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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در توسعه حرفهای دبیران
زبان انگلیسی بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش  011نفر از دبیران
زبان انگلیسی استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی  0146-0141بودند .تعداد  003نفر از دبیران زبان
انگلیسی با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و با استفاده از جدول مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
برای گردآوری دادهها ،از دو پرسشنامهی استفاده از شبکههای اجتماعی شی و همکاران ( )2109و توسعه
حرفهای معلمان حسینی ( )0141استفاده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از روشهای آماری
همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس دوطرفه و تحلیل رگرسیون گامبهگام استفاده شد .یافتهها نشان داد
که تفاوت معناداری در استفاده از شبکههای اجتماعی با سطح تحصیالت متفاوت وجود دارد ()P<1/11؛
اما تفاوت معناداری در جنسیت و تعامل جنسیت با سطح تحصیالت در استفاده از شبکههای اجتماعی
وجود نداشت .همبستگی بین استفاده تعاملی از شبکههای اجتماعی و توسعه حرفهای منفی و معنادار
است و استفاده تعاملی از شبکههای اجتماعی درصد کمی ( )1/11از توسعه حرفهای را تبیین میکند.
بهطورکلی استفاده از شبکههای اجتماعی پیشبینی کننده توسعه حرفهای دبیران نیست؛ بنابراین استفاده
نابجا و غیر هدفمند از شبکههای اجتماعی توسعه حرفهای معلمان را کاهش میدهد.
واژههای کلیدی :توسعه حرفهای ،دبیران زبان انگلیسی ،شبکههای اجتماعی مجازی
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مقدمه
در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده میشود ،سازمانهای تربیتی شاهد محیطهایی
هستند که روزبهروز پویاتر و چالشبرانگیزتر میشوند .تغییر و تحول جزء الینفک دنیای
امروز است ،بهعبارتدیگر تنها جزء ثابت «تغییر» است (سبحانی نژاد ،شهابی و یوزباشی،
 .)216 :0131با تغییرات در فناوری از مدارس خواسته شد تا آموزش متناسبی را برای
جمعیت متنوع و روبه رشد امروزی فراهم کند (لیبرمن.)2111 ،0
معلمان اطالعات علمی خود را از منابع متعدد و شبکههای دانشی مختلفی به دست
میآورند .تنوع در مفهوم معلم شبکهای منجر به توسعه حرفهای و مداخالت اصالحی
برای مدارس شده است .بهگونهای که معلم شبکهای در اشکال مختلف جایگزین مؤثر و
مکمل برای محتوا و فرآیند یاددهی و یادگیری در کارگاههای سنتی است (لوکز-هورسلی
و همکاران0443 ،2؛ پوتنم و بارکو2111 ،1؛ آستین ،سیلور و اسمیت0443 ،9؛ آستین و
کبرن .)2111 ،1برقراری تعامالت مربیان در فضای مجازی یکی از ابعاد معلم شبکهای
است .بهگونهای که معلمان آنالین میتوانند تحت شرایط خاصی به برقراری ارتباط و
ایجاد شبکههای متنوعتر بپردازند و دسترسی عادالنهتری به منابع انسانی و اطالعات
داشته باشند (اسکالجر و همکاران.)2114 ،6

عالوه بر این ،اکثر معلمان در فعالیتهای رسمی توسعه حرفهای مانند شرکت در دوره-

ها ،سمینارها ،دورههای ضمن خدمت شرکت میکنند .همچنین مطالعات نشان دادهاند که
معلمان حرفهای چندین ساعت در هفته را صرف یادگیری غیررسمی با همکاران خود
درباره موضوعات مربوط به کارشان میکنند (کامپانا2109 ،1؛ دالت و اسچروس2101 ،3؛
اروت2100 ،4؛ اسمالر )2111 ،01و توسعه حرفهای معلمان از طریق همکاری میان آنها
یک عامل کلیدی برای موفقیت دانشآموزان است (ماکی و گارسیا.)2106 ،00
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در چند سال اخیر سایتهای شبکههای اجتماعی 0بهعنوان یکی از بانفوذترین پدیدهها
در بین فناوریهای جدید تبدیلشده است (رانیری ،منکا و فینی .)2102 ،2بهگونهای که
در زمینه آموزشی ،تمرکز پژوهشها بر استفادههای آموزشی فراگیران از شبکههای
اجتماعی و استفاده معلمان در فعالیتهای آموزشی بوده است (الیسون ،استینفیلد و لمپ،1
2111؛ سلوین2114 ،9؛ مازر ،مورفی و سیمندز .)2111 ،1شبکههای اجتماعی از دو طریق
به توسعه حرفهای معلمان کمک میکند یکی اینکه شبکههای اجتماعی به معلمان کمک
میکند تا با برقراری ارتباط با فناوریهای نوین از پتانسیلهای آن آگاه باشند .دیگر اینکه
طراحی و اجرای فعالیتهای توسعه حرفهای با شبکههای اجتماعی ،معلمان را تشویق
میکند تا از این شبکهها برای غنیسازی تجارب آموزشی خود استفاده کنند (سلمن و
اسکرم.)2111 ،6
عالوه بر این ،شبکههای اجتماعی برای آموزش معلمان کاربردهای فراوانی دارد؛
بهعنوانمثال ویزفر )2111( 1استدالل میکند که آموزش شبکههای اجتماعی و فناوری
وب دو میتواند برای معلمان قبل از خدمت به کار گرفته شود بهگونهای که آنها با
ویژگیهای فنی و اجتماعی فناوری آموزشی و فرهنگهای مختلف آشنا شوند و ماهیت
کاربرد شبکههای اجتماعی بهگونهای است که برنامه آموزش معلم میتواند بهصورت
یکپارچه در دورههای متعدد تداوم یابد (ازکان و مکنزی.)2113 ،3
در زمینه تأثیر شبکههای اجتماعی در توسعه حرفهای معلمان پژوهشهای متعددی
انجامشده است .بهعنوانمثال ماکی و گارسیا ( )2106پژوهشی را باهدف بررسی شبکهها
و اجتماعات آنالین غیررسمی بهعنوان منبعی برای توسعه حرفهای معلمان انجام دادند و
دریافتند که این شبکهها و جوامع امکان تعامل داوطلبانه نسبت به آموزش به اشتراک
گذاشته را فراهم میکنند .متزت )2101( 4نیز پژوهشی را باهدف مقایسه توسعه حرفهای
معلمان در اجتماعات یادگیری مجازی ترکیبی با محیطهای یادگیری کامالً مجازی انجام
داد .یافتههای پژوهش او نشان داد که اجتماعات مجازی ترکیبی نسبت به محیطهای
مجازی سودمندی بیشتری برای توسعه حرفهای معلمان دارد .تسیاتکیس و جیمیانیس
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( ) 2106در پژوهشی عوامل مهم در حضور معلمان در جوامع مجازی آنالین را بررسی
کردند .آنها دریافتند که جوامع مجازی آنالین از ویژگیهایی مانند داشتن ساختار،
منعکسکننده بودن ،واقعگرا بودن ،همکارانه و ارتباطگرابودن برخوردار است.
با توجه به اینکه تا به امروز توجه نسبتاً کمی به فرصتها و پتانسیلهای شبکههای
اجتماعی مجازی برای معلمان و متخصصان شده است و بخش عمدهای از یادگیریهای
معلمان بهطور غیررسمی و در شبکههای اجتماعی مجازی صورت میگیرد ،این پژوهش
در پی آن است تا نقش شبکههای اجتماعی را در توسعهی حرفهای دبیران زبان انگلیسی
بررسی کند.
روش
روش پژوهش مورداستفاده در این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت روش
جمعآوری اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری ،روش نمونهگیری
و نمونه :جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دبیران دوره متوسطه اول
استان خراسان جنوبی که در سال تحصیلی  0146-0141مشغول به کار بودند که تعداد
کل آنها  011نفر بود .برای تعیین حجم نمونه ،از جدول مورگان و از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای استفاده شد .مالک ایجاد طبقات ،دبیران زبان انگلیسی دوره اول متوسطه
شاغل در مناطق مختلف استان خراسان جنوبی بود .برای این منظور از هر شهرستان استان
خراسان جنوبی برحسب تعداد همکاران شاغل در هر منطقه ،دبیران زبان انگلیسی بهطور
تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامهها پاسخ دادند .درنهایت تعداد  003پرسشنامه
میان دبیران زبان انگلیسی توزیع و جمعآوری شد و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفادهشده است:
پرسشنامهی استفاده از شبکههای اجتماعی :این مقیاس برای سنجش ،متغیر شبکههای
اجتماعی ،از پرسشنامه «استفاده از سایتهای شبکههای اجتماعی ،»0شی و همکاران

2

( )2109استفاده شد .این مقیاس دارای  20گویه و دارای دو زیر مقیاس  )0استفاده
برجسته 1و  )2تجارب عاطفی 9است .زیر مقیاس استفاده برجسته دارای سه عامل است.
3. featured usage
4. affective experience

1. Social Network Sites (SNSs) Usage
Questionnaire
2. Shi, Y., & et al.
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 )0استفاده پایه0؛  )2استفاده تعاملی2؛  )1استفاده خود-نمایشی .1همسانی درونی بین
تا  1/31گزارششده است .زیر مقیاس تجارب عاطفی دارای دو عامل است که
 )0تجارب عاطفی خوشایند (مثبت) 9و  )2تجارب ناخوشایند (منفی) را شامل میشود.
همسانی درونی این عوامل ( 1/41و  )1/31گزارششده است که نشان از پایایی مطلوب
ابزار دارد .همچنین زمانیان ( )0141ضمن تأیید پایایی این ابزار با تحلیل عامل تأییدی
نشان داد که این ابزار از برازش مطلوبی برخوردار است.
در این پژوهش برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای
استفاده برجسته  ،1/11برای تجارب عاطفی  1/64و برای کل ابزار  1/11به دست آمد.

همچنین جهت تعیین روایی از روش همبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس استفاده شد
که برای استفاده برجسته  1/34و برای تجارب عاطفی  1/11دست آمد .بهطورکلی این
ابزار از پایایی مطلوب برخوردار است.
پرسشنامهی توسعه حرفهای معلمان :این مقیاس برای اولین بار جهت استفاده در پژوهش
حسینی ( )0141در دانشگاه بیرجند مورداستفاده قرار گرفت .پرسشنامه توسعه حرفهای
دارای  11گویه است که در قالب مؤلفههای «طراحی آموزشی ،دانش موضوعی ،همکاری
و تشریکمساعی ،اجرای تدریس ،فناوری آموزشی ،ارزیابی ،پژوهش محور ،محیط
یادگیری و رشد و بالندگی منابع انسانی» تنظیمشده است .این پرسشنامه در طیف
پنجدرجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) طراحیشده است .پایایی
پرسشنامه توسعه حرفهای با استفاده از آلفای کرونباخ برآورد گردید که این شاخص برای
کل پرسشنامه برابر  1/41بهدستآمده است .برای سنجش روایی از روایی محتوا و سازه
(تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) استفادهشده است .با توجه به نتایج تحلیل عاملی
میتوان دریافت که نه عامل فوق درمجموع  64/19درصد از واریانس کل را تبیین میکند.
در پژوهش حاضر نیز برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛
که برای مؤلفههای آن :طراحی آموزشی  ،1/39دانش موضوعی  ،1/34همکاری و
تشریکمساعی  ،1/39اجرای تدریس  ،1/31فناوری آموزشی  ،1/34ارزیابی ،1/33
پژوهش محوری  ،1/39محیط یادگیری  1/31و رشد و بالندگی منابع انسانی  1/31و
برای کل پرسشنامه برابر  1/46بهدستآمده است .برای بررسی روایی این ابزار از روش
3. self-display usage
4. pleasant affects

1. basic usage
2. interactive usage
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همبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس استفاده شد که ضریب همبستگی نمره کل با طراحی
آموزشی  ،1/11دانش موضوعی  ،1/31همکاری و تشریکمساعی  ،1/63اجرای تدریس
 ،1/41فناوری آموزشی  ،1/16ارزیابی  ،1/34پژوهش محوری  ،1/11محیط یادگیری
 1/63و رشد و بالندگی منابع انسانی  1/31به دست آمد؛ بنابراین این ابزار از پایایی و
روایی کافی برخوردار است.
یافتهها
برای بررسی پیشفرضهای رگرسیون از آزمون همگنی واریانسها و آزمون شاپرو-
ویلک استفاده شده است.
جدول  .1آزمون همگنی کوواریانسها (آزمون ام-باکس)
متغیرها

آزمون لون

df1

df2

سطح معناداری

تجارب عاطفی

1/196

0

006

1/31

استفاده پایه

1/146

0

006

1/11

استفاده تعاملی
استفاده خودنمایشی
استفاده از شبکهها
توسعه حرفهای

1/969
0/22
0/11
1/119

0
0
0
0

006
006
006
006

1/94
1/21
1/20
1/16

یافتهها در جدول  0نشان میدهد ،سطح معناداری آماره لون بزرگتر از  1/11است.
پس فرض صفر تأیید و واریانس هر دو گروه در همه دادهها متجانس و همگون است.
برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیرو-ویلک استفادهشده است.
بر اساس این آزمون دو فرض موجود است؛ فرض صفر :متغیر مربوطه دارای توزیع نرمال
است .فرض یک :متغیر مربوطه دارای توزیع نرمال نیست .نتایج بررسی فرضیهها در
جدول  2آمده است.
جدول  .2نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آماره
متغیرها

شاپیرو-
ویلک

سطح
معناداری

آماره
کولموگروف-
اسمیرنوف

سطح
معناداری

چولگی کشیدگی وضعیت

تجارب عاطفی

1/33

1/62

1/22

1/61

1/90

1/01

نرمال

استفاده پایه

1/33

1/69

1/22

1/16

1/11

1/01

نرمال
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آماره
متغیرها

شاپیرو-
ویلک

استفاده تعاملی

آماره

سطح
معناداری

کولموگروف-
اسمیرنوف
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سطح
معناداری

چولگی کشیدگی وضعیت

1/31

1/14

1/21

1/33

1/14

1/01

نرمال

1/33

1/11

1/20

1/22

1/13

1/01

نرمال

استفاده از شبکه-
های اجتماعی

1/31

1/41

1/22

1/91

1/23

1/01

نرمال

توسعه حرفهای

1/91

1/61

1/21

1/11

1/11

1/01

نرمال

استفاده
خودنمایشی

همانگونه که یافتههای جدول  2نشان میدهد ،مقدار سطح معناداری آزمون شاپیرو-
ویلک و کولموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش بیشتر از  1/11است .بنابراین
فرض صفر پذیرفته میشود یا بهعبارتدیگر توزیع متغیرها نرمال است .شاخص چولگی
و کشیدگی متغیرها بین ( 2و  )-2قرار دارد؛ بنابراین هم بهصورت استنباطی و هم
بهصورت شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردار هستند.
جدول  ،1میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را
نشان میدهد.
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
0
2
1

تجارب عاطفی
استفاده پایه
استفاده تعاملی

9
1

استفاده خودنمایشی
استفاده از شبکههای

M

SD

1

2

0
1/31 1/00
0
1/01 1/40 1/64
1/13** 1/23** 1/43 1/60

1

4

1

9

0

0
1/60** 1/12** 1/11** 1/31 1/26
1/11** 1/31** 1/94** 1/11** 1/61 1/11

0

اجتماعی
6

توسعه حرفهای

1/10 2/01

1/14

-1/01

-1/26

-1/16

1 -1/01

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود بیشترین میانگین مربوط به مؤلفهی استفاده
پایه با میانگین  1/64و کمترین میانگین مربوط به توسعه حرفهای با میانگین  2/01است.
همهی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطح  1/10مثبت و معنادار است

پژوهش در نظامهای آموزشی /شماره  /54تابستان 3189

315

بهجز همبستگی بین توسعه حرفهای با تجارب عاطفی مثبت و با سایر متغیرها که منفی
است .بیشترین همبستگی بین استفاده از شبکههای اجتماعی و استفاده تعاملی با ضریب
همبستگی  1/31و کمترین همبستگی بین توسعه حرفهای و استفاده خودنمایشی با ضریب
همبستگی  -1/16است.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به متغیرهای پیشبینی کننده توسعه حرفهای
متغیر مالک

توسعه حرفهای

متغیر پیشبین

Beta

t

F

Sig

R2

تجارب عاطفی

1/14

1/44

1/43

1/12

1/10

استفاده پایه

-1/01

-0/60

2/14

1/00

1/12

استفاده تعاملی

-1/26

-2/33

3/10

1/10

1/11

استفاده خودنمایشی

-1/16

-1/63

1/91

1/11

1/10

استفاده از شبکههای اجتماعی

-1/00

-0/03

0/91

1/29

1/10

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود نتایج تحلیل رگرسیون ،بیانگر ضریب بتای
استانداردشده بین توسعه حرفهای با استفاده از شبکههای اجتماعی و مؤلفههای مقیاس
استفاده از شبکههای اجتماعی است .در ارتباط بین تجارب عاطفی استفاده از شبکههای
اجتماعی و توسعه حرفهای؛ ضریب بتا در اینجا مثبت و ازنظر آماری در سطح 1/11
معنادار نیست؛ بنابراین همبستگی معناداری بین تجارب عاطفی و توسعه حرفهای دبیران
وجود ندارد.
در ارتباط بین استفاده پایه ،خودنمایشی و بهطورکلی استفاده از شبکههای اجتماعی
و توسعه حرفهای؛ ضریب بتا در این موارد منفی و ازنظر آماری در سطح  1/11معنادار
نیست؛ بنابراین همبستگی معناداری بین استفاده پایه ،خودنمایشی و استفاده از شبکههای
اجتماعی و توسعه حرفهای دبیران وجود ندارد؛ اما در ارتباط بین استفاده تعاملی از
شبکههای اجتماعی و توسعه حرفهای؛ ضریب بتا در اینجا منفی و ازنظر آماری در سطح
 1/11معنادار است؛ بنابراین همبستگی معکوس و ضعیفی بین استفاده تعاملی و توسعه
حرفهای دبیران وجود دارد .عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که استفاده
تعاملی از شبکههای اجتماعی تنها  1/11و از واریانس توسعه حرفهای دبیران را تبیین
میکند (.)t=-2/33 ،β=-1/26 ،p<1/11
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جدول  ،1نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای بررسی اثرات بین گروهی جنسیت و
تحصیالت دبیران زبان انگلیسی را نشان میدهد.
جدول  .1نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای بررسی تأثیر بین گروهی جنسیت و تحصیالت دبیران
منبع واریانس

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

P value

جنس

1/14

0

1/14

1/21

1/69

تحصیالت دبیران

1/39

1

0/23

1/01

1/11

جنس و تحصیالت دبیران
خطا

1/14
91/41

2
000

1/04
1/90

1/96

1/61

مجموع

0136/91

003

نتیجه تحلیل واریانس دوطرفه در جدول  ،6نشاندهنده معنادار بودن اثر متغیر سطح
تحصیالت دبیران است ،بنابراین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در دبیران دارای
سطح تحصیلی مختلف ،متفاوت است؛ اما تأثیر متغیر جنسیت دبیران ،معنادار نبود و بین
گروه مذکر و مؤنث در استفاده از شبکههای اجتماعی تفاوتی وجود نداشت .اثر تعامل
متغیرهای سطح تحصیلی دبیران و جنسیت ،معنادار نیست و لذا دو متغیر مستقل از هم
هستند .به دلیل یکسان بودن واریانس گروهها در این پژوهش ،برای تعیین تفاوت در
گروههای تحصیلی مختلف از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
جدول  .9آزمون تعقیبی توکی تأثیر تحصیالت دبیران بر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
تحصیالت
فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

تحصیالت

خطای استاندارد

P value

لیسانس

1/13

1/46

فوقلیسانس

1/13

1/41

دکترا و باالتر

1/91

1/96

فوقدیپلم

1/13

1/46

فوقلیسانس

1/02

1/44

دکترا و باالتر

1/11

1/12

فوقدیپلم

1/13

1/41

لیسانس

1/02

1/44

دکترا و باالتر

1/11

1/12
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تحصیالت
دکترا و باالتر

تحصیالت

خطای استاندارد

P value

فوقدیپلم

1/91

1/96

لیسانس

1/11

1/12

فوقلیسانس

1/11

1/12

همانطور که جدول  6نشان میدهد؛ تفاوت معناداری بین میانگین استفاده از
شبکههای اجتماعی در دو گروه لیسانس و فوقلیسانس با تحصیالت دکتری و باالتر
وجود دارد که میانگین استفاده از شبکههای اجتماعی در تحصیالت باالتر بیشتر است و
میانگین استفاده از شبکههای اجتماعی بین سایر گروههای تفاوت معنیداری ندارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در توسعه
حرفه ای دبیران زبان انگلیسی بود .نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که تفاوت
معناداری بین استفاده از شبکههای اجتماعی در جنسیت و همچنین بین اثر تعاملی جنسیت
و تحصیالت وجود ندارد .البته تفاوت معناداری در استفاده از شبکههای اجتماعی با سطح
تحصیالت متفاوت وجود دارد .میانگین استفاده از شبکههای اجتماعی بین تحصیالت
لیسانس و فوقلیسانس با دکترا معنادار است .با توجه به اینکه هر چه تحصیالت باالتر
میرود ،زمینه شناخت و بهکارگیری فناوریهای نوین مانند شبکههای اجتماعی بیشتر
میشود و چهبسا بسیاری از معلمان جهت برقراری تعامل با سایر همکاران ،والدین و
دانشآموزان از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند؛ بنابراین تفاوت معناداری در استفاده
آنها از شبکههای اجتماعی وجود دارد.
همچنین نتایج نشان داد که تجارب عاطفی استفاده از شبکههای اجتماعی پیشبینی
کننده توسعه حرفهای دبیران نیست .این یافته ناهمسو با یافتههای (تسیاتیکس و
جیمیانس2106 ،؛ کرامر ،گویلری و هانکوک )2109 ،0است .در این زمینه کرامر و
همکاران ( )2109بیان میکنند که هنگامیکه افراد تجارب عاطفی مثبتی از قبیل شادمانی،
نشاط ،رضایت و آرامش را در شبکهها تجربه میکنند ،فعالیتهای آنها در شبکههای
اجتماعی اعم از پست گذاشتن ،نظر دادن و بهطورکلی تعامالت آنها نیز مثبت بوده و در
راستای بهرهمندی بیشتر از شبکهها برای رشد حرفهای آنهاست؛ و در عوض وقتی
1. Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T.
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کاربران شبکهها تجارب عاطفی منفی مانند افسردگی ،غم ،عصبانیت و اضطراب را در
شبکهها تجربه میکنند ،سعی در انتقال این تجربه به مخاطبان خود دارند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که استفاده پایه و خودنمایشی از شبکههای اجتماعی
و بهطورکلی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی پیشبینی کننده توسعه حرفهای دبیران
نیست و همبستگی معکوس و بسیار کمی بین استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
توسعه حرفهای دبیران وجود دارد .این یافته همسو با یافتههای (سماهه و هاوی2106 ،0؛
مدایه و همکاران2101 ،2؛ کریسکنر و کارپینسکی )2101 ،1و ناهمسو با یافتههای (ماکی
و گارسیا2106 ،؛ متزت )2101 ،است .در این زمینه کریسکنر و کارپینسکی ( )2101بیان
میکنند که کاربران شبکههای اجتماعی هنگام استفاده از شبکههای اجتماعی سرگرم
فعالیتهای جانبی مانند بازی کردن ،تعامل با دوستان و به اشتراکگذاری عالیق با دوستان
خود میشوند و زمان کمتری را به مطالعه اختصاص میدهند .لذا استفاده از شبکههای
اجتماعی رابطه منفی و معناداری با رشد حرفهای کاربران دارد.
عالوه بر این ،یافتهها نشان داد که همبستگی معکوس و معناداری بین استفاده تعاملی
از شبکههای اجتماعی و توسعه حرفهای دبیران وجود دارد و استفاده تعاملی از شبکههای
اجتماعی درصد ناچیزی از توسعه حرفهای دبیران را تبیین میکند .این یافته همسو با
یافتههای پژوهش (جیوجری ،جیوجری و ادی2109 ،9؛ وندر اسکنر و همکاران)2101 ،
و ناهمسو با یافتههای (لو2101 ،1؛ ماکی و گارسیا )2106 ،است .در این راستا جیوجری
و همکاران ( .)2109بیان میکنند که تعامل در شبکههای اجتماعی موجب مشارکت
فراگیران در فعالیتهای مختلفی مانند گفتگو با دوستان و سرگرمی میشود .لذا سپری
کردن مدت زیادی در شبکههای اجتماعی فراگیران را از فعالیتهای یادگیری و یاددهی
دور میکند.
این پژوهش مانند تمامی پژوهشهای دیگر نیز با محدودیتهایی مواجه بوده است.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر این است که استفاده از پرسشنامه بهعنوان یک
ابزار خود گزارشی بود .در ابزارهای خود گزارشی ممکن است شرکتکنندگان به دلیل
سوگیری ،آگاهانه یا ناآگاهانه پاسخهای خود را تحریف کرده باشند ،بنابراین باید در
تعمیم نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد.
4. Gregory, P., GreGory, K., & Eddy, E.
5. Lau, W. W.

1. Samaha, M., & Hawi, N. S.
2. Madaiah, M., & et al.
3. Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C.
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