برايتعیینپايايی

باشود،6/3ازتوربوزرگهواسوازهکهمقودارآنبورايیدرصورتپايايیمرکباستفادهشد.

توريوکنزددهندوهرچهاينمقداربراييوکسوازهبوهيوکپايايیقابلقبولیرانشانمی

(.عالوهبراين،درايونقسومتاز7999:711کالنتري،است)تریشبباشد،پايايیآنسازه

استفادهشد.هاسازه(نیزبرايبررسیپايايیαشاخصآلفايکرونباخ)

 AVE:(7رابطه)
   

      


مقابلاست:صورتبهفرمولمحاسبهپايايیترکیبی

 CR (:3رابطه)
     

        


برايهورنشوانگرشدهاستخراجبارعاملی λپايايیترکیبی،اينرابطهشاخصترکیبیدرکه

 است.هاشاخصواريانسخطاياستاندارد𝛿درقالبتحلیلعاملیتأيیديو

ترينحالتزمانیبهآليدها،فرمولپايايیترکیبیگوياياينمطلباستکهدرواقع

(𝛿آيدکهمقدارآنبرابريکشودواينزمانیاستکهمقدارخطايشواخص)یمدست

يعنیهرچهخطاکاهشيابد،مقودار؛گیردبهصفرنزديکباشدیمکهدرمخرجکسرقرار

تورينحالوتپايوايیترکیبوی(نزديوکآليودهامقداريک)يافتهوبهيشافزاپايايیترکیبی

شود.مقدارپايايیترکیبیبینصفرويوکدرنوسواناسوتکوهمقودارپايوايیترکیبوییم

بهبووددنبوال(.پوسپايوايیترکیبویبوه7999:769کالنتري،است)قبولقابل6/3باالتراز

اسوت.درهواشاخصدهمقدارخطايدهنيشافزاهاييهگوپايايیپرسشنامهازطريقحذف
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شودهاسوتخراجهاياينپژوهشدرمرحلهآزمونمدل،ازپايايیترکیبی،میانگینواريانس

هايروايویوپايوايیکهنتايجتحلیلعاملیتأيیديوشاخصوآلفايکرونباخاستفادهشد

گیريدرجدولزيرآوردهشدهاست.هاياندازهسازهمدل

 های روایی و پایایی سازه بارهای عاملی و شاخص .5جدول 

AVE CR ها ابعاد و زیر مؤلفه بارهای عاملی معناداری سطح آلفای کرونباخ 

32197 32989 32913    سبکزندگیمجازيمحور

   P<0.01 3216  هويت

   P<0.01 3218 خدمات

   P<0.01 3212 کسبدانش

   P<0.01 3211 کسبلذت

   P<0.01 3293 پیامدي

   P<0.01 3219 ارتباط

32637 32969 32976   درگیريتحصیلی

   P<0.01 3212 بعدشناختی

   P<0.01 3219 بعدرفتاري

   P<0.01 3293 بعدعاطفی

   P<0.01 3299 بعدعاملی

هوايمودلازگیريسوازههايانتخابیجهتاندازهدهدکهمؤلفهنتايججدولفوقنشانمی

اسوتومعنوادار1/3همگیبیشوتراستانداردشدهاندچونضريبدقتالزمبرخورداربوده

هواياسوت(.مقودارشواخصمیوانگینواريوانس37/3سوطحمعنواداريکمتورازباشند)یم

باشدوشاخصپايايیمرکوبنیوزیم1/3هابیشتراز(برايکلیهسازهAVEشده)استخراج

ازهرکوداماستبنابراين1/3بیشتراست.مقدارآلفايکرونباخهردوسازهبیشتراز6/3از

گیوريمتغیرهوايهايمدلازروايویهمگوراوپايوايیمرکوبمطلووبیجهوتانودازهسازه

پژوهشبرخوردارهستند.
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 ساختاریبرازش مدل 

ازهاياندازهپسازتأيیدمدل استفاده مدلنهايیبا آموسموردبرازشافزارنرمگیري،

می ساختاري مدل طريق از گرفت. قرار را پژوهش متغیرهاي بین روابط طوربهتوان

محوريمجازیسبکزندگنشانداد.هدفازانجاممدلساختاري،بررسیتأثیرزمانهم

يديیتأهابهکمکتحلیلعاملییاست.پسازتأيیداثرعاملیمؤلفهلیتحصيریدرگبر

 (گويايمدلساختاري3شکل)درادامهبهبررسیاعتبارکلیمدلپرداختهشدهاست.

پژوهشبههمراهضرايباستانداردشدهاست.

 
 استانداردشدهبرازش شده در حالت ضرایب  مدل .3شکل 

مناسببودنمدلساختاريبرازشيافتهبرايآزمونفرضیهدهندهنشانافزارخروجینرم

χدهدکهمقدارباشد.نتايجبرازشمدلساختاريپژوهشنشانمیاصلیمی
2
/df(27/7)

درهاآنهاومیزانمطلوبیتبودهومقدارمناسبوپايینیاست.سايرشاخص9کمتراز

اند.گزارششده6جدول
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 های برازش مدل ساختاری پژوهش شاخص .6جدول 

 شده گزارشمقدار  حد مطلوب شاخص

X2/df97227ترکمو 

RMR32399نزديکبهصفر

GFI8/332879وباالتر

AGFI8/332872وباالتر

NFI8/332893وباالتر

RFI8/332833وباالتر

IFI8/332811وباالتر

TLI8/332811وباالتر

CFI8/332879وباالتر

PRATIO1/332162 وباالتر

PNFI1/332697وباالتر

PCFI1/332931وباالتر

RMSEA39/332328ازترکوچک

 بررسی فرضیه اصلی

یقرارگرفتونتايجحاصلموردبررس،فرضیهاصلیدشدهيیتأباتوجهبهمدلساختاري

جدولزيرارائهشدهاست.در

 نتایج بررسی فرضیات پژوهش .7جدول 

 به سازه از سازه
ضریب 

 استانداردشده

نسبت 

 (cr) یبحران

سطح 

 معناداری

واریانس 

 تبیین شده

سبکزندگی

مجازيمحور

درگیري

تحصیلی
19/3-** 81/6-337/317/3

37/3:معناداريدرسطحخطاي**

درصوداز17موجووددرمودليهواریمتغدرجودولفووق،شودهحاصولباتوجهبوهنتوايج

بورمحووريمجوازیسوبکزنودگمتغیر.کنندیمنییراتبیلیتحصيریدرگریمتغانسيوار

سطحمعنواداريدارد)درصدتأثیرمنفیومعناداري88درسطحاطمینانیلیتحصيریدرگ
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است(.بواتوجوه-19/3استومیزانضريبرگرسیونیاستاندارداينرابطه37/3کمتراز

شود.یميیدتأبهاينکهرابطهمنفیومعناداراستبنابراينفرضیهاصلیپژوهش

 بررسی فرضیات فرعی

دارد.يرابطهمعناداریلیتحصيریمحوربادرگيمجازیسبکزندگتيبعدهو.7

دارد.يرابطهمعناداریلیتحصيریمحوربادرگيمجازیبعدخدماتسبکزندگ.3

دارد.يرابطهمعناداریلیتحصيریمحوربادرگيمجازیبعدکسبدانشسبکزندگ.9

دارد.يرابطهمعناداریلیتحصيریمحوربادرگيمجازیبعدکسبلذتسبکزندگ.2

دارد.يرابطهمعناداریلیتحصيریمحوربادرگيمجازیسبکزندگيامدی.بعدپ1

دارد.يرابطهمعناداریلیتحصيریمحوربادرگيمجازیبعدارتباطسبکزندگ.6

برايتحلیلفرضیاتفرعیازتکنیکتحلیلرگرسیوناسوتفادهشودکوهنتوايجحاصولدر

جدولزيرآمدهاست.

 نتایج تحلیل رگرسیون .8جدول

متغیر 

 مالک

متغیرهای 

 پیش بین
r R

2 
F Sig 

ضریب 
B 

ضریب بتا 

استانداردشده 

(β) 

آماره 
T 

سطح 

 معناداری
 نتیجه

يریدرگ

یلیتحص

 337/3 -12/9 -78/3 -683/321/37/38337/338/3 هويت
معنادار

است

337/3-19/9-32/3-39/3خدمات
معنادار

است

کسب

دانش
21/329/36/9337/3

معنادار

است

کسب

لذت
71/3-79/3-18/3-336/3

معنادار

است

393/3-11/7-73/3-38/3پیامدي
معنادار

نیست

31/3-93/7-7/3-38/3ارتباط
معنادار

ستین
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>337/3و21/3ضوريبتعیوین=آمد)مدلمعناداريبهدستزمانهمبااستفادهازروش

Pی(راتبیوینکنود.لیتحصيریوابسته)درگدرصدازواريانسمتغیر21تواند(اينمدلمی

و«کسوبدانوش»،«خودمات»،«تيوهو»دهودچهوارمتغیوریموهادرجدولفوقنشانيافته

وP>337/3هسوتند)بینیکنندهمعناداريبرايمتغیردرگیريتحصیلییشپ«کسبلذت»

86/7>|t|)یسوتندنبینیکنندهمعناداريیشپ«ارتباط»و«پیامدي»امامتغیرهاي(31/3>P.)

کسوب»،«خودمات»،«تيوهو»(بورايمتغیرهواي|β|استانداردشوده)قدرمطلقضريببتاي

دهودیمواستکهنشان79/3و78/3،32/3،29/3بهترتیببرابربا«کسبلذت»و«دانش

ضوريب توريبورايمتغیوردرگیوريتحصویلیاسوت.بینویکننودهقوويیشپ«کسبدانش»

يگرهرچوهدعبارتبهمنفیاست«کسبلذت»و«خدمات»،«هويت»رگرسیونیمتغیرهاي

بنوابراينفرضویهاول،دوم،سوومو؛اينسهمتغیرکمترباشددرگیريتحصیلیبیشوتراسوت

معنوادارنشودنضورايبردعلتبهردوفرضیاتپنجموششمگییميیدقرارتأچهارممورد

شود.می

 گیری نتیجه

ازکهيطوربهگیرمجازيدرتمامیابعادزندگیسايهگسترانیدهاست.امروزهفضايهمه

یمولدزندگشود.اينسبکنوعیسبکزندگیجديدتحتسیطرهاينفضانامبردهمی

تهديداتیشکلدادهاست.درساحتآموزشیوتحصیلی،هاوازفضايمجازي،فرصت

برايدانش فضايمجازي بودن تهديد هدفاصلیفرصتيا است. مبهم هنوز آموزان

تحصیلی درگیري بر محور مجازي زندگی سبک تأثیر بررسی حاضر پژوهش

آموزانمتوسطهاستانايالمبود.دانش

درگیريتحصیلیرابطهنتايجنشاندادندبینمتغیرسبکزندگیمجا و زيمحور

معنادارولیمنفیوجوددارد.بدينمعناباافزايشمتغیرمستقليعنیسبکزندگیمجازي

متغیروابستهيعنیدرگیريتحصیلیکمترمی شودوهرچهسبکزندگیمجازيمحور،

معادال تحلیل نتايج همچنین است. باالتر تحصیلی درگیري میزان باشد کمتر تمحور

افزار)نرميساختار به قادر مستقل متغیر داد نشان تحصیلینیبشیپايموس( درگیري ی
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می میزان به عبارتیسبکزندگیمجازيمحور به درگیري17/3باشد. واريانسمتغیر

R=17/3)دينمایمینیبشیپتحصیلیرابهشکلمنفی
(.همچنیندربررسیجداگانههر2

مؤلفه کسبدانش،هايسبکزنيکاز ارتباط، خدمات، )هويت، دگیمجازيمحور

تنهاچهارمتغیرزمانهمکسبلذتوبعدپیامدي(باتحلیلرگرسیون با«کسبدانش»،

(و-78/3)يبتاباضريب«تيهو»(،-32/3)يبتاباضريب«خدمات(»29/3)يبتاضريب

لذت» کسب » ضريب قوي-79/3)يبتابا ترتیب به ) ویشپترين معنادار کننده بینی

متغیردرگیريتحصیلیراتبییننمايند.21/3بهمیزانتوانستنددرمجموع

 با يافته )قاتیتحقاين همکاران، و تمنايی7981حجازي ؛ همکاران، و ؛7983فر

(کهنتیجهMadaiah, etal, 2016; Kirschner & Karpinski, 2010؛7981ريزي،امامی

آموزانوافتيمجازيبهکاهلیوعدمپیگیريتکالیفدرسیدانشگرفتهبودندفضا

يافته ولی است همخوان است شده منجر پژوهشتحصیلی از ديگري طیف هاهاي

سعیدي) فرحبخش، و 7981پور  ;Raut & Patil, 2016; Sudha & Kavitha, 2016؛

Helu,2014 & Heffner, 2016درگیريتحصیلی(کهادعاکردهبودندفضايمجازيبر

 کند.مثبتدارندراتأيیدنمیجانبهکآموزاناثريدانش

کهگونههماندرخصوصتبییننتايجبايدنکاتذيلراموردمداقهقرارداد:نخست

پاره با و همسان پیشین تحقیقات برخی با مطالعه اين بودنتايج ناهمخوان ديگر اي

توانداينباورراتقويتنمايدکهنتايجمتفاوتمیاحتیاطبهموضوعاست.چرادهندهنشان

زانیستبلکهچگونگیاستفادهومیزانآنبستهابزاريآسیبخوديخودبهفضايمجازي

تواندبسیاراثرگذارباشد.الزمبهذکراستپژوهشحاضربهمتغیرهايپنهانوآشکارمی

هابسیاريازمتغیرهاياثرگذاريامیانجیدرتأثیررابطهدومتغیررابنابربرخیمحدوديت

ممکناست لذا میانجیمتغیرهايديگريبودهمطالعهنکردهاست. مثبتبا تأثیرمنفیيا

باشدکهخارجازکنترلمحققبودهباشند.

خودتصريحکرده3يابیدرمفادنظريهساخت7گونهگیدنزديگرايناستکههمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Giddens, A 

2. Structuration 
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منزلهبهکنند.تکراررفتارکنشگراناستعاملانسانیوساختبايکديگرارتباطبرقرارمی

ندينماهايیبرايعامالنانسانیايجادمیاختارهاستوهمینچرخهمحدوديتبازتولیدس

7کرايب) ،7999 میدرواقع(. مجازي فضاي از مفرط استفاده با انسانی درعامل تواند

پیامدهايآنبرويدیبازتول ريپذکنترلساختاريمولدباشدکه توانمیجهیدرنتنباشد.

قرارگرفتندرفض گیردکهايمجازي،تحتسیطرهمحیطمجازيقرارمیگفتفردبا

یبرآنکنترلسادگبهنتواندشودیمخوددرتولیدآننقشاساسیداردوهمینباعث

داشتهباشد.

مبادله نظريه اساسرويکرد وضعیتیاصلیقاعدهمثابهبه3بر هر موجوداتدر مند،

کنندکهبابیشترينپاداشوکمترينمجازاتتناسبداشتهرفتارهايیراازخودساطعمی

آموزبیشترغرقفضايمجازيشود(.بهعبارتیهرچهدانش7999باشد)اديبیوانصاري،

توانورزد.لذامیراکسبکندبههماناندازهبهاستمرارآنمبادرتمیموردنظروپاداش

دانشمطرحک اينجا هکنشگران)در آموزان( شدندرفضايمجازيبهشمارورغوطهبا

هاونیازهاياولويتبرحسبکنندوهايخواستنیدستپیدامیهاوفعالیتزياديکنش

کهموردنظرزنند.درچنینشرايطیپاداششخصیوخصوصیخوددستبهانتخابمی

زياديشودوقتوزمانهدفاستباعثمیيبیهایزنپرسههايمختلفتاکسبلذت

آموزصرفشود.درچنینبسترياعتیاداينترنتی،مشکالتجسمانیوروحیوازدانش

تردوريازتکالیفدرسیوکاهلیتحصیلینمودپیداکند.ومهمتيدرنها

يافتهجمع مقام در به استناد با و حاضربندي مجازي گفت توانمی هاي فضاي

آسیبابزاريآسیبخوديخودبه و اززا ايننوعسبکزندگیمتأثر بلکه رساننیست؛

 مجازي، دانششیازپشیبفضاي هرچه است. کارکردي و منطقی توازن آموزمستلزم

گیريتحصیلیباشداحتمالبیشتربتواندبهحدکفايتازآناستفادهنمايدوبیشترباجهت

زنیدرردبهترتحصیلیبودومقابلهرچهپرسیرودشاهدشکوفايیوپويايیوعملکمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Craib, Y 

2. Exchange Theory 





http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJmtKT0OXdAhVCGjQIHQBLALkQFjABegQIYhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.net%2Ffa%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D35481&usg=AOvVaw2omnPWwBskM2MtwvS5Lt6E
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اينفضابامحوريتکسباموراتغیرتحصیلیباشداحتمالزيادتأثیراتاينفضارابايد

زاارزيابیکرد.نامطلوبوآسیب

درراستايپیشنهادباتوجهبهتأثیراتاحتمالیمتغیرهايمیانجیوتأثیرگذارديگر،

فرهنگیخانوادهدر-آموزوپايگاهاجتماعیعیتتحصیلیدانشمانندزمان،جنسیت،وض

دانش استمدارسبراي اين ديگر پیشنهاد شوند. بررسی محققان توسط آموزانآينده

يديگرنباشند.هایزنپرسهمدامدرهاآنهاوکانالمرتبطتحصیلیمعرفینمايندتاسايت

ايباعتیبیشتردراختیارمدرسهنیستبرنامهآموزدرروزچندساباتوجهبهاينکهدانش

حضوراولیاومجريانمدارسشکلگیردکهازاولیاخواستهشودعملکردونحوهکنترل

تعاملرسانهبیشتريبردانش ايخانوادهوآموزانداشتهباشندوبهمدرسهگزارشدهند.

پیشنهادديگرايناستدانش هرمدرسهپايششوندآموزانمدرسهيکضرورتاست.

يیکهوضعیتتحصیلیضعیفدارندشناسايیشوندوچنانچهازهاآنکهصورتنيبد

اعمالهاآنهايآموزشیدرجهتاصالحوتعديلرفتاربودندبستهمتأثرفضايمجازي

کرد.
  



 333 |   یبهبهان آلو  یمؤمن... ؛ یلیتحص یریمحور بر درگ یمجاز یسبک زندگ ریتأث

 منابع
.دانژهنشر،تهران،شناسیجامعههاينظريه(.7999)انصاري،عبدالمعبود.حسین،اديبی،

)امامی کبري. 7981ريزي، شبکهریتأث(. از تحصیلیيهااستفاده پیشرفت بر مجازي اجتماعی

.336-379،(9)8مجلهراهبردهايآموزشدرعلومپزشکی،،دانشجويان

لیال،بحري )،يوسفی،سیده بررسی7989فريده. روانويژگی(. درگیريهاي پرسشنامه سنجی

 عاطفی و دانشرفتاري در راهنمايیتحصیلی دوره مطالعاتآموزشو،آموزان مجله
.21-37،(7)6،يادگیري

) گندمی، فريبرز، ارفعی، صديقی محمدرضا، فر،تمنايی رابطه7983زينب.  از استفاده میزان (.

علوم دانشگاه علمی مجلهکاشان، دبیرستانی آموزان تحصیلی،دانش پیشرفت با اينترنت
 .11-93(،3)71نيقزوپزشکی

)،زادهمقدم،مجید،قاسمی،وحیده،نامداري،الهه،حجازي طراحیوساختابزار7929علی. .)

آنباعملکردتحصیلی.ةهاياجتماعیوبررسیرابطمیزانونگرشبهاستفادهازشبکه

 .19-61،(71)2،پژوهشی،پژوهشدريادگیريآموزشگاهیومجازي-فصلنامهعلمی

،زادهمريم،کاوس،اهلل،فالحیقدرت،خلیفه »7981)شکیال. مطالعهروابطاجتماعیوپیشرفت(.

دانش آنتحصیلی وابستگی میزان به توجه با دهم پايه دختر شبکهآموزان به هايها

پژوهشیراهبردهايآموزشدرعلومپزشکی-دوماهنامهعلمی،«اجتماعیمجازي .77

(2)،63-19

هاياجتماعیمجازيبرايهايشبکههاوچالشظرفیت»(.7989)خجیر،يوسف.،هادي،خانیکی

.68-91،(71)1،هاينوينمطالعاترسانه.«جامعهمدنیايران

)،خامسان،ملیحه،رمضانی شاخص7986احمد. درگیريتحصیلیهايروان(. پرسشنامه سنجی

.332-791،(38)9،تربیتیيریگفصلنامهاندازه:بامعرفیدرگیريعاملی.3379ريو

( مینا. »7981زمانیان، شبکه(. از میانجینقشاستفاده تحصیلیبا عملکرد گريهاياجتماعیدر

درگیريتحصیلیدانشجويان پايان«بیرجنديادگیريغیررسمیو ، ،ارشدیکارشناسنامه

شناسیوعلومتربیتی.دانشگاهبیرجند،دانشکدهروان

 عملکرد زندگی، سبک زندگی، کیفیت رابطه(.»7981زهرا،فرحبخش،کیومرث.)پور،سعیدي

«پزشکی دانشجويان در تحصیلی پیشرفت با تحصیلی ، پژوهشی علمی دوماهنامهمجله
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.716-791(،9)8،پزشکی علوم در آموزش راهبردهاي

ان،نشرنی.شناسی،ترجمههاديجلیلی،تهر(.کشاکشآرادرجامعه3332سیدمن،استیون.)

 جوانان بین در مجازي فضاي از متأثر زندگی سبک شناسیگونه و (.تبیین7989زهرا.) طاهري،

علوماجتماعی،دانشکدهسالهشهراصفهان،رسالهدکتري،دانشکدهعلومانسانی،71-92

 دانشگاهاصفهان.

 Amosهاياجتماعیباکاربردسازيمعادالتساختاريدرپژوهش(.مدل7998)قاسمی،وحید.

Graphics.تهران:انتشاراتجامعهشناسان

جايگاه»(.7981علی.)،گرانمايهپور،رها،خرازيآذر،عبدالعلی،قوام،اشرف،کريمیراهجردي

پشبکه و مجازي اجتماعی شکلرسانامیهاي در جمعیيریگموبايلی «خرد مطالعات.
 .92-7،(71)1،هاينوينرسانه

اجتماعیمدرن:ازپارسونزتاهابرماس،ترجمهعباسمخبر،انتشاراتةينظر(.7889کرايب،يان.)

آگاه.

مريم،دهرجبیان خديجه،علیزيره، لیلوس.اسمعیلیآبادي، خدري، لیال و صالح گوجار،

(7981«  و اشتیاق با مجازي اجتماعی هايشبکه از استفاده میزان بین رابطه بررسی(.

.79-31(،9)77،پزشکیعلومدرآموزشراهبردهاينشريه،«تحصیلی درگیري

بینسبکزندگیمتأثرازفضايةرابط(.بررسی7986مريم.)،پورقاسمی،سهراب،نیامظفري

-717،(11.-1)79،فصلنامهعلمیفرهنگايالم،مجازيوطالقعاطفیدرشهرايالم

787.

هاياجتماعیوعملکردتحصیلیبررسیرابطهمیزاناستفادهازشبکه(.»7982نامداري،وحیده.)

نقشواسطه بیندانشبا گريدرگیريتحصیلیدر منطقه متوسطه سوم شهر3آموزان

 تحصیلی سال در پايان«89-82تهران ، دانشکدهارشدیکارشناسنامه تهران، دانشگاه ،

یوعلومتربیتی.شناسروان

هايتحصیلیهیجانايفرايندهاينظامخودونقشواسطه»(.7981مريم.)،بردبار؛فريده،يوسفی

خود حامی محیط بین رابطه تحصیلیدر درگیري و «پیروي تحولی:. روانشناسی
.39-79،(28)79،روانشناسانايرانی
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