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چکیده
نشاط یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی و 
اجتماعی همه افراد جامعه از جمله معلمان دارد. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی 
باهدف شناسایی رابطه بین میزان و نوع استفاده ازرسانه های جمعی  و تاثیر آن بر میزان 
نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران است. این پژوهش از نوع کمی و روش آن پیمایشی 
است.حجم نمونه تعداد ۳۸۲ نفر از معلمان متاهل روش نمونه گیری خوشه ای چند 
مرحله ای است. تکنیک گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و تحلیل داده ها 
از طریق نرم افزار  spss 22 و بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای تحقیق در قالب 
نوع  از  روایی  است.  شده  استفاده   (LISREL 8.5) نرم افزار از  ساختاری  معادالت  مدل 
اعتبار محتوایی و پایایی ضریب آلفای کرونباخ که برای دو متغیر اصلی باالی ۰/۷ بوده 
است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، رسانه های 
جمعی در سال های اخیر کارکرد جدیدتری از خود (ورای کارکردهای اولیه شان) مطرح 
کرده اند که همان فرهنگ آفرینی است. براساس یافته ها میزان استفاده معلمان تهرانی 
از وسایل ارتباط جمعی در حد متوسط بوده است و بیشترین نوع استفاده آنها شناختی 
نتایج  است.  باال  تقریبا  حد  در  اجتماعی  نشاط  میزان  همچنین  است.  اطالعاتی  و 
نشان می دهد بین  فضای مجازی و میزان نشاط اجتماعی در بین معلمان همبستگی 
معناداری وجود دارد شدت این همبستگی در حد متوسط و جهت آن معکوس است. 
یعنی با باال رفتن میزان استفاده از فضای مجازی  نشاط اجتماعی کاهش می یابد. , و 
ارتباط و همبستگی با اعضای خانواده افزایش می یابد با توجه به نتایج پیشنهاد می شود؛ 
تدوین منشور نشاط و شادمانی برای معلمان و دانش آموزان در اولویت برنامه های صدا 

و سیما و نهادهای فرهنگی ، آموزش و پرورش کشور قرار بگیرد.
کلیدواژه ها: نشاط اجتماعی، معلمان، شبکه های اجتماعی.
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۱ مقدمه و بیان مساله
و  مهمترین  از  یکی  اجتماعی  و  فردی  سعادت  و  نشاط 
بزرگترین نیازها و آرزوی بشر در تمام دوره ها بوده و هست

به  جرأت می توان گفت بیشتر تالش هر انسانی در جهت 
واقع  در  است.  آینده  برای  خوشبختی  و  نشاط  شادی،  یافتن 
نشاط یک حس درونی نسبت به محیطی است که انسان در 
آن زندگی می کند اگر فرد نسبت به اطراف خود حس مثبت و 

خوبی داشته باشد می تواند احساس نشاط کند.
فردی  شرایط  از  است  ای  مجموعه  زندگی،  در  نشاط 
نگرش های  از  است  نشانه ای  خود  واقع  در  و  اجتماعی  و 
در  و  فراگرفته  را  فرد  که  محیطی  و  جهان  به  نسبت  مثبت 
و  متقابل  اعتماد  خوشبختی،  احساس  و  می کند.  زندگی  آن 
احساس تعهد فرد به خود و جهان پیرامونی است ( ازکمپ، 

۱۳۷۳،ص. ۶۶ ).
وکاهش  پایدار"  "توسعه  محرکه  موتور  اجتماعی؛  نشاط 
همبستگی  و  امنیت  است.  اجتماعی  انحرافات  دهنده 
اجتماعی را زیاد می کند و بیگانگی با جامعه را کاهش می 
دهد در حالی که فقدان و کمبود  نشاط در جامعه افسردگی 
به  عالقگی  بی   ، رویدادها  از  منفی  ارزیابی  و  بدبینی   ،
مواد  به  اعتیاد   ، کاری  وجدان  شدن  کمرنگ  و  اجتماع 
مخدر ، ناهنجاری های اجتماعی، رواج خشونت در روابط 
اجتماعی، افزایش آمار طالق، گرایش به فرهنگ بیگانه و ...  
را به همراه می آورد( هزارجریبی، ۱۳۸۸). افراد اغلب برای 
دستیابی به اطالعات ، منابع و موقعیت ها به روابط شخصی 
اجتماعی  شبکه  روابط،  هستند.این  متکی  خود  نزدیکان  و 
اجتماعی  سیستم  خود  نوبه  به  آن  و  می دهند  تشکیل  را  فرد 
شبکه  مفهوم  از  اجتماعی  دانشمندان  می آورند.  وجود  به  را 
در  افراد  بین  روابط  پیچیده  سیستم  به  اشاره  برای  اجتماعی 

سیستم اجتماعی استفاده کرده اند (کراول ،۲۰۰۴).
شبکه های اجتماعی به طور کلی که در این تحقیق مورد 
نظر بوده است شامل(مرورگرهای اینترنتی، واتس آپ، تلگرام 
زندگی  بر  آنکه  بر  و... )اعالوه  شاد  اپلیکیشن  اینستاگرام،   ،
اجتماعی و اقتصادی افراد تاثیر می گذارند، نقش به سزایی 
در تعامالت فردی و اجتماعی و روابط میان فردی آنان داشته 
باشند. (کاستلز، ۲۰۱۲،ص. ۱۳۴) یکی از مواردی که باعث 
نشاط اجتماعی می شود ارتباطات اجتماعی است که امروزه 
با ورود فناوری های جدید شکل نوینی به خود گرفته است. 
فضای اینترنت و رسانه های اجتماعی در عین اینکه می تواند 

دادن  قرار  دسترس  با  می تواند  شود  مشکالت  برخی  باعث 
نشاط  باعث  سرگرمی ها  و  دوستی ها  امکانات،  از  بسیاری 
اجتماعی شود . افراد در این فضا می توانند عالوه بر تشکیل 
به  مجازی،  اجتماعی  تشکل های  و  گروه ها  در  عضویت  و 
تبادل نظر بپردازد و از وضعیت خود و افراد جامعه باخبر شود 
و به مقایسه جایگاه خود با دیگران بپردازد. در فضای مجازی  
افراد  با به اشتراک گذاری تصاویر و ویدیوها  این امکان را پیدا 
می کند با کاربران دیگر از سراسر دنیا ارتباط برقرار کند، با 
نظام زیستی آنها آشنا شود و زیست خود را به اشتراک بگذارد 
و حمایت و تایید آنها را به دست آورد. به تعبیر وین و کاتز 
(۲۰۰۶) همین تایید و عدم تایید باعث نشاط یا افسردگی 
ظهور  و  بروز  عرصه  جامعه  که  نیست  شکی  شود.  می  وی 
واقعیت  این  از  البته  است.  انسان  خدادادی  های  توانمندی 
هم نباید گذشت که هر جامعه ای و تحت هر شرایطی توان 
جامعه  زیرا  ندارد;  را  بشر  انسانی  استعدادهای  شکوفاسازی 
سازد  فراهم  را  انسانی  رفتارهای  پیدایش  زمینه  تواند  می  ای 
امر  این  و  باشد  برخوردار  الزم  آرامش  و  امنیت  از  خود  که 
جامعه  در  حاکم  های  ارزش  نگهدای  و  حفظ  گرو  در  نیز 
انسانی  ارتباطات  نوع  امروزی،  تحول یافته  دنیای  در  است. 
شیوه های  پرکاربردترین  از  یکی  دارد.  گوناگونی  شکل های 
اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  از  استفاده  ارتباط، 
کرده  متحول  نیز  را  روابط  کیفیت  آن ها  به کارگیری  که  است 
است. فضای مجازی از آن جهت که دامنه ارتباطات و تعداد 
جامعه  نشاط  تقویت  موجب  می دهد  افزایش  را  مرتبط  افراد 
اعتماد  بر  مبتنی  روابط  کیفیت  که  جهت  آن  از  و  گردد  می 
را کاهش می دهد، سبب تضعیف نشاط اجتماعی است. از 
نگاهی دیگر شبکه های مجازی بازتابی از جهان واقعی است 

(عطایی، ۱۳۹۵). 
رسانه  های جمعی همچنین می  توانند نا امیدی، هراس 
و  اقتصادی  هیجانی  تحرک  و  تولید  مضاعفی  اضطراب  و 
شکیبایی،  موجب  توانند  می  یا  و  دهند  افزایش  را  اجتماعی 
امیدواری و تاب  آوری اجتماعی شوند. یکی ازابزارهای مؤثر 
گاهی بخشی و شناساندن ارزش ها و هنجارهای  و مفید در آ
جمعی» هستند، به گونه ای که آن  جامعه  «رسانه های  در 
ها را در ردیف عوامل شخصیت ساز قرار داده اند و بر این 
باورند که رسانه های جمعی می توانند هنجارهای اجتماعی 
بحرانی  شرایط  در  سازند-.رسانه  ها  تضعیف  یا  تقویت  را 
یکی از مهم  ترین گروه  های مرجع و تعیین کننده هستند که 
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نقش رهبری مخاطبان و شهروندان را به عهده دارند؛ بر این 
اساس رسالت حساسی بر دوش فعاالن رسانه  ای در شرایط 

بحران قرار دارد.
برای  عاملی  به  مجازی  فضای  اخیر،  سال  های  در 
چند  هر  است.  شده  تبدیل  اجتماعی  امید  و  نشاط  تخریب 
گاهی  آ گسترش  و  اجتماعی  انسجام  برای  بزرگی  سرمایه 
شیوه  از  گاهی  آ بدون  وقتی  اما  است،  اجتماعی  بلوغ  و   ها 
استفاده، به دست شهروندانی می  افتد که تنها برای شهرت 
یا قدرت، هر خبر و تحلیلی را در آن منتشر می  کنند بدون 
آنکه دقت کنند که چه آسیبی به روح و روان مردم می  زنند، 
کند(موسوی  عمل  اجتماعی  نشاط  مالک  از  دور  می  تواند 
اصل و دیگران ، ۱۳۹۸).هر چند رسانه ها به خصوص صدا 
و سیما سعی کرده اند فرهنگ شادی را در برنامه هایشان بیش 
از پیش افزایش دهند، اما هنوز به معنای واحدی از شادی و 
ارتباط،  مانند  عناصری  وجود  نیافته اند.  دست  آن  چگونگی 
سایه  انسان  زندگی  ابعاد  همه  بر  که  است  رسانه  و  اطالع 
انسان  توانایی  حاصل  که  رسانه ها  استیالی  است.  انداخته 
در تولید و گسترش فن آوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی 
از  اعم  انسان  زندگی  وجوه  همه  است  شده  سبب  است، 
فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، 
از تأثیر و قدرت نفوذ رسانه ها در امان نماند و زندگی انسان 
آن  گرفتن  نادیده  که  کند  جدی  تغییر  او  اجتماعی  حیات  و 

دیگر ممکن نیست.
همه  در  اینترنت  گسترش  و  فّناوری  پیشرفت  با  واقع  در 
عرصه های زندگی افراد  نفوذ کرده و تأثیر غیرقابل انکاری بر 
کیفیت زندگی، نشاط و شادکامی داشته است. در این میان 
معلمان به عنوان موتورهای محرک جامعه در همه حوزه ها باید 
از اطالعات زیادی  برخوردار باشند تا بتوانند توانایی الزم بر 
انجام فعالیت ها کاری را داشته باشند،  در نتیجه استفاده از 
خصوص  به  سایرین  به  نسبت  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
پیشی گرفته اند  در این مقاله به این  دوران کرونا از همه  در 
مساله پرداخته می شود  که وضعیت نشاط اجتماعی معلمین 
چگونه است؟ معلمان چه تعریف و ارزیابی از نشاط دارند؟ 
آیا همه معلمین سطح نشاط و شادکامی یکسانی دارند ؟ و 
فضای مجازی چقدر بر نشاط آنها تاثیر دارد بنابراین بسیار 
و  متغیرها  ها،  همبسته  ها،  کننده  بینی  پیش  که  است  مهم 
کنترل  و  گیری  اندازه  شناسایی،  افراد  شادی  بر  موثر  عوامل 
در  مثبت  احساس  و  شادکامی  افزایش  به  نهایت  در  و  شوند 

و  مجازی  فضای  از  استفاده  میزان  سنجش  بیافزایند.  انسان 
است  پژوهش  این  دغدغه  معلمان   اجتماعی  نشاط  میزان 
بین  در  اجتماعی  نشاط  میزان  جمله  از  سواالتی  به  بتواند  تا 
معلمان  اجتماعی  نشاط  ؟  است  چقدر  تهران  شهر  معلمان 
از  استفاده  ومرد)است؟بیشترین  (زن  جنسیتی  اندازه  چه  تا 
رسانه  کدام  به  مربوط  معلمان  بین  در  جمعی  های  رسانه 
است؟ وتا چه اندازه در جهت افزایش نشاط در جامعه گامی 
دربین  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  چون  و  بردارد.  بهتر 
شهروندان شهر تهران به عنوان شهر مورد مطالعه این پژوهش 
دهیم  پاسخ  سؤال  این  به  داریم  سعی  و  است  انتخاب  شده 
که بین میزان و نوع استفاده از فضای مجازی  با میزان نشاط 

اجتماعی معلمان  شهر تهران چه رابطه ای وجود دارد؟ 

۱-۱ تحقیقات پیشین
تاثیر شبکه های اجتماعی بر نشاط معلمان شهر تهران اولین 
بار در این پژوهش قابل بررسی می باشد و الجرم در بخش 

تحقیقات پیشین به تحقیقات عامتر پرداخته می شود .
هزارجریبی و دیگران در سال( ۱۳۸۸ ) در تحقیقی تحت 
عنوان عوامل اجتماعی موثر بر نشاط در شهر تهران را مورد 
نتیجه  این  به  به نتایج تحقیق  توجه   با  اند.  داده  قرار  بررسی 
رسیدند که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک 
عّلتی نمی باشد، بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و جمعی 
احساس  نیازها،  ارضاء  محرومیت،  (احساس  جمله   از 
فضای  اجتماعی،  عدالت  احساس  دیگران،  نزد  مقبولیت 
می باشد  اجتماعی)  و  اقتصادی  پایگاه  و  جامعه  عمومی 
دارد  تاثیر  جامعه  افراد  در  نشاط  کاهش  یا  و  تقویت  بر  که 
آینده،  به  امید  متغیر  سه  مجموع  در  که  دریافتند  همچنین  و 
ارضاء نیازهای عاطفی و مقبولیت اجتماعی توانسته، متغیر 

نشاط اجتماعی را تبیین کنند.
یلدی و دیگران (۱۳۹۷) بررسی تاثیر عملکرد و احساس 
نشاط اجتماعی حاصل از رسانه ها بر میزان استفاده خانواده 
ها از رسانه ملی و شبکه های ماهواره ای در شهر رامهرمز به 
این نتیجه رسیدند چون  رسانه های جمعی در سال های اخیر 
بنا به دیدگاه جامعه شناسان کارکرد جدیدتری از خود (ورای 
فرهنگ  همان  که  اند  کرده  مطرح  شان)  اولیه  کارکردهای 
جدید  جوامع  در  ها  رسانه  ها  آن  اعتقاد  به  و  است  آفرینی 
فرهنگی،  کلی  های  نگرش  و  تجربی  چارچوبی  ایجاد  با 
و  دهند  می  یاری  اطالعات  دهی  سازمان  تفسیر  در  را  افراد 
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بتوانند  آن  وسیله  به  افراد  که  کنند  می  ریزی  پی  را  ای  شیوه 
و  اطالعات  عصر  در  نمایند.لذا  تفسیر  را  اجتماعی  زندگی 
رسانه و در شرایطی که هیچ نیرویی توان کنترل منابع مخابره 
از  را  پیام  کنندگان  دریافت  کنترل  و  سو  یک  از  را  اطالعات 
به  مطلوب  راهی  وجوی  جست  در  باید  ندارند،  دیگر  سوی 

منظور حفظ ارزش های فرهنگی برای جذب مخاطب بود.
تحقیقی   در   (  ۱۳۹۵  ) دیگران  و  مینا   ، مبارکه  طاهری 
روان  سالمت  بر  اجتماعی  های  شبکه  تاثیر  عنوان  تحت 
دانشگاه  الزهرای  درمانی  آموزشی  مرکز  کتابخانه  کاربران 
که  دادند  ۱۳۹۴نشان  سال  در  اصفهان  پزشکی  علوم 
افراد  از  بسیاری  اجتماعی،  شبکه های  از  استفاده  گسترش 
را با مشکالت بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی مواجه 
استفاده  زمینه  در  است  ضروری  نتیجه.  در  است  ساخته 
مناسب از شبکه های اجتماعی و فواید و مضرات آن فرهنگ 
انجام  جامعه  و  خانواده  سطح  در  صحیح  آموزش  و  سازی 

شود.
عنوان  تحت  تحقیقی  در   (  ۱۳۹۴  ) نجمه  صالحی،   
در  که  رسیدند  نتیجه  این  به  اجتماعی  روابط  شبکه  و  نشاط 
دنیای واقعی ارتباط معنا داری وجود دارد یعنی با باال رفتن 
میزان  واقعی  دنیای  در  افراد  اجتماعی  روابط  شبکه  میزان 
است  صورتی  در  این  می یابد.  افزایش  نیز  اجتماعی  نشاط 
که در این پژوهش با باال رفتن میزان استفاده از اینستاگرام، 
است  این  بیانگر  این  و  می کند  پیدا  کاهش  اجتماعی  نشاط 
دنیای  خالف  بر  مجازی  فضای  در  اجتماعی  پیوندهای  که 

واقعی برای جوانان نشاط آور نیست. 
اینستاگرام  از  استفاده  میزان   (  ۱۳۹۵  ) رضا   ، امین زاده 
بر روابط میان فردی تاثیر داشته است یافته های این پژوهش 
بعد  اینستاگرام،  از  استفاده  افزایش  با  که  می دهد  نشان 
از   متعاقب  اجتماعی  نشاط  جوانان  و  ارتباطی  و  معاشرتی 
این روابط کاهش می یابد و این به این دلیل است که سپری 
معاشرت  برای  کافی  زمان  اینستاگرام  فضای  در  زمان  کردن 

در دنیای واقعی را محدود می کند.

۱-۲ مبانی نطری تحقیق
همواره  خویش  وجودی  ماهیت  و  سرشت  بر  بنا  انسان ها 
شاد  سوی  به  دارند  دوست  و  گریزان اند  بودن  افسرده  از 
(صادقیان،  باشند  حرکت  در  کردن  زندگی  شاد  و  بودن 
با  ارتباط  در  پژوهش  منشأ  و  خاستگاه  ۱۳۸۶،ص.۲۰). 

نشاط در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قرار دارد. این تحقیقات عمدتًا 
توسط روان شناسان آغاز شده است و با تالش جامعه شناسان 
در حال پیگیری است. بر این اساس مباحث نظری تحقیق و 
در راستای عملکرد شبکه های اجتماعی و پیچیده تر شدن 
آن و ارتباط تنگاتنگ آن با احساس خوب داشتن از زندگی و 

نشاط را در بین معلمان مورد بررسی قرار می دهد. 
وجودکارکردهای مثبت فردی و اجتماعی متعدد شادی و 
نشاط عمومی مانند تقویت مبانی و ارزش های وطن دوستی، 
کشور،  توسعه  و  کار  برای  انگیزه  زندگی،  به  امید  افزایش 
تقویت  عمومی)  اعتماد  و  (پیوند  اجتماعی  سرمایه  تقویت 
انسجام اجتماعی و...، شادی و نشاط عمومی را به ضرورت 
ساخته  مبدل  جامعه  هر  حیات  تداوم  برای  اهمیت  با  بسیار 

است.
وینهوون۱ (۲۰۰۱) روابط اجتماعی و پیوندهای اولیه در 
حوزه زندگی خصوصی و روابط ثانوی را عاملی می داند که 
بخشی از شادی و نشاط را تبیین می کند (وینهوون، ۲۰۰۱). 
آرگایل۲ (۲۰۰۱) نیز معتقد است عاطفه مثبت ایجاد شده به 
حمایت های  تأثیر  تحت  شدت  به  اجتماعی،  تعامل  وسیله 
اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و گروه های دیگر است 

(آرگایل۳، ۲۰۰۸).
و  شادی  مفهوم  روان شناسی  حوزه  در  که  نظریه هایی 
نشاط را تبیین می کنند، اغلب شخصیتی و شناختی هستند. 
مهم  جنبه های  که  است  این  شخصیتی  نظریات  استدالل 
محدودی  تعداد  با  می توان  را  معلمان  زیسته  تجربه  و  رفتار 
شخصیتی  صفات  معنا  بدین  ساخت.  مشخص  ابعاد،  از 
متفاوتی وجود دارد که با شادمانی و نشاط پیوند دارند؛ یعنی 
دارند (کار۴،  متمایزی  شخصیتی  صفات  ناشاد  و  شاد  افراد 
۱۳۸۷). عزت نفس به دلیل اینکه زاییده زندگی اجتماعی و 
ارزش های آن است و در تمامی فعالیت های روزانه معلمان 
شخصیت  جنبه ای  مهم ترین  از  است،  جلوه گر  نوعی  به 
می شود  محسوب  آن ها  رفتاری  ویژگی های  تعیین کننده  و 

(غفاری و دیگران، ۱۳۸۶).
شخصیتی  ویژگی های  مهم ترین  کوپر۵ (۱۹۹۸)  و  دینو 
افراد شاد را عاطفه مثبت و عزت نفس بیان کرده اند (چنگ۶ و 
فرنهام۷، ۲۰۰۳). روان شناسان انسان گرای سده اخیر، نظیر 
مازلو۸ (۱۹۵۴)، راجر کالرک۹ (۲۰۲۰) نیز مزایا و اهمیت 
زیادی برای عزت نفس و شادکامی باال قائل شده اند و یکی 
از شاخص های سالمت روانی و ویژگی های افراد برخوردار 
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شادی  احساس  و  مثبت  نگرش  داشتن  را  باال  عزت نفس  از 
اصفهانی،  شریفی  و  برشمرده اند (مردانی  زندگی  از  لذت  و 

.(۱۳۸۹
محصول  نشاط  و  شادی  که  معتقدند  شناختی  نظریات 
گاهی، از تمایز بین واقعیت  تفکر انسان و بازتاب ادراک و آ
زندگی (آن گونه که هست) و ایده آل های فرهنگی- اجتماعی 
(آن گونه که باید باشد) است و هر چه تمایز بین این دو کمتر 
 .(۱۳۸۷ بود (گنجی،  خواهد  بیشتر  نیز  شادی  میزان  باشد، 
در حقیقت، اندیشه اصلی در رویکرد شناختی آن است که 
موقعیت های  از  او  درک  شیوه  به  بستگی  شخص  یک  رفتار 
و  تعبیر  یا  ادراک  اهمیت  بر  نظریات  این  دارد.  اجتماعی 
یک  «واقعیت»  بر  نه  دارند  کید  تأ واقعیت ها  از  فرد  تفسیر 

موقعیت (کریمی، ۱۳۷۳).
از مهم ترین نظریات شناختی، تئوری مقایسه اجتماعی و 
تفاوت  معنای  به  نسبی  محرومیت  نسبی است.  محرومیت 
به  دسترسی  احتمال  به  نسبت  افراد  ارزیابی  و  انتظارت  بین 
هدف است که در بین معلمان از حداقل های زندگی محروم 
هستند و در مقایسه با برخی از نقش ها در جامعه از جایگاه 
پایینی بر خوردار می باشند (مرادی و سعیدی پور، ۱۳۸۹). 
ارزش  اقتصادی،  مشکالت  قبیل  از  نسبی  محرومیت های 
و  رفتارها  که  محرومیت هایی  و  معلمی  نقش  به  نشدن  قائل 
از  و  هستند  ناخوشایند  می کنند،  ایجاد  را  مخربی  عواطف 
(وایت۱۰،  می کاهد  را  آن ها   خوشبختی  و  شادی  احساس 
نظریه  مهم  کاربردهای  از  یکی  ترتیب،  بدین   .(۲۰۰۶
محرومیت نسبی که ریشه در مقایسه های اجتماعی دارد، این 
می تواند  اجتماعی  مقایسه های  چگونه  دهد  نشان  که  است 
عواطف منفی مثل افسردگی و خشم را در بین این قشر ایجاد 

کند و از عواطف مثبت مثل شادی و نشاط را بکاهد. 
استفاده  که  باور  این   : رضایتمندی  و  استفاده  نظریه 
تک تک  انگیزه های  یا  آرزو  نیاز،  خرسندی،  به  رسانه  از 
رسانه  خود  همانند  قدمتی  تقریبًا  دارد  بستگی  مخاطبان 
نیازها،  شباهت  مبنای  بر  اغلب  مخاطبان  دارد.  پژوهی 
یا  اجتماعی  منشأ  که  می گیرند  شکل  فردی  سالیق  و  عالیق 
روان شناختی دارد این شیوه تفکر متعلق به مکتب پژوهشی 
با نام « استفاده یا رضایتمندی یا بهره وری و خرسندی» است 
و  علل  دنبال  به  رویکرد  .این   (۱۰۳  :۱۳۸۹ کوییل،  (مک 
انگیزه هایی است که مخاطب را وامی دارد به طرق مختلف 
به  وسیله  بدان  و  نماید  استفاده  رسانه  از  گوناگون  اشکال  و 

ارضاء خود بپردازد ( هرمز، ۱۳۷۹،ص. ۱۴۷ ). این نظریه 
 ،« نیاز   » مفهوم  مانند  روان شناختی  مفاهیم  بر  کید  تأ با 
ساختار اجتماعی و جایگاه رسانه ها در آن ساختار را نادیده 
می گیرد. مردم پس از بحث و تبادل نظر با یکدیگر، پیام های 
تمرکز   » منتقدان  نظر  از  و  می کنند  درک  بهتر  را  رسانه ای 
واقعیت  این  که  می شود  موجب  ارتباط  جریان  در   « فرد  بر 
از  افراد  استفاده  که  است  آن  دیگر  انتقاد  شود.  گرفته  نادیده 
رسانه ها همیشه سنجیده و هدفمند نیست و ممکن است از 
ارتباط   محیط  از  اغلب  مردم  راه  اگرچه  باشد.  عادت  روی 
جمعی می گذرد؛ اما این عمل به گونه ای خودکار و غیرارادی 
صورت می گیرد ( مهدی زاده،۱۳۹۳ ،ص. ۷۹ ). با توجه به 
کرد  استنباط  می توان  متغیرها  زمینه  در  متفاوت  های  نظریه 
که شبکه اجتماعی محصول و مخلوق کنش معنادار آدمیان 
است و افراد چنین محیطی را خلق کردند. اما این محیط پس 
از شکل گرفتن محدودیت هایی را بر کاربران اعمال می کند. 
همان  تکرار  یا  بازتولید  اساس  بر  اجتماعی  شبکه  ساختار 
رفتار مداوم آدم ها دوام می یابد افراد در رویارویی با شرایط 
رده  در  صرفًا  متعارف  های  رسانه  سایر  خالف  بر  اجتماعی 
تولید کننده و مصرف کننده قرار نمی گیرند بلکه می توانند در 
باشند  داشته  را  نقش  دو  این  همزمان  طور  به  تمایل  صورت 
و در آن به تولید و بازتولید بپردازند؛ در واقع هرچه افراد در 
مواجهه با شبکه های اجتماعی ، فعالیت و مشارکت بیشتری 
داشته باشند به همان مقدار تحت تاثیر شبکه های اجتماعی 

قرار می گیرند. 
قالب  در  فرهنگی   ) محصوالت  است  معتقد  مارکس 
در  و  تولید  کاال  عنوان  بـه   ( نمادها  و  ها  اندیشه  تصورها، 
مـی  کننـدگان  مصرف  شوند  می  فروخته   ها  رسانه  بازار 
تواننـد ایـن محصوالت را با کسب رضایت خاطر، سرگرمی 
 ، جهان  در  خود  جایگـاه  از  غیرواقعـی  مفاهیم  دریافت  و 
مبادله کنند . مفاهیمی که اغلب تیرگی و ابهام را در ساختار 
واقعی جامعه ایجاد می کند و پیامد آن اخالل در تبعیت ما 
و  هنر  موارد  اغلـب  در   .( کـاذب  گاهی  (آ است  جامعه  از 

فرهنگ 
تبدیل شدن به کاال، توان انتقادی خـود را از دسـت مـی 
دهند و این به ترتیب، ارزش ذاتی خود را به معیارهای بازاری 
عرضه و تقاضا می دهد یا بـا آن برابر می شود (به نقل از مک 

کوئیل ، ترجمه مهدوی کنی، ۱۳۸۴.)
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۱-۳ روش  پژوهش وجامعه آماری 
کاربردی  و  پیمایشی  کمی  های  پژوهش  نوع  از  تحقیق  این 
است. جامعه آماری از بین  ۶۸۷۹ معلمان متاهل دوره دوم 
 ۱۳۹۸  -۱۳۹۹ تحصیلی  سال  در  تهران  شهر  دبیرستانهای 

تعیین  کوکران   روش  از  استفاده  با  و 
شده و پرسشنامه براساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ٣٨٢ 
برای  و  است  صوری  پرسشنامه،  اعتبار   . است  شده  تکمیل  نفر 
دستیابی به پایایی موردقبول، با انجام پیش آزمون و میانگین آلفای 
کرونباخ حدود ٧٩ درصد، همسازی گویه های پرسشنامه تأمین 
گردید ابزار گردآوری اطالعات و داده های تحقیق نیز پرسشنامه 
ساخت یافته بود و برای سنجش متغیرهای تحقیق(نشاط اجتماعی 
(وابسته) و شبکه های اجتماعی (متغیر مستقل)) از طریق فضای 
است  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  و...)  ،تلگرام  آپ  مجازی (واتس 
و  برای تجزیه و تحلیل داده های از نرم افزار spss نسخه ٢٢و نرم 

افزار LIZREL 8.5 استفاده شده است.

۱-۳-۱ تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
جدول (۱) ضریب الفای کرنباخ متغیرهای تحقیق

ضریب الفای کرنباختعداد سواالتمتغیر
٪۷۸۵شبکه های اجتماعی
٪۱۸۷۸نشاط اجتماعی

که  است  این  نشانگر  کرونباخ  آلفای  آزمون  نتایج 
متغیرهای تحقیق از  پایایی مورد قبول برخوردار است.

استفاده  فراوانی  درصد  کمترین   ،۳ جدول  اساس  بر 
ترین   پایین  است.   ۹۰٫۲ درصد  با  فیسبوک  به  مربوط 
مربوط  دقیقه   ۶۰ از  کمتر  استفاده  میزان  در  فراوانی  درصد 
به اینستاگرام با درصد ۲٫۵ است. همچنین بیشترین درصد 
 ۳ تا   ۲ بین   ، ساعت   ۲ تا   ۱ بین  استفاده  میزان  در  فراوانی 
و  است.  اینستاگرام  به  مربوط  ساعت    ۳ از  بیش  و  ساعت 

واتس آپ در مرحله دوم استفاده کاربران قرار دارد.
بر طبق جدول ۳، مقایسه میانگین استفاده از رسانه های 
این  دهنده  نشان  است  شده  مطرح  که  مختلف  اجتماعی 
تلگرام  آن  از  بعد  و  میانگین  باالترین  اینستاگرام  که  است 
معلمان  بین  را  محبوبیت  بیشترین  ترتیب  به  اپ  واتس  و 
داشته اند و اپلیکیشن شاد (با توجه به دوره کرونا این برنامه 
درجهت آموزش و فعالیت های بین دانش آموزان و معلمان 
فعال شده است )و در رده های بعدی قرار دارد ، فیس بوک و 

توییتر کمترین میزان استفاده و محبوبیت را داشته اند.
طبق داده ها  بیشترین سهم را گزینه های خیلی زیاد و  
در  را  سهم  ترین  پایین  کم  خیلی  گزینه  و  کرده  کسب  زیاد 
جایگاه  بهتر  شدن  مشخص  برای  است.  داشته  پاسخ ها  بین 
هر کدام از گویه ها نمره کسب شده  و جایگاه هر کدام  از 

گویه ها در جدول (۴) آورده شده است.
نشاط  سنجنده  های  گویه  همه  ها   داده  جدول  طبق 
اجتماعی معلمان هم جهت هستند، نمره خیلی زیاد برابر با 
نمره  میانگین  بنابراین  است؛   ۱ با  برابر  کم  خیلی  نمره  و   ۵
ی طیف لیکرت به کار برده شده، برابر با عدد ۳ است. در 
در  را  فراوانی  بیشترین  زیاد  گزینه  معلمان،  های  پاسخ  بین 
همه گویه ها به خود اختصاص داده است و در مقابل گزینه 
بنابراین  دارد.  پاسخها  بین  در  را  فراوانی  کمترین  کم،  خیلی 

جدول (۲): بررسی وضعیت میزان استفاده از رسانه های اجتماعی 
در طول روز، بر اساس درصد فراوانی

میزان 
استفاده

کمتر از ۱ 
ساعت

بین ۱ تا ۲ 
ساعت 

بین ۲ تا ۳ 
ساعت

بیش از ۳ 
کلساعت

۳واتس اپ ۲۳۲ ۲۸۶ ۳۱۳ ۱۵۱۰۰
۴توییتر ۸۷۸٫۴۳٫۶۰٫۶۱۰۰

اپلیکیشن 
۸۰٫۴۵۱۲٫۶۵۶٫۶۷۱٫۲۳۱۰۰شاد 

مرورگرها 
۲۲٫۱۱۲٫۷۴۲٫۲۶٫۸۱۰۰(اینترنت)

۱۵٫۹۲۹٫۴۳۹٫۵۱۵٫۶۱۰۰تلگرام
۲٫۵۱۹٫۸۴۸٫۵۲۸٫۲۱۰۰اینستاگرام 
۹۰٫۲۶٫۷۲٫۶۰۱۰۰فیسبوک

جدول (۳): میزان استفاده از رسانه های اجتماعی مختلف

میانگینتعدادارزش
۳۸۲۲٫۳۶واتس اپ
۳۸۲۱٫۲۲توییتر

۳۸۲۱/۷۸اپلیکیشن شاد
۳۸۲۳٫۱مرورگرها (اینترنت)

۳۸۲۲٫۹۸تلگرام
۳۸۲۳٫۴۰اینستاگرام 
۳۸۲۱٫۱۳فیسبوک
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می توان گفت سطح نشاط اجتمای معلمان در سطح نسبتا 
اجتماعی  نشاط  سطح  از  بهتر  درک  برای  اما  است،  باال 
معلمان میانگین نمره کسب شده هر کدام از گویه های این 
متغیرها آورده شده است. در این شاخص نیز همه گویه ها 
میانگینی باالتر از نمره ۳ کسب کرده ند و می توان گفت که 
های  گویه  بین  در  است.  باال  متوسط  معلمان  نشاط  سطح 
مربوط به نشاط اجتماعی معلمان احساس سالمت روحی 
امکانات  کمترین  با  بودن  نشاط  با  برای  تالش  و  جسمی  و 
و  ارزش  مقابل  در  اند،  کرده  کسب  را  ها  میانگین  باالترین 

همکارانی  با  همکاری  معلمی،  شغل  برای  جامعه  احترام 
که مشکلی دارند و صبور بود در قبال دانش آموزان کمترین 
که  است  این  تأمل  قابل  نکته  اند.  کرده  کسب  را  میانگین 
معلمین با وجود داشتن نشاط اجتماعی باال نسبت به ارزش 
و احترام جامعه برای این شغل ارزیابی پایین تری داشته اند.
های  شبکه  تاثیر  وضعیت  سنجنده  های  گویه  زمینه  در 
اجتماعی ، بیشترین سهم را گزینه های زیاد و متوسط کسب 
کرده و گزینه خیلی کم پایین ترین سهم را در بین پاسخ های 
هر  جایگاه  بهتر  شدن  مشخص  برای  است.  داشته  معلمین 

جدول (۴) گویه های شبکه اجتماعی

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگویه های سنجنده شبکه های اجتماعی 
۰٫۸۰٫۵۱۹٫۶۵۵٫۰۲۴٫۱۴٫۰۱تا چه میزان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنید ؟

۰٫۳۰٫۸۳۲٫۵۵۳٫۹۱۲٫۶۳٫۷۸تا چه میزان با دوستان و آشنایان خود از طریق شبکه ها ارتباط دارید ؟ 
۰٫۸۱٫۳۲۳٫۰۵۶٫۵۱۸٫۳۳٫۹۰تا چه میزان مطالب شبکه های مجازی بر نشاط شما تاثیر دارد؟

۰٫۳۲٫۱۲۰٫۷۵۵٫۰۲۲٫۰۳٫۹۶ تا چه میزان توسعه مشارکت های اجتماعی از طریق شبکه ها شکل می گیرد ؟
۰٫۸۱٫۲۴٫۹۵۶٫۵۳۵٫۷۴٫۱تا چه میزان شبکه های اجتماعی برای شما جنبه آموزشی دارد ؟
۱٫۰۱۵٫۳۱۵٫۷۴۳٫۷۳۶٫۱۳٫۹۲ تا چه میزان شبکه ها در نقض حقوق شخصی افراد تاثیر دارد؟

۱٫۰۸٫۶۹٫۲۴۵٫۰۳۶٫۱۴٫۰۷تا چه میزان وابسته  به شبکه های اجتماعی  هستید ؟

جدول (۵) گویه های  نشاط اجتماعی

میانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمگویه های سنجنده نشاط معلمان
مین

معل
عی 

تما
 اج
اط
نش

۰٫۳۴٫۲۲۰٫۷۵۳٫۷۲۱٫۲۳٫۹۱شما تا چه میزان در گرفتن تصمیمات کاری و خانوادگی راحت هستید؟
۰٫۳۲٫۴۲۴٫۳۵۳٫۹۱۹٫۱۳٫۸۹میزان تعهد شما به مدرسه و شغلتون چقدر است؟

۱٫۳۸٫۹۲۷٫۷۴۹٫۷۱۲٫۳۳٫۶۳جامعه و خانواده چه میزان برای شغل شما ارزش قایل است ؟
۰٫۰۳٫۷۲۰٫۴۵۷٫۳۱۸٫۶۳٫۹۱چقدر فکر می کنید زندگیتان  سرشار از امید و ارامش است .

تا چه میزان با همکارانی که به علت مشکلی نمی توانند کار کنند 
۰٫۵۷٫۳۳۲٫۲۴۶٫۶۱۳٫۴۳٫۶۵همکاری می کنید؟

۰٫۸۳٫۹۲۰٫۷۵۶٫۸۱۷٫۸۳٫۸۷چقدر شغلتان را دوست دارید و به آن  افتخار می کنید؟
تا چه میزان در برابر مسولین مدرسه ، همکاران و  شغل خودتان احساس 

۰٫۰۴٫۲۲۷٫۲۴۹٫۵۱۹٫۱۳٫۸۴مسئولیت  می کنید؟

تا چه میزان سعی می کنید با کمترین امکانات شاد و ارامش داشته 
۰٫۰۳٫۱۱۸٫۳۵۹٫۴۱۹٫۱۳٫۹۵باشید؟

۰٫۰۲٫۹۲۱٫۵۵۷٫۱۱۸٫۶۳٫۹۱تا چه میزان نظم و برنامه ریزی در کارهای شما وجود دارد ؟
۰٫۰۲٫۶۱۵٫۲۶۲٫۳۱۹٫۹۳٫۹۹تا چه میزان احساس سالمت جسمی و روحی  می کنید ؟

۰٫۰۴٫۵۳۳٫۲۴۶٫۶۱۵٫۷۳٫۷۴تا چه میزان نسبت به دانش آموزان خود صبور و پاسخگو هستید؟
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کدام از گویه ها میانگین نمره کسب شده هر کدام از گویه ها 
معکوس  شود،  می  مشاهده  که  همانطور  است.  شده  آورده 
و به نوعی منفی بودن گویه وابستگی به شبکه های مجازی  
باالترین میانگین و بعد از آن جنبه مثبت گویه استفاده و جنبه  
آموزشی  باالترین نمره را کسب کرده و در مقابل ارتباط  با 

دوستان و آشنایان کمترین میانگین نمره را کسب کرده اند.
بر اساس آمار بیشترین فراوانی در زمیته جنسیت مربوط 
به زنان، گروه های سنی مربوط به معلمان ۳۶ تا ۴۰ ساله می 
های   پدیده  جز  ازدواج   و  جنس   ، سن  هرچند  نظر  به  باشد 
عالوه بر اینکه جسمانی هستند جز پدیده های  اجتماعی و 
فرهنگی نیز  محسوب می شوند و هر  سه  عامل تاثیر  زیادی 

بر  نشاط اجتماعی دارند.
برحسب وضعیت تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به 
لیسانس است و در زمینه درآمد بیشترین مربوط به معلمان با 

درآمد بین ۳ تا ۶ میلیون بوده است.
تحقیق  متغیرها  پایایی  ارزیابی  بخش  در  که  همانطور 
گفته شد، برای سنجش متغیرهای تحقیق از گویه های زیر 
استفاده شده است. در ادامه نظرات پاسخگویان درباره این 

متغیرها همراه با میانگین در جدول (۵) آورده شده است.

۱-۳-۲ توصیف کلی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق
در این پژوهش متغیرهای جدول زیر از گویه های پرسشنامه 
درباره  تفصیل  به  پیشین  های  بخش  در  اند.  شده  استخراج 
گویه های تشکیل دهنده هرکدام از آنها توضیحاتی ارائه شد. 
متغیرهای تشکیل شده با توجه به استفاده از طیف پنج درجه 
و  هستند  پنج  تا  یک  عدد  بین  میانگینی  دارای  لیکرت،  ای 
میانگین نمره طیف آنها برابر با نمره سه می باشد. پرسشنامه 
بصورت  و  است  ساخته  محقق  رساله  این  در  استفاده  مورد 
درجه  آن  اعداد  برای  که  است  نبوده  استاندارد  پرسشنامه 
بندی و رتبه بندی وجود داشته باشد. اما یکی از معیارهای 
نمره  میانگین  شده،  کسب  نمرات  میانگین  درباره  قضاوت 

طیف(نمره۳) می باشد.
باالتر  شده  کسب  نمرات  تمامی  گفت  توان  می  بنابراین 
از میانگین طیف بوده و بر این اساس می توان گفت که سطح 
معلمین  مجازی   های  شبکه  از  استفاده  و  اجتماعی  نشاط 

باالتر از میانگین و در سطحی مطلوب است.
نمره  میانگین  باالترین  شود  می  مشاهده  که  همانطور 
 ، معلمان  بین  در  اجتماعی  نشاط  به  مربوط  شده  کسب 
نسبت به شبکه اجتماعی میانگین نمره بیشتری را کسب کرده 
است و می توان گفت سطح نشاط اجتماعی در بین خانواده 
معلمین  اجتماعی  های  شبکه  از  استفاده  جهت  معلمین 
اندکی بیشتر است. البته الزم به ذکر است که این اختالف به 
لحاظ آماری معنی دار نبوده و با ۹۹ درصد اطمینان می توان 
گفت که سطح نشاط اجتماعی معلمین  با استفاده از شبکه 
استفاده  نوع  به  بستگی  و  است   ارتباط  در  اجتماعی  های 
چنینی  این  موارد  یا  عالقه  اساس  بر  و  زمان  مدت  و  ،هدف 

ارتباط دارد.

های  ویژگی  برحسب  پاسخگویان  جمعیت  توزیع   .(۵) جدول 
جمعیت شناختی

درصد فراوانیفراوانیطبقاتمتغیر

جنسیت
۴۴٫۸٪۱۷۱مرد
۵۵٫۲٪۲۱۲زن

سن

۳۰-۲۵۱۶٪۴٫۲
۳۵-۳۱۶۰٪۱۵٫۷
۴۰-۳۶۱۷۵٪۴۵٫۸

۳۴٫۳٪۴۱۱۳۱ ساله و باالتر

تحصیالت

۲٫۹٪۱۱فوق دیپلم
۴۶٫۳ ٪۱۷۷لیسانس

۴۴٫۲٪۱۶۹فوق لیسانس
۶٫۵٪۲۵دکتری

درآمد

۶٫۳٪۲۴کمتر از ۳ میلیون
۷۰٫۹٪۲۸۱بین ۳ تا ۶ میلیون
۲۰٫۹ ٪۸۰بین ۶ تا ۱۰ میلیون
۱٫۷٪۷بیش از ۱۰ میلیون

جدول(۶): میانگین نمره کسب شده برای متغیرهای اصلی تحقیق

متغیرهای 
اصلی تحقیق

تعداد 
انحراف میانگینپاسخ

بیشینهکمینهاستاندارد

نشاط 
اجتماعی 
معلمان

۳۸۲۳٫۸۴۰٫۵۱۱٫۸۲۵٫۰۰

شبکه های 
۳۸۲۲٫۳۰۰٫۴۸۲٫۲۹۵٫۰۰اجتماعی
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نرمال  بررسی  برای  اسمیرنوف  کولموگروف  آزمون   ۳-۳-۱
بودن متغیرها

معنی داری  سطح  مقدار  اگر   (۴  ) جدول  نتایج  به  توجه  با 
بزرگ تر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر را نتیجه می گیریم 
خطا  مقدار  از  معنی داری  سطح  مقدار  که  صورتی  در  و 

کوچک تر باشد، فرضیه یک را نتیجه می گیریم.
H0: داده های متغیر i دارای توزیع نرمال است.

H1: داده های متغیر i دارای توزیع نرمال نیست.

از  باالتر  مقوله ها  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه  با 
مقدار خطا می باشد، بنابراین توزیع، یک توزیع نرمال است. 
همچنین با بررسی چولگی وکشیدگی توزیع داده ها با توجه 
به اینکه تغییر بین ۲+ و ۲- را می توان نرمال محسوب کرد 
و تمام محاسبات زیر یک می باشد، بنابراین در نرمال بودن 
داده ها شکی نیست و می توان از آزمون های پارامتریک برای 

آن استفاده کرد.

۱-۳-۴ بررسی فرضیه ها
نشاط  بر  اجتماعی   های  شبکه  می رسد  نظر  به   ۵-۳-۱

اجتماعی معلمان تاثیر گذار است.
برای بررسی این تأثیرات در سطح دومتغیره و همچنین اثبات 
معنی دار بودن یا معنی دار نبودن روابط میان آن ها، از آزمون 
رگرسیون دومتغیره استفاده شده است. در جدول شماره (۸) 
از سمت راست، ستون اول متغیر مستقل، ستون دوم متغیر 

متغیر  با  مستقل  متغیر  همبستگی  میزان  سوم  ستون  وابسته، 
متغیر  شده  تبیین  واریانس  مقدار  چهارم  ستون   ،(R) وابسته
وابسته توسط متغیر مستقل(R2) ، ستون پنجم، مقدار آماره 
ضریب  هفتم  ستون   ،F آزمون  معناداری  ششم،  ستون   ،F
 T ستون هشتم مقدار آماره ،(Beta) رگرسیون استانداردشده
به دست آمده متغیرها و درنهایت ستون نهم، سطح معنی داری 

آزمون T را نشان می دهد. 
سطح  در   (۸) جدول  از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر 
تاثیر  متغیر  درصد،   ۹۹ اطمینان  با  و  درصد   ۱ معناداری 
 ۱۸ حدود  بررسی  مورد  نمونه  نظر  از  اجتماعی  های  شبکه  
و  افزایشی  تأثیر  معلمان،  اجتماعی  نشاط  روی  بر  درصد 
از   استفاده  واحد  هر  ازای  به  آماری  بیان  به  دارد.  معناداری 
تبع  و  کمتر  خانواده  افراد  بین  روابط   ، اجتماعی  های  شبکه 
تحت  واحد   ۰٫۴۲۱ میزان  به  معلمان  اجتماعی  نشاط  آن  
شبکه  از  استفاده  هرچه  ساده تر  بیان  به  گیرد.  می   قرار   تاثیر 
چشمی  روابط  باشد  بیشتر  خانواده  افراد  بین  مجازی  های 
بین افراد کمتر و در نتیجه افراد به سمت تنهایی و فردگرایی 
در  نگرانیهایشان  یا  و  شادیهایشان  و  کنند  می  پیدا  تمایل 
اجتماعی  نشاط  نتیجه  در  باشد  می  مجازی  فضای  حد 
و جمعی  تا  بود.  خواهد  فردی  و  مصنوعی  بیشتر  معلمان 

خانوادگی. 
متغیر مستقل درمجموع ١٨ درصد از تغییرات متغیر وابسته را 

تبیین می نمایند (R2=0.177). معادله به کار گرفته شده در این 
y=a+bx :تحلیل عبارت است از

جدول(۷) سطح معنی دار آزمون نرمال بودن داده ها و بررسی چولگی وکشیدگی داده ها در توزیع نرمال

کشیدگیچولگینتیجه گیریمقدار خطاسطح معنی داریمتغیرها
۰/۲۵۰/۹۸نرمال۰/۶۴۰/۰۵نشاط اجتماعی معلمین
۰/۸۲-۰/۳۴نرمال۰/۱۹۰/۰۵شبکه های اجتماعی

جدول(۸) تحلیل رگرسیون دومتغیره تأثیر اعتماد بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان

یانس تبیین همبستگی Rمتغیر وابستهمتغیر مستقل وار
R2 شدهF سطح آماره

F معناداریB استانداردT سطح آماره
T معنی داری

تاثیر شبکه های 
اجتماعی

نشاط اجتماعی 
۰٫۴۲۱۰٫۱۷۷۸۱٫۶۳۰۰٫۰۰۰۰٫۴۲۱۱۰٫۶۱۹۰٫۰۰۰معلمان
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یافته های مربوط به تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر 
دیگران  و  یلدی  پژوهش  نتایج  با  معلمان  اجتماعی  نشاط 
 (۱۳۹۵) رضا  زاده  (۱۳۹۵)امین  مینا  طاهری   .(۱۳۸۸)
پژوهش  این  اکثر  در  که  آن  جالب  نکته  دارد.  همخوانی 
ارتباط  وسایل  افزایشی  به  رو  تاثیر  و  چشمگیر  گسترش  ها 
شبکه  نقش  بودن  پراهمیت تر  بر  و  است،  نمایان  جمعی 
همچنین  است.  شده  کید  تأ معلمان  روی  بر  اجتماعی  های 
می  شکل  موقت  اجتماعی  نشاط  اجتماعی؛  های  شبکه  در 
موقعیتی،  صورت  به  و  مدت  کوتاه  در  است  ممکن  و  گیرد 
این  در  باشد.  داشته  فرد  روانشناختی  سرمایه  بر  مثبت  تأثیر 
موقعیت ها، مهارت های انطباقی و سازگارانه افراد نیز افزون 
تر می گردد. افزون بر این، سرمایه روانشناختی در حال شکل 
و  فرهنگی  شده  ترسیم  های  چارچوب  در  آدمی  گیرد.  نمی 
فرهنگی  منابع  از  پیوسته  طور  به  و  برد  می  سر  به  اجتماعی 
می  تاثیر  اصالحی  و  اطالعاتی  بازخوردهای  اجتماعی،  و 
پذیرد و فقدان این منابع، چشم انداز روندهای آتی زندگی را 
برای فرد در ابهام فرو می برد و یأس، ناامیدی و بدبینی را در 

نظام ادراکی و روانشناختی فرد جایگزین می کند.

جنسیتی  بیشتر  معلمان  بین  در  اجتماعی   نشاط   ۶-۳-۱
است.

و  جنسیت  بین  داری  معنی  ی  رابطه  حاضر  پژوهش  در 
مرد  معلمان  ندارد.  وجود  اجتماعی  نشاط  با  سنی  گروهای 
در  البته  بوده اند.  بررسی  مورد  نمونه  در  تری  نشاط  با  افراد 
نشاط  و  جنسیت  ارتباط  زمینه  در  تجربی  و  نظری  مبانی 
طور  به  ندارد،  وجود  وفاق   مورد  و  یک سویه  رابطه ای  نیز 
اساس  بر   . است  متفاوت  مردان  و  زنان  در  شادی  کلی 
آمار جدید،  شادی زنان در ۳۰ سال گذشته کاهش یافته و 
مردان  با  مقایسه  در  زنان  که  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج 
تفاوت های  نقش  می شوند.  افسردگی  دچار  بیشتر  برابر  دو 
داده اند  نشان  مطالعات  و  شده  تایید  افسردگی  در  جنسیتی 
این  اصلی  علت  اجتماعی  و  روانی  بیولوژیکی،  عوامل  که 
ویلیامز  و  اسلوان  ؛   (۱۹۹۷) کالرک  هستند.  اختالف 
از  را  بیشتری  شادمانی  و  نشاط  زنان  که  معتقدند  (۲۰۰۰)؛ 
استدالل  آنها  کنند.  می  تجربه   مردان  به  نسبت  خود  شغل 
دارد  نکته  این  تبیین  در  مهمی  نقش  انتظارات  که  کنند  می 
به عبارتی افرادی که چشمداشت های کمتری از شغل خود 
دارند، رضایت شغلی بیشتری دارند. زارع آبادی و همکاران 

نشاط  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  شغلی  رضایت  میانجی  به 
اجتماعی زنان در کار بیش از مردان است. ( زارع شاه آبادی 

و دیگران،،ص ص. ۱۷۰-۱۸۵)  
بیان  لحاظ  از  زنان  و  مردان  روان شناختی،  دیدگاه  از 
احساسات  خشم،  استثنای  به  زنان  و  متفاوتند  احساسات 
به  دیگران  با  بیشتر  را  خود  احساسات  و  تجربه  را  بیشتری 
بیشتری  اجتماعی  احساسات  زنان،  می گذارند.  اشتراک 
حس  با  که  دارند  قدردانی  حس  مانند  مردان  به  نسبت 
شادی آنان مرتبط است و در نتیجه شادی زنان بیشتر وابسته 
اغلب  زنان  هرچند  حال  این  با  است.   دیگران  با  روابط  به 
احساس خشم را مانند مردان به شدت احساس می کنند، اما 

به طور آشکار آن را بیان نمی کنند. 
با  توام  زنان  برای  بودن   معلم  موقعیت  این  بر  عالوه 
امنیت نسبی بیشتری نسبت به دیگر مشاغل است. معلمان 
آسان  نحو  به  را  خود  زنانگی  که  که  دارند  را  امکان  این  زن 
برای  مشاغل  از  بسیاری  دهند.  بروز  معلمی  شغل  در  تری 
زنان محدودیت آفرین است و زنان باید تا حد ممکن خود 
را بر اساس ضوابطی استاندارد کنند. لذا این احساس امنیت 
زنان  که  آورد  می  پدید  را  انتظار  این  معلمی  شغل  در  بیشتر 
از نشاط و رضایت بیشتری برخوردار باشند. داینر و دیگران 
(۱۹۹۹) معتقدند که زنان نسبت به مردان، هم عاطفۀ منفی 
این  برآیند  و  می کنند  تجربه  را  بیشتری  مثبت  عاطفۀ  هم  و 
دو عاطفه، شادی زنان و مردان را یکسان می سازد. مهم ترین 
زنان  که  است  این  مرد  و  زن  معلمان  بین  احساسی  تفاوت 
هم  و  مثبت  عاطفۀ  هم  یعنی  دارند،  بیشتری  تغییرپذیری 

عاطفۀ منفی بیشتری دارند. 

وضعیت نشاط در  شهر تهران (نشاط صفر) خیلی   ۷-۳-۱
پایین است.

عاطفی  و  درونی  مولفه های  مهم ترین  از  شادی  و  نشاط 
موجب  که  است  معاصر  انسان  زندگی  کیفیت  تعیین کننده 
پویایی و تحرک جامعه و شکوفایی استعدادها شده و به عنوان 
پدیده ی اچتماعی اثرگذار در کاهش آسیب ها و مسائل متعدد 
در سطح خرد و کالن مطرح می شود. طبق داده های مربوط 
به  متفاوتی  مقادیر  معلمان  اجتماعی  نشاط  پژوهش   این  به 
دست آمده؛ اما به صورت کلی، متوسط رو به پایین بوده که 
وضعیت نامطوب جامعه معلمان در تهران استنباط می شود.

اجتماعی  نشاط  حوزه  در  مناسبی  وضعیت  تهران  شهر  در  
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باتوجه به گونه های متفاوت فرهنگ وجود ندارد و در برخی 
از مناطق تهران این شاخص نزدیک به یک یا صفر است که 
رضایت  را  اجتماعی  نشاط  استاندارد،  شرایط  با  تناقض  این 

بخش نشان نمی دهد.
های  ضرورت  از  یکی  اجتماعی  نشاط  اینکه  علیرغم 
و  است  شهری  پویای  زندگی  و  توسعه  برای  ممتاز  و  توسعه 
می تواند موتور محرکه شهر شتابان تهران به طرف یک شهر 
انسانگرا باشد، اما این وضعیت را شاهد نیستیم و حتی برای 
را  مواردی  چه  که  است  نشده  ارائه  تعریف  این  شهروندان 

نشاط بدانند.
هویت  از  غافل  تهران  در  شهری  مدیران  شهرسازان 
افراد  برای  را  شتابان  شهر  این  و  هستند  شهر  برای  سازی 
طراحی نکرده اند. فرهنگ فقر شهری در شهر تهران آزموده 
مشارکت  که  نیستند  این  بر  شهری  ریزان  .برنامه  است  شده 
شهروندان را در شهر بیشتر کنند و در چنین شرایطی نشاط 
اجتماعی از برخی از محله ها و برخی شهرنشینان دور می 

شود.
مشارکت  فرایند  در  باید  اجتماعی  نشاط  ایجاد  راهکار 
های  شبکه  از  استفاده  با  ریزی  برنامه  و  بگیرد  قرار  شهری 

اجتماعی نیاز به شادمانی را ا در شهر یجاد کنند.  
برنامه ریزی برای تحقق نشاط اجتماعی از اصلی ترین 
نیازهای زندگی شهری است. زیرا که شهروندان کمتر فرصت 
پیدا می کنند به خودشان و نیازهایشان فکر کنند و به شدت 
مستعد افسردگی هستند. به طورکلی، درکشور پروژه و برنامۀ 
کالنی نیز تحت عنوان «نشـاط اجتمـاعی» تعریـف نشـده و 
تـا آنجا کـه اطالعـات وجود دارد، در جهت شاخصسازی 
آن گامی مؤثر و ملی برداشته نشده است. باید در نظر داشت 
بر  بایـد  اجتمـاعی  نشـاط  مناسـب  شـرایط  تعریـف  که 
کـه  مبهمی  تصورات  نه  گیرد؛  صورت  واقعیت ها  اساس 
باشند.درنهایت  برنامه ریزان  صـرف  خواسـت  بـه  آلـوده 
گفتنی است که در شیوه زیستن شهری بخصوص در تهران 
اثری از نشاط اجتماعی بخصوص در بین معلمان دیده نمی 
تدریج  به  باید  هستیم  اجتماعی   نشاط  خواهان  اگر  و  شود 
اجتماعی  نشاط  سمت  به  پویا  انسان  های  طرح  اجرای  با 
و  (خجیر  کنیم  حرکت  اجتماعی  نهادهای  و  خانوادهها  در 

دیگران، ۱۴۰۰).
زندگی  عرصه های  تمامی  در  تحول  به  نشاط  افزایش 
مردم نیاز هست. نشاط موضوعی در خأل و به دور از رفاه و 

خوب  زیستن نیست. واقعیت جا افتاده این است که نشاط و 
حس امیدواری به آینده با احساس رفاه و امنیت خاطر همراه 
از  نقطه ای  هر  در  مردم  که  کرد  فراهم  شرایطی  باید  است. 
ایران خودشان تعریف کنند که نشاط و گونههای مناسب از 
شرایط  آنان،  مشارکت  با  می توان  چگونه  و  چیست  آنان  دید 

بهتری برای نشاط فردی و جمعی فراهم آورد.

۱-۴ نتیجه گیری 
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق بیشترین استفاده معلمان  
از شبکه های اجتماعی اختصاص به نوع  اطالعاتی و انتقال 
ومیزان  است؛  اخبار  کسب  نوع  برای  کمترین  و  آموزش 
استفاده از شبکه های اجتماعی  در بین معلمان شهر تهران 
در حد متوسط رو به پایین است؛ در بین شبکه های اجتماعی 
مرورگرهای  و  اینستاگرام  شبکه  به  متعلق  استفاده  بیشترین 
است؛  وتوییتر  بوک  فیس  به  متعلق  آن  کمترین  و  (اینترنتی) 
افزایش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی باعث کاهش 
نشاط اجتماعی می شود. یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره 
آن  برجسته ترین  که  است  ارتباطی  فناوری های  ظهور   ، دوم 
اینترنت و شبکه های اجتماعی است و در عصر اطالعات و 
رسانه و در شرایطی که هیچ نیرویی توان کنترل منابع مخابره 
از  را  پیام  کنندگان  دریافت  کنترل  و  سو  یک  از  را  اطالعات 
به  مطلوب  راهی  وجوی  جست  در  باید  ندارند،  دیگر  سوی 
منظور حفظ ارزش های فرهنگی برای جذب مخاطب بود تا 
با نهادینه شدن  فرهنگ استفاده از فضای مجازی به آرامش 
بیشتر و نشاط اجتماعی به معلمان کمک کرد تا از این طریق 
به نشاط که یکی از نیازهای اساسی و اولیه است و بهره مندی 
آن برای همه افراد جایگاه ارزشمندی  در حیات انسانی دارد 
را  انسان  می تواند  شادمانی  و  شادی  احساس   . یابند  دست 
و  روانی  بهداشت  و  خالقیت  افزایش  متعالی،  هدف های  به 
از  یکی  عنوان  به  اجتماعی  شبکه های  کند.  نزدیک  جسمی 
تسهیالت  خود  امکانات  و  ها  قابلیت  با  ها  ابزار  مهمترین 
معلمان  بخصوص  کاربران  اجتماعی  جنبه های  و  عمیقی 
از  معلمان  استفاده  رساند.  یاری  بهتر  آموزش  جهت  در 
است  گسترش  به  رو  مجازی  دنیای  و  اجتماعی  شبکه های 
و  نقش اساسی شبکه های مجازی می توانند در افزایش و یا 
که  این  باشد.  داشته  شایانی  کمک  جامعه  در  شادی  کاهش 
دنیای  شگرف  پدیده  این  اجتماعی؛  شبکه های  میزان  چه  به 

امروزی می تواند شادی آفرین باشد، 
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متغیرهای  اجتماعی  نشاط  نظریه  در  داینر  که  همانطور 
موثر  را  جامعه  و  فرد  شناختی  و  معاشرتی  روانی،  معیشتی، 
در شادمانی عنوان نموده در این پژوهش نیز با بررسی رابطه 
ابعاد  با  اجتماعی  های  شبکه  از  استفاده  نوع  و  میزان  بین 
نشاط اجتماعی معلمان  مشخص شد صمیمت در خانواده 
بیشترین میانگین و اهمیت و جایگاه شغل معلمی در جامعه  
نشاط  یعنی  داشته.  را  اجتماعی  نشاط  میانگین  ترین  پایین 
از  استفاده  در  آنها  های  خانواده  و  معلمان  بین  در  اجتماعی 
تا  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  مجازی  های  شبکه 
و  مجازی  های  شبکه  بر  اعتماد  با  بخواهند  معلمان  اینکه 
نهادهای اجتماعی بتوانند از آرامش و نشاط برخوردار باشند. 
 این می تواند به این دلیل  باشد که فضای مجازی  برای 
جامعه معلمان  هنوز محلی برای  ایجاد ارامش و امن تعریف 
نشده و با وجود آنکه بسیاری از کاربران از این شبکه ها در 
جهت رفع تنهایی و فضایی برای کمبود آرامش و شادی خود 
استفاده می کنند این  موضوع می تواند به دلیل نداشتن اعتماد 
فضای  پذیرش  برای  جامعه  بستر  نبودن  آماده  یا  و  کامل  

مجازی در همه جنبه های زندگی خود باشند . 
 همانطور که در تحقیقات پیشین از جمله مینا طاهری 
امین زاده  )و   ۱۳۹۴  ) صالحی  نجمه   ،  (  ۱۳۹۵  ) مبارکه 
شبکه های  از  استفاده  گسترش  که  داند  نشان   (  ۱۳۹۵  )
روانی  بهداشت  مشکالت  با  را  افراد  از  بسیاری  اجتماعی، 
رفتن  باال  با  و  است  ساخته  مواجه  اجتماعی  ارتباطات  و 
میزان استفاده از فضای مجازی نشاط اجتماعی کاهش پیدا 
خالف  بر  مجازی  فضای  در  اجتماعی  پیوندهای  می کندو 
افزایش  با  و  نیست.  آور  نشاط  جوانان  برای  واقعی  دنیای 
ارتباطی  و  معاشرتی  بعد  اجتماعی  های  شبکه  استفاده 

جوانان و نشاط اجتماعی آنها کاهش می یابد .
دسترسی آسان، بدون واسطه و با سانسور کمتر به انواع 
های  رسانه  وسیله  به  جهان  سراسر  از  اطالعات  و  خبرها 
جمعی  می تواند یکی از دالیل مهم افزایش نشاط اجتماعی 
اپلیکیشن  راستا  این  در  باشد  خبر  کسب  استفاده  نوع  در 
شادکه مختص آموزش و پرورش و در جهت انتقال مطالب 
آموزشی در دوره کرونا قابل استفاده بود با مشکالت عدیده 
ای همراه بود و گاها باعث اضطراب و نگرانیهای زیادی برای 
معلمان و خانواده ها می شد درنتیجه ابتدا فرهنگ رسانه ها 
را در جامعه ایجاد شود تا استفاده بی رویه جایگزین گفتگو 
در خانواده نشود  و مهارت گفتگو می تواند به ما نشاط دهد، 
و  خانواده  اعضای  نشستن  هم  دور  تربیتی  مباحث  در  زیرا 
کمک  افراد  ارتقای روحیه  در  می تواند  خود  بودن  هم  کنار 
بسزایی کند.اما اعتیاد به رسانه امروز یکی از آفت هایی است 
که نشاط را از خانواده ها گرفته و به جای این که برای استفاده 
از رسانه ها برنامه داشته باشیم، شبکه های اجتماعی برای ما 

برنامه می ریزند و شرایط ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

۱-۵ پیشنهادها 
تدوین منشور نشاط اجتماعی معلمان، ـ  ـ

اجتماعی  های  شبکه  از  استفاده  با  مسابقات  برگزاری  ـ  ـ
جهت افزایش نشاط.

از  ای  رسانه  سواد  فرهنگ  بردن  باال  و  گاهی  آ افزایش  ـ  ـ
طریق نهادهای فرهنگی آموزش و پرورش ، صدا و سیما، 

وزارت ورزش و... 
خدمات  جهت  داخلی،  پیام رسان های  بهبود  و  توسعه  ـ  ـ

رسانی  بهتر به معلمان و دانش آموزان.
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