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 چکیده
 دانشگاه دانشجو معلمان استفادهو نحوه  میزانود و آشنایي با وضعیت موج پژوهش این اصلي هدف

 فرهنگیان دانشگاه دانشجویان شامل آماری، جامعه بود. مجازی اجتماعي یهاشبکه از مشهد فرهنگیان
 مختلف هایگروه در کارشناسي دوره دانشجوی 033 نمونه بوده و مشهد پردیس شهید هاشمي نژاد

 حجم با متناسب جدول حجم نمونه مورگان و طریق از که تاس نژاد هاشمي شهیدپردیس  در آموزشي
استفاده افراد از  و نحوه دستیابي به میزان هدف با است توصیفي نوع از تحقیق این. اندشده انتخاب جامعه
-کمي روش  اطالعات  یآورجمع نظر از و گردیده اجرا پیمایشي روش به که اجتماعي مجازی یهاشبکه

 محتوا تحلیل طریق از پرسشنامه روایي که است ساخته محقق پرسشنامه تحقیق ابزار. تاس بوده مدنظر یفيک
بیان  دهندگانپاسخ %9/71 داد نشان تحقیق هاییافته. است آمده دست به یيباز آزما طریق از آن اعتبار و

از  %33 .شوديم هاشبکهدر این  هاآنمجازی باعث ماندگاری  یهاشبکهکه رایگان بودن  اندکرده
شبکه عضویت دارند. هدف عمده  سهدر  %77در دو و  %03در یک شبکه اجتماعي،  صرفاًدانشجویان 
 %73پر کردن اوقات فراغت،  %17 يموردبررساجتماعي نیز به ترتیب اولویت در نمونه  یهاشبکهاستفاده از 

این  بر اساستان بوده است. به پیشنهاد عضویت دوس %0برقراری ارتباط با دیگران و  %4تبادل اطالعات، 
الزم معلمي باید  هاییستگيشابستری برای یادگیری و کسب  عنوانبهاجتماعي  یهاشبکهتوجه به  هایافته

 در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.

برنامه  ،فرهنگیان دانشگاه دانشجو معلمان ،مجازی اجتماعی یهاشبکه: واژگان کلیدی

 .غیررسمیسی برنامه در درسی رسمی،

                                                      
 ( Kazemisahar92@yahoo.com) ، مشهدنژاد هاشمي پردیس فرهنگیان دانشگاه استادیار 7.

   ، مشهدنژاد هاشمي پردیس فرهنگیان دانشگاه تربیتي علوم کارشناسي دانشجوی. 0

 ، مشهدنژاد هاشمي پردیس فرهنگیان دانشگاه تربیتي علوم کارشناسي دانشجوی. 3
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 مقدمه

 بشر، زندگي وجوه کلیه در ارتباطي و اطالعاتي هاییفناور چشمگیر گسترش راستای در

 افراد بین مجازی تعامالت افزایش در مهمي عامل دیجیتالي شکل به انساني یهاشبکه تولید

اجتماعي امروزه بیشتر برای  یهاشبکه یواژهمعتقد است  (7351)صدیق بنای .گردید

امکان دستیابي به  هاآنکه افراد با عضویت در  روديماینترنتي به کار  هاییتسادن نامی

و  يصوت تولیدات متني، گذاریاشتراک به ،هاآنبا عالیق  یيآشنا اطالعات سایر اعضا،

با برخي از دیگر اعضای سایت  بر اساس عالیق مشترک یيهاگروهتصویری و نیز تشکیل 

اشتغال دارند و  ایشبکهاجتماعي  هاییتفعالبسیاری از جوانان به  زهامرو .کننديمرا پیدا 

در  یتفعال .کننديمبرای ساختن زندگي خود از روابط و مناسبات اینترنتي استفاده 

 یهاشبکه. (0334، 7هیلبرمن)است يزندگابعاد  یهمه ییرندهدربرگاجتماعي  یهاشبکه

 و عاطفي جوانان و نوجوانان، يمنطق عقلي، اجتماعي مجازی با ارضای همزمان نیازهای

جوامع مجازی از این  مؤسسانذکور را به سمت خود جذب کرده و سني م یهاگروه

فرصت برای انتقال مفاهیم فرهنگي سیاسي و اجتماعي مدنظر خود در قالب نرم و پنهان 

 بیشترین ازجمله دانشجویان .(7354نجفي سوالری،)برنديمه را نهایت استفاد

 .(0373 ،0چو و لیمباشند )يم اجتماعي یهاشبکه از کنندگاناستفاده

 یهاشبکه و مجازی یهاشبکه دودسته به توانيم منظر، یک از را اجتماعي یهاشبکه

 که گردديم اطالق یيهاشبکه به درواقع غیرمجازی یهاشبکه. کرد تقسیم غیرمجازی

. کننديم عمل اجتماعي محیط در ،یوستهپهمبه یهاگروه و افراد از یامجموعه توسط

 دهديم امکان کاربران به اینترنتي، اجتماعي یهاشبکه یا مجازی اجتماعي یهاشبکه

 .بگذارند اشتراک به یکدیگر با را خود هاییتفعال و افکار ،هایمندعالقه

 در که هستند فضاهایي که حالیندرع ،بوکیسف قبیل از مجازی اجتماعي یهاشبکه

 تغییرات جریان در را خود قدیمي دوستان یا و کننديم پیدا جدیدی دوستان افراد هاآن

 و عقاید جوانان، هاآن در که نظر هستندتبادل برای یيهامکان. دهنديم قرار شانيزندگ

                                                      
1. Hilberman 

2. Chou & Lim 
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 جوانان با بتواند جوان یک که قابلیت این. گذارنديم اشتراک به باهم را خود نظرات

 اجتماعي یهاشبکه تا شوديم باعث کند، برقرار ارتباط جهان، کشورهای سایر در دیگر،

 از استفاده. شود مبدل ،هاآن پیرامون بحث و جدید هاییدها معرفي برای مکاني به مجازی،

 کرده پیدا بیشتری محبوبیت روزروزبه اجتماعي، یهاشبکه توسط شدهارائه هاییسسرو

 یا و یاهو مثل بزرگي یهاپرتال از بعد اجتماعي، یهاشبکه هاییتسا اکنونهم. است

. اندشده اینترنتي خدمات ینترپراستفاده به تبدیل گوگل، مثل جستجو موتورهای

 اجتماعي یهاشبکهکه  دهديمدر این حوزه نشان  شدهانجام یهاپژوهش. (7،0337فریمن)

 و تحلیل قدرت افزایش العات،اط و اخبار آزادانه و سریع انتشار ازجملهدارای برخي مزایا 

 و جوامع افراد، با آشنایي و جغرافیایي مرزهای از عبور امکان ،انتقادی روحیه تقویت

 صورتبه هایدها بیان امکان ،جمعي خرد تقویت و یریگشکل ،مختلف یهافرهنگ

 ارتباط ،محتوایي و تبلیغي کارکرد ،دیگران هاییقهسل و افکار ،هایدها با آشنایي و آزادانه

 عرصه در اخالقي و انساني یهاارزش توسعه و تبلیغ ،آشنایان و دوستان با مستمر مجازی

 فرایند در سرعت افزایش ،وبي و اینترنتي امکانات از بسیاری سازییکپارچه ،جهاني

 و صمیمیت اعتماد، فزایشو ا شاگرد و استاد بین یروزشبانه ارتباط ایجاد و آموزش

نیز شامل  اجتماعي یهاشبکه منفي پیامدهایبوده و از طرفي  یبرسا فضای در صداقت

، شبهات القای و دیني ضد تبلیغات، کذب اخبار و شایعات سریع ترویج و یریگشکل

 منفيِ تأثیرات و اجتماع واقعي هاییطمح از ماندن دور و انزوا، افراد خصوصي حریم نقض

 .(7343 ،بابائي ،خانیکي) .است رفتاری

افزایش به  هاپژوهشاجتماعي، برخي  یهاشبکهر محاسن و معایب وجود عالوه ب

اشاره  کننديمتنهایي و افسردگي در نوجواناني که از اینترنت بیشتر از حد معمول استفاده 

 و ساندرز پژوهش( و 7355) يبرجعل و مشایخپژوهش  از آمدهدستبه هاییافتهدارد مانند 

 احساس افزایش و اینترنت از استفاده افزایش بین رابطه هدديم نشان که (0333) 0همکاران

 7مارشالو  (0330) 3شیهان. است توجهقابل جوانان و نوجوانان در افسردگي و تنهایي

                                                      
1. Friman 

2. Sanders et al 

3. Sheehan 
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 یا کننديم تنهایي احساس که افرادی پژوهش خود نشان دادند که هاییافتهنیز در ( 0333)

 پژوهشگران .گردنديم اینترنت در صمیمیت دنبال به دارند، انزجار خود روزمره زندگي از

 احساس از باالیي میزان ،ماننديم آنالین هفته در را کمي ساعات حتي که افرادی دریافتند

  .(0331، 0کسل)کننديم تجربه را افسردگي و تنهایي

 یهاگروه از خود، سالمت کنترل برای اینترنتي کاربر هایلیونم برآوردها برخي طي

 مشکالت با که دارند ایيعاطف – جسماني مشکالت کاربران این. کننديم هاستفاد برخط

 احساس افسردگي، اجتماعي، انزجار یا اجتماعي هایینهقرنط از ناشي اجتماعي – عاطفي

 ،3فین) دارد ارتباط اشتغال عدم و اطالعات فقدان ،اجتماعي تعامالت فقدان تنهایي،

7444). 

بیشتر افراد  نشانگر این مطلب بود که سيبييب شبکه 0339نتایج نظرسنجي ژانویه سال 

 ازلحاظ ؛ ودارد هاآنمعتقد بودند که اینترنت نقش مهمي در تعیین مسیر زندگي 

. (0339 ،9سيبيبي)تکیه کنند هاآنبه  تواننديماستخدامي و شغلي  مسائل ،یابيدوست

صورت  علمي جغرافیا که توسط انجمن« 0333نظرسنجي »نتایج نظرسنجي مشهور به 

به  اندداشتهاجتماعي عضویت  یهاشبکهدر  تریطوالنينشان داد افرادی که مدت  گرفت

میزان حضور آنان در فضای وب  رفتهرفتهاینترنتي پرداخته و  هاییتفعالانواع بیشتری از 

 .(7351 ،آزادفالح)شوديمآنان در اجتماع غیرمجازی کمتر  هاییتفعالبیشتر شده و 

پژوهشي با عنوان سبک فراغتي و استفاده از اینترنت در بین ( در 7359) یضيف

که به بررسي رابطه بین استفاده از اینترنت و  ساله شهر تهران 70-75آموزان دانش

افرادی که به میزان زیادی از  پرداخته است نشان داد آموزاندانشفراغتي  یهاسبک

دچار افت و اختالل  شانيخانوادگکه روابط  اندداشتهار ، خود اظهاندکردهاینترنت استفاده 

 شده است. مؤثرترو  ترگسترده، هاآنشده اما روابط دوستانه 

                                                                                                                             
1. Marshall 

2. Castells 

3. Finn 

4. BBC 
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اورکات بیانگر رابطه در با عنوان جهان فرهنگي کاربران ایراني  (7357)کوثری پژوهش

ران اجتماعي اینترنتي و سبک زندگي مجازی کارب هایدر شبکهمیان عضویت و حضور 

 یداپاجماعي اینترنتي،  یهاشبکهحضور در  یهاعلت ینترمهممجازی است که  یهاشبکه

شده  ( عنوان%13) يزندگشریک فعال برای  کردن یداپ ازآنو پس( %53دوست ) کردن

 .است

 یرانادانشجویان  يافکار سنجکه توسط مرکز  51 در سالتحقیق دیگری که 

دوستان است که نتایج این  یاندر مات چهره به چهره شدن ارتباط کم یانگرب، شدهانجام

 ، پس ازاندداشتهافرادی که دوست یا دوستان اینترنتي  %3/79تحقیق حاکي از آن است که 

اند داشتهپس از دوستي باهم مالقات  %1/31تنها  و اندنکردهمالقات  هاآندوستي با 

 .(7355محمدی، )

در حال حاضر در کشور قصد  معلمیتترب مرجع نیترمهم عنوانبهدانشگاه فرهنگیان 

اجتماعي و  یهاشبکه روزافزونبا توجه به گسترش  که معلمانيیتتربدارد تا از طریق 

 هاشبکهاهمیت این و  هاشبکهمیزان استفاده نوجوانان، جوانان و دانشجویان کشور از این 

و  هانگرش، هاارزشهت کسب از برنامه درسي پنهان و غیررسمي در ج یامؤلفه عنوانبه

میزان استفاده آشنایي با نحوه و  باهدفاین مطالعه  به رسالت خود بپردازد. هامهارت

  .انجام شده استاجتماعي مجازی  یهاشبکهاز  دانشجو معلمان

 روش
 پیمایشي روش به که است توصیفي از نوع کاربردی یهاروشتحقیق در محدوده  این

 .است گردیده اجرا

 یسمشهد پرددانشگاه فرهنگیان  دانشجویان کلیه شامل آماری جامعه: معه و نمونهجا

 برای این جامعه شدهمحاسبهکه بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  است هاشمي نژاد

 یهارشتهبوده و در  مؤنثنفر محاسبه گردید. الزم به ذکر است کلیه افراد نمونه  033

، ادبیات، فیزیک، علوم اجتماعي، مشاوره و بدنيیتترب تربیتي، دبیری زبان، دبیریعلوم

 033از  ضمناً. باشنديمراهنمایي، جغرافیا، زیست و عربي و الهیات در حال تحصیل 

کامل پاسخ داده نشد که از روند  طوربهپرسشنامه مخدوش بوده یا  09 شدهیعتوزپرسشنامه 
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جمعیت شناختي افراد نمونه در جدول زیر  اطالعات کنار گذاشته شد. وتحلیلیهتجز

 است: مشاهدهقابل

 جنسیتی، رشته و تحصیالت ترکیب سنی، برحسب دهندگانپاسختوزیع فراوانی  .1جدول 

 رشتهفراواني نمونه بر اساس 

 درصد فراواني 

 1/33 11 علوم تربیتي

 5/1 75 دبیری زبان

 1/77 01 بدنيتربیتدبیری 

 3/5 74 دبیری ادبیات

 3/1 77 دبیری فیزیک

 5/9 77 دبیری علوم اجتماعي

 1/7 71 مشاوره و راهنمایي

 7/0 7 دبیری جغرافیا

 7/0 7 دبیری زیست

 3/7 3 دبیری عربي

 1/3 5 دبیری الهیات

 7/54 037 کل

 9/73 09 پاسخ نداده

 3/733 033 کل

 سطح تحصیالتفراواني نمونه بر اساس 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

 9/3 7 کارداني

 9/41 009 کارشناسي

 5/41 001 کل

 0/0 1 پاسخ نداده

 3/733 033 کل

 ترمسطحفراواني نمونه بر اساس 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

1 02 8.. 

0 3 1.3 

3 33 03.2 

3 131 62.0 

6 1 2.0 
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. 1 2.0 

 10.6 .01 کل

 1.1 73 پاسخ نداده

 733.3 033 کل

 سطح سنفراواني نمونه بر اساس 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

74 17 0933 

03 15 01.0 

07 13 07.1 

00 03 5.1 

03 7 0.7 

09 9 7.1 

 59.3 779 کل

 71.1 37  پاسخ نداده

 733.3 033 کل

 سطح جنسفراواني نمونه بر اساس 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

 01.3 70 مرد

 17.1 771 زن

 45.1 001 کل

 7.3 3 پاسخ نداده

 733.3 033 کل

برای تهیه ابزار مناسب در مرحله اول ابتدا پیشینه علمي و اسناد : هاداده یآورجمعابزار 

پژوهش و  سؤاالتجهت پاسخ به قرار گرفت و در ادامه  موردمطالعهمرتبط با پژوهش 

استفاده و میزان استفاده دستیابي به هدف پژوهش که درک وضعیت موجود و نحوه 

استخراج  یقابزار تحق عنوانبهپرسشنامه محقق ساخته از شبکه اجتماعي بود  دانشجو معلمان

 دانشجو. این پرسشنامه در سه بخش تهیه شد که در بخش اول شامل اطالعات کلي شد

با با استفاده از طیف لیکرت  سؤال 73در آزمون بود و در بخش دوم  کنندهشرکتمعلمان 

مخالفم بر اساس هدف و پیشینه طراحي و تدوین گردید  کامالًموافقم تا  کامالًگزینه از  1

نفر از  1 ازنظرجهت سنجش روایي این ابزار  بود. باز پاسخ سؤالو در بخش سوم دو 
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نفر از اساتید دانشگاهي گروه علوم تربیتي و  1 و کارشناسان ارشد حوزه علوم تربیتي

هدفمند انتخاب شده  صورتبه که و دانشگاه فرهنگیانفردوسي مشهد  روانشناسي دانشگاه

 از پرسشنامه هایگویه دروني همساني و يپایای میزان تعیین برایبودند، استفاده گردید. 

 گردید. استفاده کرونباخ آلفای روش

 و گردید اجتناب خانوادگي نام و نام درج از پژوهش اخالق رعایت جهتهمچنین 

 از استفاده با شدهیآورجمع العاتبود. اط اختیاری پرسشنامه تکمیل و العهمط به ورود

 .گرفتند قرار وتحلیلیهتجز مورد فراواني و درصد و میانگینو آمار توصیفي  spss افزارنرم

 نتايج

اجتماعي  یهاشبکهبا  دانشجو معلماناول پژوهش که به میزان آشنایي  سؤالدر پاسخ به 

 را اجتماعي یهاشبکه با خود آشنایي میزان نمونه اعضای دهديمنشان  هایافته پرداختيم

 آشنایي %7/11 و ندارند هاشبکه این با آشنایي گونهیچه %3/77 که اندکرده اعالم گونهینا

 .دارند هاشبکه این با کمي آشنایي %73 و زیاد

 اجتماعی یهاشبکهشنایی با میزان آ مقایسه فراوانی، درصد نظرات دانشجویان درباره .2 جدول

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

3 07 77.3 

7+ 13 07.1 

0+ 77 05.1 

3+ 15 01.0 

7- 70 1.0 

0- 5 3.1 

3- 73 9.3 

 733.3 033 کل

 یهاشبکهآیا بین رایگان بودن عضویت در »دوم پژوهش که  سؤالدر پاسخ به 

 %9/71 کهینابا توجه به « رابطه وجود دارد؟اجتماعي و ماندگاری دانشجویان در شبکه 

در  هاآنمجازی باعث ماندگاری  یهاشبکهکه رایگان بودن  اندکردهبیان  دهندگانپاسخ
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و این رقم از میانگین نمونه باالتر است بنابراین رابطه معناداری بین این  شوديم هاشبکهاین 

 وجود دارد. مؤلفهدو 

اجتماعي مجازی عضویت  یهاشبکهدر چه تعداد از  جویاندانش»سوم  سؤالدر پاسخ به 

 دهنديماختصاص  هاشبکهبه فعالیت در این  روزشبانهدارند و چه میزان از وقت خود را در 

 :دهديمیافته نشان « مجازی چیست؟ یهاشبکهاز عضویت در دانشجویان  هدف عمده و

 سهدر  %77ر دو شبکه اجتماعي و د %03در یک شبکه اجتماعي،  صرفاًاز دانشجویان  33%

اجتماعي  یهاشبکهبرای استفاده از  شدهدادهدر مورد زمان تخصیص شبکه عضویت دارند. 

و  بین سه ساعت %73بین یک تا دو ساعت،  %03از یک ساعت،  کمتر %34نیز به ترتیب 

 .هندديماجتماعي تخصیص  یهاشبکهبیش از چهار ساعت وقت خود را به استفاده از  4%

تا  شبیمهن %07و  دهنديمرا برای استفاده ترجیح  شبیمهنعصر تا  %19از این تعداد 

 .داننديمصبح را مرجح 

 يموردبررساجتماعي نیز به ترتیب اولویت در نمونه  یهاشبکههدف عمده استفاده از 

به  %0برقراری ارتباط با دیگران و  %4تبادل اطالعات،  %73پر کردن اوقات فراغت،  17%

 است. مشاهدهقابلجداول توزیع فراواني در زیر  ؛ کهپیشنهاد عضویت دوستان بوده است

دانشجویان درباره تعداد عضویت دانشجویان در  فراوانی، درصد و میانگین نظرات مقایسه .3 جداول

 اجتماعی یهاشبکه

 اجتماعي یهاشبکهفراواني عضویت دانشجویان در 

 درصد فراواني 

 دهپاسخ دا

 1.9 71 هیچ

7 74 33.3 

0 91 03.9 

3 31 77.7 

9 71 1.9 

1 1 0.0 

 5.3 74 تا 1بیش از 

33.33 7 3.9 

 40.0 070 کل

 1.5 75 پاسخ نداده
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 733.3 033 کل

 به فعالیت در شبکه اجتماعي روزشبانهدر  شدهدادهفراواني میزان وقت تخصیص 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

 1.3 77 هیچ

 34.7 47 کمتر از یک ساعت

 03.4 11 تا دو ساعت 7بین 

 73.3 33 ساعت 3حدود 

 4.7 00 ساعت 9بیش از 

 43.3 079 کل

 1.3 77 پاسخ نداده

 733.3 033 کل

 صرف فعالیت در شبکه اجتماعي که روزشبانهفراواني زماني از 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

 1.5 75 هیچ

 7.1 71 هرصبح تا ظ

 73.4 01 ظهر تا عصر

 19.3 701 شبیمهنعصر تا 

 77.3 07 تا صبح شبیمهن

 43.4 034 کل

 4.7 07 پاسخ نداده

 733.3 033 کل

 اجتماعي فراواني هدف عمده از عضویت در شبکه

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

 17.1 774 پر کردن اوقات فراغت

 0.7 7 پر کردن تنهایي و عالء عاطفي

 73.4 30 تبادل اطالعات

 4.7 07 برقراری ارتباط با دیگران

 0.0 1 هاآنپیشنهاد دوستان و عضویت 

 73.3 03 سایر

 54.7 037 کل

 73.9 09 پاسخ نداده

 733.3 033 کل
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 یهاشبکهاز  %14که  اندداشتهانتهایي پرسشنامه دانشجویان ابراز  سؤالدر  ضمناً

این کار را  %33و  کننديمنجام کارهای دانشگاهي و تحقیقاتي استفاده اجتماعي برای ا

 .دهندينمانجام 

 اجتماعی برای انجام کارهای دانشگاهی و تحقیقاتی دانشجویان یهاشبکهمیزان استفاده از . 4جدول 

 درصد فراواني 

 پاسخ داده

 14.7 731 بله

 33.1 11 نه

 43.3 079 کل

 1.3 77 پاسخ نداده

 733.3 033 کل

 بحث
دانشجو  اندنمودهوهش اعالم ژدر این پ کنندهشرکت دانشجو معلمانبا توجه به آنچه 

برای  هاشبکهاغلب از این  اجتماعي دارند و یهاشبکهخوبي با  یباًتقرآشنایي  معلمان

 ازجملههمسو با بیان لیم و چو دانشجویان  که کننديماوقات فراغت خود استفاده  پرکردن

پژوهش و  (0373لیم و چو، باشند )يماجتماعي  یهاشبکهاز  کنندگاناستفادهبیشترین 

مناسبي بستر  عنوانبه تواننديماجتماعي  یهاشبکهکه  دهديمخود نشان  (7357) یکوثر

 برنامه ریزان قرار گیرند. موردتوجه معلمیتتربی در راستا

 منابع
 و مفهوم اجتماعي یهاشبکه و سایبر ضایف (7343)هادی، محمود. .خانیکي، بابائي

 47-17(: 7) 7 يفصلنامه جامعه اطالعات .کارکردها

 یارسانه. مرکز مطالعات و تحقیقات ی اجتماعيهاشبکهآشنایي با  (.7351) .بنای ،صدیق

 روزنامه همشهری

فرهنگي و  مطالعاتپژوهشکده  .ی علمي مجازیهاشبکه (.7355) ضارید عاملي، س

 اجتماعي
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ساله  70-75 آموزاندانشسبک فراغتي و استفاده از اینترنت در بین (. 7359فیضي، ایرج )
 فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه شهر تهران.

 .اورکات یابيدوستجهان فرهنگي کاربران ایراني در شبکه (. 7357) سعودکوثری، م

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

علم روز، شماره اینترنتي، حرکت با چراغ خاموش،  ایهيدوست (.7355) ورانپمحمدی، 
719 

روزنامه . شوديماجتماعي تدوین  یهاشبکه(. مدل حمایت از 7354ح )نجفي سوالری، 
 37،9110، ایران

 .اجتماعي و تعهد مشارکت اجتماعي، یهاشبکه (.7351آ ) و کوان هاس، ب ولمن.
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